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Lietuvai Gresia Pilietinis Karas
letuvos žmonėse

brasta maištas

»

prieš save vieną bendrą frontą, 
gerai, kad šį momentą ji turi 
ir dėl to ji iabai nerimauja ir 
nervinasi. Drebėdama už savo 
kailį. .ji juo žiauresni darosi, 
juo pikčiau terorizuoja kraštą, 

manydama tuo tiek įbauginti 
•savo priešus, kad jie galų gale 
I nurimsi#.
Į Atsitiko dar negirdėtas da 

gyventojus 
sujaudino ir kurs turėjo mil
žiniškos reikšmės tolesnei and 
ringų politinių įvykių eigai. 
Tarp kitų nesenai areštuotų 
žmonių buvo ir Dr. Pajaujis, 
Seimo atstovas, plačiai žinomas 
ir gerbiamas valstiečių liaudi
ninkų darbuotojas, 
buk jis vadovavęs 
netrukus padaryti 
tikslu nuversti dabartinę val
džią ir turėjęs artimų ryšių 
sni nepatenkintais 'liberalais 
karininkais.

Bet kadangi Dr. Jajaujis, 
kaip sakyta, buvo parlamento 
(Seimo) narys, o parlamento 
narys, einant viso pasaulio 
parlamentų įstatymais, taip
jau einant krašto konstitucija, 
negali bul areštuotas be Sei
mo leidimo, tai Lietuvos val
džia, areštuodama Dr. Pajaujį, 
sulaužė konstituciją! Išf tiesų, 
tokių smurto aktų dar nebuvo 
atsitikę pasauly nė viename 
parlamente. Nebuvo atsitikę 
dagi Rumunijoj nė Italijoj!

Tokio neteisėtumo buvo jau 
perdaug, ir valstiečiai liaudi
ninkai įnešė dėl to Se’n.« in
terpeliaciją valdžiai.

Voldemaras, Smetonos 
nisteris pirmininkas, en.Z 
tis ir bandyti įrodyti, buk pa-> 
gal Lietuvos konstituciją val
džia galinti areštuoti, ką tik ji 
norinti, dagi ir Seimo atstovą, 
jeigu matanti, kad jis kenkiąs 
valstybės reikalams. Jo išsisu
kinėjimus rėmė saujalė klerika
lų ir kitų dešiniųjų atstovų. 
Betgi valstiečiai liaudininkai, 
socialdemokratai, tautinės ma
žumos ir dagi valdžioj atsto
vaujamos ūkininkų partijos at
stovai didele balsų dauguma 
pareiškė valdžiai nepasitikėji
mo už jos neteisėtus darbus.

Einant krašto konstitucija, 
kai parlamento dauguma parei
škia valdžia nepasi tikėjimo, 
valdžia turi tuojau 
dinti, o jos vietoj 
nauja valdžia, kuria parlamen
to dauguma pasitiki.

Voldemaras betgi pareiškė, 
kad jam toki įstatymai nepri
taikomi, nes valdžią jis gavęs 
ne iš Seimo, kuris juk ir šiaip 
visados buvęs nusistatęs prieš 
jį, bet iš karininkų. Pareiški
mas nepasitikėjimo todėl jam 
nieko nereiškiąs.

Ir vieloj to, kad valdžia 
zignuotų, Voldemaras čia 
prezidento Smetonos vardu 
reiškė, kad Seimas palendžia- 
mas.

Nustebusių atstovų klausia
mas, kada gi bus nauji Seimą 
rinkimai, Voldemaras atsakė, 
kad tai “ne jūsų dalykas”, ka
da prezidentas Smetona 
sias, tada ir paskelbsiąs 
jus rinkimus.

Kad “fašistų dvyniai”, 
tona su Voldemaru, rengėsi

Smurtininkų1 valdžia, jaus- lykas, kurs visus

dama savo galą, daros 
vis piktdsne

22. [F], — žmonės buvo lyg nusigręžę nuo 
milžiniškais 
regis, prie

ir ne mano vieno

žmonės.
valdžia, kurios
prezidentas Smeio- 

pirmininkas
pati jaučia, kad

iš pirmesnių pra- 
burelis karininkų, 
būrelis karininkų, 
nuversti demo-

KAUNAS, bal. 
Lietuva dabar 
žingsniais žengia, 
visiško savo suirimo. Nereikia
būt nė perdideliam galvočiui, 
kad įmatytum, jogei netolimoj 
ateity Lietuvoj turės kilti 
žiaurus pilietinis karas, ir kraš
tas, kurs <tar nesenai išsikovo
jo laisvę ir nepriklausomybę, 
paskęs kraujuose.

Jei neklystu, tai yra tik ke
lių savaičių klausimas. Antra 
vertus, tai 
nuomonė, 
visi krašto

Fašistinė 
prieky yra
na ir ministeris 
Voldemaras, 
jos galas nebetoli, kad jos die
nos yra suskaitytoš, ir dėl to 
ji visu žiaurumu stengiasi 
savo priešus išnaikinti.

Bet tuomet jai teks išnai
kinti visa Lietuva, dėl to, kad 
visas kraštas yra prieš ją.

Jau žinote 
nešimų, kaip 
tas. — kaip 
kūne padėjo
kratinę Lietuvos valdžią ir įs
teigti dabartinę fašistų dikta
tūrą, buvo vėl slaptu susiorga
nizavęs tikslu padaryti sukili
mą ir prieš dabartinius valdo
nus. Mat, nedidelė kuopelė 
karininkų buvo nepatenkinta 
tuo, kad Smetona ir Voldema
ras žaidžia dar “respublikoniz- 
mu” ir “konstitucionizmu.” 
Trypdami |»o kojų laisvą Lietu
von respubliką ir krašto konsti
tuciją, Smetona su Voldemaru 
kartu vis dar nepaliauja kalbė
ję, buk jiems esanti
Lietuvos respublika ir jie 
nuo priešų jos laisvę,.jos 
stituciją.

Tam tikra karininkų 
nebegalėjo pakęsti, kad 
dėl akių butų plepama 
laisvę, apie respubliką,
konstituciją. Kam ta kaukė?

Smetona ir Voldemaras ka
rininkams pasirodė lej>šiai ir 
jie sumanė tuodu “fašistiniu 
dvyniu” nutrenkti šalin, o 
vietoj Lietuvoj pasodinti 
sosto tikrą carą, monarchą, 
ris turėjo būt parkviestas 
užsienių.

Dabartinė 
narchistinių 
slą susekė 
apsidirbo.

Visame 
tos dygsta 
ei jų prieš
bartinę valdžią. Pirmoji baimė 
kuri buvo apėmus laisvę my- dažnai pasirodo žinomi sočiai-.Seimą išnaikyti, tą visi žinojo, 
linčius Lietuvos žmones tuo- J---- -i—ivi„bnn ;..b
jau po ‘fašistinio perversmo, 
dabar jau praėjo. Auga drąsa 
ir pasiryžimas stoti kovon 
prieš neteisėtą smurtininkų 
valdžią, ir plačiosios žmonių 
masės iš naujo spiečiasi apie 
savuosius demokratinius va
dus.

Tiesa, buvo momentas, kada

brangi 
giną 
kon-

klika 
dagi 
apie 
apie

JŲ 
ant 
ku- 

iš

valdžia betgi mo- 
karininkų 
ir lengvai su juo

nuola-krašte betgi 
vis naujų organiza- 
reakciją, prieš da-

liaudininkų ir socialdemokratų. 
Ne dėl to, kad kraštas butų 
pakrypęs dešinėn, bet dėl to, 
kad jie, kairieji, pasirodė ne
pakankamai energingi, apsilei
dę.

Kai fašistinių karininkų sau
jalė įvykino perversmą, kairie
ji vadai neturėjo drąsos ginti 
buvusią tikrą demokratinę val
džią. Jie dagi nešuktelėjo pla
čiosioms žmonių masėms stoti 
kovon prieš smurtininkus. Jie 
nusileido ir pasidavė. Jie teisi
nes nenorėję kraujo liejimo!

O tai buvo jų apsirikimas. 
Kraujas krašte vis tiek dabar 
liejasi, ir kažin, ar demokrati
jos padarytas laiku pasiprieši
nimas nebūtų buvęs kraštui 
mažiau pavojingas, ne kad nu
sileidimas ginkluotai kumš
čiai!

Tuo nusileidimu jie buvo sa
ve diskreditavę krašto akyse. 
Smurtininkai gi džiaugėsi. Jie 
matė tai, ir jiems rodės, kad 
žmonės dabar jiems pritaria ir 
eina su jais.

Bet jų džiaugsmas bematant 
išgaravo. Buvo visai ne taip, 
kaip jiems iš karto atrodė. 
Valstiečiai ir darbininkai visai 
nepasuko reakcininkų pusėn, 
bet priešingai: jie žymiai pa- 
kairėjo. Prieš smurtininkus 
visi griežtai nusistatę.

Kaune nesenai vienas karei
vių pulkas buvo pakėlęs maiš
tą. Kareiviai suėmė savo oficie- 
rus ir keletą aukštesniųjų kari
ninkų sušaudė.

Maištas to pulko betgi buvo 
per anksti pakeltas, — anks
čiau, ne kaip maištas buvo pri
rengtas kitose kariuomenės 
dalyse. Spėjama dagi, kaęl pa
ti valdžia, nujausdama, pasi
skubino maištą tam pulke iš
provokuoti anksčiau. kol jis 
dar nebuvo pilnai kitose karei
vinėse organizuotas, kad galė
tų jį kraujuose paskandinti. Ir 
tas jai pavyko.

Beveik kasdien susekama 
nauji slapti susirinkimai, nau
jos spaustuvės.

Nesenai visi klerikalų “Ry
to” skaitytojai gavo laikraščio 
vidury įdėliotus revoliucinius 
atsišaukimus...

Visos opozicinės partijos ir 
visi Lietuvos liberaliniai ele
mentai šiandie yra susijungę 
daiktan kovai prieš “fašistinių 
dvynių” Smetonos-Voldema
ro — režimą. Slaptuose susi
rinkimuose, kurie laikomi miš
kuose ir laukuose, kalbėtojais

J j kaltino, 
sąmokslui 

sukilimą

mi
sų k-

atsistaty- 
su d a romą

rė
jau 
pa-

norė
liau-

Sme-

vals-: Dalykas juk iš tikro buvo juo
kingas: kairus, beveik socialis-

demokratų darbuotojai, 
tiečių liaudininkų ir dagi kiek 
dešinesnių partijų žmonės. Vi- tinis, Seimas, ir fašistine vai
si jie eina dabar po viena vė
liava ir prie vieno ir topaties 
tikslo: i 
neteisėtos smurtininkų vai- negali būt. 
džios. Tai pirmas ir vyriau-' 
sias obalsis.

Smurtininkų

džia. Juk tai taip, kaip kad 
ugnis ir vanduo. Tokios padS 

išvaduoti kraštą nuo ties niekados nė jokiam krašte

Sovietų pasiūlymai ako 
naminėj konferencijoj

darbo va-
darbinin-

darbo uni-

(.A'aCllIC U11U AU'tllUC FhOlOj
) .1 ».• J

Garsaus krutamu jų paveikslų aktorius William S. Hart sūnūs 
metų amžiaus jau lavinamas būti tokiu pat geru jojiku, kaip ir jo 
tėvas.
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330,000 Mississinpi 
potvynio aukų

NEW ORLEANS, La., geg. 

R. — Paskutiniais apskaičiavi
mais skaičius dėl Mississippi 
potvynio nukentėjusių žmonių 
siekia jau 330,000, tuo tarpu 
kai tvanai ne tik nesiliauja, 
bet upių tvankas išgriovę už
lieja dar naujas sritis. šiuo 
tarpu, kaip apskaičiuoja, po
tvynių užlieta yra arti 11,000 
ketvirtainių mylių.

prezidentas Snreto-
Seimą ir tuojau 

naujus rinkimus, 
gi iki nesenai bu-

8,000 kinų kareivių krito, 
mūšiuose

GENEVA, Šveicarija, geg. 8.

Tautų Sąjungos ekonominėj 
konferencijoj sovietų delegaci
ja pasiūlė vienuoliką punktų 
pasaulio vargams pašalinti:

1. Panaikinti karo skolas.
2. Padidinti darbininkų al

gas.
3. Įvesti visur 8 

landas, o kasyklų 
kams 6 valandas.

4. Duoti laisvės
joms veikti; pripažinti teisę 
streikuoti.

5. Duoti valstybės paramos 
bedarbiams.

6. Užginti kėlimą kainų mai
sto daiktams.

8. Panaikinti protektoratus, 
mandatus ir kolonijas.

9. Paliauti ekonominius ka
rus prieš Kinus.

10. Paliauti kovą prieš lais
vus santykius su sovietais.

11. Visai nusiginkluoti, 
kariuomenes paleisti namo.

o

Privertė Nikaraguos libe 
ralus nusilenkti -

daugumos įvyksiąs rimtas kon
fliktas, tai 
na paleisiąs 
paskelbsiąs 
Voldemaras
vo taip tikras, kad didelė kraš-Į 
to1 žmonių dauguma pritariau-' Hcnano provincijos i‘ 
ti smurtu sudarytai fašistinei eina dideli mūšiai tarp -pietų; 
valdžiai, kad per naujus rinki
mus būtinai išrinksią fašistams 
pritariančią Seimo daugumą. 
Tuomet, žinoma, jo valdžia ga
lėsianti laikytis taip tvirtai, 
kaip Mussolinio Italijoje.

Dabar betgi jis .įsitikino, kad 
kraštas griežtai nusistatęs 
prieš fašistus, o lodei negali
ma nė svajoti, kad naujame 
Seime reakcininkai sudarytų 
daugumą. Jis įsitikino, kad 
jei fašistų saujalė nori dar iš
silaikyti valdžioj, tai ųe su Sei
mo pagalba, bet — jėga ir 
smurtu.

Prezidento (Smetonos alti
niuose rateliuose betgi kalba
ma, kad, dėl pakilusio revoliu
cinio iupo visoj Lietuvoj, pavo
jinga butų valdžios priešaky 
palikti ir toliau Voldemaras. 

' Nežiūrint visos jo fašistinės 
į dvasios, jis neturįs tos stip
rios kumščios, kurios reikią 
maištą keliančioms žmonių ma
sėms sprandus nulenkti. Taigi 
kalbama, kad Voldemaro vįetoj 
ministeriu pirmininku busiąs 
paskirtas karininkas Merkys, 
turįs didesnio fašistinių kari
ninkų pasitikėjimo, o Voldema
ras busiąs paliktas tik užsie
nio ministeriu.

PEKINAS. Kinai, geg. <8. —
i pietuose'

Kaizerninku demonst
racija Berlirte

MANAGUA, Nikaragua, ge
gužės 8. — Kadangi Jungtinės 
Valstijos pagrūmojo pavartoti 
ginkluotą jėgą prieš liberalus, 
jei jie gerumu neatiduosią sa
vo ginklų Amerikos laivyno 
vyriausybei Nikaraguoj, vy
riausias liberalų karo vadas 
gen. Jose Moncada išleido pro
klamaciją savo kariuomenei 
atiduoti gii Jus ir išsiskirstyti.

Kinų (kanteniečių) ir šiaurės! PEREINĄS, geg. 8. z- Va- 
Kinų armijų. Praneša, kad į k»r Berline įvyko kaizerininkų 
Hankovą pargabenta 2,000 su-|karil^s “Plieno šalmo” organi- 
žeistu kantor.iečių kareiviu ir zacijos demonstracija, kurioj 
• ■ “ ■ ----- lj-i-------  “junke-i

Berlinas betgi labai šal- 
kaizerininkits, o 

Hindenburgas,
ova-

kad mūšiuose žuvę apie 8,000 dalyvavo apie, 50,000 
Pekino vy- r‘U-” ” ’ 

neminei apie priėmė 
, tai sprendžia- prezidenlas

ma, kad šiaurės armijos turėjo vengdamas “plienašalmių
didesnių nuostolių ir nepasise-_cM0, iš anksto pasišalino iš

kareivių. Kadangi 
riausybe nieko 
mušiu pasėkas,

kimo.

Paul Loebe apeliuoja j 
prez. Coolidgea

Berlino. Buvo išvažiavęs ir už
sienio ministeris Streseman- 
nas.

Del šian ir ten įvykusių su
sikirtimų; tarp “plionašalmių” 
ir komunistų buvo kelios de
šimtys riaušininkų areštiicčs..

Keichstago pirmininkas prašo
.susimilimo Sacco ir Vanzetti i

BERLINAS, geg. 8.—Reich
stago (parlafnento) pirminin
kas Paul Loebe pasiuntė Jung
tinių Valstijų prezidentui Cool- 
idge’ui kablegramą, prašyda
mas jį amnestuoti mirties bau
smei pasmerktus Sacco ir Van
zetti.

Tėvas ir sūnūs nutroško 
galais kasyklose

DANVILLE, III. 
Mažiukėse anglies 
netoli nuo Danvillės 
žais nutroškusius 
Martiną, 51 metų, ir
irgi Charlesą, 21 metų. Jie pa
tys liuvo tų kasyklų ir savinin
kai ir darbininkai.

geg. 8.
kasyklose 
rado ga- 
Charlesą 
jo sūnų,

Pekine prasidės rusu 
kr knisly teismas

PEKINAS, Kinai, geg. 8. — 
Rytoj prasidės čia teismas ru
sų komunistų, kurie buvo su
imti sovietų ambasadoj, taip
jau ponios Borodinienės ir tri
jų sovietų kurjerų, suimtų 
garlaivy Pamiat Leniną.

Žemės drebėjimas Mis
Jsrippi potvinių 

srityse

MEMPhib, l’enn., geg. 8. —- 
Mississippi tvanų paliestose 
vietore vakar rytą buvo jaus
tas žemės drebėjimas. Supurty- 
mai 
kiek 
kur

betgi buvo nestiprus ir, 
žinia, didesnės žalos nie- 

nepadare.

Prof. Michelson - Rusų 
Mokslo Akademijos 

garbės narys

Tečiau žmonių ūpas prieš 
fašistų valdžią yig begalo di
delis, o Seimo išvaikymas dar 
daugiau paliejo aliejaus į ugnį. 
Ar karininkas Merkys sugebės 
apginti smurtininkų valdžią 
nuo žmonių keršto?... Kalbama 
dagi, kad busianti įsteigta ka
rinė diktatūra. Tik kažin, ar ką 
fadčair ų ktatoviaus kumėftia, ‘ii* 
kai pačioj Lietuvos kariuome
nėj maišto dvasia pasireiškia?

0RHC
Chicagai ir apielinkei federa- 

iinis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Daugiausiai apsiniaukę; ne
didelė temperatūros atmaina; 
stiprokas mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai 61° F.

šiandie saulė teka 5:37, lei
džiasi 7:56. Mėnuo leidžiasi

Iki nesenai Voldemaro žmo
nės tikino, kad kai tarp fašis- 

vaidžia žino , tų valdžios ir kairiosios Seimo 2:46 valandą ryto.

Per 366 valandas išlaikė Tornadas Kansase pa- 
gyvybę pompavimu oro darė daug žalos ,

į plaučius HUTCHINSON. Kas., L .. „.............  „............ „
— Praeitą naktį. siautęs cent-įA. Michelson, pasižymėjęs fizi-

MASKVA, geg. 8. — Chica- 
geg. 8.'gos Universiteto prof. Albertas

ROANOKE, Va., geg. 8. — ralinėj Kansas valstijos daly 
Jefferso.no ligoninėj vakar pa-, tornadas padarė kelis šimtus 
guliau mirė 18 metų berniukas, 
VValter Boothe, kurio gyvybė 
buvo per daugiau kaip dvi sa
vaites išlaikyta 
pumplivimu oro 
Berniukas buvo * 
sužeistas. Balandžio 
darant nugarkaulio 
buvo užgautas tam 
vas, ir berniuko plaučių veiki
mas buvo paralizuotas. Būrys 
jo draugų, bandydami jo gyvy
bę gelbėti, per 366 valandas, 
be paliovos kilnodami jo ran
kas aukštyn ir žemyn, pom- 
pavo orą į krutinę ir tuo budu 
palaikė jo gyvybę. EM r.aga- 
liau berniukas mirė.

priemonišku 
į plaučius, 

automobilio
12 dieną, 
operaciją, 

tikras nėr-

HUDSON MAXIM MIRe

tūkstančių dolerių žalos, 
nas asmuo buvo užmuštas, 
penkiasdešimt ar daugiau 
vo sužeisti.

--——.....

Vie- 
apie 
bū

kas, tapo išrinktas Husų Moks
lo Akamedijos garbes nariu.

Holandija ištraukia ka
reivius iš Kinų

Pasigenda skridusio per 
Atlantiką aviatoriaus 
RIO I>E JANEIRO. Brazili- 

ja, geg. 8. Negaunant jo
kios žinios nuo franeuzų avia
toriaus kaip. Saint Romano, 
skridusio, iš Afrikos per At- 
lantiką į Braziliją, bijoma, kad 
jis nebūtų nukritęs į vandeny
ną ir žlugdęs.

4 t

Pere Marąuette geležin
keliečiai balsuoja dėl 

streiko
WASIIINGTONAS, geg. 8. 

Geležinkeliečių brolijos pa
čia mirė skelbė tarp Pere Manjuette ge- 

Hudson ležinkelio traukinių tarnautojų

HAAGA, geg. 8. — Vyriau
sybė įsakė Holandijos kreise
riui Sumatra, kurs yra Šancha
juj, tuojau plaukti j Rolandų 
Indijas. 150 holandų kareivių, 
kurie buvo Šanchajuj savo 
tautiečiams apsaugoti, bus iš
traukti.

Sprogimo sugriautuose 
namuose 6 asmenys 

užmušti

LAKE HOPA1CONG, N. 
geg. 8. — Užvakar 
žinomas išradėjas
Maxim, 74 metų amžiaus. Per —konduktorių, mašinistų, ku- 
pastarus du mėnesius jis sir- rėjų ir brėkmenų — balsavirfią 
go anemija ir vidurių liga. streiko klausimui išspręsti.

NEW YORKAS, geg. 8. — 
Praeitą penktadienį po pietų 
sugriuvus vieniems namams 
23-čioj gatvėj, prie East River, 
Šeši asmenys buvo užmušti ir 
dvidešimt ar daugiau sužeisti. 
Namai sugriuvę įvykus juose 
sprogimui.

_______

Jefferso.no


Namai ir Žemė
Lietuvių Nekilnojamo Turto Taryba t 
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Kodėl svarbu priklausyti L. N. 
Turto Tarybai?

L. N. T. Tarybos Valdyba:
K. J. MACKE, Pirmininkas — 2486 W. 59th Street
J. YUŠKEVIČ1US, Sekretorius — 3647 Archer Avė., Lafayette 4195
A. N. MASULIS, Iždininkas — 6641 So. Westem Avė., Republic 5650

Restrikcijos ir ju svarba
Perkant nuosavybę* patartina 

jas ištirti.

Statyba Tebežengia 
Pirmyn

Asmuo, norėdamas pirkti ar
ba statuti namų, pirmiausia tu
ri išsirinkti vietų ir susipažin
ti su josios gyventojų rūšim bei 
pačia tvarka. Nuo šių dalykų 
priklausys nuosavybės verte.

Kiekvienas žinome, jog pa
statymas namo tiek pat kainuo
tų Town oi Lake kaip ir aristo
kratiškam Evanstone. Tačiau 
namų kainos, toli gražu, ne ly
gios. oKdel? Todėl, kad skir
tina apielinkė. Kuoemt nėra 
restr’kcijų, tai kiekvienas gali 
statyti kas tik jam ateina į gal
va ir savo kaimvnam tuo budu 
padalyt nuostolių. Jei sakysim, 
sale Petro rezidencijos ateina 
Juozas ir pastato dirbtuvę ar 
garažių, tai suprantama, rezi
dencijos vertė nupuls. Restrik
cijos gi, neleidžia bile kuom 
užpildys tuščių lotų ir tame jų 
svarbumas.

Kur ir kiek laimėta per pirmus 
keturius mėnesius

Chicagoj statyba tęsiama ne
paprastam maštabe. Per pas
kutinius keturius mėnesius čia 
ir svarbesniuose priemiesčiuo
se išduota leidimų 
501,935. Pereitais 
tų i>atį laikų butą 
419.434. 

\
Balandžio mėnesį 

ba Chicagoj siekė

už $172,- 
metais per 
vos $142,-

š. m. staly- 
$52,x82,897.

l'cso vietose, kurios neturi 
jokių suvaržymų, vargiai ar ap
simoka pirkti arba laidavoti re
zidencijas, nes iš jų pelno grei
tai nesulauksim. Priešingai 
taip vadinamos reguliuotosios 
kolonijos siuto nepaprastai daug 
progų.

Taigi kiekvienam atsitikime 
pirkėjas privalo atydžiai susipa
žinti su restrikcijom toje vie
toje, kur jis mano apsistot. ..

—J. Cibu ras.

Kituose priemiesčiuose perei
tam mėnesy tokie daviniai:

Kituose prieant.. .5 it,g,eųt.
Aurora ................... $298.26
Benvyn .................. . 707,4(K)
Chicago llcights ... . 121,098
Cicero ..................... . 536.900
Das Plaines .......... . 128,035
Evanston ........... 2,399,500
Highland Park .... .. 189,670
Joliet ..................... . 188,300
Mayvood .......... . 252,075
Oak Park ........... 1,142,014
Waukegan ........... 1,435,724
Gary, Ind............... 1,262,885
liammond ...... ...... . 633,990

Mažu Namų Patu- 
gumas

nusistebėsim
ir grožiu

Namas sulig išgalės
gios. Kodėl? Todėl, kad skir- 
kamiausias? Beabejo, tas, ku
ris atatinka jo reikalams ir ki
šenini. Turinčiam mažesnę at
sargų pinigų, nevertėtų grieb
tis iškarto didelio namo, ku
riam reikalinga nemažai išlaidų 
pataisymams ir užlaikymiu.

Jeigu kas yra pirkęs tokį na
mų, tai saugiausias ir tiesiau
sias kelias iš finansinių sunke
nybių gali būti tik naudojanties 
ekonomija. Svarbesnius daly
kus ir pagerinimus atlikti da
bar, o antraeilius palikti vėliau, 
kuomet sumažės skolos.

Vienok, kaip nežiurėtumėm, 
nuosavybė suteikia geriausių 
progų taupimui. Viena šeimy
na džiaugėsi, jog pirkę namų, 
jie sutaupė imt penkius metus 
daugiau negu būt per penkioli
ka, neturėdami namo. —X. Y.

Cementas pirmiausia 
vartotas S. V. 1872 m.
Plačiai vartojamas statyboj 

cementas, atrastas sulyginamai 
nesenai, tiktai 1824 metuose. 
Surado j j anglas Juozas Osp- 
din ir pavadino “portland,” dė
lei panašumo i akmenį iš Port
land salos.

Cementų Suvienytose Valsti
jose pirmiausia pradėjo išdirbi
nėti David Saylo, 1872, garsioj 
Lehigh lygumoj, Pensilvanijoj. 
Dabartinis kapitalas cemento 
industrijoj siekia $500,000,000.

Laukia Lietuvių Kliubo 
Atidarymo

dešimtmečių
Kas se-

Amerikoj namai atskiroms 
šeimynoms kas metai tobutiną- 
mi. Ir jau dabar 
visais patogumais 
juose esančiu.

Bėgyje kelių
daug kas persimainė, 
niau būdavo prabanga, šiandie 
vargiai norėtumėm’ bežiūrėti. 
Patogumuose tiesiog padaryta 
revoliucija. Kas svarbiausia, 
tai jog ir kiekvienam darbinin
kui tapo pareinamas namo nu
pirkimas.

Cook County ligoninė
Didžiausia visam pasauly.

Pasirodo, jog Chicago savo 
sveikatos įstaigomis jau užima 
pirmųjų vietų visam pasauly.

Jos Cook County ligoninė, 
paskutinių mokslo 
savo didumu pra- 
kitas. Išviso jo- 

l’žima-1

reikalavimų, 
lenkia visas 
je tilpsta 3,200 lovų, 
mas plotas siekia dešimts ak
rų;, bendra vertė — $1-1,000- 
000. Per metus laiko per tų 
ligoninę pereina apie 40,000 li
gonių.

Antrų vietų po Chlcagos už- 
Londono iMiddesex ligon- 

3,000 lovų, o trečia — 
vokiečių — su 2,800 

—Vt.

ima 
būtis su 
Vienuos 
lovų.

Kokių naudų gali turėti Yeal 
estate agentas įstodamas į 
musų organizacijų? Daug. Pri
klausymas bile vienai profesi
nei organizacijai šiandie tapo 
ne tik išrokavimu, bet tiesiog 
neatbutinybe. Joki didesnė biz
nio šaka ne apsieina be kokių 
nors sąjungų, susivienymų ir 
tt. Juk tik bendrai, organizuo
tai tegalime tikėtis svarbesnių 
rezultatų ir tobulumo.

šiandie daktarai turi nacio- 
nales draugijas, kurios tvarko 
ir gina savo narių reikalus. 
Kiekvieno baigusio medicinos 
skyrių asmenio pareiga yra įsi
rašyti į daktarų draugija. Vi
suomenė ir valdžios organai 
tiesiog skatina prie to.

Arba paimkim advokatus. 
Kuris jų, nepriklausydamas 
asociacijai, drįstų pasirodyti 
prieš teisėja? Tokis advokatas 
•negalėtų ginti jokios svarbes
nės bylos. Ir ne be pamato. 
Draugija saugo visos profesi
jos garbę ir tie asmenys, ku
rie vengia jos, neužsitarnauja 
pilno pasitikėjimo.

Kas čia pasakyta apie kitus, 
pilnai atatinka ir nekilnojamos 
nuosavybės agentams. Organi
zacijoj mes susipažįstam vieni 
su kitais; organizacijoj išmok- 

I štame daug ko naujo ir savo 
žingsnius derinam taip, kad 
jie butų naudai visuomenės ir 
nekenktų saviems kolegoms. 
Draugiškas kooperavimas yra 
pilnai galimas, kuomet visi 
priklauso vienai organizacijai.

Dabartjiniaii Lietuvių Nekib» 
nojamo Turto Tarybos nariai 
nemažai pasidarbavo ir nema
žai atsiekė pakėlime savos pro
fesijos vardo visuomenės aky
se. Leidžiamas kas savaitę 
“Namų ir Žemės” skyrius ne 
tik teikia įdomių žinių, bet 
jame tilpsta ir ąvarbių patari
mų. Mes tikime, kad šio sky
riaus pagalba įstengsim pa
skleisti savo tautiečių tarpe 
sveikesnes mintis apie medžia
ginę gerovę ir jos atsiek imą. i 
Bet šis viskas juk reikalauja * 
darbo, pasišventimo ir išlaidu. I , ' . . .. j „<uuuO,

Taigi žiūrėkit iš kitos pusės, I daUglUUpe!‘ka ^mus Mar(O‘et- butų didelis ar mažas namas, 
matome kaip menka ir nedė-ite aPleJinkeJ, ne£u kaGa nors reikalingi yra pinigai. Žmogui 

; kinga yra rolė tų žmonių, ku-■praeityje* kuris yra išmokėjęs lotų, bet
1 rie stovėdami nuošaliai ir j Iš paviršutinio 
niekuom neprisidėdami naudo- mo, pasirodo kad 
jasi kitų darbo vaisiais. Jei ve-'metų iki šio laiko 
žimą stumtų visi bendrai, ne-! apsigyventi apie 
reikėtų bijoti kalno ar pakai- šeimynos. ’ 
nes. Bet nelaimei, dabartiniu lietuvių 
laiku dalis musų kolegų sėdi gražiojoj kolonijoj, 
vežime ir nei padeda kitiems tuo, kad juos vilioja čianykš- 
stumti, nei lipa lauk. [tė puikioi gamta: lapuoti me-

Tačiau, reikia tikėtis, kad džiai, gražus parkas, tyras 
šį nenormalė padėtis neilgai oras, puikus ir patogus namai, 
tęsis ir kiekvienas real estato Už puikumų ir patogumų na- 
agentas įstos L. N. T. Tarybom mų, daugiausia garbės pri- 

: klausei musų lietuviams kont- 
raktoriams. Taigi ir vietiniai 
real-estatininkai daug priside
da prie sutraukimo lietuvių į 
šių kolonijų. Pasikalbėjus su 
Lietuvių Nekilnojamos Nuosa-

“Aš prisilaikau vienos taisyk
lės clel apsaugojimo balso, tai 
rūkymas VIENATINIŲ cigare- 
tų, kurie niekuomet neįrituoja 
mano gerklės — Lucky Strikes. 
Taipgi man patinka Lucky 
Strikes skonis/’

It’s toasted”
APSAUGOJIMUI JŪSŲ BURNOS

tenancy“. Toliau reikalinga 
pridėti, jog jeigu pirkėjas mir
tų pirma gavimo “deed”, tai 
visos pirkėjo teisės pereina 
likusiai žmonai.

Marplte apielinkė
Lietuviai daugėja

■■-4--------r-

Kiek man teko pasikalbėti 
su vietitniais lietuviais real- 
estatininkais, tai visi pripažįs-1 
ta, kad šiais metais letuviaiJ

— G. Lucas.

Legališki Patarimai
Savininkams

Leidimai statyti
Pereitoj savaitėj išduota - 

328, ^umoj $7,302,100.
Tuo pačiu laiku 1926 m. - 

356 sumoj $10,647,320.

V. M. Stulpinas
žinomas Chicagoje realesta- 

t Įninkąs .V. M. Stulpinas šiuose 
metuose pradėjo nauja biznio 

Į šaka. Būtent, pradėjo statyti 
namus, nuo mažiausių iki di
džiausių. Statant namus, ar tai

prantamas dalykas, kas jau tu
ri nuosavus namus arba kokį 
bteoj’ kuriam automobilius yra 
būtinai reikalingas, tai tas gali 
turėti ir savo automobilių. Bei 
yra daug tokių žmonių, kurie 
nori gyventi sulig madų, nely
ginant kaip nekurios moterys, 
kad vaikosi drabužių madas, 
kad kas mėnesis turi būti nau
ja skrybėlė, nauja suknelė ir 
tt. Dabar užėjo toki epidemija 
turėti sulig mados ir automo
bilių. Kas dar neturi savo na 
mo, tegul -pirma įsigija sau 
namų, o tada tiktai pirkti ir 
automobilių.

žmogus, turėdamas savo na
mų, nereikalauja bijoti, kad 
darbą nustojus, vot tuoj už mė
nesio savininkas varys laukan. 
Jisai yra daugiau neprigul- 
mingas negu tas, kuris neturi 
namo. Todėl V. M. Stulpinas 
pataria kiekvienam • kas neturi 
savo namo, pirma nusipirkti 
arba pasistatyti sau namą, ir 
tada tiktai pirkti automobilių.

V. M. Stulpinas pastaromis 
dienomis perkėlė savo ofisų į 
naujų vietą, prieš pat Univer- 
sal State banką. Vieta yra 
daug didesnė ir patogesnė biz
niui, negu kad buvo pirma. Da
bartinis jo adresas yra 3255 S. 
Halsted St. Chicago, III.

• Apart to kad V. M. Stulpi
nas, parduoda • namus, lotus, 
farmas, ir stato namus, jisai 
taipjau yra pirmutinis, kuris 
Chicagoje pradėjo imjM>rtuoti 
iš Lietuvos saldainius. Ir da
bar jisai praneša, jog už ko
kios savaitės gaus naujų siun
tinį šviežių saldžių Lietuvos 
saldainių.

V. M. Stulpinas taipgi, siun
čia pinigus, parduoda laivakor
tes ant visų linijų, ir rengia
mų ekskursijų ir patarnauja 
kas nori atsitraukti savo gimi
nes iŠ Lietuvos.

V. M. Stulpinas daug dar
buojas, kad šį metą padaryti 
pasekmingą Lietuvos Vyčių 
ekskursiją. Nes tiktai keliau
dami Lietuvon ant vakacijų A- 
merikos lietuviai galės pagel
bėti Lietuvai finansiniai ir mo
raliai sutvirtinti Lietuvos žmo
nes. Kas rengiasi važiuoti Lie
tuvon, tegul pirma kreipiasi 
pas V. M. Stulpiną gauti pata
rimą, kas reikia žinoti keliau
jant Lietuvon, kaip sutvarkyti 
savo pasus, sugryžimo doku
mentus ir te užsisako laiva
kortę iš kalno. Nes šį metą nu
matomas didelis amerikiečių 
važiavimas į Europą, taip kad 
vėliau jau nebus galima gauti 
laive gerų vietų. —Omega.

tai visgi jo lotas, išmainytas 
ant autorpobilio, vertės nenu
stos, bet jau automobilius po 
metų laiko bus tris, keturius 
šimtus dolerių pigesnis. Nes 
Chicagoje lotų kainos, kur tie 
lotai nebūtų, kils aukštyn kas 
metai, o automobilio kaina kas 
metai eis žemyn, iki ant galo 
reikės automobilių parduoti 
Waršauskiui už penkinę.

Todėl V. M. Stulpino patari
mas yra, kad tie žmonės, kurie 
turi išmokėtus lotus nemainy
tų jų ant automobilių, bet pir
miausiai statytusi sau name
lius. Nes savo namą turėda
mas nereikės kitam rendas mo
kėti. O automobilio netik kai
nuos užlaikymas, bet ir renda 
už garažų turėsi mokėti ma
žiausia dešimkę į mėnesį. Su

ąp&aitliavi- trūksta pinigų, tai visados gali 
nuo naujų 

jau suspėjo
74 lietuviu Ja lr pastato namų, kokis kam 

Tokis skaitlingas 
apsigyvenimas musų

aiškinama pastaruo j u laiku, daug žmonių 
išmokėję savo lotus duodas 
greitai juos prarasti. Ypač pa
vasario laiku daug automobilių 
agentų siūlo savo gražius ka
rus, pripasakoja žmogeliui kiek 
jisai turės smagumo, kada iš
mainys lotų ant automobilio.

Taip, jisai turės ! smagumo 
mėnesį, kitų, pakol tų naujų 
automobilį, dar gerai nemokė
damas važiuoti, kur nors su
daužys, save ir kitus sužeis, 
turės bereikalingų išlaidų ir 
širdgėlos. Jeigu to ir neatsitiks,

rasti greitų pagelbų pas V. M. 
Stulpiną. Jisai pilnai finansuo-

i ei kalingas.
sako, kad

✓aivakorčių 
Agentūroms

Kurios turite keleivių Lietuvon, ant Gegužio 21 d., 
laivu Leviathan rezervuokit kambarius per NAU
JIENOS. Musų keleiviai bus aprūpinti geriausiais 
trečios klasės kambariais ir po asmeniška priežiūra 
patyrusio palydovo turės nepaprastai smagią ir ge
rą kelionę. Prisidėti prie šios didelės, smagios eks
kursijos gali kiekvienas lietuvis, nežiūrint kur pirks 
laivokart^, jeigu jo agentūra rezervuos per mus jam 
kambarius. Rezervacijų laikas baigiasi 15 d. gegužio.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tol. Kodai, 8902

3514-16 Roooevelt Rd.
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, HJL.

Pardavimas namo arba_
mės, paprastai, užtvirtinamas ‘vybės Tarybos pirmininku K. 
kontraktu. Pasirašant kontrak- J. Macke, paaiškėjo, kad su 
tų, pirkėjas dalį pinigų sumo- Marąuette apielinkė tdps

Ir 
kti mėnesinių mokesnių pada1- a’°.i apielinkėj dabar skaitlin- 
vime. Už skolingus pinigus, ži- 8ai lietuvių inteligentų ir vi- 
noma, turi būti mokama nuo- į suomenės darbuotojų apsigyve- 
šimčiai. 'no- Todėl patartina tiems, ku-

Kuomet visi pinigai sumokė- ne mano pirkti nuosavybę, kad 
ti naujas 
“deed” ir

Kai kftd a
“deed” bus įteikta pirkėjui ir' 
anksčiau, bile tik jis gruziną' 
didesnę pusę skolos. Tokiam 
atsitikįme pardavėjas gauna 
morgičių. Beabejo, perkančiam 
yra daug patogiau turėti kont- žemiau negu kaimyno ir 
rakte tokį punktų, kurs sako, dųo bėga nuo jo loto ant ma 
jog “deed” galima įsigyti ir

ze-

UŽVILKTI MOKESNIAI tuojau, o dalį pasižada įtei-! Chicagos lietuvių centru.

Visi Lietuvių Nekilnojamo 
Turto Tarybos nariai, kurių 
mokesnys yra užvilktas, prašo
mi atsilyginti kuo artimiausioj 
ateity.

Už kurį laikų ir kiek esat 
skolingi bus pranešta Tamst
oms

Garsinkitės Naujienose
NORI TAPTI PILIEČIU

gauna apžiūrėtų mųsų kolonijoj esan- 
kainos

atskirai. — G. Lucas.
3255 S. Halsted

Sumainė Namus

Teko sužinoti ir apžiūrėti 
busimų Lietuvių Kliubų Chica
goj. Jis randasi netoli ežero 
2735 So. Prairie Avė., gana 
tinkamoj ir jaukioj vietoj. Pri- 
važiavimas patogus ir lietuviai 
galės traukti čia, be jokio var
go, iŠ visų kolionijų.

Dabar visi .laukiame kliubo('vių Nekilnojamos 
krikštytų. Kada jos įvyks — Tarybos nariai, 
sunku pasakyti.
tuojau po užbaigimo “deal“, 
nes koleikas tik užstatas j

st.

* savininkas 
viskas baigiasi. progas, pakol dar

sutariama, jog prieinamos. —K. J. M.

Klausimai
KLAUS. Mano lotas

Senas Morgan Parko gyven
tojas ir tos apielinkės lietuvių 
politikierius p. M. Kairys, su
mainė savo rezidencijų, su prieš pilnų sumokėjimų sumos, 
Mrs. Hunl. Iš jos gavo gražų 6;nes jis turėdamas atliekamų 

pinigų, gali nusikratyti aukštų 
nuošimčių.

“Joint Tenancy”
Jeigu pirkėjas nori, kad 

mas tektų /žmonai po jo mir
ties, jis turi pažymėt kontrak- daryt sienų

_____ T__  ___ , ____ ______  te, jog “deed” privalo pereiti 
pade-‘ geriausios laimės naujuose na-j jam ir jo žmonai, ne “tennan- 

(muose. — Kazys.________ ’cyin Common”, bet “in joint

flatų mūrinį namų. Nuosavybė 
įkainuotos $33,250.00 vertės.

> Abiems pusėms patarnavo kai
po suvedėjai-brokeriai, Lietu- 

Nuosavybės 
K. J, Macke

Greičiausia and Co.
Linkėtina namų savininkams

na-

Skaityk

yra 
van-

no. Vanduo galėtų bėgti ir ki
taip, tik reikia biskį pataisyti. 
Ar aš turiu tiesos ant savo lo
to išeimentuot griovį, kad van
duo kitaip bėgtų, arba ar ga
liu aš supilti siena, kad van
duo nebėgtų visai ant mano 
namo. — J. G.

ATSAK. Išcimentuoti 
Tamstos

Jei norėtumėt, kad ta 
j usų kaimynas, reikėtų 
kreiptis į advokatų.

ir pa-

atliktų 
jau

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25 centai — gaunamas 

Naujienose
Šioj knygelėje skaitytojas ras 

visus reikalingus pamokinimus 
ir žinias apie šios šalies tvar
kų ir valdžios famią, anglų ir 
lietuvių kalbose. Visi faktai su
rašyti klausimų ir atsakymų 
formoje, kuriuos išsimokinęs 
kiekvienas vyras ar moteris 
be jokių sunkumų galės išlai
kyt egzaminų bile kokioj val
stijoje ir lengvai gauti pilietiš
kas popieras.

Reikalauk tuoj aus prisiųsda- 
mas 25 centus.

Naujienos
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.
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MUSŲ MOTERIMS
Veda Dora Vilkienė-.... .

SALOTŲ SRIUBA.

1 šaukštukas “dehyrated le- 
ttuce powder”.

I puodukas vandens 
t riekutė svogūno 
Truputį petruškų 
Truputį selerų -lapų 
t šaukštas miltų 
1 šaukštas sviesto 
1 šaukštukas druskos 
1 puodukas milko, gerai pa

pildyk ir sumaišyk su 1 puodu
ku vandens.

Pipirų, krekėsų.
, Padaryk baltų dažnių* iš pie
no, sviesto, miltų, druskos ii 
pipirų. Pridėk lettuce perdorio 
svogūnus*, petruškas ir selerv 
lapus prie vandens. Tegul ver
da 1O miliutų. Išimk svogūnus, 
selrrus ir petruškų lapus, per- 
košk per šitų, sumaišyk su bal
tu dažalu. Paduok karšta su 
krekėsais.

nūs, sumaišyk su kumpiu, pipi
rais ir duonos trupiniais. Visky 
gerai sumaišyk ir sudėk atgal 
į svogūnus. Sudėk svogūnus j 
bliudą, apdėk duonos trupi
niais, apipilk atskiestu m:»ku 
su vandeni.;. Kep1; pečiuje pa
kol gerai parų . G .U i »-V'.ėti dar 
truputi sviesto. G«»na (i y putom.

KOPŪSTŲ SALOTOS 
(Cole Slaw)

3 tomates,-
2 šaukštai sukapotų selerų, 
2 šaukštai sukapotų svogūnų, 
2 šaukštai sukapotų pteruš- 

kų,
2 šaukštai sukapotų žalių pi

pirų,
2 šaukštą: pimento,
1 puodukas tomatų Jtošės, 

Druskos pipirų,
4 šaukštai taukų ai* sviesto, 
(i šaukštai sviestu apipiltų

baltos duonos trupinių.
Virk makaronus druskuota- 

me vandeny. Dėk eilėmis ma
karonus ir sumaišytas daržo
ves. Ant viršaus sudėk duo- 

•'s trupinius. Kepk nekurs- 
pečiuje 10 minutų. Ga

na dei 8 ypatų.

[Pacific and Atlantic Photo]
.John C. Slater, iš Kenosha, 

Wis., kuris eina teisėjo parei
gas jau 40 metų.

SUDRIKO NAUJA 
KRAUTUVĖ

Tel. Lafayette 0094

E. V. Kltl'K AS

Parduoda Rakandus, Pia
nus, Radios, Phonografus 
ant lengvų išmokėjimų.

PRIKIMŠTI SVOGŪNAI

6 vidutiniški svogūnai 
puoduko sukapoto kum

pio.
14 puoduko sukapotų žaliųjų 

pipirų.
l/u puoduko baltos duonos 

trupinių.
1/3 puoduko milko
i/3 puoduko vandens
Pipirų

šaukšto druskos
1 šaukštas taukų
1 puodukas baltos duonos tru

pinių.
Nulupk svogūnus, nupiauk 

vienų riekutę iš viršaus ir virk 
pakai svogūnai nebus visai 
minkšti. Nupilk vandeni ir at
sargiai su peiliu padaryk kiek
vienai) svogunan gerokų duo
butę. . Sukapok imtus svogu

3 puodukai smulkiai sukapo
tų šviežių kopūstų lapų.

1 šaukštukas druskoc
Truputį pipirų
Truputį selerų druskom
% puoduko piene
4/i puoduko karšto
2 šaukštu sviesto. .
Pridėk cukrų, pipiras, selerų 

druskos prie sukapotų kopūstų 
ir gerai išmaišyk. Pridėk svies
ta prie acto, supilk ir sumai- 
iyk su pienu. Užpllii mišinį 
int kopūstų, tc'gul pastovi bo
rtų minutų. Puoduok slalan.

ASPARAGŲ OMLETAS

1 b’ėkinę asparagų. ai^a 
>at žalių asparagų, x

1 puodukų balto dažak^ pa 
daryto iš saldžios smotonos, 
sviesto, druskos ir miltų.

Pridėk asparagus prie balto 
lažalo, uždėk keletą asparagu 
int iškepto omleto. Užversk 
/ienų pusę omleto ir apypilk li
kusių dalį ant omleto. Gali var- 
oti ir kitas daržoves vietoj as- 
laragų, kaip žirnius, coliflower, 
irba šaltos vištos mėsą, kum- 
>į ir tt. Paduok karštą.

DIDINGAS Iš FIGŲ.

. puoduku “graliam” miltų,
1 puoduką molasses (tamsaus 

sirupo),
,,n puoduko saldžios Smeto

nos bei milko,
puoduko karšto vandens,

Ii šaukštukas sodos,
1 šaukštukas cinamonų,
1 šaukštas sviesto,
% puoduko virtų figų per- 

jpaustų per sietą.
U/oiik karštą vandenį ant 

iVJvSto iv aiolasses. Pridėk su
lą, cinamonus ir druską, ge- 
*ai išmaišyk ir pridėk pieną, 
/ridėk miltus ir ant galo figas, 
tutink ant garo dvi valandas 
sudėjus išsviestuotan indan. Pa
juok karštą, arba gali ir at
pildytą. Paduok su bvle kokiu 
dažalu tinkamu pudingui arba 
plaktos saldžios Smetonos da
žalu. Kaip paduota žeminus. 
Padaryk 2 pudingu dėl 12, y- 
Pfct’v

saldžios plaktos Smeto
nos DAŽALAS.

DEVILS FOOD (’AKE.

2 puoduku rusvo cukro,
' lz2 puoduko taukų bei sviesto,
3 šaukštukus baking povvder, 
1/2 šaukštuko sodos,
1 šaukštukas druskos,

34 puoduko rugšštaus pieno,
2'& puoduko gerų baltų mil-

tų, ... ‘ •
2 kiaušiniu,
1 šaukštukas vanillos,
2 šmotuku šokoliado,
1 puodukas karštu vandens.
Sumaišyk ir persijok sausus 

pridečkus. Supilk pieną,, iš 
tarpytą sviestą ir kiaušinius. Iš
maišyk. Virk šokoliadą Van
deny, pakol nesutirštės. Pridėk 
prie pirmojo mišinio. Supilk į 
trjs blėtys. Kepk nekarštame 
pečiuje 25 minutes. Jeigu kep
si vienoj blėty, kepk 45 minu
tes.

JOS. F. SUDRIK Moterys

8 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutarti.

Viršuje
State

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki

Registruota Akušerė
Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Mn 
terims ir merginoms patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutartį!.

4120 So. Richmoftd Street

Yards 4951 
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushill.is 

AKUŠERKA 
3252 So. Halsted St.

Universal
Bank

ir rnergi-

3417-21 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 4705

Chicago, III.

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS
Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali- 

škumas.
3315 South 
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300

G E R B. Naujienų įkal
ty to jos ir skaitytojai 

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

MAKARONAI SU DAR
ŽOVĖM.

2 puoduku virtų makaronų,
1 puodukų žirnių,

MADOS.

1 usjadnkas saldžios Smeto
nos,

% puodu ir o kibai smulkaus 
cukraus

Du trečdaliu puoduko milko.
Sumaišyk smetona su milku. 

Atšaldyk, paskui išplak. Pri
dek cukrų ir druską. Laikyk 
letk.unci iki nepaduosi stalan.

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidėjas 

900 W. 52nd Street 
Chicago, III. 

Tel. Boulevard 3669

GEGUŽINIS
“GYVENIMO” NUM.

JAU ATSPAUSDINTAŠ
Prenumerata metama ....... $2
Pusei metų ........................... $1
Kopija .......................   20c

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokių akių

xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Grojikliai Pianai 
PEOPLE^ KRAUTUVĖSE

Tel. Cicero 2962 
Res.: Rockv/ell 6363 
DR. S. ASHER 

DENTISTAS 
4901 W. 14th St.

Cicero 
Viršui National Tea Co.- 

Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare

Tel. Boulevard 0214
Plumbing*, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paulina St., Chicago, III.

Lietuvis Kontraktorius

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone Canal 2591

Jei kenčiate nuo galvos skaudė
jimo. ’

Jei skaitant raidės susilieja į daik
tą. . u.. J

Jei spaudos raštas išrodo dvigu
bas.

Jei skaitant arba neriant skauda 
akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Suvedam Šviesas b 
elektros jiegą j nau 
jus ir senus namus i< 
mainom naujas Ram
pas į senas; duodami 
ant lengvo išmokėji 
mo.

SIUSKIT PEK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

A. VIDIKAS-LULEVIGH
AKUŠERKA 

3101 So. Halsted Htreet 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika 
rusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. •

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki
tės, o rasite ns 
gelbą.

Valandos nuo
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakaro.
ą. ■ ------------———

Pritaiko akinius, atitaiso regėįimę, 
h akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare.
Nedaliomis nuo 10 iki 1.

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

Įvairus Gydytojai
Phone Pullman 0621 

Ką tik grįžo iš Europos 
Dr. Lewis H. Lippman 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

233 East 115th St.
Valandos nuo 1-2 ir 6-8 

Nedėlioj 10 iki 1

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

3001. Dviejų šmotų sporto sukne
lė . Galima siūdinti iš šilko arba ki
tokios kokios materijos. Sukirptos 
mieros 16, 18 metų ir 36, 38, 40 ir 42 
colių per krutinę. 36 mierai reikia 
2% yardo vienos rųšies materijos 40 
colių platumo ir 1% yardų skirtingos 
materijos. (

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotų blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 9o. 
Halsted St., Chicago, III.

i NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at-

!; siųsti man pavyzdį No ...................
Mieros ............... .. per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas >

(Miestas ir valst.)

2825. Rimta ir lengvai pasiuvama 
suknia. Tinka suaugusiai moterei. 
Galima gauti 16, 18 metų ir 36, 38, 
40, 42, 44 ii* 46 colių per krutinę. 36 
mierai reikia 3% yarlų 40 colių ma
terijos.

Norint gauti vien^ ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago. III.

AUJIENOSI VaTtern DepT^^

1739 S. Halsted St., Chicago, 111.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No --------------
Mieros -........................  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

i ' (Adresas)
a•••••••••••*•••••••••••••••••••• ••••••••••• 

/ (Miestas ir valst.) (

-CEBSOSE

1922-32 So. Halsted St.
J. NAKROŠIS, Vedėjas

• Yra kelrodis Lietuviams, kur įsi- 
k gyti gerinusį pianą už teisingą 
j kainą.
į Kimball pianus vartoja pasaulyje 

didžiausiai pagarsėję muzikos ar
tistai — vartokite ir Jus! Mes 
negalime rasti Amerikos pianų 

f marketuose geresnių ir vertesnių 
| pianų už “Kimball”. Jus taipgi 
“ nerasite niekur kitur kaip tik 
I pas “Peoples!”
I Prašome atsilankyti ir susipažin- 

I ti su mumis ir Kimball Pianais.
I Labai lengvus išmokėjimo budus 

pritaiginam kiekvienam.

4177-83 Archer Avė.
M. KEZES, Vedėjas

XXXXXXXXTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Kleista 1926 metais. Apdaryta .....................................   $2.50
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ........... $1.50
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ...........   $3.00
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
DflA t n d

KAUNO ALBUMAS ..................................   50c
Knyga pateiksiu ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRfiVfiS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ......................  $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .:.......................................................  50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS .........................................................  55c
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

VIENYBEVIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

JAN SMETANA, 0. D. 
OPTOMETRISTAS 
Ekspertas tyrimo akių ir 

pritaikymo akinių 
1801 South Ashland Avė.
Platt Bldg., kamp. 18 St., 3 a u gitas 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Pastebėkit mano iikabos

Valandos nuo 9 ryto iki 8:80 vaka
ro. Ned. nuo 9 ryto iki 11:30 dienąj

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Telephone Yards 0094

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedaliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaza 8260

S. BALICKAS 
SIUVA VYRIŠKUS IR 
MOTERIŠKUS RUBUS 

Prieinama kaina 
2305 So. Leavitt Street 

Chicago, III.

^ OR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn Stn Room 1111 
Telefonu Central 4411. 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p. 
Gyvenimo Vieta 

8323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyji 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washlngton Si. 

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395

K.IURGELIONIS
ADVOKA-IA* 

Miesto Ofisas 
.190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearborn 2734
Valandos nuo 0:30 iki 2:80 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
8335 So. Halsted St . 

Po pietų nuo 8:00 iki 8:00 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tet Yards 0141
Rylos viluose teismuose. — Ab
straktui. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigą 1 Ir 2 morgičiams.

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušerio.

Gydo staigias ir chroniškas Il
gas vyrų, moterų ir vaiką pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 
18th SU netoli Morgan St.

VALANDOS’ Nuo 10—12 pietą 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

. Dienomis: Canal 
Telefonai i J 8110,

1 South ' hore 2288 
’ Boulevard 4186

3235 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 išryto ir po 8 ▼.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OiisRs
4729 So. Ashland Avė., 2 labo* 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:8t vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

\ Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,

Vaikų ir visų chroniškų ligą.
Ofisas 8102 So. Halsted S t., Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne- 
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligą 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blue 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare

Telefonas Canal 1912 
Naktų.u Tel. Fantas 6858 

s ......... i ■ i
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Ebimokljlmo kalnai 
Chicagojc — paltui 

Metanui .. ........
Puri metu --------

• [santys jo partijai. Prie to juos verčia jų ekonominiai rei
kalai: industrinė Vokietija, mat yra gera rinka žemės 
ūkio produktams. Austrijos ūkininkai, pagaliau, ima su
prasti, kad klerikalai nėra jų reikalų gynėjai.

M
Leonas Vitkauskas

“Senieji Žmonės
Mdttoit P. BBI«ArnS 

17» 8oath Babtai StaMi 
Okaga, I1L 

Triephoaa Rooaovelt MM 
Subeeription RatMi

8c. per oopy.

March 7th, 1914, et the Port Office

Chicagoja per naibtojui
Viena kopija ______— te
Savaitei 18c
Mineliui „___ ______ _________7fc

Suvienytose Valstijos^ ne Chicagoja, 
paltui

Metami|7.M
Pasai matą ___ - . . 8.60
Trims minėdama 1.76
Dviem minėdama ... .------1.26
Vienam minorini_______ —. .7*

Biatnvon Ir kitu utrianinogai 
.(Atpiginta)

Matams

Mokslo
Kronika

|8.W

(Tęsinys)

Pinigu reikia 
orderiu karte su

VATIKANAS IR AMERIKOS POLITIKA.

Per Amerikos žinių agentūrų Associated Press Vati
kanas pareiškė, kad jisai visiškai nesikišęs į Jungtinių 
Valstijų politiką ir susilaikąs nuo išreiškimo kokios nors 
nuomonės apie gubernatoriaus Smith’o kandidatūrą į pre
zidentus. -k.. u

Šitokio absoliučio neutralumo Amerikos politikos 
klausimuose ne tik pats Vatikaras laikąsis, bet jisai rei
kalaująs, kad jo laikytųsi ir visa katalikų dvasiškija 
Amerikoje. Šituo, tikslu papos “valstybės sekretorius” 
kardinolas Gasparri davęs Amerikos katalikų viršinin
kams specialę instrukciją.

Kiekvienas gali suprasti, kad šita “nesikišimo” poli
tika Romos papa nori padėti gubernatoriui Smith’ui gauti 
kandidatūrą į prezidentus ir laimėti rinkimus. Vatikano 
politikieriai žino labai gerai, kad mažiausias mėginimas 
jų pusėje tiesioginiai agituoti už Smith’ą iššauktų Ame
rikoje didžiausią protestonų sujudimą prieš New Yorko 
gubernatoriaus kandidatūrą. Protestonai imtų šaukti, 
kad p. Smith esąs Romos papos kandiatas, ir tai kaip be
matant užmuštų visas jo viltis patekti j Baltąjį Namą.

Bet kad ir yra aišku, jogei Vatikano “visiškas neutra
lumas” irgi yra savo rųšies politika, bet vis tik reikia pa
sakyti, kad šitokia politika yra šimtą kastų geresnė, negu 
papos kišimąsi į vidujinius svetimų valstybių reikalus. 
Gaila tečiaus, kad tokios politikos Roma laikosi nevisur. 
Sulig Lietuva, Meksika ir Ispanija popiežius elgiasi visai 
kitaip. Šių šalių dvasiškijoms jisai ne tiktai nejsako lai
kytis iš tolo nuo politikos, bet ir pats jų politiką diriguoja. 
Iš to šitose šalyse kyla šlykščiausios rųšies klerikalizmas, 
su kuriuo žmonėms tenka visomis jėgomis kovoti.

Naujas vandens sterilizavimo 
būdas. Visi žino, kad be van
dens žmogus negali gyventi, 
svarbu turėti ne tik pakanka
mai, bet ir tyro vandens. Mat, 
kaltais vanduo gali pasidaryti 
ne gyvybės, ale mirties šaltiniu. 
Visai suprantama kodėl: van
denyj gali atsirasti įvairių mik
robų, kurie gimdo pavojingas 
iigas. Jeigu vanduo yra už
krėstas ligos perais tokiose vie
tose, kur gyvena daug žmonių 
(sakysime, miestuose), tai gy
ventojų gyvybei gręsia rimtas 
pavojus. štai kodėl miestuose 
vanduo yra valomas, tiksliau sa
kant, sterilizuojamas. Į van
denį dedama koks nors chemi
kalas (tankiausiai chlorino jun
ginys), kad sunaikinti ligų pe
rus.

KRIZIS AUSTRIJOS KLERIKALIZME.

Nors Austrijos “krikščioniškieji socialai”, vado
vaujami prelato Seipel’io, šiaip-taip laimėjo daugumą rin
kimuose į parlamentą, bet staigiai jų partijoje kilo sunkus 
krizis. Austrijos ūkininkų sąjunga, sudaranti klerikali
niam bloke apie du trečdaliu narių, priėmė nutarimą, ku
riuo reikalaujama ekonominės ir muitų sąjungos su Vo-

Tikras tos ūkininkų organizacijos tikslas yra visiškas 
Austrijos susijungimas su Vokietija. Gi prelatas Seipel 
yra t»m griežtai priešingas. T'oclel numatoma, Icacl jam

cialų” partijoje, bet ir visai iš politikos.
Prelatas Seipel yra gudrus politikierius. Bet kaip 

kiekvienam jėzuitui, taip ir jam, pirmoje vietoje rupi ne 
kokie nors principai ir ne savo krašto gerovė, bet savo 
luomo interesai. Austrijos kunigai nenori dėtis prie Vo
kietijos, kadangi Vokietijoje dauguma gyventojų yra 
protestonai.

Kitąsyk, kai Bismarką s kure Vokietijos imperiją, 
jungdamas prie Prūsų mažesniasias vokiškas karalystes, 
horcogystes ir kunigaikštystes, tai jisai tyčia neįsileido į 
Vokietijos imperiją Austrijos, kaipo katalikiškos valsty
bės ir turinčios įtakingą karalių dinastiją Hapsburgus. 
Bismarkas buvo ištikimas Prūsijos Hohenhzollernų dina
stijos tarnas. Tuo budu dėl religinių ir dinastiškų inte
resų vokiečių tauta buvo suskaldyta.

Dabar karališkos dinastijos vokiečių žemėse jau “ga
vo saktį”, bet religiniai antagonizmai (priešingumai) dar 
nėra išnykę. Kadangi Austrija yra katalikiška, o Vokie
tija daugumoje protestoniška, tai toks Seipelis da ir šian
die tebesistengia sutrukdyti Austrijos vokiečių ir Vokie
tijos vokiečių susijungimą vienoje valstybėje.

Ši pragaištinga vokiečių tautai prelato Seipelio poli
tika sutinka su Francijos ir jos globojamų valstybių 
(Lenkijos ir čechoslovakijos) norais. Prancūzai, kaip 
žinoma, bijosi Vokietijos sustiprėjimo, todėl Austrijos 
prisidėjimas prie Vokietijos jai išrodo pavojingu daiktu.

Panašių atžagareivių, kaip Austrijos Seipelis, yra ir 
Vokietijoje. Bet vokiečių tauta taip vienoje, kaip ir ant
roje šalyje, milžiniškoje savo daugumoje stoja už susi
vienijimą, ir anksčiaus ar vėliaus jisai turės įvykti.

Charakteringa, kad prieš Austrijos kanclerio atža- 
gareivįšką nusistatymą sukilo jau net ūkininkai, priklau-

Karo laiku vandens steriliza- 
\ imo klapsimas buvo labai svar
bus. Reikėjo dėti visas pas- 
(angas, kari apsaugoti karei
vius nuo užkrečiamų ligų. Pa
sirodė, kad sterilizuoti vandenį 
chlorino junginiais nėra labai 
praktiška. Vanduo atsiduoda 
chlorinu, ir kareiviai nenorėda

vo jį gerti. Tąsyk inžinierius 
Philippe Bunan-Varilla (fran- 
euzas) pasiryžo surasti geresnį 
I ūdą vandeniui sterilizuoti. Po 
daugelio bandymų jam tatai pa
sisekė padaryti. Bunan-Varilla 
surado, jog nėra mažiausio rei
kalo vartoti tiek chlorino, kiek 
I uvo pirma vartojama. Jis var
tojo tik vieną dešimtąją dalį 
to kiekio ir gavo gerų rezulta
tų. Tą reiškinį Runan-Varilla 
riškina tuo, kad chlorino jun
ginys, susidūręs su organine 
medžiaga, gamina savo rųšies 
ultrafioletinius spindulius, ku
lia naikina ligos perus. Reika- 

I I nga tik, kad vanduo nuolat 
Lutų maišomas.

uKrui praėjus, Runan-Varilla 
surado tam tikrą prietaisą, ku
rs žymiai palengvina vandens 
sterilizavimo darbą. Jo išra- 
cimu jau pasinaudojo kaili mie
stai, būtent: Monte Carlo, Com- 
piegne, Sobles d’Olonne, Rheims 
ir Bar-le-Due.

Dr. Techoncyres Prancūzų 
I.ledicinos Akademijai padarė 
pranešimą apie Bunan-Varillos 
išradimą. Jis išreiškė tą mintį, 
kad naujas vandens sterilizavi
mo Dūdas ne tiK apsaugojo 

žmones nuo užsikrėtimo tain 
tikromis ligomis, bet tuo pačiu 
laiku yra labai praktiškas. Bet 
svarbiausias dalykas .yra tas, 
kad naujuoju budu sterilizuoja
mas vanduo yra daug malones
nis gerti, nes jis- beveik visai 
< hlorinu neatsiduoda.

Prietaisas kurtumui gydyti. 
Apskaičiuojama, kad apie 20% 
Amerikos žmonių turi girdėji
mo nedateklių. Negalima pasa
kyti, kad jie butų kurčiai, vie- 
i ok jų girdėjimas nėra tokis, 
kokis turėtų būti. Pas kai ku- 
riuos žmones kurtumas prade
da reikštis laipsniškai. Kad 
rpsaugoti nuo tos nelaimės, ta
po išrastas specialia prietaisas, 
kutino ausys tarsi pratinama. 
Sakoma, kad tuo prietaisu gir
dėjimą galima žymiai pagerin
ti.

Stebėtinas laikrodis. John 
TJeberbacker, austras iš Tyrolo, 
padarė nepaprastą laikrodį, ku- 
i is 'beveik viską rodo. Padary- 
ti tą-laikrodį ėmė apie 17 me
tų.

Laikrodis rodo penkių konti
nentų laiką, metų sezonus, kiek
vienos dienos ilgumą (t. y. ka
da saule teka ir nusileidžia), 
dienas, mėnesius, įvairias šven
tes ir planetų judėjimą.

(’oherbacker yra ne tik geni- 
ališkas mechanikas, bet ir žy
mus astronomas.

Prietaisas, kuris suranda pra
sikaltėli. New Yorkc Dr. A. 
P. Link, psichologijos profeso
rius, demonstravo instrumentą, 
kuriuo pageltos galima surasti 
prasikaltėliai. Iš publikos bu
vo išrinkti keli vyrai, kuriems 
buvo paduota laiškai su instruk
cijomis. Viename laiške buvo 
instrukcijos atlikti plėšimą. 
Kam teko tas ypatingas laiškas, 
prof. A. P. Link nežinojo. Plė
šimas buvo atliktas sulig nuro
dymo. Po to visi gavusieji lai
škus buvo egzaminuojami. Prof. 
Link pavartojo naujai išrastą 
prietaisą, kuris rekorduoja šir
dies plakimą ir iš viso susiju
dinimo laipsnį. Pasirodė, jog 
“prasikaltėlio” širdis plakė daug 
smarkiau, nėgu norinališkai. 
Tuo pačiu laiku psichogalvano- 
miteris (specialia prietaisas) pa
rodė, jog jo susijaudinimas yra 
daug didesnis, negu kitų. Taip 
dalykams esant prof. Link tuoj 
nurodė tikrąjį kaltininką.

Tą instrumentą prasikaltė
liams pažinti išrado Dr. David 
\Vechsler.

Vynas vištoms. Francuzų fi
ziologas Pages nesenai padarė 
pranešimą, kad vynas yra labai 
geras akstinas vištoms. Jau
ni vištukai, kuriems buvo duo
damas vynas, buvo sveikesni ir 
augo geriau. —K. A.

Įvairenybės
ADATOS IR ŠPILKOS

Kasmet adatos, rpilkos, spil- 
kutės, kabliai, plaukų špilkos ir

Tabokinė dėžutė, iš tiesų, i —Taigi, šit prašom, tabokos 
buvo susidomėjimo verta, nes yra — tik popierėlio neturiu, 
visą ją puošė balti, šviesus,1 jeigu neturit pypkės... — visai 
“perlamutravi”, brėžinėliai {svetingai suliko atėjėlį mano 
juodame ir labai nulygintame senelis, iš karto pamatęs, jog 

jaunikaitis, ku- 
pypkės dar ne-

rage, kuris — pagal, tą dėžutę tai yra dailus 
jam dovanojusios, s ciocės neži- ris, be abejo, 
nia ar juokais ar iš tikrųjų -ruko.
pasaką — buvo ne kieno kito; „ .
ragas, tai yra kanopos ragas, I * ’
kaip — vieną kartą labai se-Į 
nai kažkur Valakijoje i___ .
pastipusio labai seno ir labai 
didelio... velnio. Taip, taip — 
velnio; pats, ją “ciocei” jau 
apdirbtą — iŠ Valakijos par-1 
nešęs buvęs Prancūzų kariuo
menės lietuvis kareivis, kuris 
toje Valakijoje yra buvęs, tą 
pastipusį velnią — ilgą ir pa- 
drykusį — savo akimis 
matęs... Jis nemeluos.

—Velnio, ne velnio, bet dal
bas gražus, ir tik pačioje Vala
kijoje. tokius darbus, matyt, 
tegali padaryti!... — pasige
rėjo jau nebe pirmą kartą sa
vo tabokine dėžute mano se
nelis, dėdamas ją atgal į kiše
nių ir užsitraukdamas senovės 
šereševskio kvapaus . “Balku- 
r.o” durnu:

—Už jokius pinigus savo 
gražios tabokinės nemainyčiau, 
ir jokios magaryčios čia negi- 
liuotų! — su pasitenkinimu 
dar pamanė mano senelis, 
atsikėlęs nuėjo toliau.

as

tokia tegalėjo

tėvyk, kad 
apie priedą nė

magaryčių išgersim! 
raginė pa-

tėvuk, tabokos 
’j aš turiu ir pypkę taip pat, tik- 

rasto užsidegsime drauge... — 
- - - atsakė jaunikaitis ir pastebė

jo mano senelio rankose dailią 
tabokinę dėžutę.

—O, tabokinę, tėvuk, tai 
gražią turi, — mainykim! — 
išsyk tarė jaunikaitis į mano 
senelį, kuris į jo atkištą rąn- 
ką padavė tabokinę.

—Iš paviršiaus matyt, kad 
gal ir ne vagis! — pamanė sau 
mano senelis, dulkiamas atėjė- 
liui į rankas savo tabokinę, tik
tai dabar jis pastebėjo, kad 
atėjėlio rankos labai plaukuo
tos, o už rankovių net kaip 
meškos letenos prižėlę. Tas ma
no seneliui pasirodė truputi 
nuostabu, kad taip labai su
brendęs vyras, butų, ir jis jau 
kažin ko' pabugštavęs, nozėjo 
savo tabokinę iš atėjėllo ran
kų atsiimti, bet tas lyg iš ank
sto įspėjęs mano senelio min
tį, išsitraukė iŠ kišeniaus savo 
tabokinę, ir duodamas ją mano 
seneliui į rankas, tarė:

—Aš jau matau, tėvuk, kad 
tau baugu, kad aš tavo taboki
nes neatimčiau, todėl imk, štai, 
mano tabokinę į savo rankas!

Mano senelis ne be džiaugs
mo paėmė į rankas visą žiban
čią ir kažkuo rusvu pamargin
ta tabokinę, kuri buvo už jojo 
ir daug sunkesnė ir daug gra
žesnė.

Tuo tarpu atėjėlis apžiurėjo 
senelio tabokinę ir ją apžiūrė
jęs, tarė:

—Tai mainom, ką?
—Kad, tur būt, tamsta juo

kies?... — palūkėjęs atsakė 
mano senelis atejėliui:

—Kur gi tamsta tokią mai
nysi ! Aš 
siu...

Reikia 
amžiną

yra

ir

Mėnuo jau gaudėsi po aukš
tą dangų su retai pasitaikan
čiais jam po kojų mažais debe
sėliais, kai mano senelis, pasi
pustęs miklias savo kojas ir 
žygiuodamas be poilsio jau 
kelias valandas buvo ‘ bepriei
nąs didįjį kryžkelį, iš kurio 
turėjo pasukti į dešinę — į na
mų pusę.

Atsiminęs, jog jau gali būti 
vidunaktis ir jog jau tiek 
daug kelio buvo praėjęs, mano 
senelis — taip pat atsiminęs,

gelį milionų dolerių. 1925 m. 
tų produktų vertė buvo net 
.$18,000,000, bet 1923 m. buvo 
net $22,000,000. Daug mažiaus 
špilkų plaukams vartojama, nes 
dabartiniu laiku labai daug mo-Įjog dar tebelaiko savo dantyse 
t e rų plaukus kerpasi. [F LIS]

Juokai
Tarp studentų.

turėjau puikiausių

iš tiesų tamsta nejuo-
— nusidžiaugė mano 
tokią pelningą progą 
ir visai pamiršęs, kad

(ir labai rūpinosi savo dūšios 
i šganymu, bet ne labai skriaus
davo ir savo kūną; dabar jis 
matė, jog siūloma jam mainy
ti tabokinė dėžutė buvo gryno 
sidabro ir gerokai paauksuota 
ir išpuošta — tur būt, tiktai 
paties karaliaus 
būti.

—Bet sakau, 
mainykim
nekalbu... Kai kermošiuj susi
eisim, 
Man, mat labiau 
tinka...

—Tai 
liauji ?...
enelis,

pamatęs
jam jo tabokinė dėžutė yra do
vanota...

—Na, žinoma, kad ne, žmo
gau!... Na, tai einasi, gerai, 
duodi ranką?!...

—Gerai — iššovė mano se
nelis nudžiugęs, ir ištiesė alė- 
jėliui ranką, kurią tas tvirtai 
suspaudęs pakratė.

Rankos suspaudime jėga bu
vo “velniška,” 
rankos pirštai 
kratyti.

—Maktingas
pamanė sau senelis, ir prisimi
nė dar, kad to vyro ranka bu
vo taip pat ir nepaprastai šilta.

—Na, tai ką ar patenkintas 
mainais? Ar gera tabokinė?— 
paklausė dar

ir todėl senelio 
net nutirpo pa-

labai vyras! —

vyrukas, ir pri-

—Ir taboką
Ir iš tiesų,

I. uvo nesenai

—Aš 
lionę.

—Tai
—Iš pašto tiesiai j banką.

kur važiavai?

kc-

Teisėjas: Ar sutinkate pri
sipažinti?

Badytojus: M už
kaip 5c už žodį.

Pasaka.

Kartą buvo jauna moteris, 
kuri niekad nesinaudojo ašaro
mis.

Jonas: Šiandie yra tavo gim
tadienis, mano brangioji, ir aš 
tau turiu siurprizą. Ar atspėsi 
kas?

Jonienė: Tu jc.u ir taip pa
darei man siurprizą, nes pirmą 
kartą į dešimtį metų atsiminei 
maio gimtadienį.

Viena aktorė sako, kad ji že- 
nysis tik dėl meilės ir kad ji to
dėl ženysis ir ženysis, kol tos 
meilės nesuras.

Radio vis dar tebėra kūdikys
tėj. Mes galime tą spręsti iš 
garsų, kuriuos jis išduoda.

—Kada aš geriu,, tai negaliu 
dirbti, tai ir mečiau.

—Gėrimą?
Ne; darbą.

Sapnuoja

Kodėl Adomas 
pirmiausia?
Turhut kad duoti pro

gos ir jam ką nors pasakyti,
nes prie Ievos tos progos jau 
nebeturėjo.

Sūnūs: 
sutvertas

Tėvas:

buvo

jau senai išrūkytą ir jau užgę- 
susią pypkę, — pamanė, jog 
butų verta dar kartą užtraukti 
durną.

Naktis šviesi, tyli, vien savo 
garsais begyvenanti, — ir ma
no seneliui taip pasidarė ma
lonu atsisėdus irgi ant apžėlu- 
sio krašto griovio, jog jis net 
sau vienas misiatavo.

—Sakai ata-ta!, tėvuk!... — 
staiga nei iš šio, nei iš to pra
bilo į mano senelį balsas, ir 
mano senelis pamatė ateinantį 
į jį nuo kryžkelės pusės sta
taus ūgio, kaip matyt iš jo 
balso, jauną žmogų.

Mano senelis negali sakyt, 
kad butų nusigandęs — nes, 
jis niekad nieko nenusigąsda- 
vo, — o ypatingai kas gali nu
sigąsti tokią šviesią naktį! — 
bet vis tiktai jam keista pasi
rodė, kodėl jis pirma to žmo
gaus, prieš save ateinančio, ne
buvo matęs, o dabar jis stai
ga, lyg iš žemių butų prieš jį 
išlindęs! Atrodė, kad tas žmo
gus butų gulėjęs išsitiesęs ant 
kelio, kurį tam tikru aukštu
mu iš lankų suplaukusios mig
los buvo pridengę, ir butų kai]) 
tiktai tuomet atsistojęs eiti 
prieš senelį, kai Šis atsisėdo 
pasirūkyti.

Kaip ten betgi nebuvę, bet 
mano senelis nė kiek neišsigan
do ir net nekrustelėjo vietoje, 
ramiai taisydamas savo pypkę 
toliau. O statusis žmogus tuo' 
tarpu priėjo prie mano senelio 
visai arti, ir pasveikino jį:

—Labą vakarą, tėvuk!
—Kur tau be labą vakarą, 

kad jau pats vidunaktis, tur 
būt...—ramiai atsakė mano se
nelis, akimis išmatuodamas 
naktinį kaimyną tam, kad 
reikalo žinotų jo jėgas, jeigu 
jis butų blogas žmogus...

•—Taigi, —
- patvirtino 

nelaukdamas 
priešajs mano
vio krašto, ii’ tarė:

—Leisi, tėvuk, papypkiuoti 
drauge!...

priedo tiek neturė-

pasakyti, kad mano 
atilsį — senelis, nors

gerą aš rakau... 
ir taboka, kuri 
sumainytoje ta

bokinėje dėžutėje, buvo nepa
prastai gardi — ir durnas jos 
kvepėjo, kai senelis iš džiaug
smo, jog taip pelningus mai
nus padalęs, savo senąją ta
boką iš pypkės iškrėtė ir prisi
kimšo naujosios.

Dar abu griovyje pasirūkę ir 
kiekvienas savo mainu pasigė
rėję, mano senelis ir atėjėlis 
po gerokos valandos iš griovio 
pakilo ir atsisveikinę nuėjo kas 
į savo pusę. Mano senelis, vi
sas nusiteikęs, lyg po .naujų 
atlaidų, širdingai paspaudė iš
tiestą jam atsisveikinimui juo
dais plaukais apžėlusią ranką 
ir iš visos širdies tarė (todėl, 
kad apsimokėjo tai tarti):

—Na, tai nešiok sveikas ma
no tabokinę!

(Bus daugiau)

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH 

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.
Res. 3201 So. Wailace Street z

Phone Canal 6222
DR. S. BIEZIS
Gydytojas ir Chirirgas 

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 r. 
Rezidenc. 6640 S. Maplevvood avė.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

ir 6:30 iki 9:30 vakare 
4608 S. Ashland Avė., 

Netoli 46th St. Chicago, III.

A. L. Davidonis, M. D.
ir DR. J. A. GOODHART

4910 So. Michigan Avė. 
Tel. Kenwood 5107

KoMnrfoa j ouo 6 iki 8 va! vokare

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
CMcago, III, 

Tol. Boulevard 2161 
— Valand ■ — 

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

pats vidunaktis! 
atėjęs, 
pats

ir nieko 
atsisėdo 

ant grio-

A. M0NTVID, M. D.
1579 Mli#atfcėe Are., Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4988.
Namų telefonai Spaulding 8688 

Ultraviolitinl iviesa ię diathermia

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Avė. 
Valandos i 2—4 dieną; 6:30—8:30 

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0578

DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 84X3
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30

Dr. C. A. O’Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

7909 So. Halsted Street 
Nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 8 vakare 

Rea. 6000 So. Campbell Avė. 
vincennes 6987 arba Hemlock 5524

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 So. Western Ate.

Tel. La f ay eile 4146
nuo 9 iki 11 v. ryto 
nuo 6 iki 9 vai. vak.Valandos

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4611 So. Ashland. Tel. Boalveard 
7820. Res., 6641 So. Albany Ava. 
Tel. Probpęct 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.

t Offico Boulevard 7042

.. Dr. C. Z. Vezelis -
LIETUVIS DENTINAS

4645 So. AshJand Avė.
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.

Res. 6600 So. Arteeian Avc.
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Cunal 0267 

DR. P. Z. ŽALA TORIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1821 So. Hriited SL 
Chicago, III. z

t



PRAŽUVO LIETUVIŲ VAIKAS

50 dolerių už žinių apie jj
OPTOMETRISTAS

pra

ryto

Vieša padėka
Mulkintojų nestokit

fabrikai tapsią

s| gar

Paulinai Rimšienei

Tamošiui Jokubauskui

Barborai Rimdžius

Roseland

Merginų vargai

hlly'szuncle

Darbi 
direk

>TAS 
kuris

2856 
troko,

Petrai- 
gražiai

dalykų, 
nebūtų

•Aleksandrui Kulvec 
Antanui Jakubauskui 
Teklei Kiržauskienei

UUAT’S 
TU' SAG

AUKA VILNIAUS 
REIKALAMS

U)ORRV

Antanui Atkočaičiui 
Jonui Navickui 
Juozui Juozo Balčiui
Ag. Juoz. Balčiūnienei 

Jadvygai Butkevičienei 
Antanui Montikui 
Kaziui Daujotu!

Veronikai Savickienei
Petrui Rekui
M. Ur. Ciemnalauskienei
Andriui Zaloniui

X UJ^UT to co 
VOR. (K ,X X f TVMS» K

IS VKV.ęr TUA'E.

kad du na
V. Mažėda ir M

.juo greičiau 
tėvai didžiau- 
Motina kuone

Gegužio 3 d. Aušros knygy
ne įvyko Lietuvių Improvement 
and Benefit K|iubo susirinki
mas. Narių buvo vidutiniai. Iš

pereitų šešta- 
t atidarė 
La Šalie 
paskolos 

statybai organizacijai. Nuo lai
ko įsikūrimo ši organizacija jau 
paskolino į 300,000 dolerių sta
tybai. Tai yra pačių unijų kon
troliuojama organizaiija.

Ji: — Kodėl jus neapsivedat?
Jis: — Kam dar reikia vestis, 

jei už $5 galima gauti papūgą, 
kuri pilnai atstovės moterų ple
pėjimų.

Planuoja statyti Chicagai 
naujų jūreivių rezervų buveinę, 
kuri kaštuosianti į $300,000.

CHICAGOS 
ŽINIOS i pačiame barzdasku- 

vidury, 83 Muscegon

įvairių parengimų, 
rimtai ir plačiai 
rudenio veikimo.

Andrius Bojanovskis paleido 
troką, kuris stovėjo prie jo tė
vo namų, 2607 E. 83 st. Tre
kas užvažiavo ant jo brolio An
tano, trejų metų kūdikio, ir 
mirtinai sužeidė jį.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

Vilniaus Vadavimo Komitetas 
išsiuntė okupuoton Lietuvon 
100 dolerių.

V
-ome

1 E.VER. <

visą veikimų. —Report

Užvakar 
dienj, Chicagos unijos 
naujus ofisus, 130 N. i 
st., unijų sutvertai

Oscar Anderson, 5510 Ber- 
lard st., norėdamas išgelbėti

atsitiko ties 
avė. J uozas 
Archer avė. 
areštuotas.

LIETUVIS AKIŲ SPECIAI
Palengvins akių įtempimų, 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7580

Vincui šeštokui 
Barborai Ščiukienei 

Magd. Vališauskienei 
Bučaitei 

Steponui Kasiuliu! 
8811—Stanis. Navakienci 
8832—Jurgiui Skiriui 

21879—Jurgiui Serbentui 
8811—Juoz. Aleknevičienei 

21878 —Lionginui Kuodžiui 
8829—Jonui Balčiūnui 

21881 
8814 
8872 
8874- 
8878—Vladui Briedžiulaičiui 
8888 Jonui Zamoksliui 
8861—Juozui Charzauskui 
2877 

21884—Čepui Jonui

GYDO 
Kraujo, odos, chroniškas

raportų paaiškėj 
riai sirgo - 
Rutkauskas

M. Rutkauskas sirgo apie pu- 
sė metų. Jį buvo suvažinėjęs 
automobilis 197 gatvėj, šiame 
susirinkime atsimaldavo, bet 
nėra dar gerai pasveikęs. Ma
nau, greit negalės darbo dirbti. 
V. Mažėda sirgo porą savaičių. 
Jau ir jis atsimaldavo.

Dabar kliubas nebeturi ligo
nių. Kliubas buvo prisidėjęs de
legatais prie surengimo protes
to susirinkimo. Bet delegatai 
lankėsi ne ant visų susirinki
mų. Kliubas staiga sužinojo, 
kad jau sutverta prieš fašisti
nė taryba. Reiškia, raudonųjų 
biznierių kuopa sutvėrė tų ta
rybų be kliubo žinios. Jeigu 
kliubas duosis' tiems raudonie
siems biznieriams vadžiotis, ka
da nors jie galės pastatyti kliu- 
bų į tokią pat padėtį, kame jie 
patys buvo pasistatę 20 metais. 
Pirmiausia jie džiaugėsi, paskui 
turėjo verkti ir iškaščių įneš
ti, o vis tas buvo daroma per 
naapgalvojimą.

Kuomet gerai žinome, kad jie 
patys sau taip pasidarė per ne- 
apgalvojimą, tai su kdiubu ar
šiau padarys. Ar ne laikas bu
tų nariams vaduotis savo pro
tu, o neatsiduoti raudoniems 
biznieriams, kurie pradeda ro
dytis tikrais raudonais fašis
tais? Per juos galima netekti 
kliubo. Iš tos “prieš fašistinės“ 
tars bos jau žada kada nors pri
siųsti raštišką raportų. Gal bus 
bila, kuri pareikalaus, kad kliu
bas atmokėtų. Iki šiol susirin
kimai buvo ramus, kuomet ne- 
sidavėme vadovauti raudoniems 
biznieriams. Kur jie vadovauju, 
paverčia susirinkimus į karčia- 
mas. —Darbininkas.

Keturi juodveidžių vaikėzai 
pasiėmė svetimą automobilį pa
sivažinėti. Ties 3941 Cottage 
(irove avė. jie įsilaužė garažan 
pasiimti gasolino. Bepiliant 
jiems gasolinų, gasolino tanka 
ekspliodavo. Užsidegė šapa. Su
degė ir dvylika buvusių šapoj 
brangių automobilių. Dabar vai
kėzai kaltinami vagyste, įsilau
žimų j namus ir padegimu.

Pastarajame Lietuvių 
ninku Namo Bendrovės 
torių susirinkime nutarta duo
ti pranešimai į laikraščius apie 
direktorių susirinkimus. Nuta
rimas pamatuojama tuo, kad 
šėrininkai ir šiaip žmonės ži
notų, kuomet įvyksta direkto
rių susirinkimai.

Jau gal visiems žinoma, kad 
šėrininkai jgaliavo direktorius 
šaukti šėrininkų susirinkimus, 
kuomet turės naujų svarbių 
reikalų, kurių direktoriai ne
galės išrišti be šėrininkų susi
rinkimo. Direktoriai, to ir lai
kosi. Keletas naujų reikalų bu
vo paduota direktoriams iš
spręsti. Pavyzdžiui, Kukuraitis 
šytų ant peticijos dėl atidary
mo gasolino stoties ant jo lo
tų, tai yra skersai gatvės bend
rovės lotų, šitų jo reikalavimų 
direktoriai atmetė, Vaduoda-

40 Chicagos fabrikų iškabi
nėjo perspėjimus, kad nuo šian
dien jie mokėsiu savo darbinin
kams tik $1.10 valandoj vietoj 
mokėjus $1.20, kaip kad mo
kėta iki šiol. Jei darbininkai 
nesutiksią 
darvti.

Y GOT A. YO'B
Tfcx\ VOR K tAY

\ ^T\KiG • J—

Mayoras Thompsonas įrodi
nėja, kad Chicagos miestas tu
rėtų nuversti dabartinį Chica
gos miesto knygyno trobesį’, o 
jo vieton pastatyti 20 aukštų 
trobesį, kuriame butų pakan
kamai vietos ne tik knygynui, 
bet ir Chicagos mokyklų tary
bos ofisams. Kai žemė yra taip 
brangi, kaip kad ji yra ant Mi- 
chigan avė., kur randasi kny
gynas, įeikalingas yra turėti 
toks trobesis, kuris daugiau 
pelno duotų.

savo automobilį "nuo susikuli- 
mo su kitu automobiliu, smar

kiai pasuko savo automobilį į 
šalygatvį kaip tik ties barzda- 
skutyklos langu. Jis išvengė su- 
sikulimo, bet sustabdė savo au
tomobilį 
tykios 
avė.

Kitas vaikiščias, Leonardas 
Donagala, šešių metų amžiaus, 
3133 VVall st., buvo mirtinai 
sužeistas, kai pateko po troku, 
kada t rokas' važiuota atgal. Tai 

33 gatve ir Bacine 
žuravskis, 
savininkas

Jonas (John) Sonklotz, 
venęs 1715 S. Canal st., 
pnolė.

Užvakar (subatoj) iš 
apie 10 vai. jis išėjo pažaisti 
su vaikais j aikštę, t. y. tuščius 
lotus ir jau nebegrįžo namo.

Vaikiščias buvo labai pado
rus, neišdykęs. Amžius jo — 13 
metų.

Veido ypatybės: dešinėje pu
sėje dedervinė (rash), toji 
veido pusė biskį apraudusi. 
Plaukai gelsvi (šviesus). Mė
lynos akys.

Išeidamas iš namų dėvėjo 
pilkų siutulį ir trumpas, iki ke
lių, kelnaites.

Kas tų vaikų yra matęs po to, 
kai jis užvakar nebesugrįžo na
mo; arba - kas žino, kur jis 
yra dabar; arba kas suteiks

gyvą ar negyvų —

'frys jauni vyrai apkraustė 
kišenius Blue Bird tavernos 
svečių. Penki svečiai, trys vyrai 
ir dvi moterys neteko turto vėr
ės $1,200.

I P LĖS GAIŽAITĖS 
IŠLEISTUVĖS

P-lė Gaižaitė, Lietuvos kon- 
sulio Chicagoj sekretorius, iš
važiuoja Įlietuvon 4 dieną bir
želio, regis, laibu Majestic. Bet 
Chicagą ji apleis jau ateinan
čių savaitę. Taigi p-lės Gaižai- 
tės draugės surengė jai atsisvei
kinimo pietus pereitų ketvirta
dienį, gegužės 5 dienų, Ilamil- 
ton kliube, 30 S. Dearborn st.

Parengime dalyvavo p-lė Gai- 
želio, regis, laivu Majestic. Bet 
p-lė Jeirry, p-lė Bronza, p-ia Po
cius, p-ia Draugelis, p-ia Ona 
Limont, p-ia Ona Belle Limont, 
p-ia Žadeikis, p-ia Margareta 
Mickevičius ir p-ia šliakis.

Dalyvavusios susirinkimėly j 
panelės ir ponios įteikė p-lei 
Gaižaitei mažą dovanėlę, išreiš- 

mes už tiek mažai jnimų šios parodos. kė linkėjimus laimingos ir sma-
Baigdamas dar tariu ačiū vi-'gios kelionės ir malonaus vie

šiems L. P. B. Kliubo nariams Išėjimoji Lietuvoj.

Banditas, kurį visa vidur- 
miesčio policija sušilusi gaudo, 
iubatoj vėl, įėjęs krautuvei!, 10 
S. Dearborn st., apkraustė sa
vininko ir klerkų kišenius ir iš
sinešė 180 dolerių.

Dailės 
! paroda 

tęsėsi nuo 
3 d. gegužės, 
šimtai žmonių 
kainai parodą 

Tad dabar, 
gus, šiuomi turiu garbės tarti 
gilią ir širdingų padėką vardo 
Lietuvių Piliečių Brolijos Kliu
bo visiems, kurie prie šios- pa
rodos prisidėjo:

D. L. K. Vytauto benul per 
pastangas p. Stankevičiaus, dai- 
Įininkui( p. M. J. Lileikiui už jo 
parodoje išstatytus gražius dai
lės piešinius. Tokių pat padėkų 
reiškiu p. p. Dr. V. Šimkui, P. 
Kačerauskui, J. Danielkui, A. 
Mozgeriui už jų taipgi nepap
rastai gražius piešinius ir taip
gi p. P. Conradui, fotografui, 
už jojo ypatingai gražius artis
tiškus paveikslus. Toliaus ačiuo- 
ju ponams Pauražams ne tik 
už jų rankdarbius, bet ir už jų 
patiektų gražių orkestrų ir dai
nas. Ypatingai p-lei Brigidai 
Paurazaitei. Taipgi tariu šir
dinga ačiū visoms moterims už 
jų gražius rankdarbius. Ačiuo
ju Grušui už jo gražių orkest
rą ir kalbėtojams: Dr. A. Kara
liui, Dr. A. Graičiunui ir S. Va
lančiui už jų gražius pakalbėji- 
mus, p. Saboniui už puikias 
dainas ir kun. Geniočiui už pa
rodymą gražių iliustruotų dai
lės paveikslų.Laukiama, kad Chicagai iš- 

puolanti kvota $750,000 dole
rių, kaip aukos nukentėjusiems 
dėl potvinių pasieks tą sumą 
šiandien. Tikimasi betgi, kad 
aukos tam tikslui nesustos plau
kusios ir toliau, ir kad Chica
gos aukos pasieks miliono do
lerių sumų.

apie j| 
žinių, tėvai duos tam atlygini
mo 50 dolerių.

Praneškite juo greičiau “Nau
jienų“ adresu: 1739 S. llalsted 
st., arba telefonuokite “Nau
jienoms’’: Rooscvelt 8500.

Sužinoję apie prapuolusį vai
kų, malonėkite 
pranešti. Vaiko 
šiame nubudime, 
š proto eina.

“Naujienose“ :
jo paveikslas. Tėmykite!

“Atėjo ir mano kaleina. Įė
jau j tamsų pri/atiškų. kamba
rį. tšėmęs iš kišeniaus minėtą 
aukščiau garsinimą, klausiu:— 
Ar yra tiesa visa tai, kas čia 
rašoma ?

“Gavau atsakymų: — Taip. 
Mokslu visko, girdi, išaiškinti 
negalima. Aš esu įsigimusi, tai 
galiu išaiškinti. Bet, girdi, kam 
tu čia mane klausinėj!? Jei no
ri, tai pasakysiu, o jei ne, tai 
eik laukan.

“Atsakiau, kad noriu žinoti. 
Pasodino mane prie staliuko^ 
Pažiurėjo j rankų. Sako: — Iš
pasakot viską tau kaštuos 5 do
leriai. Aš, žinoma, penkių do
lerių nedaviau ir išėjau.

“Butų gerai, jei ‘Naujienos’ 
ištirtų tos ‘ponios“ biznį ar-

prasidėjo vaikų sa
vaitė. Sąryšy su tuo Chicagoj 
bus rengiama daugybė įvairių 
pramogų. Pranešama, kad nie
kuomet dar Chicagos kvietkų 
krautuvės nedariusios tokio 
biznio iš kvietkų, kaip kad pe
reitų subatą. Mat vaikai pirmo 
motinoms kvietkas.

12872—Franusei Venskienei 
8803—Griguliui Vladui 
880Q—Onai Smilginienei 
8806—Viktorui Griunui 
8799—Juozui Tamašauskui 

978—Božei Kagan 
980—Petrui Barauskui 

23400—Alenai Gasparaitytei 
23406—Domui Šukiui 
23409 
23411 
23412 
23413 
23414 
23417 
23418 
23419—Mykolui Brasui 
23421,—Julijonui Jacevičiui 
23120 Grasildai Lukpetrienei 
23428 Alenai Zulonaitei 
56011 
56012—Jonui Mežieniui 
56013—Magdalenai Mulevičienei 
56016—Roz. Pet. Daniunienci 
56018- Petronėlei Samauskienei 
56021 
56002—Antanui Rapsevičiui 
56023—Feliksui K i bart u i 
95949—Antanui Jovaišai

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudettfl '
VIRIUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
« •* • ’ 'V ’ " T

Valančio*:
Nvo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedt-

liol nuo 2:30 iki 4:80 po pietų
REZIDENCIJA:

2226 Mankai] B1t«L
TELEFONAS CRAWFORD 1480

TELEFONAS CANAL 9484

Mauricc' KraUse, 6720 Jeffery 
avė., galva brangakmeny fir
mos, Krause and Co., 5 No. 
\Vu baslį avė., pranešė policijai, 
kad plėšikai atėmę iš jo bran
gių dalykų vertės $50,000 J j 
t olicijai Lckamantinėjant, tūla 
poteris pareiškė, kad ji ma
niusi Krausą, kai jis sustabdęs 
savo automobilį ir paskui bė- 
;ęs nežinia kur; kad Krause 
neluojųs kalbėdamas apie plė
šikus.

ir rankų išdirbystės 
jau pasibaigė. Paroda 

balandžio 26 ' d. iki 
Laike parodos 

atsilankė ir tin- 
į verti no.
pa rodai pasibai-

ir valdybai už jų patarnavimą, 
— geri?. P. Lauciui, pirminin
kui ir raštininkui Zalagenui.

Su gilia pagarba,
L. Gedgaudas, 

Pirm. Parodos Rengimo 
Komiteto.

Pereitų penktadienį Lietuvių 
Auditorijoj įvyko reguliaris Vil
niaus Vadavimo Komiteto po
sėdis, dalyvaujant geram skai
čiui narių.

Buvo priimtos apyskaitos ir 
pranešimai 
ir nutarta 
ruoštis prie
Sykiu nuskirta $1(M) Vilniaus 
lietuvių įeikalams, kurie bus 
tuojau išsiųsti Dr. D. Alseikos 
vardu.

Į komitetų įstojo SLA 335 
kuopa ir atsiuntė tris darbščius 
delegatus, kurie žymiai paįvai
rino

Chicagos prekybos taryba 
pakėlė didžiausį riksmą todėl, 
kad Illinois legislaturon tapo 
įneštas bilius, kuris reikalauja, 
idant Chicagos prekybos tary
ba butų pastatyta po Valstijos 
kontrole. Komisija, susidedanti 
iš valdžios nuskirtų trijų ypa
tų turėtų kontroliuoti tarybų.

mies tuo, kad jeigu leistų ati
daryti gasolino stotį šalia ben
drovės lotų, nupultų bendrovės’ 
lotų vartė, šį reikalą su Kuku
raičiu direktoriai vieni iš
sprendė taip, kad išėjo ant nau
dos Bendrovei. Paskui pavely
ta advokatui Waičiui padėti sa
vo iškabą ant bendrovės lotų.

Užėjus nedarbui, bendrovės 
darbas stovi ant vietos. Bet nė
ra ko nusigąsti. Bendrovės lo
tų vertė kyla. Jeigu jau bend
rovė negalėtų įstengti pasista
tyti namo su svetaine ant tų 
lotų, už juos bus galima gauti 
namų su svetaine kitur. Tad 
nereikia nuliūsti, reikia dirbti. 
Iš darbo bus kada nors nauda.

Nutarta surengti vienų išva
žiavimą j miškus. Šėrininkų su
sirinkimas bus sušauktas atvi- A
rūtomis neužilgo. —Sekretorius.

J. Meyer Friedman, 3520 Ske
ndau Road, subitijo Henry 
i'ordų biznyj. Nesenai jis pa
tekėjo prie Fordo dirbtuvės 
Omagoj didelę krūvą stiklų, ku
rio apsaugo važiuojančius au- 
omobilius nuo vėjo. Stiklai iš- 
odė negeri. Friedman nupirko 
uos, mokėdamas po 10 centų 
iž kiekvienų. į dvidešimt mi

nučių jis tuos stiklus jau bu
vo pardavęs po 50 centų kiek
vieną. Tuo bildu uždirbo $1,800. 
Friedman vėliau apvažiavo vi- 
as Fordo dirbtuves supirkinė

damas tokios rųšies stiklus. Pa
sekmės jo važinėjimo: jis paba
rė $42,(MM) gryno pelno.

Pasak Bingos, vieno pasek- 
mingiausių Chicagoj juodveidžių 
bankininkų, šiandien Chicagoj 
esama į 200,000 juodveidžių. 
Pirm keturiolikos metų abel- 
nas Chicagos' juodveidžių tur
tas siekęs 7 milionus dolerių, o 
šiandien jis siekiąs 600 m i liū
nų dolerių. Ir didžiuma juod
veidžių sutaupinimų laikoma 
juodveidžių bankuose.

egaliu pamiršt: ir p. Budri 
kuris per visą parodos lai

mez esate laimingesni už mus 
mergaites
pinigų negalime įsigyti sau bez 
džionės.

likos palinksminimui, ir p. Ma- 
tuliauskiams turiu taipgi dė- 
kuot už dalyvavimą su savo sū
riais George ir Edvardu — jų 
išdirbiniais. Ačiū p. Daraškie- 
nei už jos rankdarbius, o ypa 
tingai už jos pasidarbavimą. 
Ačiuoju ir Lietuvių Golfo Kliu- 
bui ir jų vedėjui p. A. Menui, 
instruktoriui, Dr. A. Karaliui, 
prezidentui, ir poniai Zalatorie
nei. Taipgi ačiuoju J. švitrai 
už jo patiektas parodai gražias j 
sTnuikas, kurios net visasvieti- 
nėj parodoj Philadelphijoj bu
vo pripažintos ir ių)dovanotos. 
Ačiū kalviams ir dailydėms 
Dimšai ir Viršilai ir 
čiams už nepaprastai 
padarytų radiolą.

Už mano paties padarus: šė
pą ir naujo styliaus komodų ir 
rašomą stalų, taipgi braižinius 
ir marmuro išdirbystę ir grei- 
navimą visokio medžio — aš, 
L. Gedgaudas, kaipo vienas iš 
rengėjų, žinoma, negaliu sau 
ačiuoti, tų pati publika galėjo 
įvertinti.

Už moterų rankdarbius bu
vo suteikta garbės ženklai ir 
joms .visoms širdingai ačiuoju.

Ant galo turiu tarti širdingų 
padėkų pats nuo savęs ir Kliu- 

Jus, vyrai, visgi visa- bo varde laikraščiui “Naujie
noms“ už jų paramų ir garsi-

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį save 
kvito ir gavėjo vardą. ., ,

Pinigus gavo:
95950—Magd. Pikoraitienei 
8838 
8826 
8839

21882—Kaziui Freitekiui
24412—Jevai Kavaliauskienei 
8825—Valerijai Klimavičaitei 

12877—Rozalijai Danienei 
12874 Aniutei Kairiutei 
8845- 
8834 
8810

21880—Zof i j 
8830

Pinigai Išmokėti Lietuvoje 
KOPERACIJOS BANKO

/ WITV\ TV\^

n v

“Mine. Wedza, 4701^ Roosev- 
velt Road (Ciceroj), pasako vis
ką: kaip ilgai tu gyvensi, su 
kuo apsivesi, kurios yra lai
mingos tavo dienos; faktinai 
pasako viską, kų tik tu nori ži
noti.’.’ Tokios maž-daug rųšies 
garsinimai skleidžiama Ciceroj 
ir apielinkėse.

Vienas “Naujienų“ skaityto
jas dėl šių garsinimų yašo 
mums:

“Malonėkite ištirti šį 
kad žmonės lengvatikiai 
išnaudojami.

“Gegužės 4 d., radęs 
sinimą, nutariau pažiūrėti tos 
‘stebuklingos’ ypatos. Nuėjau. 
Jau penkios ypatos laukia. Vi
si buvo lenkai. Praėjo valanda 
laiko, o žmones kimšte kemša-

eiau.
Nuo Redakcijos. — Aišku ir 

be tolimesnio tyrinėjimo, kad 
ta “ponia’’ varo “monkey biz
nį“. “Naujienos“, žinoma, nega- 
,li sulaikyti visų durnių, kurie 
arba kurios moka tai paukštei 
penkines-. Jos tik taria ačiū 
skaitytojui, perspėjusiam visuo- 
njenę, kad netikėtų mulkini
mui.



BARBORA LEŠKAUSKIENĖ 
po tėvais Vaitkevičiūtė

Tarp Chicagos 
Lietuvių

NAUJIENOS, Chicago, UI Pirmadienis, Geg. 9, 1927

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužio 6 dieną, 11 valandą 
ryto, 1927 m., sulaukęs 50 me
tų amžiaus, gimus Suvalkų rė
dytos, Mariampolės apskričio, 
Babruliškių kaime, paliko dide
liame nuliudime dukterį Mari
joną 7Sabelienę su su duktė re 
Olga ir žentą Antaną Zabelą ir 
2 sūnų: Joną ir Antaną Pet
rauskus, 2 dukteris: Elz. Sta
niulienę ir Martišienę. Kūnas 
pašarvotas, randasi pas grabo- 
rių A. J. Baurn, 3125 W. 63 St. 
Tel. Prospect 5998.

Laidotuvės įvyks Utamine, 
Gegužio 10 dieną, 1 vai. po 
pietų nuo gratoriaus bus nuly
dėta i Tautiškus kapines.

Visi A. A. Barboros Leškaus- 
kienės giminės, draugai ir pa- 

I žjstamj esat nuoširdžiai kvie- 
I čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
I suteikti jai paskutinj patai na- 
I vinių ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Duktė su duktere, žentas M * ’l *
ir visi giminės.

FABRIKACIJA APIE 
PAJAUJĮ.

Voldemaro deržimordos suė
mę Seimo atst<»vą Pajaujį, pa* 

i skelbė, kad jisai “prisipažino“ 
| organizavęs sąmokslą valdžiai 
nuversti. Kad tai yra melagin- 

igas prasimanymas, tai matyt iš 
raporto, kurį davė Seimui spe
ciali komisija,, tyrinėjusi atst. 
Pajaujo bylą. Komisijos refe
rentas Toliušis, pav. pareiškė:

“Atst. Pajaujui nebuvo pa
statyta visai klausimo ar ji
sai prisipažįsta kaltas, todėl 
ir kalbėti apie prisipažinimą 
netenka.”
Vienok Voldemaras ir Smeto- 

riii nuolatos kartoja tų sufabri
kuotą melą ir, juos sekdamas, 
kartoja jį Sirvydas.

Vakar Repui toriui teko būti 
Ciccroj. Ir čia “surprise parčs”! 
Ir ne viena. Bet visus bytija tų 
parių šaunumu pagarsėjusi 
“Cicero Beauty“. Klebonas, sa
koma, šaukęs ją dagi pas save... 
pamokslą pasakyti. Ale nieko 
negelbsti. Net ir pamokslo jėga 
sumenkėja, kai susiduria su 
didesne jėga — grožės jėga, l ik 
Leda, kad asmenys, turintys 
didelę jėgą, kai kada labai nu
skriaudžia menkesnių jėgų su
tvėrimus. Pavyzdžiui, kai Cice
ro Beauty išvažiuoja “outin- 
guosna’’ dienai kitai, jos vaiku
čiai vaikštinėja pas kaimynus 
ieškodami “mainės”. Taip, dide
lė grožė yra palaima, bet kar
tu ir piktas. —Reporteris.

Draugijų Valdybos 1927 m.

Announcements
_________ Pranelimal_________ _

Amerikos Lietuvių Piliečių Pollt. 
Kliubas turės savo susirinkimą, ku
ris lyyks pirmadieny, gegužio. 9 d., 
7;30 vai. vakare, Strumilų svet., 158 
East 1071h St. —W. Kritopaitis.

Chicagos Lietuvių Auditorium 
Bendrovės, mėnesinis susirinkimas 
įvyks pirmadieny, gegužės 9 d., 8 
vai. vakare, Auditorium svet., 3133 
So. Halsted st. Gerbiami direkto
riai ir draugijų atstovai nepamirš
kite atsilankyti. —Nutarimų rašt.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALAUJAME agentų vyrų ir 
moterų, labai lengva yra dirbti mu
sų lainc. Mokame gerą komišiną, 
darbas be sustojimo. Galite pasi
matyti mio 8 ryto iki 6 po pietų.

Kreipkitės:
720 W. 35 st., Chicago.

Automobiles

Real Estate For Sale
Namal-žemi Pardavimui

PARSIDUODA du mūriniai namai, 
vienam yra Storas ir 3 ruimai, ir 6 
ruimai, kitas yra 5-5 ruimai. Par
duosiu pigiai, priežastis, važiuoju 
Lietuvon.

Atsišaukit antrašu:
S. BRAZINSKIS, 

3729 So. Morgan St. 
Tel. Boulevard 4323

Miscellaneous

Roseland. Gegužio 10 d., 8 valandą 
vakare Aušros knygyne, 10900 So. 
Michigan Avė. įvyks Draugiją Sąry
šio delegatų susirinkimas. Bu.i ra
portai ir svarstoma svarbus reikalai. 
Visi delegatui ir delegatės atsilanky
kite paskirtu laiku. Draugijos ir 
Kliubai paraginkite savo delegatus, 
kad ant kiekvieno Sąryšio susirinkimo 
lankytųsi. — J. Tamašauskas, sek r.

PARDAVIMUI 1 tono Ford 
trokas, tinkąs dėl bučernės 
kitokio biznio.

NAUJIENOS, 
1739 S. Halsted st.

ar

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
namas po 6 kambarius. Karštu van
deniu šildomus. Dviejų kuru gara
žas. Agentai teneatsišaukia. 7013 S. 
VVashtemivv avė.

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. J vedam elektros d ra
tus, motorus, taisom elektros reik

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Elec tric Co., (notinc.)
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7452

*91

V1RGIN1A JASINSKAITĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gegužio . 7 diena, 11:45 valandą 
nakaies, 1927 m., sulaukęs G 
metų 11 mėnesių amžiaus, gi
męs A. A. Virginia, Birželio 10 
d., 1920 m., Chicago, III. Pali
ko dideliame nuliudime motiną, 
Bronislavą, tėvą Mikolą Jasins
kiu*: Pranciška ir Augusta Mi
sevičius, dėdes ir gimines.

Kūnas pašarvotas, vandasi 
6522 So. Irving Avė.

Laidotuvės įvyks Sercdoj, Ge
gužio U dieną. 1:30 vai. po pie
tų, iš namų j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Virginia giminės, 
draugai ir pažjstumi esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, seneliai, dėdės, tetos 
ir kiti giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 1741

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

GRABORIUS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 
esti sanžiningas 
nebrangus, todėl 
neturime išlaidų 
laikymu skyrių.

ir 
kad 
uŽ-

Ką matė ir nugirdo Reporteris.

Reporteris sensta'. Kai kada 
jis pasijunta lyg anoji lietuvė 
mergina, ką rauda: “Parduo
čiau skrynias baltąsias drobeles, 

| kad išvaduočiau jaunas diene-

Kaip tik tokio ūpo pagautam 
jam teko sustoti ties p. Eudei- 
kio laidotuvių įstaiga, 4605 So. 

|Heimitage (ant, To\vn of La- 
’ke).

kaminu

kop- 
kampe. 

atsilsiu.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

S. 0. LACHAWICZ
Lietuvis Oratorius 
ir Balzamuotojaa 

2314 W, 23rd Place 
Chicago, III.

Patarnauja laido
tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o 
darbu busite 
nSdinti.

Tel. Canal 
ir 2199

mano 
užga-

1271

JF.RADZIUS
Pigiavfa* Lietavia 

Graboriaa Chicagoje
l .uidotuviie patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to- 
uel, kad priklausau 
prie grabų iidirby- 
gtia.

OFISAS)
668 W. 18th St.
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3288 S. Halsted St. 

TeL Blvd. 4068

Reporteris neiškentė, įėjo vi
dun. Įėjo pažiūrėti, kaip išro

do vieta, kame apsistoja valan
dėlei tie arba tos, ką Išvyksta 
kelionėn, iš kurios nekuomet 

'jau nebegrįžta.•
Ofisas — du kambariu. Kele 

tas patogių kėdžių. Tamsiai 
raudonos, kuone juosvos spalvos 
ofiso sienos. . Rustus 
iiai. Tyla, visur tyla.

Kitoj priemenės pusėj 
lyčia. Atdaras karstas 
Moteriškė ilsisi amžinu
Vyras ir kūdikis suklaupę prie 
karsto meldžiasi. Žvakės žiba. 
Kvietkos aplinkui. Kryžius.

Koplyčia didoka. Lengvai Su
tilps keletas desėtkų žmonių. 

I Koplyčia įrengta taip jau rūs
čiai. Čia žmonės susirenka ne 
puotoms, m juokams tartum 
sakyti sako ir sienos ir lubos, 
ir gotiški langai. Yra vietų, kur 
linksmybė, juokas, dagi šypsą 
netinka. Tokia vieta — p. Eu- 
deikio laidotuvių koplyčia.

Nedrumsčia ramybes tiems, 
kurie čia ilsisi. Tyla... tyla.

♦ ♦ ♦
“Naujienose“ buvo aprašyta 

p. Stankūno fotografijų stu
dija. Tat Reporteris nori 
tarti porą žodžių apie kitą — 
būtent p. Konrado fotografijų 
studiją. Reporteris jo studijoj 
nėra buvęs, bet jis matė jo 
trauktus paveikslus Lietuvių 
Dailės Parodoj. Štai “dėdė” šer
nas. ()t taip ir lauki, kad jis 
ims prabils ir pradės pasakoti 
kokį nors anekdotą. Žinote, 
“dėde” mėgdavo anekdotus pa
sakoti. Nekalbėsiu apie kitus p. 
Conrado trauktus paveikslus. 
Vietos stoka. Kalbant apie p. 
Stankūną, p. Conradą ir kai ku
riuos kitus lietuvius fotografus, 
tenka pripažinti, kad jie yra 
tikri savo amato meistrai. O 
katras geresnis? — gal skaity
tojas norėtų išgirsti Reporterio 
nuomonę. Well, ir vienas ge
resnis“ ir kitas geresnis ir tt.

WETZEL & PETERSON 
GRABORIAI 

Privatiški Ambulansai 
408 N. Sheridan Kd. 

VVaukegan, III. 
Phone 95

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedčldienfais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet

• - - - g-—T7  -

Apsisaugokit užsikrėtimo! 
Gydykit kožną žaizdą ar 
ba įaibrėžimą su Šiuo ne 
nuodijančiu antiseptiku. 
Zonite užmuša bakterijas. 
Ir išgydo.

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUDO valdyba 1927 
m.: pirm. Juozapas Rūta, 3422 So. 
Tx>we Avė., paje. Adolpas Vainaus
kas, 3548 So. Union Avė., nut. ra’t. 
S. KunevKia, 3220 So. Union Avė., 
fin. rašt. J. Grinius, 723 W. 34 St., 
kontr. rašt. F. Kaspiras, 3534 So. 
Lowe Avė., kas. Jonus Žilvitis, 3308 
So. Emerald Ave„ teisėjas Steponas 
Dilius, Liet. Auditorijos atstovas 
P. Lėtukas, apiekunai kasos: J. 
Mačiulis ir J. Paškevičia.

PRANEŠIMAS

Už $5 PEBMANENT WAVE
Pasakyk savo moterei.
Naujas metodas, Ekspertų darbas. 

Garantuojame. Tel. State 1887 dėl 
susitarimo.

THE WENZEL WAY
177 N. Stale St., Trečios lubos.

BARGENAS. Mūrinis namas, 1 
storas, 3 fialai ir 2 karų garažas, 
20% ant įneštų $5,000. Kaina tik 
$15,000. Renda $180 į mėn. Randasi 
netoli 351h ir Halsted st. Turi bū
ti greitai parduotas. Pamatyk it tuoj.

MR. DUFFY, 
Blvd. 0611

Furniture & Fixtures
 Rakandai-Įtaisai

STORAGE SALE
Naujų rakandų ir kaurų suban

krutavusių ir paliktų pas mus san- 
dciyj. Greitam išpardavimui. Atda
ra vakarais iki 10, nedčliomis iki 6. 
Dykai sandėlis. Dykai dastatvmas.

STORAGE WAREH()USES,4025 W. Madison St.,
3531 N. Clark St.,

KRAUTUVIŲ FIKČERIA]
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken
džių, Bekemių. Mu
sų* specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State St.

$8500 BARGENAS $8500
3 melų senumo muro namas, su 

stogu, 30 pėdų lotas, po 4 didelius 
kambarius flatai, viskas įrengta 
moderni Akai. Handasi labai paran
kioj virtoj Brighton Parke, arti 
prie Archer avė. Vertas $10,000. 
Parduosiu už $8500 kas įneš $4500 
pinigais. Telefonuokite Hcmlock 
0367 arba atvažiuokite 6949 South 
Bockv/ell st., 2nd floor. J. Pakalnis.

S i upini turime už garbę pranešti 
visiems Simono Daukanto Skol. ir 
Bud. dr-jos akcininkams, kad Si
mono Daukanto Skol. ir Bud. dr-ja 
perkels savo mokesčių vietą į Ben. 
.1. Kazanausko Real Estate ofisą, 
2242 VV. 23 Place. Tam pačiam M. 
Meldažio name, tik vienos durys 
toliau i rytus. Taigi kuriems nė
ra paranku atsilankyti su mokes
čiais seredos vakare, tai mokes
čiai bus priimami dienos laike raš
tininko ofise.

Su

S1MANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
valdyba 1927 m.: pirm. T. Janulis, 
3430 So. Morgan St 
Aug. Jankauskas, 
Avė., 
34 St., turt. rašt. A. Kaulakis, 3842 
So. Union Avė., kontr. rašt. J. Sta
naitis, 6918 So. Maplevvood Avė., 
ižd. J. Racevičia, 3326 So. Union 
Avė., iždo grobėjai: J. Krikščiūnas, 
3157 Emerald Avė. ir Iz. Masaitis, 
3211 So. Union Avė., maršalka J. 
Petrolevičia, 843 W. 33 St., knygyno 
prižiūrėtojai: F. Valančius ir V. i 
Stonkus, 1819 S. 50 Avė., Cicero, 
111., direktorius Auditorium Bend- 
drovėj T. Janulis.
Susirinkimus laiko kiekvieną mėne-( , ,> t ..

sj kas pirmą sekmadienį, 12 vai. die- ! derninį ofisą — labaratonją 
ir patarnavus ligoniams 
kuogeriausiai, persikėliau į 
didesnę ir patogesnę vietą, 
3421 So. Halsted St. (ant 
naujos Budriko krautuvės).

Valandos: nuo 12 iki 3 po 
pietų ir nuo 6:30 iki 8:30 va
kare; sekmadieniais nuo 10 
iki 2 po pietų.

— DR. MĄRGERIS.

pirm. pag.
3232 Emerald

nut. rašt. P. Kilis, 941 West

ną, Cricagos Lietuvių Auditorijos sve
tainėj, 3133 So. Halsted St.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJ No. 1 valdyba 1927 
m.: pirm. K. Deivis, 5648 South 
Bishop St., tel. Republic 7411, pirm, 
pag. I. Kačinskienė, 6821 South 
Rockvvell St., nut. rašt. J. Dabuls
kis, 2100 W. 22 St., fin. rašt. A. 
Ambutas, 16000 So. Lincoln St., 
Harvey, 111., kasos globėjai: O. Gu- 
žauskienė, 5005 So. Trepp Avė. ir 
S. Skridulienė, 1517 So. 49 Ct., 
Cicero, III., maršalka P. Tiškevičia, 
7009 So. Washtenaw Avė., kasierius 
A. čėsna, 4501 So. Paulina St., tel. 
Boulevard 4552, ligonių komytetai: 
O. Devieni, 5648 So. Bishop St., K. 
Dauda, 2146 W. 23 St.
Laiko susirinkimus kas antrą ne- 

dėldienj 1 vai po pietų.

SUSIVIENYJIMO LIETUVIŲ NA- 
iMŲ SAVININKŲ ant Bridgeporto 
valdyba 1927 m.: pirm. S. Mažeikis, 
3149 So. Halsted St., pirm. pag. 
J. Mineikis, 3219 So. Wallace St., 
nut. rašt. D. Gulbinas, 3144 South 
Wallace St., turt. rašt. A. Lazaus
kas, 3339 So. Union Avė., kontr. 
rašt. A. Raduskas, 3328 Auburn 
Avė., iždininkas A. Bugailiškis,

1 3339 So. Wallace St., advokatas J. 
W. Zacharevičia, 903 W. 33 St. 
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

trečiadieni mėnesio.

LIETUVIŲ RYTINĖS' ŽVAIGŽDĖS 
PAS. ir PASIL. KLIUBO valdyba 
1927 m.: pirm. J. Makrickas, 4036 
Brighton PI., pirm. pag. V. Čepelis, 
1654 N Robey St>, rašt, M. Crepul, 
.3227 Ix> Moyne St., fin. rašt. J. 
Radišauskas, 5124 Dakin St., 
kontr. rašt. P. I.abanauskas, 1351 
Dean St., pag. M. Krajauskas, 1750 
VVabansia Avė., marš. M. Žiūkas, 
1354 N. Paulina St., kas. L. Striu- 
pas, 3636 North Avė.

CLASSIFIEŪ flDSj

Announcements
Praneiimai

Kas, ką, kur, kaip ir kada 
rengia, veikia ar kviečia

DEL KELIAVIMO LIETUVON

Jau artinasi “Naujienų” ekskur
sija Lietuvon ir laikas visiems pra
dėti rengtis.

Atsiminkit, kurie nesat Ameri
kos piliečiai, yra labai geras da
lykas apsirūpinti iš anksto su lei
dimu sugrįžti, Lietuvos pasportu 
ir kitais reikalingais dokumentais, 
kurių gavimas užima pusėtinai lai
ko.

Kas tik rengiatės keliauti Lietu
von ateinančią vasarą, kreipkitės Į 
“Naujienas", o čia jūsų reikalai 
bus aprūpinti ir geriausiai sutvar
kyti nuo pradžios iki galo. Kitų 
miestų lietuviai taipjau gerai ap
rūpinami ir prirengiami gelionci,
kaip ir vietiniai.

Pradėkit rengtis tuojpu.
' NAUJIENOS.

Br'dgeporto Lietuvių Politikos ir ’ 
PašelposKliubo mėnesinis susirinki
mas atsibus antradieny j Gegužio 10 
<1., !927 m., 8 vai. vakare, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Ila’nted 
St. Atsilankykite visi nariai laiku 
ir a!s.:veskit 
Kliubą.

pagarba
Simono Daukanto Skol.

• ir Bud. Dr-j os Valdyba.

Ben. J. Kazanauskas, rašt.
2242 W. 23rd Place, 

Ruoš. 8887.

PRANEŠIMAS
Kad įsitaisius visai mo-
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Personai
__________A sm eiju I^ako_________

Aš Ona Orentųkč po vyro Nnse- 
vičienė paieškai! savo mylinio bro
lio Jurgio Orento. Jis yra gimęs 
Slavikų parap., kaimo tikrai nepa
menu, r (H los kad.-šilininkų, Suval
kų guber., Šakių apskr., Kidulių 
valsč., pašto Jurbarko. Girdėjau, 
kad jis gyvena Anglijoj. Jei kas 
žinote apie tokią ypatą, malonėkite 
man pranešti, aš labai turiu svar
bų reikalą jam pranešti, o aš bu
siu jums dėkinga.

Adresas:
Ona Nafievičienč,

712 — 7th Avė., Milwaukee, Wis.

Furnished Rooms
IEŠKAU ruimą ant Town of 

Likę prie gerų žmonių, ne munšai- 
nierių, ne pijokų. Box 927, Naujie
nos, 173!) S. Halsted st.

IŠSIRENDAVOJA kambarys ant 
pirmo ir antro f toro. Gera vieta 
su visokiais parankamais dėl gero 
žmogaus. Atsišaukit. 5229 S. Peoriu

RENDON puikus apšildomas kam
barys su visais patogumais ant ant
rų lubų,be valgio. Puikiai ir paran
koj vietoj North W. Side.

1367 N. Hoyne Avė. 
Corner Powlre St.

Phona Humboldt 0638

For Rent
PARENDAVOJIMUI vėliausios ma

dos ofisas tinkamas gydytojui arba 
advokatui. Gera transportacija, arti 
karų ir gelžkelio. Nėra toj apielinkėj 
tokios profesijos lietuvių. 2 Broad- 
way, Melrose Park, III., Tel. Melrose 
Purk 624 ar 4470.

. Help Wanted—Female
Darbininkių JReikia

REIKIA moterų sortavimui po
pierių atmatų, patyrusių ir nepaty
rusių. 1451 S. Peoria st.

Help Wanted—Malc
Darbininkų Reikia

Musical Instruments
______ Muzjkoe Inatramentai______
, GROJ1KLIS pianas tiktai 
biskį vartotas, kainavo $700, 
parduosiu už $90. Benčius, ca- 
binet ir roleliai. Išmokėjimais 
pagal sutartį. MiR. RUDAITIS, 
6512 So. Halsted St., 1 fl.

Business Chances
....... JPardavĮu^

PARDAVIMUI pirmos rųšies bu- 
Čcmė ir grosernė, visokių tautų ap
gyventa. Biznis išdirbtas per 15 
metų. Pardavimo priežastį sužino
sit ant vietos.

6104 S. State St.
Phone Normai 2992

•PARDAVIMUI grosernė ir bučernė 
Ipjc! geromis sąlygomis.

1^08 So. Union Avė.

PARDAVIMUI grosernė, kendžių 
ir ice creain parloras pigiai. 3222 
Auburn avė.

PARDAVIMUI minkštų gėrymų 
karčiaiha su laisniu barais ir pianu. 
Geroj biznio apielinkėj. Box 925, 1739 
So. Halsted St., Naujienos.

DELICATESSSEN,* saldainių, ci
garų ir tabake/ krautuvė, 4 kamba
riai, rendos $40. 1010 W. 69 St.

EXTRA, EXTRA
Pardavimui nauja bučernė, gerai 

įrengta ir ant gero kampo, geras 
biznis, patirsit ant vietos. 3601 Main 
St., Indiana Harbor, Ind.

PARDAVIMUI saliunas randasi 
labai geroj vietoj ir neša gerą biznj. 
Arba sutinkame priimti gerą partne
ri, kuris galėtų vesti ir dirbti.

Taipgi turime daržą dėl nedidelių 
piknikų, išvažiavimų ar partių.

Kreipkitės vieton:
72hd Si Archer Ava.

Summit

PARDAVIMUI 3 kėdžių Barber 
Shop, pigiai, geroj biznio vietoj. Kam
pas. 755 W. 35 St.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

BIZNIO BARGENAI
Pardavimui lotai 50><125 prie 

Archer avė., šule dvigubos sekcijos 
linijos, kaina $6000, išmokėjimais, 
50X125 prie Harlem avė., kaina 
$1500, išmokėjimais, 25x^25 prie 
Archer avė., transferiniame bloke, 
kaina $2500, išmokėjimais. Visi la
bai pigiai. Pasimatykit su

J. N. ZEWERT & CO. 
4377 Archer Avė.

BARGENAS. Pardavimui 4—4 fla
tų namas, garu šildomas, modemiš
kas, 2 karų mūrinis garažas*, N. W. 
kampas 65 ir Mozart, $24,000 grei
tam pirkėjui. Savininkas, Phone 
Crawford 4451.

SAVININKAS parduoda 5—6 kam
barių namą, akmeniniu frontu, mū
rinis, augštus cementinis skiepas, 
2 karų garažas, netoli 52 st. ir 
Union avė. Kaina $10,250. 939 W. 
51 St. Phone Yards 3016.

DIDELIS BARGENAS, 8 flatų na
mas, 0 po 4 kambarius, 2 po 5 
arba mainysiu ant mažesnio namo. 
Namas randasi ant 66-tos gatvės, 
netoli Ashland avė. Informacijų dė
lei pašaukite

Frank Swinsky 
Prospect 2500

PARDAVIMUI 5 kambarių niūri-REIKALINGI 6 pentoriai, 3 popie- j njs bnngaj()W> stikliniai porčiai, 2 
FUOtOJUI, turi būt unijistai. Atsisnu- būru ttam&au nlninv Ininfi 
kit greitai. 3447 W. <16 St. Kepublte ^entuotaT »7.<0O. 
4139. ' '

REIKALINGAS virėjo 
pagelbininkas (and Cook). 
Turi būti patyręs. 
PEOPLES RESTAURANT 

1628 W. 47th St.

ikarų garažas, platus lotas, gatvė 
i cruirmuoia, ip/5ūu. Priimsiu lotų 
kaipo dali įmokėjimo. 7245 South 
Campbell avė.

Prospect 4603

REIKALINGAS karpenteris, ku
ris supranta seną ir naują darbą, 

savo draugus įrašyti j. Atsišaukit tarpe 5 ir 6 vai. vaka- 
S. Tverionas. re. Simon, 739 \V. 33 SI.

PARDUOSIU formą 135 akrų. Vi 
mylios nuo miesto, žemė juodžemis 
su moliu, viskas apsėta, apsvadin- 
ta, 20 galvijų, 13 melžiamų, už Sme
tona gaunam $120 j mėnesį 2 geri 
arkliai, 5 kiaulės, vištų ančių, bu- 
dinkai visi geri, didelė barnė, stų- 
ba 7 kambarių vanduo vėju varo
mas, pigiai parduosiu, už $6500.

G. N. Box 54, 
SUENNINGTON, WIS.

»<X.‘

PARDAVIMUI 3 flatų namas po 
4 kambarius. Rendos $66 į mėnesį. 
Kaina $7,500. Cash $1,500. Namas 
randasi 4005 S. Artesian avė.

715 W. 47 PI., 4 fintai. Rendos 
$80 į mėnesį. Kaina 7,500, įnešti 
$1,500.

Kreipkitės:
J. WILICKA, 

6634 S. Maplewood avė.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlaikom 
malevą, popierą, stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS, Pręz.

LIETUVOJ parsiduoda 2 vande
niniai malūnai. Prie kiekvieno po 
30 dešimtinių žemės. Kiekvienas 
ant skirtingos vandeningos upės — 
Minijos ir Bobrungos. Vienas ma
lūnas gamina elektros šviesą ir tu
ri motorus antras turi trejas gir
nas puspiliui, lentpiuvė, volus ge- • 
riausiems miltams malti. Išdirbtas 
ir pelningas biznis. Kaimas Pakęru, 
Plungės paštas, Telšių apskr.

Domazas Kripas.

STOGDENGYSTE
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Autorhobi- 
lių, trokų patarnavimas Chicagoj k 
apielinkėj. įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.

J. J DUNNE ROOFING CO.
3411-13 Ogden Ave^

Phone Lawndale 0114

NAUJAS 5 kambarių mūrinis bun- 
galow, garu šildomas, naujai malevo- 
tas 
St.,

r dekoruotas, randasi 516 E. 
kaina $7000, jmokėt .$500.

JOHN W. BLAIR & CO. 
6237 So. Ashland Avė.

Prospect 3965
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PARDUOSIU ARBA MAINY
SIU 24 nįpartamentą namą, mo
demiškas, garu šildomas, lotas 
77x160, artį kampo, Stoney 
Island Avė., netoli 75 St., ren
dų $19.000 į metus, kaina 
$110,000.

mūrinis moderniškas 
karų garažas, 2 lo- 
$5904 j metus, kai- 

Parduosiu arba

7 fialų j 
namas, 2 
tai, rendų 
na $36000. 
mainysiu j mažesnį. Ką jus tu
rite. . 1019 W. 63rd St., 

Wentworth 8147

Financial
Finansai-PaBkoios

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 
6% Nuošimčiai

t

Paskola suteikiama 
į vieną dieną

Perkame real estate 
kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

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

Tiktai 3'/z% nuošimčių 
Be Komiso.........

Mes paskolinsime jums $100—$200 ir 
$300 dėl užsimokėjimo taksų, nuošim
čių už morgičiuį ar kitiems privati
niams reikalams. Pinigai paskolinami 
į 12 valandų.

Industrial Loan Service
1726 W. Chicago Avė.
kampas Hermitage Avė.

Atdara vakarais iki 9 vai. apart se
redos ir pėtnyčios.

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

'H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820

Phona Central 6260

AR JUMS REIKALINGI 
PINIGAI?

Privatiškas Fondas ant gerų pirmų 
Ir antrų morgečių ant lotų ir namų, 
žemos komiso ir nuošimčių kainos.

HILDA E. SCHROEDER
10 N. Clark Street 

Tel. Daarbom 4466

HOME 
CONSTRUCTOR

Budavoju namus, garažus, taisau 
senus namus ir darau bile reika
lingus pribudavojimus prie namų. 
Darau rakandus-fixtures ofisams 
arba krautuvėms. Atlieku bile kurį 
kąrpentęrystės darbų. Taipgi įvedu 
apšildymą į namus. Reikale atlikti 
viršpąžyųiėtus darbus kreipkitės 
prie savo tautiečio lietuvio.
HOME CONSTRUCTOR

1739 South Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In

Plumbing ir namų šildymo reikmenų. 
2118 So. State St., Chicago, III.

Telefonai: Victory 2454 
Ciceros Krautuvė, 4600 W. 22 St. 

Tel. Cicero 130.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel. Lafayette ®705—8700

Chicago

BUK LINKSMAS 
Nemikčiok, nesustok

Aš guliu išgydyti jumis nuo mik
čiojimo. Aš galiu suteikti jums pa- 
liuaymus nuo žinomų gydytojų ir 
daugelio studentų kaipo darodymą 
mano pasekmingos praktikos, žirn
iai studentų nuo 3 iki 59 amžiaus 
liko išgydyti. Jie yra mano ge
riausi apgarsintojai. Rašykit dėl 
tolimesnių informacijų.

CHAS. PFERDMRNGES 
Tel. State 8123 Suite 914.

32 N. State Street, 
Chicago, Illinois

Educational
Mokyklas

MOTERYS ir vyrai, išmokit bar- 
berystės. Mes mokinam dienomis ir 
vakarais. Atsišaukit arba rašykit:

International Barber College 
651—672 W. Madison St.

arba 109 S. Wells st.

MOKINAME
Anglų kalbos, lietuvių kalbos, arit
metikos, pilietybės, knygvedystės, 
stenografijos ir kitų mokslo šakų. 
AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 

J. P. OLEKAS, Mokytojas
3106 S. Halsted St., Chicago, III.

AR JUS NORITE
didesni užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
naus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokės- 
tim. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL

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


