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Sovietu AtstovybėTcm viešpatavimasIlk-i oovietų Aistovyoe ir
Kaune Sergima Bolševikai norį įbauginti vals

tiečius, kad jie nebekeltų 
maišto prieš sovietus

Lindbergh pasitiktas Wa 
shingtone su didžiomis 

iškilmėmis
Sovietų valdžia imasi naikint 

“kramolą” krašte
Kauno policija sargi 

sovietu atstovybę
Lindbergh iškilmingai pa 

sitiktas Washingtone

BERLINAS, birž. 12- — Te-j 
legramos iš VaVSuvos skelbia, ■ 
kad sovietijoj prasidėjęs teroro 
viešpatavimas ir kad jau dau-1 
ginu kaip šimtas žmonių tapę 
sušaudyta. '

Pranešimai sako, kad Gudi
joje ir Ukrainoje kilę valstic- 

' čių neramumai, ir sovietų vy
riausybė dėl to griebusia naujo 
teroro, idant neramiuosius ele
mentus taip įbauginus, kad 
daugiau jie nebedrįstų kelti 
maišto.

Lietuvos politinė policija esan
ti susekus sąmokslą prieš 
rusus

Prezidentas Colidge. sveikinda
mas “oro užkariautoji”, pri
segė jam aviacijos kryžių

Buvusieji caro oficieriai 
atiduoti teismui

KAUNAS, birž. 12. 
daugi slaptoji policija, 
susekus sąmokslą prieš rusus, 
Lietuvos vyriausybė sustiprino 
policijos sargybą apie sovietų 
legaciją Kaune.

Pasikalbėjime su spaudos at-, 
stovais dėl Maskvos 
naujo teroro, sovietų 
be Kaune pasakė, kad 
starus šešis mėnesius 
vyriausybė nevykdžius 
ei jų dėl to, kad nenorėjus py- pulk. Lindberghą iš Europos, 
kinti Anglijos. Tie asmenys besiartinant į laivyno 
jau senai buvę pasmerkti mir- jį saliutavo armotų trenksmai, 
ties bausmei, bet kadangi no- o pasiekus krantą, lakūną pu
rėta išlaikyti geri santykiai su sitiko kabineto nariai, kąrluo- 
Anglija, tai jie ir nebuvę nu- menės ir laivyno atstovai, kon- 
žudyti. Dabar gi, kai Anglija greso nariai ir kiti aukštieji 
vis viena nutraukus santykius'ir žemesni valdininkai ir minių į

Ka- 
sako,

WASHINGTONAS, birž. 12. 
— Grįžęs iš Europos lakūnas, 
pulk. Charles A. 
vakar VVashingtone 
imtas su tokiomis 

pradėtoj kokių dar, tur būt.

Lindbergh, 
buvo pri- 

iškilmėmis, 
nė vienam 

atstovy-’asmeniui, nežiūrint kas jis be- 
per pa- butų buvęs, 
sovietų 
egzeku- Memphis, kuris

nebuvo surengta.
Jungtinių Valstijų kreiseriui

pargabeno

dokus

su sovietų Rusija, tai nebebu
vę priežasties jų gailėtis.

Sovietai pasiryžę išnai 
kinti kramelę krašte

Visos komunistų organizacijos 
ir darbininkų sąjungos šau
kiamos talkauti valdžiai

MASKVA, birž. 12. — Tuo 
supratimu, kad sovietų minis- 
terio Voikovo nužudymas Var
šuvoje buvęs vienas iš visos ei
lės kitų ruoštų atentatų prįeš 
sovietų atstovus užsieniuose, o 
taipjau dėl nuolatinių pasikėsi
nimų prieš sovietų valdininkus 
pačioj Rusijoj, sovietų vyriau
sybė .dabar bando gauti visų 
krašto gyventojų pagalbos “iš
davikams” ir sovietų valdžios 
priešams naikinti.

Visos komunistų organizaci
jos, darbininkų sąjungos, 
“komsomokai” ((jaunieji kų- 
munistai) turį Įjadėti vyriausy
bei priešų naikinimo darbe. 
“Komsomolcams” įsakyta sau
goti fabrikai, / dirbtuvės, val
džios įstaigos nuo padegimų ir 
kitokių pasikėsinimų ir tuojau 
pranešti vyriausybei, jei nu-l 
girstų ką kritikuojant sovietų 
valdžią.

minios žmonių^ PennsylVania 
Avenue įvyko milžiniškas |>a- 
radas į \Vashingtono pamink
lą, kame prezidentas Coolidgc 
sveikindamas pirmą Amerikos 
lakūną, perskridus • Atlantiko 
vandenyną, prisegė jam aukš- 
čiausį lakūnų garbės ženklą — 
aviacijos kr’žių.

Iškilmės tęsės visą dieną i 
sekmadienį • pirmadienį [šian
die] pulk. Lindbergh, aviato
rių būrio lydimas, išskris 
VVashingtono į New Yorką, 
me jis bus vėl priimtas su 
tižiausiomis iškilmėmis.

ka-
di-

555,000 sveikinamų laiš
kų ir telegramų 

Lindberghui
Pasak pranešimų, lakūnui 

Lindberghui į Washingtoną 
buvo atsiųsta iš visų Jungtinių 
Valstijų ir Kanados 500,00’.)

Caro buvo apdovanoti meda
liais už 1905 metų revoliu
cijos patrempimo “nuopel
nus“

MASKVA, birž. 12. 
ningrade atiduota į teismo 
rankas grupė buvusių caro lai
kais oficierų, 1905 metais ap
dovanotų medaliais už “pasižy- 
mejimus” patrenipime sukili
mų Estijoj, Latvijoj ir Lietu
voj.

J teismo rankas atiduota 
tripįau aštuoniasdešimt aštuo- 
ni buriatų lamos (dvasiškiai) 
iš Sibiro, kaltinami, kad jie 
agitavę ūkininkus nemokėti so
vietų valdžiai mokesnių ir ap
lamai dirbę kontrrevoliucinį 
darbą.

Odesoj areštuota devynioli
ka vienuolių, kaltinamų dėl 
sudeginim'' ' "’ro paveikslo ir 
kritikavime ^ov.eLų valdžios.

Le-

^3 palaidotas 
arli Lenino kapo
' u

MASKVA,z birž. 12. —Piotr 
Voikov, užmuštas Varšuvoje 
sovietų ministeris, kurio kūnas 
buvo 
buvo 
nojoj 
liaus

• Laidotuvės buvo labai įspū
dingos. Ties Lenino mauzolie
jum buvo pastatyta platforma, 
iš kurios buvo laikomos kalbos. 
Laidotuvių apeigose tečkju gale 
jo dalyvauti tik tie, kurie tu
rėjo tam tikrą leidimą, ir poli
cija aštriai žiurėjo tvarkos.

Varduvoje

į Maskvą,pargabentas 
vakar palaidotas Rnudo- 
aikštėj, netoli nuo Krem- 
sienos.

sveikinamų laiškų ir 55,000 te- Valstybių suteikti lakti-
legramų. Iš Minneapolio jam 
atsiųsta sveikinimo telegrama 
su 17,700 parašų. Telegrama 
su tiek parašų buvo surašyti 
ant ritinio popierio 520 pėdų 
ilgumo.

Studentų riaušės 
Viennoj

PASKENDO LAIVAS; ŽMO- Daug 
NES VISI IŠGELBĖT!

nui Lintlberghui 
medaliai

medaliais, 
Garbės 

Amerikos 
medaliu;

I Pacific and Atlantic Photo |
Anglijos valdžiai padarius kratą Rusijos prekybos misijos Ar- 

cos, Londone, buvo surengta didelė rusų protesto demonstracija 
Maskvoje prie Anglijos pasiuntinybės. Laike demonstracijos neš
ta Sir Austen Chamberlain, Anglijos' užsienio reikalų ministerio, 
manekiną, kurį vėliau demonstrantai sudegino.

Gino Luceiti pasmerktas t Francuzy rojalistu riau
M ■ ■ « •* ■ ' MM V/ ■ ■30 mėty kalėti

Kitir du tariami sąmokslininkai 
nužudyti Mussojinį pasmerk
ti 20 ir 18 metų

šes Paryžiuje
—f--------------

Susikirtime su policija 
menų sužeista; keliolika roja
listų areštuota

17 as-

Cičerinas nieko nepešęs 
iš Vokiečių

4. ......................

Stresemannas įspėjęs sovietu 
komisarą, kad bolševikai pa 
liautų savo propagandą Vo
kietijoj

BERLINAS, birž. 12. So
vietų užsienio reikalų komisa
ras čečerinas vakar per tris 
valandas derėjos su Vokietijos 
valdininkais, landydamas pri
kalbinti, kad vokiečiai neštų 
savo kapitalus į Rusiją ir ap
rūpintų jos pramonę ir žemės 
ūkį ne tik mašinomis, bet ir 
pinigais; tečiaus nieko nelai
mėjo.

Del pačios Maskvos praneš
tų žinių, kad sovietų valdžia, 
kovodama su savo priešais, jau 
sušaudžius dvidešimt ar dau
giau asmenų, tariamų sąmoks
lininkų ir šnipų, Vokietijoje 
kilo stiprus bruzdėjimas prieš 
sovietiją. Berline renkami 
parašai peticijoms vyriausybei, 
kad ji nutrauktų santykius su 
Maskva lygiai taip, kaip kad 
padarė Anglija.

Dagi užsienio reikalų minis
teris Stresemannas, kurs Ang
lijos Rusijos konflikte stengia
si būt neitralus, vakarykščioj 
konferencijoj su sovietų užsie
nio komisaru čičerinu jam pa
sakė, kad jeigu bolševikai ne
paliausią savo propagandos 
Vokietijoje ir tuose kraštuose 
su kuriais ji yra Lokarno pak
tu surišta, Vokietija atsisaky
sianti duoti Rusijai ne tik kre
ditų, bet ir savo gaminių, pre
kių.

Demonstracija ties Britų 
konsulatu New Yorke

Demonstrantai, kuriuos polici
ja išvaikė, reikalavo “hands 
off China”

NEW YORKAS, birž. 12. — 
Ties Britų konsulatu White- 
hall gatvėj vakar buvo suruoš
ta demonstracija, kurios daly
viai protestavo prieš svetimų 
valstybių politiką Kinuose.

Ant demonstrantų nešamų 
iškamų buvo toki parašai, kaip 
“Kinai kinams”, “Paliaukite 
žudę Kinų studentus,” “šalin 
Britų imperializmą,” “Paliau
kite puolę Sovietų Sąjungą”, 
“Valio, naujoji ir laisvoji Kini
ja,” etc.

Tarp demonstrantų, kurių 
buvo api,e pusketvirto šimto, 
buvo nemaža kiniečių ir negrų. 
Demonstracija buvo netrukus 
policijos išvaikyta.

Pekinas protestuoja 
Jungtinėms Valstijoms
PEKINAS, Kinai, birž. 12.— 

Praneša, kad maršalo Čang 
Tsolino kontroliuojamos Peki
no valdžios užsienio reikalų 
ministeris ruošias formalį pro
testą Jungtinėms Valstijoms 
dėl pasiuntimo Amerikos lai
vyno kareivių į Tientsiną.

Panašus protestas jau buvo 
įteiktas Anglams dėl siuntimo 
Britų kariuomenės Į Šanchajų, 
ir Japonijai, dėl pastarosios 
siuntimo kareivių į Tsingtao.

ROMA, Italija, birž. 12. — 
Jaunas anarchistas Gino Lu- 
cetti, kurs pernai rugsėjo mė
nesį bandė nužudyti diktatorių 
Mussolinį, metęs į jo automo
bilį bombą, dabar buvo teismo 
pasmerktas trims dešimtims 
metų kalėjimo.

Kiti du asmenys, kurie buvo 
kaltinami kaip Lucetti padėjė
jai, buvo nuteisti: Leonardo 
Šorio — dviem dešimtim me
tų ir Stefano Vatteroni — aš
tuoniolikai metų kalėjimo.

19 žmoniy prigėrė lai 
viii paskendus

KOPENIIAGA, Danija, birž. 
12. — Ties Grenlandija vakar 
paskendo Danų garlaivis liūgo. 
Devyniolika žmonių prigėrė.

Lietuvis, vidurinės mo 
kyklos studentas,

PARYŽIUS, birž. 12. — Po
licijai bandant suimti rojalis
tų vadą, rojalistų laikraščio 
L’Action Francaise redaktorių 
l^eoną Daudetą, užsibarikada
vusį kambariuose, tarp rojalis
tų ir policijos įvyko aštrių su
sikirtimų, per kuriuos septy
niolika asmenų buvo sužeista, 
jų tarpe keturi pavojingai. 
Rojalistai buvo įveikti tik res
publikos gvardijai atvykus į 
pagalbą policijai. Keliolika ro
jalistų buvo areštuota, tečiaus 
pats jų vadas Daudet, l|urs 
yra už valdžios šmeižimą nu
teistas penkiems mėnesiams 
kalėjimo, suimti nepavyko.

Portugalų lakūnas Bei
ręs prapuolė

Įsteigiamas reguliarinifj 
oro paštas tarp Fran 

cijos ir Argelitinos (
PARYŽIUS, birž. 13. -Kab 

legrama praneša, kad Argenti
nos prezidentas patvirtinę? 
kontraktą su Francuzų Latc- 
coere Oro linija, kuriuo pas
taroji sutinka pristatyti pašto 
siuntinius tarp Francijos i 
Argentinos per 91/2 dienos į 
vieną galą, užuot dabartinio 
pristatymo per 21 dieną. Iš 
Francijos į Argentiną skaito 
ma 7,500 mylių. Išskiriant 1,- 
500 mylių sausuma, daugiau 
visą tą kelią pašto siuntiniai 
bus gabenami oru.

___1 . . .._

DU ASMENYS MIRĖ ELEK
TROS KĖDĖJ

COLUMBiUS, Ohio, birž. 12. 
— Ohio baudžiamajame kalėji
me vakar buvo elektros kėdėj 
nužudyti, mirties bausmei pas
merkti už žmogžudybę, John 
Ilickman ir Geo. Vargo.

Laivas sudegė; 48 žmo
nės išgelbėti

SANTA MONICA, Cal., birž. 
12. — Buvusiam apie mylią 
nuo kranto žvejų laive Fashion 
įvyko sprogimas, uždegęs pat[ 
laiva. Laive buvo keturiasče- 
šiamt aštuoni žmonės. Visi jie 
šoko vandenin, bet buvo urnai 
atvykusių pagalbon kitų valčių 
išgraibyti visi sveiki, Laivas 
sudegė.

T. V. sutinka kalbėtis su 
Francija dėl nepaliauja

mos taikos sutarties
WASHINGT()NAS, biii. 12.

— Valstybės departamentas 
pranešė Francijai, kad Jungti
nės Valstijos mielai sutinkan
čios prailėti diplomatinius pa
sikalbėjimus dėl padarymo ne
paliaujamos taikos tarp abie
jų valstybių sutarties.BUEINOS AIRES, Argenti

na, birž. 12. Iš Para, Brazi
lijoj, praneša, kad Portugali
jos aviatorius maj. Sarmento 
Beires kažin kur prapuolęs. 
Praeitą antradienį maj. Beires 
išskridęs iš Para į Georgetow- 
ną, Vakarų Indijose, bet į ten 
neatvykęs ir nieko apie jį ne-

p .... 1 .jt. ....................................... ..........
PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

yra trys iš daugelio kitų priežasčių, kurios pritraukia 
lietuviu^ siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas įeina j patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir pašta ii kitų 
miestų

3. NAUJIENOS duoda visišką garantiją už siunčia
mus pinigus, kad bus išmokėti adresatui ar grąžinti atgal 
jei adresantas nebūtų surastas.

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

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

birž. 12. — 
savo broliu 
automobilio

būtent: 
Legiono 

Lafay ette 
Did. Brita- 

Oro Jėgų 
Aero Klu- 
švedų Ae-

WASHINGTONAS, birž. 12.
Už perskridimą per Atlanti- 

.ką, pulk. Charles A. Lindbergh 
iki šiol buvo dekoruotas aš- 
tuoniais

i Francijos 
kryžium-; 
Eskadrilės

. nijos — Karaliaus 
Kryžium; Francijos 
bo Aukso Medaliu;
ro Klubo Aukso Medaliu; Jun-

I virvei A < •• U- X io Valstijų — Aviacijosv^NNA. Austrija, b>rž. 12. K1.yžium. Ncw Yorko valatijos
- Del kilusių studentų nėra- Nars()g Kryžil|m.

rtudentų sužeistų;
sukėlė antisemistai; unišes 

versitetas uždarytas.
GALCONDA, Ilk, birž. 12— 

Ohio upėj netoli nuo Ropėm 
Landing paskendo nedidelis __  _, ______,
garlaivis Pearl City, plaukiojęs1 niurnų Vienuos universitetas ta- ( 
tarp Golcondos ir Paducah, Ky.'po laikinai uždarytas. Riaušės. 
Visi pasažieriai ir įgulos žmo- kilo, kai praeitą penktadienį 
nes buvo išgelbėti. lekcijos metu studentai fašis-

—1,1 i tai ėmė rėkti: “Laukan žydus!”
GUAYAQUIL, Ekvadoras, Kiti studentai, daugumoj so- 

birž. 12. — Vakar čia 'buvo cialdemokratai, bandė trukš- 
jaustas nesmarkus žemės dre- madariųs mesti laukan, ir iš 
bėjimas. trukęs daugiau kaip, to prasidėjo muštynės. Daug 

ku- Zeną Bejui, tuojau palikti sa- džiesi 8:25. 
vo postą ir grįžti namo. *4:09 ryto.

minutę laiko. Žalos regis nebu- studentų buvo apkulta, kai 
vo padaryta. rie skaudžiai sužeisti.

Albanijos ministeriui 
Jugoslavijai įsakyta 

grįžti namo

DANVILLE, III 
Susikivirčijęs su 
dėl prakiurusio 
“tajero” >ir katras jųdviejų tu
ri jį sutaisyti, Bruce Slozius 
[matyt, lietuvis], 19 m. am
žiaus, Westvillės vidurinės 
mokyklos mokinys, nuėjo į sa
vo kambarį ir nusišovė.

ORH
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Daugumoj apsiniaukę; 
pusėtinas mainąsis vėjas.

MeksiKa įvedė nuolatinį 
“dienos šviesos tau

pymą”

vėsu;

MEKSIKOS MIESTAS, birž. 
12.—Meksika įvedė nuolatinį 
“dienos įviesos taupymą”. Val
džios dekretu, praeitą naktį, 
kaip 11 vai., visi laikrodžiai 
buvo pavaryti vieną valandą 
priekin, ir taip visados jau pa
siliks.

ROMA, birt 12. — Praneša, | Vakar temperatūros 
kad Albanijos vyriausybė įsa- vidutiniškai 56° F. 
kė savo ministeriui Belgrade,* šiandie saulė teka 5:14, lei- 

Mėnuo leidžiasi

buvo Mokinys prigėrė
URBANA. III., birž. 12. _ 

Besimaudydamas prigėrė Ed 
gar Poore, 18 m. amžiaus, vi
durinės mokyklos mokinys.

I
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Klausimai
Amžius šoferiams

Draugijų Valdybos 1927 m.

ROSELAND BOTTLING CO.

tnrmia

Keletas pastabųSkola įsigyt namus

Kode! jie

pinigų?

ne-

'■t

8514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louia Ava. 

CHICAGO. ILL.

Keikalinga 
savo neturim, 
Jsigyje namų 
veltui pinigų, 

į pelningų sry-

kaip eina 
žmonės uždirba, 

veikia 
Miestas plečias,

rys jau Čia gyvena ir turi nuo
savybes, atsiranda nauja sritis 
investmentui ir pelnams.

— G. Lucas.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8952

Cicero, III.

Legališki patarimai

ne viskas.
12.19

.13

Tiek sumoka kiekvienas gyven
tojas užlaikymui Įvairių Įstaigų

labai
Bet 

žmo-

Triobesių komisionierius 
neša, jog praeito j sąvaitėj

$1.66
1.31

Sveikata ..................
Sanitarinė priežiūra
Keliai .....................

jo parduoti
las į-

turinčių pui- 
Vietos Čia gra-

Kiekviena biznio šaka palie
čia žmogaus gyvenimų. Bet

N amai ir Žemė
Lietuvių Nekilnojamo Turto Taryba 

Incorp. 1925 m. bal. 12 d.
L. N. T. Tarybos Valdyba:

K. J. MACKE, Pirmininkas — 2436 W. 59th Street •
J. YU&KEVlčlUS, Sekretorius — 3647 Archer Avė., Lafayelte 4195
A. N. MASUL1S, Iždininkas — 6641 So. VVestern Avė., Republic 5550

©yventi mieste kainuoja 
$24 į metus

Jeigu paskirstyti visas mies
to išlaidas lygiai ant visų gy 
ventojų, tai kiekvienam asme
niui tektų apie $21.11. Si skait
linė paliečia tik Illinois valsti
jų. Kitur, žinoma, gausime skir
tingas.

Išlaidos padalinamos sekan
čiai: r

Užlaikymas valdžios

Mokyklos ....
Knygynas ...
Pramogos ...
Įvairus kiti*....................... 38
Kai Į) matome, daugiausia iš

laidų tenka mokykloms ir poli
cijai.

Kaip padaryt kamba
rius vėsiais

Vasaros karščiai atrodo 
viliojančiai, žiemos laiku, 
kada jie ištikrųjų ateina, 
gus jautiesi nepergeriausiai.

Jau nuo senai buvo galvoja
ma apie palaikymą viešumo 
kambariuose. Porą metų at
gal architektai išrado, kad jei
gu namo sienose paliktų šiek 
tiek tuštumos ir tą tuštumą už
pildytų specialc medžiaga, tai 
temperatūra viduj bus maž 
daug vidutinė. Kadangi musų 
namai jau pastatyti, tai šis ap
sisaugojimo būdas mums nė
ra prieinamas.

Paprastose apystovose gali
ma naudotis šiomis priemonė
mis. Pirmiausia reikia užden
gti visus langus ne skysta dro
be, kad praeitų oras, bet kad 
neprisiskverbtų saulės spindu
liai. Tame didelių išlaidų ne
bus. Antras dalykas, tai ne
reikalinga perdaug iškloti grin
dis visokiais divonais. Grindys 
privalo būti išvalytos ir vaškuo 
tos. Yra nebrangių mašinų, 
kurios tą darbą atliks be di
delio vargo iš šeimininkės pu
sės.

Perkant nekiln. nuos. riekia 
žiūrėt, kad gautum pilnas tei
ses Į ją.
Kuomet namo arba žemės pir

kimo ir pardavimo kontraktas 
padalytas, sekantis busimo sa
vininko žingsnis yra ištirti, ko
kias jis įsigyja teises arba “tit- 
le.” Paprastai pirkėjas turi 
gauti pilną teisę, be jokių var 
žymų, nebent pačiam kontrak
te yra sulygta kitaip. Atsakan
tis “title“ yra tas, kurs nuo 
pradžios šios šalies istorijos iki 
musų dienų buvo gautas ir per
leistas sulig įstatų reikalavimo. 
Joks pirkėjas nemokės pinigu 
už tą nuosavybę, kurios pilnu 
savininku jis negirti būti.

Vienok tai dar 
Kartais esti tokių 
kad turėdamas ir 
šių į namą, negali 
aiba užtraukti paskolų, 
vyksta dėl apsilenkimo su kai- 
kuriais formalumais, pav. jei 
kada nors praeity pirkimas ir 
perdavimas nuosavybės buvo 
atliktas žodžiu.

Atsiminkim, jog kada “title” 
nėra geras ir jo trukumas aiš
kus, pirkėjas gali atsisakyti pil
dyt pasirašytą kontraktą. Bet 
maži neaiškumai, kurie neveikia 
į žemės kąiną ar teises perleis
ti kitam, nėra pamatu laužyti 
sutartį.

Pečių prižiūrėjimas 
vasaros laiku

Kada pečius pastovi nekūre
namas kiek laiko, greitai pra
deda rudyti.

Keikia pavasary nuimti visas 
triubas, išvalyti suodis ir padė
ti kokioj nors sausoj vietoj. 
Durys turi būti paliktos atda
ros kad vidus nesudrėgtų. Kal
kių šmotas padėtas ant grotų 
sutrauks visą drėgnumą ir nc- 
prileis rudžių, sako Jungtinių 
Valstijų Agrikultūros Departa
mento Namų Ekonomijos spe
cialistai. Pečius, kuris šildo ga
ru ar šiltu vandeniu 
pripildytas vandeniu 
šaus vasaros laiku.

turi būti
iki vir-
(FLIS)

Apie visas kolionijas rašo 
“Namų ir Žemė’’ skyrius, bet a- 
pie mus neprisimena nei žo
džio. O juk Glccro yra didžiau
sias Chicagos kaimynas, kas
diena augantis ir didėjantis. Gy
ventojų čia jau priskaitoma a- 
pie 70,(MM>. Jų tarpe nemažas 
būrys lietuvių, 
kius namus.
.Žios, nėra susikimšimo ir va 
Saros laiku jautiesi kaip kaime.

Daug lietuvių dar galėtų ap
sigyventi Giceroj, tik reikia 
kad apie šį miestelį nepamirš
tų nekilnojamos nuosavybės a- 
geiltai. Tai tiek šiuom kartu.

—Cicerietis.

vargiai ar rasis Lile viena ki- ■ 
ta, kuri savo platumu ir vei
kime susilygintų su nekilnoja-' 
ma 
te. 
die 
stų, 
tt.

Suprantama, kad visos orga
nizacijos, kurios tuomi rūpina
si ir visi pavieni asmenys užsi 
imą real estate, privalo turėti 
tinkamą išsilavinimą ir teisin
gumo principą. .

L. N. T. Tarybos nariai, liuo
bu noru įsto ję, davė pasižadė
jimą laikytis aukštesnių biznio 
taisyklių ir sąžiningai tarnauti 
visuomenei ir iki šiai dienai 
nei vienas n"m sulaužęs savo 
pažado.

Savaimi aišku, .:ad tokie as
menys yra verti daugiau pasi
tikėjime negu bile kurie kiti.

Pirko namą už $60,000 ’
Lietuvių Nekilnojamo Turto 

Tarybos narys p. M. Kozenskis, j 
.nesenai pirko didelį 3 aukštui 

Chicaga turės milžiniš- muro namą prie 6846 Paxton 
ką Auditoriją !Ave- Pric namo yra «“• 

rąžius keturiems automobi- 
Pereito pirmadienio balsavi-‘liams- Lot« ,didis »0x125 Pe

niuose perėjo pasiūlymas, kad neša $215 dol. į mėne-
Clūcagoj liūtą .pradėta statyti.SJ' 2eln®s veitė toje vietoje 
didelė svetainė,’tntpitianti apie p5'MI už I,cdfh Ketun metai at- 
55,000 žmonių. ,en <>at v,enas P«das ka,na-

Jos pastatymas kainuos apie)™ vos *12; .rC,Skl“ E™’ 
$15,000,000. Tai nėra didelė! trut"}P?. ' Eabn‘.n«0 
suma, sulvginus su ta garbe,: z S1 nam0 11 _.ze”į'!..P’1..,. , . a r • i. • • I Kozenskis užmokėjo $60,(M)0.kurią atneš musų miestui mi- J ’
nėta auditorija. Kitoj vietoj’ prie 69 ir Rock- 

well gatvės ,p. Kozenskis parda- 
, vė vieno svetimtaučio agento 
: kampinį lotą už $12,500. šis 
kampas trejetą metų atgal bu- 

pra- vo pirktas už $3,500. 
ne

kilnojamos nuosavybės apyvar-įtas, jog nebrangiai 
ta buvo sekanti

Kušys 
Parduota 
Morgičių

Pereitos savaites 
daviniai

Skaičiai 
2,147 
2,655 
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Naujas savininkas patęnkin- 
mokėjo ir 

tikisi gauti neužilgo arti $20,- 
Suma , 000. Lietuvių apgyVentoj kolio- 

$1,917906 n i joj svetimtaučiai, matyt, 
28,805,093 * greičiau pasinaudoja progomis 
6,710,900 neg i mes patys.

Verti pasitikėjimo

nuosavybe, arba real estą- ;
Juk be jos augintojų šinu- 

neturėtumėm didžiųjų mie- 
kaip Glfieago, Ne\v York ii

STANLEY SUDENT, Savininkas
Tel. Pullman 5625

Olselis near-bear, papso, ice creamo ir saldainių. Suteikiam patar
navimą su trokais dėl piknikų ir truck parių. Mes turim penkis 

naujus trokus dėl patarnavimo jums dieną ir naktj.

251-253 E. 115 St., Chicago, III

Yra dvejopos rųšies žmonių; 
vieni, taip sakant, verčiasi sve
timų pinigais, gyvena iš pasko
lų ir mažai ką savo prideda; 
antri bijosi pagalvoti apie sko
linimų, manydami, kad tas gali 
įvesti juos į pinigišką klampy 
nę. Abejuose atsitikimuose tu
rime kraštutinybes. Mes 
pagiriam tų asmenų, kurie už
dirbdami vidutiniai, perka ant 
išmokėjimo brangiausius daik
tus. Drabužiai, rakandai, bri- 
lijantai, automobilius ir kito
kios prabangos paimtos sko-j 
lon. Tie dalykai nėra mums ne
atbūtinai reikalingi, bet juos 
perkam, todėl, kad kiti turi. 
Teko sutikti net ir tokių žmo
nių, kurie paima morgičius ant 
iiaųio, kad nusipirkti automobi
lių. Aišku, kad visos panašios 
paskolos nėra produktingos ir 
jos dažniausia tik pasunkina at
siekime geresnių tikslų.

Visai kitaip yra, kuomet sko
liname pinigus pirkimui namo 
ar žiemes. Be automobilio Ra 
lime apsieiti, jeigu nesam ko- 

kiam nors bizny. TaCiau, be 
namo negyverisim. 
pastogė ir jei 
mokam nuomą, 
mes neišmetam 
bet dedam juos
tį. Padėvėjus bile daiktą, jis 
r e tenka pusės savo vertės. Par
duodami brangius rakandus, 
automobilį, tegausim tik dalį 
pinigų; palaikę gi nekilnojamą 
nuosavybę, mes uždirbsim.

Taigi paskola, • kuri žada 
mums šį tą apčiuopiamo ateity, 
yra naudinga ir jos bijotis nė
ra reikalo. —J. B.

Teko girdėti, jog paskutiniu 
laiku kęletas lietuvių nekilno
jamo turto agentų yra pirkę 
didelius namus, mokėdami de- 
sėtkus tūkstančių,
moka taip brangiai ir nesibai
do investuoti savo ] 
Atsakymas lengvas.

Kaipo žmonos patyrę savo 
srity, jie žino, kad Ghicagoj 
nuosavybe brangsta no metais, 
bet mėnesiais. Niekas nekreipia 
daug domės i tai, 
darbai, kiek 
Ekonominis Įstatymas 
savotiškai, 
randas daugiau 
butams ir bizniams ir žemės 
vertė nesustojamai auga. Klai
dą daro tie asmenys, kurie ti
ki, kad lotai kada nors atpigs 
Ghicagoj. Gyvenimas neina at
gal, bet vi? plaukia pirmyn.

Vienas lietu vis nusiskundė, 
kad, girdi, bijąs pirkti namo, 
nes permažai turi pinigų, o 
skolinti nedrįsta. Sumenkėjus 
darbams nepajėgiąs išmokėti 
skolų. Mano nuomone, tokiam 

žmogui nevertėtų pirkti didelio 
namo, o pasitenkinti mažesniu. 
Paskola nėra taip sunku išmo
kėti, turint omeny, kad gyven
damas savam name sutaupini 
nuomą. Nė matyt nematys, 
kaip skolas panaikinsi ir nuo
savybė priklausys tau pilnai.

Musų Chicaga dar labiau 
paaugo. Prie jos nesenai tapo 
priskirtas Mount Greenvvood, 
111 gatvės apielinke. čia ren
giama visa eilė įtaisymų ir tas 
gerokai pakels šią koloniją. 
Lietuviams, kurių nemažas bu-yr# naudiJuttOB.

1. KLAUS. Kbks yra tikra- 
sai amžius važiuojantiems au
tomobiliu? Nuo kurių metų 
vaikai gali būt! šoferiais, J. B.

ATS. Motorinių vežimų įsta
tymo 31 sekcija skamba šiaip: 
“Joks asmuo negali operuoti 
ar važiuoti automobiliu būda
mas jaunesnis penkiolikos me
tų, jei su juom nesti kvalifi
kuotas šoferis arba automobi
lio savininkas.

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

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
valdyba 1927 m.: pirm. T. Janulis, 
3430 So. Morgan St., pirm. pag. 
Aug. .Jankauskas, 3232 Emerald 
Avė., nut. rašt. P. Kilis, 941 West 
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., maršalką J. 
PetroleviČia, 843 W. 33 St., knygyno 
prižiūrėtojai: F. Valančius ir V. 
Stonkus, 1819 S. 50 Avė., Cicero, 
UI., direktorius Auditorium Bend- 
drovėj T. Janulis.
Susirinkimus laiko kiekvieną mėne- 

sj kas -pirmą sekmadienį, 12 vai. die-. 
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 
Bishopbt., tel. Republic 7411, pirm, 
pag. I. Kačinskienė, 6821 South 
Rockwell St., nut. rašt. J. Dabuls
kis, 2100 W. 22 St., fin. rašt. A. 
Ambutas, 16000 Su. Lincoln St., 
Harvey, III., kasos globėjai: O. Gu- 
žauskienė, 5005 So. Trepp Avė. ir 
S. Skridulienė, 15J7 So. 49 Ct., 
Cicero, III., maršalka P. Tiškevičia, 
7009 So. VVashtenavv Avė., kasicrius 
A. čėsna; 4501 So. Paulina St., tęl. 
Boulevard 4552, ligonių komytetai: 
O. Devieni, 5648 So. Bishop St., K. 
Dauda, 2146 W. 23 St.
Laiko susirinkimus kas antrą ne- 

dėldienį 1 vai po pietų.

SUSIVIENYJIMO LIETUVIŲ NA
MŲ 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, 
3339 So. Wallace St., advokatas J. 
W. ZachareviČia, 903 W. 33 St.
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

trečiadienį mėnesio.

LIETUVIŲ RYTINĖS* ŽVAIGŽDĖS 
PAS. ir PAS1L. KLIUBO valdyba 
1927 m.: pirm. J. Makrickas, 4036 
Brighton PI., pirm. pag. V. čepelis, 
1654 N Robey St., rašt. M. Crepul, 
3227 I^e Moyne St., fin. rašt. J. 
Radišauskas, 5124 Dakin St., 
kontr. rašt. P. Labanauskas, 1351 
Dean St., pag. M. Krajauskas, 1750 
Wabansia Avė., marš. M. Žiūkas, 
1354 N. Paulina St., kas. L. Striu- 
pas, 3636 North Avė.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
’pAI yra piuku jeigu gali taip 
1 * padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

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

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždavinį* pagalios tapo ii- 
rištas. •

Didelė tūba Literine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal C o., Saint 
Louis, U. S. A.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos
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Mes padarėm lengva dėl 
jūsų įsigyti svei

MUSŲ MOTERIMS
katą, turtą.

Žiūrėkit Naujienas,

birželio 15

1 š 67 KAIP VIRT KEPT
KEPTA ŽUVIS

Kūdikių Veidui Va
saros Metu

Nuvalyk, nuplauk, pasiūdyk, 
prikimš'k, susitik. Įplauk žuvį 
su aštriu peiliu ir sukišk sūdy
tų lašinių. Ištepk indų sviestu 
arba taukais * ir sudėk žuvį. 
Apdėk lašiniais apipilk miltai.;
ir kepk pečiuje. Kas 15 minu- j 
tų aplaistyk tais pačiais tau-j 
kais. Kepk, jeigu žuvis sveri

1 šaukštas sukapotų svogūnų
4 šaukštai citrinų sunkos
1 šaukštas sukapotų petruš- 

kų
l šaukštas žaliųjų pipirų
1 šaukštas saldžiųjų agurkų 
Ištrink sviestų. Viską sudėk 

ir maišyk art galo įpilk citri
nos sunką, raduok nelaukiant.

Vartok Johnson’s Baby Toi- 
let Powder po maudyklės ir 
kiekvieni) karti) pakeičiant pa* 
las.

Vartok Johnson’* Baby Soap 
kūdikio maudyklei — Johnson’s 
Baby Creanš pašalinimui odos 
netvarkos.

Nuolatines Slogos ir 
Reumatizmas

SKAUSMAS
Ar jus kenčiat skausmus bile 

daly savo kūno, kaip tai nuo Ka
taro, Inkstų, širdies, Kepenų, Skil- 

j vio ar Pūslės nesmagumu, Dusu
lio, Reumatizmo, Nuolatinių Slo
gų, Užsinuodijimų, Goiterio, Mote
rų lytinio nevarkumo, Nervuetu- 

į mo. Kosulio, Odos ligų, Socialių 
1 ligų ir t. t.

Vartokit MERITEX. Pasauly1 
geriausia ir nekensmingiau: ia Gy
duolė $1.00 už buteliuką.

• Gaunamas pas
Dr. Ohlendorf, M. S., M. D. •

Meritei Lab., (steigta 1882
1924 Blue island Avė. »

CHICAGO, JLL. 
siunčiame N'e kur už $1.00. 

Neaiunčiame C. O. D.

Grant Works Pharmacy
1847 West 48-th Street

i

I i

Esu baigęs mok 
slą Idiana uni- 
versite. Esu 
gistruotas 
tiekorius ir tu 
r i u 
metų

Išpildau visu: 
receptus sąži 
ningai ir atsar
giai už pigiau
sią galimų kai
ną. Laikau sa
vo aptiek o j vi
sus dalykus, ku 
rie tik yra lai
komi didžiau
siose aptiekose. Rekomenduoju gy
duoles ir duodu patarimus. Atei
kite ir persitikrinkite. Visi busi
te užganėdinti.

Saugioji spinta (šėpa) branginę-! 
nėms pasidėti atidaryta kasdien 
nuo 8 vai. ryto iki 9:30 vakaro.

J. MALACHOWSKAS

SUDRIKO NAUJA 
KRAUTUVE

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

JOS. F. SUDRIK
3417-21 So. Halsted St 

Tek Boulevard 4705
Chicago, III.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paulina St^ Chicago, III.
-

3 svarus kepk kiekvieną svarą 
15 minutų ir dar 15 minutų 
viršaus, t. y. išviso kepk 1 va
landų. Pečius turi būt karštas. 
Paduok su citrinų ir sviesto 
dažai u.

Prikimšk su:
3 puodukus baltos duonos 

trupinių.
1/2 puoduko taukų
Keletą lašų citrinų sunkos.
‘/o šaukštuko druskos 
Truputį pipirų. Viskų kartu 

išmaišyk arba šiuo mišiniu:
2 puoduku bulvių košės
1 kiaušinio trynis
2 šaukštai sukapotų, žalių 

Įietruškų
1 šaukštą sukapotų •svogū

nų
Išaukštukas druskos 
>4 šaukštukas pipirų
2 šaukštai tarpyto sviesto 
arba taukų.
Viską kartu išmaišyk ir pri- 

kimšk žuvį.

MĖSOS PAJUS

2 svarai mėsos
2 didelės bulvės
2 didelius svogūnus
l puodukas supiaustytų 

selerų
% puoduko supiaustytų 

morkvų.
TEŠLA PAJUI:

li/2 puoduko miltų
3 šaukštukai baking powde<
1 šaukštukas druskos

puoduko pieno
2 šaukštai taukų
Virk 2 svaru byle kokios 

mėsos, jautienos, veršienos ar 
ba kiaulienos apie 2 valandas. 
Kokias 15 minutų virk ant 
didelės ugnies, o paskui tegu1 
išlengvo verda ant mažos ug
nies.

Kaip išvirs ; upiaustyk į šmo
tukus. Padaryk dažalą iš sriu
bos ir dviejų šaukštų miltų, 
bet miltus pirmiaus išmaišyk 
su 2 šaukštais šalto vandens 
ir sudėk supiaustytą mėsą į

CITRINOS IR SVIESTO ŲA- molinį arba blėkinį indą ir už-
ŽALAS pilk dažalu. Pridėk supiausty-

  tas daržoves, kurios kartu vi- 
•4 šaukštai sviesto rė su mėsa. Apdėk viršų tešla,
1 šaukštas sukapoto pimer-i kurią gerai sumaišiai šakutė-

to mis. Padaryk tešloj skylutes

MADOS.

IIARMONTZING TONES
A new style that adapu itself 

admirably for sports or daytitne 
wear. interpreted in two shades oi 
šilk crepe. Deslgn No. JO]9 con- 
sists of a two-picce skirt, smartly 
box-plaited and attached to a 
camisole body. The scparate 
blouse is open at front. under- 
faced and rolled vvith collar. Pat
iem is furnished in sizes 16, 18 
years, 36, 38, 40 and 42 inches bust 
measure. The 36-inch size re- 
ųuires vards of 40-inch mate- 
rial for blouse and skirt band, 
with 3$i yards of 40-inch mate- 
rial for skirt and camisole. Pat
iem price 15 cents in stamps or 
coin (coin oreferred). Emb. De- . 
sign No. 730 is 15 cents cxtra. Our ’ 
patiems are made by the leading 
Eashion Designers of New Yosk 
City and are guaranteed to fit 

rfectly. You'll be delighted vvith our Spring and Summer Fashion 
agazine. Send 10 cents for your copy.

f
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3019. Išs.^ 730. Naujos mados 
dviejų rųšių ir spalvų materijos kos
tiumas, labai gražiai išsiuvinėtas. 
Sukirptos mieros 16, 18, 36, 88, 40 ir 
42 colių per krutinę. 86 mierai rei
kia 2% yardų dėl kaftono ir apsiuvi- 
mui sejonui ir 3% yardų dėl sejono 
ir kamlzelkos. Išsiuvinėjimui pavyz- 
dis kainuoja 15 centų skyrium. Tai
gi visas patentas kartu kainuoja 80 
centų.

Norint gadti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų Galima prisiųsti pinigus 
arba kratos ženkleliais kartu su už-

’akymų. Laiškus reikia adresuoti:
Naujienų: Pattem Dept., 1789 So. 

Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No.... -....... .....
Mieros ..................«... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

su šakute, kad garas išeitų. 
! Kepk pečiuje 30 minutų. Bus 
gana 8 ypatom. ,

VAISIŲ IR PIPIRŲ DUONA

1 puoduką razinkų
1 šaukštukas “mace”
>/2 šaukštukas maltų gvazdi-

kų '
% šaukštuko cinamonų
8/4 puoduko supiaustytų 

cukrinių orandžių, citrinos i? 
citron

Vį šaukštuko “all špice”
3 puodukus miltų
6 šaukštukai baking powde- 

rio
1 šaukštukas druskos
% puoduko cukraus
2 šaukštu tarpyto sviesto
11/2 puoduko pieno arba van

dens
Persijok visus sausus pridėč- 

kus kartu su miltais. Pridėk 
sviestą, supilk pieną ir gerai 
išmaišyk. Paskui sudėk vaisius. 
Ištaukuok blėtį, sudėk į dvi at
skiras blėtis, duok pakilti. Pas
kui kepk nekarštame pečiuje 
45 ar 50 minutų.

1/2 puoduko bulvinių miltų
1 šaukštukas baking povvder 
Atškirk trynius nuo balty

mų ir išplak trynius pakol 
nepasidarys visai balti. Išplak 
baltymus atskirame bliude. 
Persijok miltus kartu sumai
šius su baking povvderiu. Su
dėk baltymus prie trynių ir 
paskui sudėk likusius dalykus.

Nemaišyk, tik atsargiai kaip 
ir su peiliu piauk tešlą su 
šaukštu.

Kepk nekarštame pečiuje 35 
minutes. Padarysi 12 “muf- 
fins”.

......... .. ——
Tel Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

4120 So. Richmond Street

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119

4

LEMONADAS

% puoduko cukraus
1 kvorta vandens
1/2 puoduko citrinų sunkos
1 puodukas orandžių sunkos 
Virk cukrų ir vandenį pen

kias minutes, atšaldyk, supilk 
vaisių sunkas, sudėk truputį 
ledo ir supilk 1 stiklus

PIENO IR ŠOKOLIADO 
GĖRIMAS

Supilk stiklai! vieną šaukš
tą šokoliado siropo, dapilk 2/3 
puoduko pieno — gerai išmai
šyk. Uždėk išplaktos, saldžios 
Smetonos. Jeigu pridėsi vieną 
išplaktą kiaušinį, tai gėrimas 
bus dar skanesnis ir maištin
gesnis. •

» ____ ________________________

BULVINIŲ MILTŲ MUF- 
FINS '

4 kiaušiniai
4 šaukštai vandens nuo ledo
1 šaukštas tarpyto sviesto
i/i šaukštuko druskos
1 šaukštas cukraus

Kg reiškia tavo vakaryk
štis sapnas?

Žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki-

■ tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame i sapnus ar neti- 
kiame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
gerą. Mes visi vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar moteriai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai 
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venamu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu sap
nų įsigykite naują, didelį, gra 
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran 
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau 
gybe paveikslų. Kaina su pri 
iuntimu 75 centai.

NAUJIENOS 
1739 8% Halsted SL 

Chlaurs. III

Garsinkites Naujienose

Yards 4951
Mrs. Anielia Jarusz-K. ushillas 

AKUŠEREA
3252 So. Halsted St.

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikiine akinių dėl visokių akių

Jei kenčiate nuo galvos .skaudė
jimo.

Jei skaitant raidės susilieja j daik
tą.

Jei spaudos raštas išrodo dvigu
bas.
Jei skaitant arba neriant skauda 
akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

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

pritaikymo akinių

1801 South Ashland Avė.
Platt Bldg., kamp. 18 St., 3 augštas 

Kambariai 14, 15, 1G, 17 ir 18
Pastehėkit mano iškabas

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

Viršuj Untversal
State Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki 

Įi8 vakaro. Kitu lai- 
| ku pagal £U.\art|.

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgui praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuoso. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prief; 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

Valandos nuo
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Lietuvis Kontraktorius
Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 

akių įtempimą, ir galvos 
skaudėjimą

Suvedatn šviesas ii 
elektros jiegą į nau 
jus ir senus namus h 
mainom naujas įtam
pas j senas; duodame 
ant lengvo išmokėji
mo. ,

DR. G. SERNER
LIETUVIS

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone CanaP2591

Valandos: nuo 1 iki, 8 vakare 
Nedėliomis nuo 10 iki 1. 
3265 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 7G79 
........... ■ »■ « -■ ■■■ ■ ■ ■■■■■-■»

Garsinkites Naujienose
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Grojikliai Pianai 
PEOPLEŠ“KRAUTUVĖSE

Yra kelrodis Lietuviams, kur įsi
gyti geriausj pianą už teisingą 
kainą.
Kimball pianus vartoja pasaulyje 
didžiausiai pagarsėję muzikos ar
tistai — vartokite ir Jus! Mes 
negalime rasti Amerikos pianų 
marketuose geresnių ir vertesnių 
pianų už “Kimball”. Jus taipgi 
nerasite niekur kitur kaip tik 
pas “Peoples!”
Prašome atsilankyti ir susipažin
ti su mumis ir Kimball Pianais. 
Labai lengvus išmokėjimo budus 
pritaikinam kiekvienam.

4177-83 Archer Avė
M. KEŽE S, Vedėjas

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

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxnnixxxxxxxxxxxmxx

Lietuviai Advokatai
«

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
127 N. Dearbom St., Rooro 11H

• Telefonas Central 4411.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.

Gyvenimo Vieta
3323 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergę.

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIOHIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearborn 2734 
Valandos nuo 9:30 iki 2:80 vai.

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

Po pietų nuo 3:80 iki 8:00 vai. vak. 
NedSlIomis nuo 10 ryto Iki 12 

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. —- Ingaliojimai. —■ Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgiČiams.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

i

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Ix»avitt St.
Telefonas (anai 2552

Valandos 9 ryto iki 8:30 vakare.
Seretloj -ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6.
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

Įvairys Gydytojai 1 1 "
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
H ■ m " ■ ■■ ■ ■■ *

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

Telephone Yards '0904

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Bes. telephone Plaza 8210 
............... . .......................

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1247
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9600

DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

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

Gydo staigįas ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

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

yALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir‘nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

į Dienomis: Ganai
Telefonai: / 3110. Naktį

'£ ) South Shore 2288
' Boulevard 4136

3235 So. Halsted St.
Vai. 9-10 ryto ir po 8 vak.

> ——— ■ i ...  - >
/ ' 1 "į

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, III.
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 8:80 vai. 
vakaro, Nedėliomis nuo 10. valan

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 
10756 So. Michigan Avė.

Tel. Pullman 5950 «
Specialistas Abstraktų 

Vedėjas visų teisių

A. A. OLIS
. ADVOKATAS

/II S. La Šalie St., Room 2001
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-G
* • I * >

Vakarais
8241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios

» ................... . .................

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas 3102 So. Halsted Stn Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—S.pp piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir Šventadieniais 10—12 dien.
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Civilizuotame pasaulyje net, artimiausias gimine — 
brolis, tėvas, motina arba sesuo — nėra baudžiamas už 
nusidėjėlio prasikaltimą. Tuo labiaus negali būt baudžia
mi tos partijos arba srovės žmonės, kuriai priklauso nusi
dėjėlis.

Čia nesvarbu, ar bolševikų sušaudytieji žmonės buvo 
monarchistai, “buržujai” ar kas kita. Šios gadynės visuo
menėje kiekvienas žmogus, nežiūrint kas jisai butų, turi 
turėt tam tikras elementares žmogaus teises.

Bet bolševikai to, matyt, nepripažįsta. Jie vadovau
jasi senovės barbarų kruvino keršto “teise”: “akis už akį, 
gyvybę už gyvybę! Ir kerydami, jie už vieną gyvybę ati
ma net dvidešimts gyvybių.

Šituo savo atkritimu į masinio teroro ligą Rusijos 
diktatoriai parodo, kad devynerių suviršum metų viešpa
tavimas jų nepamokino. Kaip buvo Azijos bašibuzukai, 
taip ir pasiliko!

Btruktuoti iš Romos, Na, o tai 
Romai, tai tarptautinei orga
nizacijai, už vis labiau rupi tai, 
kad tas paukštis—piliteis nepri
prastų prie šviesos, prie demo
kratijos, prie mokslo, nes gali 
biznis labai susitraukti Savai- 
mi aišku, kad pažangiajai liau
džiai Šiame klausime ir veiki
me reikia labai arti susibend* 
rinti ir vieną didelę jėgą sta 
tyti, nes klerikalizmas moka 
patraukti silpnadušius ir svy
ruojančius.

III.
Dabartiniai Lietuvos valdy

tojai išgainioję Seimą ir pirm 
to, n u vertę teisėtą valdžią smur
to keliu, ar manote, kad tenai 
yra kokia misterija. Visai ne.

Gyvenimo sukuryj

KOKTU.
Liūdną įspūdį daro Lietuvos periodinė spauda. Ka

žin, ar bent vienas kraštas Europoje turi ‘tiek nedaug 
laikraščių? Viso keturi lietuvių kalba einantys dienraš
čiai Lietuvoje. Jei valdžia neleistų savo dienraščio “Lie
tuvos”, tai butų tiktai trys. . >

Iš privatinių leidžiamų dienraščių tik “Lietuvos Ži
nios” yra išgyvenusius (su pertraukomis) daugiaus kaip 
20 metų. Antras seiiiausias dienraštis, “Rytas”, ėjo apie 
trejetą metų; o trečiasis “Lietuvis”, pradėjo eiti tiktai 
nuo naujų metų. ' ‘ .4 /

Kiti lietuviški laikraščiai Lietuvoje eina kartą per 
savaitę arba dar rėčiaus, ir daugelis jų susideda viso iš 4 
puslapių dvigubai mažesnio formato, negu Amerikos 
dienraščių. Provincijos laikraštukai (išskiriant “Šiau
lių Naujienas”) yra labiaus 'panašus j lapelius, negu j 
laikraščius.

Jau vien tas laikraščių mažumas rodo, kad jie turi

DR. D. A. KOTSOVSKY

Prieš keletą savaičių Cbica- 
goje apsigyveno jaunas ir ta
lentingas rusų mokslininkas, 
Dr. D. Kotsovsky, kurio tik-

t. y. juo žmogus senesnis', tuo 
atspara menkesnė.

Eksperimentai,* kuriuos aš da
riau Chicagos universiteto la
boratorijoj, parodė, kad senų 
gyvūnų kraujas labiau nuo
dingas, negu jaunų ir kad jau
nas kraujas gali neitralizuoti 
nuodų veikmę. Tolimesni tyri
nėjimai toj krypty j gali duoti 
tikra būda vedimui kovos si 
belaikine senatve.

r.
Skaitytojų Balsai

[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako] 

. ............................ a.. I r ■■■!■..... uJ

labai nedaug skaitytojų. Ir iš žinių, kurias kartais pa
duoda Lietuvos laikraščiai apie save arba apie kits kitą, 
matyt, kad tik retą jų teskaito keletas Rūkstančių žmonių, 
o dauguma turi tenkintis vos keliais šimtais skaitytojų.

Ir kuomet Lietuvos spauda šitaip suvargusi, tai ją 
smaugia idiotiška karo cenzūra!

Paimi į rankas atėjusį iš Kauno laikraštį, pavartai jo 
keturis mažus puslapėlius, pripildytus trumpučiukais 
straipsneliais ir žinutėmis, ir darosi koktu, kuomet pa
stebi, kad net tuose savo menkuose straipsneliuose redak
cija ir bendradarbiai negalėjo aiškiai išreikšti savo min
tis. Čia mėginama kokia nors pasakaite arba misle pasa
kyti tai, ko cenzorius neleidžia rašyti; čia paduodama iš
trauka iš senovės arba viduramžių istorijos, kad paro
džius kokią nors “naujosios eros” nesąmonę; o čia prie 
galo neužbaigto straipsnio prilipinama koks nors apgar
sinimas — kad nepasiliktų balta popiera, kur cenzūra nu
kando “pavojingus” valdžiai rašytojo išvadžiojimus.

Ir tie smetoniniai deržimordos, ką šitaip koneveikia 
silpną, skurstančią Lietuvos spaudą, sakosi darą tai “lie
tuvių tautos” labui! Ar tai ne biaurus pasityčiojimas iš 
žmonių?

Kuomet Lietuva kitąsyk kentėjo po Rusijos carizmo 
priespauda, tai lietuvių dvr.sios slopintojai bent nesigir- 
davo, kad jiems rupi pavergtųjų žmonių “tautos gerovė”. 
Jie atvirai prisipažindavo, kad jų tikslas yra lietuvių tau
tą išnaikinti ir lietuvius paversti rusais.. Todėl tie Lie
tuvos inteligentai, kurie nenorėjo atsižadėti savo tėvų 
kalbos ir vergauti svetimiems, ėiųė leisti savo laikraščius 
užsieniuose ir kontrabandos keliu gabenti juos Lietuvon. 
Po dviejų dešimčių suviršum metų šitokios kovos cariz
mas turėjo bent dalinai sugrąžinti Lietuvai spaudos laisvę.

Bet dabar, kai Lietuva jau yra nepriklausoma val
stybė, jos spaudai vėl tapo uždėta pančiai. Ir uždėjo juos 
tie patys, kurie vadina save “tikriausiais”, kuone “vienin
teliais” lietuvių tautos atstovais.

Ar ilgai dar šitas begėdiškas smurtas tęsis?

slas yra susipažinti su žymes- 
niomis mokslo įstaigomis Ame
rikoje. Jisai dabar darbuojasi 
Chicagos Universitete.

Dr. Kotsovsky yra daugiau
sia susiinteresavęs gyvybės ir 
mirties' klausimų tyrinėjimu, o 
\ patingai senatvės klausimų. 
Kodėl žmogus — taip pat% kaip 
ir kiekvienas gyvas organizmas 
- atgyvenęs tam tikrą laiką, 

“sęsta” ir paskui miršta? Ka
me reiškiasi ir nuo ko pareina 
“senatve” ir ar galima su ja 
kovoti, kad prailginus' gyveni
mą?

Šitais klausimais Dr. Kotsov- 
t ky jau yra parašęs (rusų kal
ba) ir išleidęs du stambiu vei
kalu: “Problema Starosti” (Se
natvės Problema) ir “Gen^zis 
Starosti” (Senatvės Genezis). 
Pirmoji tų dviejų ’ knygų tapo 
pagaminta jau 1917 m., tik ki
lusi iŠ bolševikų perversmo su
irutė Rusijoje sutrukdė jos pa
sirodymą spaudoje. Pagaliau, ji 
aj>o atspausdinta Kišineve 

1924 m.
Butų persunkus darbas' čio

nai atpasakoti to veikalo turi
ni taip, kad jį galėtų suprasti 
paprastas darbininkiško laik- 
aašČio skaitytojas. “Naujienų“ 
redakcijai pakvietus, tečiaus, 
gerb. autorius sutiko trumpai 
išdėstyti savo pažvalgą į moks
linių tyrinėjimų stovį kalba
muoju klausimu atskįram 
straipsnyje, kurį mes žemiau ir 
dedame.

A. L. Tautinės Sandaros 
Seimas ir jo uždaviniai 

Išvažiuoja J. Lukas 
z - :----—

I.

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sandaros 13-tas Seimas įvyksta 
Chicagoje, pačiam lietuvių išei
vijos centre, birželio 13, 14 ir 
15 dd., Lietuvių Auditorijoje. 
Jeigii neklystu, tai ar nebus 
lik pirmą sykį šios organizaci
jos seimas šioje kolonijoje.

Buvo daug svarbių tautinių 
klausymų ųuo pradžios 1914 m. 
ir dar pasiliko iki šiai dienai. 
Kaip patys sandariečiai, taip ir 
visi patriotingi lietuviai, iš sky
rus Maskvos agentus — troo 
kininkus, dirbome visa širdžia 
dėl savo gimtinės šalies Lietu
vos, kad ji taptų laisva, nepri
klausoma ir demokratine Res
publika.

Senatvės problema
Rašo Dr. D. A. Kotsovsky

AKIS Už AKI.

Už tai, kad koks ten vaikėzas monarchistas nušovė 
Varšuvoj bolševikų atstovą, tai sovietų valdžia tuo jaus 
sušaudė 20 žmonių, buvusių kalėjime ir kaltinamų dėl 
“šnipavimo” arba “baltgvąrdietiškų” palinkimų. Kai ku
rios žinios sako net, kad buvo nugalabyta ne dvidešimts, 
bet daugiaus kaip šimtas. 

t '
Pati Maskva pranešė apie šitą savo pasibaisėtino 

keršto žygį, paduodama ir 20 sušaudytųjų kalinių vardus. 
Bet nė apie vieną jų valdžia aiškiai nepasako, už kurį nu
sikalstamą darbą jie turėjo užmokėti savo gyvybėmis. Jos 
pranešimas nenurodo net, ar juos tardė koks nors teismas. 
Išrodo, kad ne. Kaipo įstaiga, išnešusi mirties nuospren
dį tam visam buriui žmonių, minima “Jungtinė Valstybinė 
Valdyba”, t. y. garsioji Ge-Pe-U arba Čeką.

Vadinasi, politinės žvalgybos nuosprendžiu nugala- 
byta kelios dešimtys žmonių, kuriuos sovietų valdžia laikė 
savo priešais. Ir šito kruvino darbo priežastis buvo ta, 
kad visai kitas žmogus visai kitoje vietoje nužudė vieną 
tos valdžios atstovą.

Kokia čia logika? Tikrai ne ta logika, kurios laikosi 
civilizuotas pasaulis.

Bėgyj žmonijos istorijos dau
gybė mokslininkų domėjosi se- 
latves problema. Buvo sukur- 
a keli desėtkai teorijų, kurios 

siekėsi išaiškinti senatvės prie
žastis. Vienok visos tos teori
jos, ačiū savo šališkumui, ne
davė patenkinančio atsakymo į 
pastatytą klausimą. Steinacho 
r Voronovo tyrimai, kurie re- 
niasi tuo, kad senatvės prie
žastis gludi lytiškų liaukų nu
silpnėjime taipgi baigėsi ne
pasisekimu.

Studijuodamas daugiau nei 
l(X metų senatvės problemą pa
lyginamai plačiu biologišku 
naštabu, aš priėjau tos išva

dos, kad senatvės paėjimo prie
žastį reikia ieškoti nusilpnėji
me organizme atsparos veiki
mui nuodingų (toksitinių) pro
duktų, kurie atsiranda laike 
veikimo visų ląstelių ir vyriau
sia nuodija musų ,-nervų siste
mą. Ta atspara nuodingiems 
produktams silpnėja su amžių,

Musų senieji tautos pionie
riai, per “Aušrą“ ir “Varpą“ 
skelbė tautinę sąmonę, kad pa- 
žintumėm patys save ir nepa
siduotumam rusų ar lenkų 
kultūros įtekmėm Skelbiamoji 
idėja musų pilksermegiams ar
tojams buvo lyg atgaiva, sap
nas, kas tai busiančio tolimoje 
ateityje. Bet jaunoji gent- 
kartė, apšviestunija, dideliais 
šuoliais žengė pirmyn savo 
pirmtakunų pradėtais šviesiais 
takais. Kaip naturalė taip ir 
prigimta teisė yra kova už lais
vę, būvį ir gyvybę. O t kur ir 
yra svarbiausia paakstinimas 
prie viršminėto tikslo.

II.

Pasaulinis karas tai buvo ta 
sąlyga, kuria Lietuva ir kitos 
šalys 'pasinaudojo, apsiskelbda- 
mos nepriklausomom valsty
bėm.

Tapus savarankiška valstybe, 
padėjus pagrindan konstituciją, 
kurią užgirė visų piliečių iš
rinkti atstovai, pradėdama rim
tas darbas —, tvarkymas įvai
rių šalies reikalų. Musų tėvy
ne Lietuva, nuo pat pirmos die
nos savo atgimimo ėjo demo
kratiniais ir konstituciniais pa
grindais, neatsižvelgiant, kuri 
piliečių didžiuma išrinkdavo 
Lietuvos Seiman atstovus, tie, 
žinoma, turi sudaryt ir valdžią 
šalies Viskas iš paviršiaus ge
rai, kol to viso prisilaikoma.

Bet nakties paukštis—gy
vis bijo šviesos. Europos kon
tinente yra dar daug “krikšČio 
aiškų’’ valstybių, kuriose švie
sa demokratija yra labai nei
giama. Mes labai gerai žino
me nuomones tūlų savo tautos 
narių, kurie ilgai skaitė save į- 
vairiais “vadovais” būdami in-

Krikdemai su dvarininkais ir 
bajorais negalėjo tiesiai žiūrė
ti j tą demokratiją, kuri tvar
kiai ir teisėtai piliečiuose gyjo. 
Pažanga, laisva mintis, laisvi 
piliečių susirinkimai, tai jų 
nuomone lietuviams “za wiele”
— perdaug.

O kiek jie sieksninių straips
nių prisiunčia čia į Ameriką ir 
talpina nekuriuose tautininkų 
laikraščiuose savo žygius teisin
dami? Bet veltui, kaip San
daros organizacija ir jos Cent
ro Valdyba nusistatė nuo pir- 

1 mos žinios, taip ir šiandien te- 
besmerkia jų smurtą.

IV.

šis gi Sandaros Seimas, apart 
savo reikalų, turėtų pagaminti
— priimti projektą, kad pra- 
plėtus organizacijos rybas dėl 
sukoncentravimo tų jėgų, ku
rios liousai arti prie Sandaros 
yra.

Sandara, man rodosi, galėtų 
būti visų pažangių, demokrati
niai nusistačiusių lietuvių orga
nizacija Amerikoje. Viena, San
daros principų, ekonominio, 
politinio ir tautinio nusistaty
mų kritikai vietos nėra; tik gal 
nepatikti romiečiams ir mas- 
kviečiams, kurie tiki į diktatū
ras. Antra, Sandara gali bū
ti viena iš didžiausių lietuvių 
politine organizacija šioj šaly. 
Trečia, Lietuvos pažangioji vi
suomenė be stambios paramos 
neįstengs viena nusikratyti ir 
vėliaus išlaikyti šalies vairą. 
Ketvirta, pieš čionai gyvenda
mi, turime imt dalyvumą ame
rikiečių politiniame judėjime, 
nes Sandara laikėse nuošaliai. 
Penkta, tai musų pačių tauti
niai ir kultūriniai reikalai, ku
rie yra pusėtinai apleisti.

Ant kiek musų Sandaros or 
ganizacija yra didelė, bet toli 
grąžu visus darbus negalime at
likti. Beikia jėgų, tain prakil
niam ir šventam darbui.

V. \
Kaip visur, taip ir Sandaroje 

randasi \vicnas kitas “svyrūnė
lis,” gal iš didžio patriotizmo, 
o gal patinka tokia tvarka Lie
tuvos ponų. šiame klausime 
sandariečiai, kaip sakiau, abe
jojimų neturi ir nusistatymas 
aiškus. Kas moka skaityti, tai 
iki šiol galėjo persitikrinti kas 
yra demokratija ir diktatūra.

Sandaros seimas prieš save 
urės daug svarbių klausimų, 

ne vien čia paminėti uždaviniai, 
?et ir vidujiniai organizacijos 

reikalai. Lai bus sėkmingas 
A. L. T. Sandaros seimas Clii- 
cagoje.

K. J. Semaška,
A. L. T. S. 23 kp. deleg.

Ūžia, verda aplinkui mane 
gyvenimas. Eina darbas, tik aš 
iš to galvatrūkčiais einančio 
gyvenimo išstumtas. Sėdžiu, tu- 
nau savo kambary, šit ir jau 
ne kartą buvusi mano gyveni
mo palydove bado viešnia vėla 
atsirioglino. Atėjo nekviečiama 
ir nelaukiama. Ji visuomet at- 
ęina, kuomet, yra nereikalin
giausia. Ji visuomet atsivelka, 
kuomet už vis daugiausia rei
kia dėti pastangų, 4cad savo li
kimą nugalėjus. Ateina pasity
čioti ir nuotaiką sudrumsti. 
Toks jau jos amatas; o mano 
likimas. — Nelaukiai, sarkas
tiškai nusišypsojusi ir stačiai 
i mtlno akis pažiūrėjusi tarė ji. 
— šalta ir patsai toksai supy
kęs, nevykėlis, che, che, che, 
aš mėgstu lankytis tenai, kur 
skurdo ir vargo viešpatija. Tu
viu prisipažinti, kad aš labai 
geros esu širdies, o šiandien 
ypač geros nuotaikos ir ųebe 
priežasties, vienu jirieteliu dau
giau padidėjo. Taigi mano ge
rumas plaukia iš širdies Melmių 
ir nemėgstu savo vietą užleis
ti miserai, taip lygiai man šir
dis sopa, jei duonai atsiradus 
vaišilgus namus turiu apleisti. 
Supranti mane, che/che, che... 
Mirtis nėra mano aukuro pa
laima, juos daro amžinai lai
mingais, o duonos kąsnis jiems 
teikia vilties ir noro gyventi ir 
pertat jie manęs 'nekenčia. Tai 
užburtas ratas, o aš šuntakiais 
nemėgstu vaikščioti. Iš kilmės 
ir budo aš esu tikra aristokra
tė, labai šaltai į viską žiuriu ir 
moku susivaldyti. Juk suprask, 
kaip senas pasaulis, mano' pa
dermė visuomet buvo tinkamai 
auklėjama ir dėl to neišsigi- 
rniau ir šiame XX aukščiausios 
kultūros ir tcivilizacijos amžyj 
gyvenu. Juk išsiveisia tikrųjų 
karalių veisle, juk dingsta tik- 
lieji patricijai, aristokratai, o 
aš vis tokia pat likau ir savo 
amato nenustoju ir lankau tuos 
namus, kurie labiausia mane 
nemėgsta, ar nenumatai tame 
mano budo ištvermės? Ar tai 
ne šaunaus auklėjimo pasek
me? Smagu man žiūrėti, kaip 
nuo mano atsilankymo pas 
mažus vaikus išpursią veidu
kai, ištysta akys, visas jų kū

nelis išsiberia šašais, o suaugę 
ulicsė’a plaukai jų slenka, vei

das pajuoduoja, o akys, akys 
blizga, tartum iš džiaugsmo 
mane pamatę ir piktais jie 
tampa, nelyginant pikčiausias 
šuo, o aš sau šaltai į juos žiu
riu ir jų likimą geležinėse sa
vo rankose laikau. Išdidžiau
sius priverčiu nusilenkti, kil
čiausią būdą suminkštinu ir 
kartais doriausius verčiu pa
skutines niekšybes daryti. — 
Na, ką, prieteli, ar nepatvirtin
si, kad tame ir gludi mano bu
do kilta ištvermė, ar ne tame 
mano aristokratiškumas apsi
reiškia? Che, che, che... pyks
ti. Pyk, man tai širdį nuo to 
nesopes.

Ir žiuri aš stačiai bado vieš
niai į akis .ir klausau jos ci
ningai nuobodžiai atviros kal
bos. — O ką, ar ne tiesą kal
bu, sučiupusi į ją mestą žvilgs
nį taria j).

Aš tyliu, ir tyla pritariu jos 4 
tvirtinimams. Sukaupęs pasku
tines pajėgas ir įtūžęs sušun
ku: — I>auk iš mano namų, 
sena cinike! — Che, che, elfe, 
išmesti nepajėgsi; aš dar pa
vedėsiu. Pažiūrėsiu ar ilgam 
tau užteks drąsos taip su ma
nim kalbėti.

Sėdžiu* ir tyliu. Už lango 
ūžia, verda gyvenimo verpetas, 
o aš čia vienas tunau su ne
lemta viešnia mano gyvenimo 
palydove. —T. Y.

GYVENIMAS
Minusinis Žarnalas

Antanas žymontas
Redaktorius-Leidžias

900 W. 52nd Street
Chioafo, 111.

TeL Boulevard 3669

Meldžiame įsigyti šio mė
nesio Gyvenimą. Perskai
tykit jį ir pasidėkit savo 

knygynan.

Prenumerata metams ____ $2
Pašei metu ....................  $1
Kopija _..........—......... -. 20c

b

Nėra kito šaltinio 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 

NaiiiieuoR.

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

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.
Res. 3201 So. Wallace Street

II ........................ ' <■■■■ I ■ -J

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
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.

t, ■ .... ■ i ■ ■ — i ■/

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.
■ - - - - ---------------------------------------------

DR. I E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Michifan 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 8483
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 
iki 8:30 v. Sekmadieniais nuo 10-12

V — .1 ■ I ................................................. , , ✓

Or. C. A. O'Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

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

Res, 6000 So. Campbell Avė.
Vincennes 6987 arba Hemlock 5524

-“SPAUDOS REIKŠME

Pirmas vagis: “Pažiūrėkime, 
<ą šią nakt nučiupome.”

Antras vagis: “Esu nuvar
gęs. Ryt laikraščiuose paskai
tysim.” \

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

Tel. Lafayette 4146
Valandos I nu" 2 £ QU \ 

1 nuo 6 iki 9 vai. vak.
S r u. ą

Sveikata, Linksmumas,
I I i'.'.Jll . h '
Pasisekimas dėl

jūsų

birželio 15

! Dr. A. J. KARALIUS ’
(lydytojas ir Chirurgas

i ' 8303 8. Morgan St.
Tol. ^SSird 1'2166 

«— Valand a — 
3ho 9 Ud 12 rąl* dlenpfl Ir 

uo 6 iki 9 valandai vakare 
« "i>lWi iTmZTi'» * ■ I ii * . bu ? £

A. MONTVID, M. D.
1579 MUvaakee Avė., Roęm 2(ft 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valpndoa: 1 iki 1 ,po pietų, 6 iki 1 
8 vakare. Tel. Brunswick 4988.
Namų telefonas Špauldirig 8633 

Ultravinlltini iviesa ir diatherinia 
. i...... ........... ...i......................j

DR. M. T. STRIKO!.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4661 So. Ashland. Tel. Boalveard 
7820. Res., 6641 So. Albany Ava. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan- J 
dos 2-4, 6-8. Nedilioj 10 iki 12 d. | 

b ... . ■■■

Office Boulevard 7042
_ Dr. C. Z. Vezelia - j 

LIETUVIS DENTJSTA8
4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleskio Aptiakos 

CHICAGO, ILL.
4

i
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CHICAGOS 
ŽINIOS

STREIKO KLAUSIMAS
SAV1MUI

BAL-

Elevatorių darbininkai 
liavo, savo organizacijos 

balsavimui 
darbininkai, 
paskelbimui,

paduoti 
ar jie, 

streiko

įga- 
virši-

AUTOMOBILIAI, NUTUKIMAS 
IR VAIKŠČIOJIMAS

Dr. Herman N. Bundesen, 
Sveikatos komisionierius.

“Jūsų akys buvo sutvertos 
kitiems dalykams, o ne tik tam, 
kad matyti kiek mylių valan
doj važiuojat (specdometrą) ir 
aliejaus rodyklę”, sako Dr. 
Bundesen,sveikatos komisio
nierius, savo paskutiniame biu- 
letene, užvardytame “Chicagos 
Sveikata”.

Grecuwal<lo vaisių krautuvėn 
įsiprašė vaflius net tris sy
kius praeitą savaitę. Nutarta 
daboti. Ketvirtą naktį daboto
jai nutvėrė 11 metų vaiką, D. 
Gallaga. Indomiausia yra tai, 
kad tas vaikas, “įsiprašęs” 
krautuvėn, suvalgydavo iš syk 
apie 10 svarų vyšnių. Krautu
vės savininkai sako, kad jie 
nežino kito tokio asmens, — 
suaugusio ar jauno, — kuris 
galėtų suvalgyti ant syk 10 
svarų vyšnių.ninkus 

klausimą, 
pritaria 
jei nebus galima sjirasti kito
kio budo priversti samdytojus 
išpildyti darbininkų reikalavi
mus. N

Chicagos municipolės tuberkuliozo Sanatorijos di
rektorių taryba. Iš kairės į dešinę eina: Samuel Ettelson, 
Le Roy Millner, prezidentas, Samuel Goldberg, M. D., 
sekretorius.

NAUJIEJI MUNIC1PALĖS TU-kuliozu”, baigią savo pareiškia 
BERKULIOZIO SANATORIJOS

PfcRDftTINIAI
PETRONELt NAUSIEDA, 

p<» tėvais Rakauskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 10 dieną, 1:46 v;.landą 
ix> pietų, 1927 na., sulaukus 34 
metų amžiaus, gimus Kauno ve
dybos, Tauragės apsk., Žigaičių 
parapijos, Balčių kaimo. Išgy
veno Amerikoj 17 metų, paliko 
dideliame nubudime vyrą Anta
ną, 2 sūnų: Antaną ir Joną, 
dukterį Petronėlę, seserį Roz. 
Petrošienę, brolį Ant. Kuišį ir 
gimines. Kūnas pašarvotas, 
randasi 317 W. B2 1’1.

I aidotuvės įvyks utarninke 
birželio 14 dieną, R.00 vai. ryto 
iš namų į Šv. Petro ir Povilo 
parapijos bažnyčią, West Pull- 
man, 111., kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. P. Nausieda gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuošiidžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę liekame •
Vyras, Vaikai, Sesuo, 
Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Telefonas 
Yards 17HL

Jl’STlNAS ŠALTIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 10 dieną, . 11 valandą 
ryto, 1927 m., sulaukęs apie 45 
metų amžiaus, gimęs Kreivėnų 
kaime, Kupiškio parapijoj, Lie
tuvoj, paliko dideliame nuliuri- 
me Lietuvoj brolį ir seserį. Kū
nas pašarvotas, randasi 1911 
Canal port Avė.

Laidotuvės įvyks nanedėly, 
birželio 13 dieną, 1:30 vai. po 
pietų iš namų bus nulydėtas j 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Justino šalčio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.-

Nuliūdę liekame,

laidotuvėse patarnauja gra
borius Skudąs, Tel. Roosevelt 
7532.

P-as Martin B. Lynu, naujai 
paskirtas niunicipalčs tuberku
liozio sanatorijos superinten
dentas, pareiškime, išleistame 
paskutinėmis dienomis, pabrė
žė tą faktą, kad naujoji Direk
torių Taryba jau perėmė daly 
kus ir ruošia platų ir rūpestin
gą programą gydymui ir nai
kinimui tuberkuliozio Cbicagoj.

“Trys naujieji Tarybos na
riai,” sako p. Lynn, “yra p. Le 
Roy Millner, prezidentas, Dr. 
B.njamin Goldberg, sekreto
rius, ir Samuel' A. Ettelson, 
Sveikatos Tarybos narys.

“P-as Millner, prezidentas, 
yra advokatas, turįs ilgų metų 
patyrimo, ir suprantąs biznį 
žmogus. Jo energija, gabumai 
ir simpatingas supratimas bied- 
nuomenės problemų daro jį 
ypatingai tinkamu imtis tų at- 
sakomingų pareigų eiti.

“Dr. Benjamin Goldberg, 
sekretorius, bendradarbiavo su 
municipale tuberkuliozio sana
torija per paskutinę dešimtį 
metų. Jis specializuojasi tuber
kuliozio gydyme ir jo patyri
mai ir gabumai yra geriausia 
galima garantija, kad tvarky
mas medi kai i tį reikalų šios įs
taigos randasi sugabiose ran- 

I koše.
P-as Samuel A. Ettelson, tre

tysis Tarybos narys, yra Chi
cagos miesto korporacijos ad
vokatas įžymių gabumų. Pa
skyrimas jo šios Tarybos nariu 
sujungia mayorą Thompsoną 
artimai su tuberkuliozio prob
lemomis tarp biednuomenės ir 

i užtikrina, kad kalbama sana- 
; tori ja turės mayoro Thompso- 
' no paramos ir aktyvaus dėme
sio.

“Programas kovai su tuber-

mą p. Lynn, “kaip jį Taryba 
planuoja, yra labiausia ambitiš- 
kas visų programų, kada nors 
planuotų. šis naujas vajus 
“prieš didžiąją baltųjų paviet
rę” tik imąsi, turėsiąs’ tokio pa
sisekimų, kokio neturėjo nie
kuomet pirmiau, ir dėl tos 
priežasties, kad tai bus vajus, 
varomas bendrų visuomenės jė
gų susipratimu ir kooperavi-1 
bui. Bus kviečiami talkon pri
vačiai daktarai, visuomenės 
draugijos, bažnyčios, medika- 
lės mokyklos ir abelna visuo-t 
menė. Musų noras yra sukelti 

domesį vajuj

2530 gyvasčių pereitais

visų gyventojų 
prieš ligų, kuri nunešė į kapi
nes
metais Chicago j ir kuri net da
bar, nežiūrint viso darbo, padė
to kovai su džiova, 
žastimi septynių laidotuvių 
dien šiame mieste.

yra prie- 
kas-

APSISAUGOJIMO VAJUS 
MENTO PRAMONĖJ

dau-Del nelaimių pramonėj 
giausia nukenčia darbininkai. 
Gali būti darbininkams, sužei
stiems dirbtuvėj, nusanidyitas 
daktaras, gali būti sužeistam 
užmokėta atlyginimas, bet 
skausmo, vargo ir laiko eikvoji
mo niekas negali atlyginti.Vie- 
nintėlė tikra priemonė tokiai 
nelaimei .pašalinti yra sumaži
nimas nelaimingų įvykių pra
monėj.

Turėdami tai omenėj perdė- 
tiniai cemento dirbtuvių Chlca- 
goj ir 150 dirbtuvių kitose vie
tose bendromis su darbininkais 
pastangomis birželio mėn. pra
dėjo vajų, kad -dirbančiuosius 
kalbamose dirbtuvėse pratinus 
daugiau domės kreipti į reika
lą atsargumo darbe. Vajus tę
sis visą birželio mėnesį.

Tel.

3307

Boulevard 4139
A. MASALSKIS

. GRABORIUS
| Musų patarnavimas 
" laidotuvėse ir kokia

me reikale, visuomet 
^esti sarržiningas ir 

nebrangus, todėl kad 
neturime išlaidų už
laikymu skyrių*

Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.------

Antanas Kasparas

S. D. LACHAWICZ
_ Lietuvis Graborias 

ir BalzAmuotojas
2311 W- 23rd 

Chicago,
Patarnahja laido- 

Į tuvėse kuopigiausia 
■ Reikale meldžiu at

mano 
užga-

siŠaukti, o 
darbu busite 
nėdinti.

Tel. Canal 
ir 2199

1271

J. F. RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 

Graborius Chlcagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to-; 
dėl, kad priklausau, 
prie grabų išdir- 
bystės. *

OFISAS*:
668 W. 18th St.
Tel. Canal 6X74 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4053

Persiskyrė su šiuo pasauliu birželio 12 die
ną, 10 vai. ryte, 1927 m., sulaukęs 41 metų am
žiaus, gimęs Lietuvoj, užaugintas Amerikoj, 
paliko dideliame nuliudime moterį Oną po tė
vais Jakševičiutę, sūnų Antaną, tėvą Antaną ir 
Jakševičių šeimyną. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 6912 So. Green St. Telefonas Normai 5041.

Laidotuvės įvyks seredoj, birželio 15 dieną, 
8 vai. ryte iš namų į šv. Jurgio parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Velionis priklausė Simano Daukanto, šv. 
Martino iš šv. Mateušo draugystėse.

Visi A. A. Antano Kasparo giminės, drau
gai ir pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, sūnūs, tėvas ir Jakševičių familija.
Laidotuvėse patarnauja graborius S. P. 

Mažeika, Telefonas Yards 1138.

“Yra tikrai žinoma, kad jū
sų jaunuoliai sėda automobi
liu važiuoti porą blokų, kuo
met jie turėtų paeiti tų distan
cijų; ir nežiūrint kaip sveikai 
manantys ir protingi mes esa
me tam tikruose gyvenimo da
lykuose, mes patys, kaip tėvai, 
paduodame savo vaikams pras
tą pavyzdį šiame ypatingame 
atsitikime, nes, išskyrus keletą 
entuziastų pėstininkų, Ameri
ka, suaugusioji ir jaunoji, šian
dien ima sau pasilsį* ant ratų.

“Žmogus, kuris nešioja be
reikalingą ir perdaug didelę 
taukų naštą, tuo patim trum
pina savo gyvenimą. Taukų 
tinklas nesispiečia vien jo pilvo 
apvalume, bet įsiskverbia j jo 
raumenis ir į kitus jo gyveni
mui svarbius organus, kenk
damas rimtai jų normaliam vei
kimui. Diabetes ir “širdies li
ga” yra daug pavojingesnės li
gos nutukusiam; yra taipgi 
daug atsitikimų aukšto krau
jo spaudimo, kilančio ne dėl ko 
kito, kaip tik dėl nutukumo, ir 
tai išgydoma paprastu sugrąži
nimu kūno iki 
rio.

Policijos viršininkas Hughes 
suspendavo tris policijos kapi
tonus — John P. Stege, Daniel 
Murphy ir Dennis Carroll. 
Prieš juos rengiamasi paduoti 
kaltinimai. Kaip pna gandai, 
pamatinė jų suspendavimo 
priežastis esanti ta, kad jie bu
vę labai draugingi Deverio ad
ministracijai.

Pastaruoju laiku javų kainos 
Chicagos rinkoj nepaliaujamai 
kilo aukštyn. Mat išrodė, kad 
šiemet derlius bus prastas. Bet 
pastarosios savaitės giedrios 
dienos numušė javų kainas .vėl 
žemyn.

Geriausias invest- 
mentas. 

Kiekvienas taip sako. 
Žiūrėkit Naujienas, 

birželio 15

jo normaliu svo-

“Paprastam 
profesionalui 
sveikiausias mankštinimasi yra 
vaikščiojimas. Tai yra taip ži
noma ir taip paprasta, kad šis 
žinojimas* nebeimamu rimtai. 
Mes nepatariame, daryti dvide
šimties mylių kelionių du ar
ba tris kartus metuose, o po 
to savaitę laiko gulėti lovoj kad 
atsipeikėjus po kiekvienai to
kiai kelionei. Bet pora arba 
trys mylios kasdien padarytos 
paprastu normaliu ėjimu kiek
vieną palaimintą dieną — 365 
kartus metuose, išeis ant gero.

“Tai nėra taip sunku, kaip 
rodosi. Laimingas tikrai yra 
tas, kuris gyvena bent vienos 
mylios tolumoj nuo gatvekario 
ir turi pereiti jų kasdien. Jei 
mes vaikščiosime kasdie, kad 
atlikus biznio reikaluose pasi
matymus, arba jei eisime link 
traukinio stoties arba iš jos 
namo, netoli ofiso arba namų, 
ir toliaus, jei išmieruosime my
lių arba dvi vakare pirm ei
siant gulti, mes galime šį “trik- 
są” padaryti nei nepastebėję jo. 
Tai taps musų papročiu.

biznieriui arba 
protingiausias ir

“Dabar yra puikiausias lai
kas įgyti kalbamą paprotį. Au
gantys lapai, žydinčios- kviet- 
kos, paukščių poravimasi ir liz
dų krovimas siūlo nustebinan
tį kiekį sveiko smagumo kiek
vienam vyrui arba moteriškei, 
kurių akys mato ir ausys gir
di. Tai suteikia žmogaus kiinui 
ir sielai to, ko jokis motųras 
arba automobilio ragutis nega
li suteikti) .

“Nukirsk biskį išlaidų nuo 
gazolino, aliejaus ir automobi
lių senių biudžeto ir pridek jas 
prie tos sumos, kurių išleidi 
pirkimui debatų ir sustiprini
mui kūno ir gerai disciplinuo
tos minties. Atimk biskį iš iš
laidų, skiriamų ikrai, vėžiams 
arba anties sriubai arba ariel- 
kelei ir paskirk tų sumų to
kiems valgiams, kaip “spi
ndeli”, koliai (sietiniai) ir mas- 
lionkoms kuriam laikui”, —*• 
toks yra Sveikatos Komisionie- 
riaus ^receptas. “Ne tik vaikš
čiojimas pagelbės jums gyven
ti ilgiau; jis pagelbės jums 
gyventi daugiau ir geriau.

“Atminkite, jūsų diržo ilgis 
yra jūsų gyvenimo ilgis?’

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

GYDO 
Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudotte
VIRBUI ASHLAND STATE

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedi 
Bot nuo 2:80 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Marihall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

NORI TAPTI PILIEČIU
, Skaityk

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25 centai — gaunama) 

• Naujienose

šioj knygelėje skaitytojas rat 
visus reikalingus pamokinimui- 
ir žinias apie Šios šalies tvar
ką ir valdžios farmą, anglų ii 
lietuvių kalbose. Visi faktai su-
rašyti klausimų ir atsakymų 
formoje, kuriuos išsimokinę? 
kiekvienas vyras ar moterį: 
be jokių sunkumų galės išlai 
kyt egzaminą bile kokioj vai 
stijoje ir lėngvai gauti pilietis 
kas popieras.

Reikalauk tuojaus prisiųsda 
mas 25 centus.

Naujienos
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
, naujoj vietoj

DR. VAITUSH 
optomtitrtstas

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAb
Palengvins akių įtempimą, kuria 

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

4712 So. Ashland Avc.
Bcvlcvard 758f

Didelis Pasisekimas

Feenamint
Gardus, mint kramty
mui gumas, kuris užlaiko 
vidurius reguliariai. Vai

kai mėgsta jį.

15c ir 25c

Pikniku Piknikas
NAUJ
Pavasarinis Piknikas

NEDELIOJ

Įžanga asmeniui 50cPradžia 10 vai. ryto

Chernausko Darže
" JUSTICE PARK, ILL.

Į šį pikniką suvažiuos visi Chicagos ir 
apielinkės miestelių' lietuviai. Programas bus I <
įvairus, turiningas ir gražus. Bus pagaminta 
valgiai puikiausi, gėrimai gardžiausi. K. Po- V
ciaus muzika šauniausi. Čia busite visi sve
tingai priimti. Atsilankykit!

Širdingai kviečia,
Naujienų Pikniko Rengimo Komisija.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių
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IMire Naujienietis Antanas Kasparas I
41 Artistas Babravičius

Chicagoj

■ ; Pirmadienis, Birž. 13, 1927

CLASSIFIED ADVERTISE.MEN

Marquette Manor
Naujas daktaras dantistas

šiomis dienomis pabaigė den- 
inokyklą — Dental 

(Loyola universitetoCollege
skyrių)..p-as R. J. Rooth (Kut-

Jaunas daktaras Šia savaitę 
pradės laikyti valstijinius kvo
timus. Gavęs valstijos popieras. 
(Irktaras Bootb atidarys ofi
są Mar(|uette Manor apielinkėj, 
kur jau dabar turi nusisamdęs 
ofisą adresu:. 7051 So. \Vestern 
avė., kampas 71-os gatvės.

l)r. Rcnth yra abigęs Engle- 
\\ood h.<’ ScbtKil ir Levvis in
stitutą, ir 1923 metuose įstojo 
kolegijon.

Dr. Bootb yra baigęs Engle- 
gietis, turįs čia daug pažįsta
mų ir dagi tokių, kurie paeina 
iš Lietuvos iš vieno kaimo su 
juo.

Dr. Rooth pabaigė tą pačią 
mokyklą, kurią yra baigę kai 
kurie kiti lietuviai dentistai, 
kaip pav. d-rai šlakis, Juozai
tis, Cherry. Tik tuomet, kai ( 
šie senesnieji musų daktarai 
lankė kalbamą mokyklą, ji bu
vo privatė mokykla, o dabar 
yra standarizuoto universiteto 
skyrius.

ANTANAS KASPARAS
/

Amerikos Lietuvių Piliečių Poli
tikos Kliubas laikys savo pusmeti
nį susirinkimą 13 <1. birželio, 7 v. 
vakaro, Strumilos svety 158 E. 
107 st. Visi kliubo nariai būtinai 
turit pribūti, nes bus svarbių svar
stymų. —rW. Kristopaitis.

Announcements 
PraticšjmąL

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

šeštadieny, birž. 11 d., Chi- 
cagon atvyko artistas Juozas 
Babravičius. Praleidęs kėlės 
kėlės dienas Chicagoj p. Bab
ravičius išvažiuos vakacijoms į 
Wodborough, Wis. Artistas 
Babravičius džiaugiasi, kad 
koncertaų maršrutas vykęs pa
sekmingai. — Reporteris.

Help Wanted—Mak 
Darbininkų Reikia*

82 I VALANDĄ už darbą vaka
rais liuosame laike. Jus galit atlik
ti tą darbą gerai. Malonus ir leng
vas darbas tiktai vakarais. Nėra 
skirtumo kokį dabtfr dirbate dar
bą, vienok pažiūrėkit šitą pasiūly
mą. Atsiųskit savo vardą ir adre
są. Naujienos, 1739 S. Halsted st 
Box 948. '

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI delikatesen ir sal
dainių krautuvė, geroj vietoj, da
romos geras biznis.,G. Uecker, 8104 
Vlncennes avė. . •

Financial
Finansai-Paskolos A

Brighton Park

10 vai. ryte po trum- 
sunkios ligos pasinii- 
“Naujienų’’ darbinin- 

Mirė

Keal Estate For Sale
Namai-žemi Pardavimui_____

PARSIDUODA kampas 72X125 
ant Pershlng Rd. Labai geras dėl 

~ gasolino stoties; su mažu įmokėjl- 
i,). mu. J. J. Lipskl, 4650 S. Western 
M. avė. Lafayette 2321.

Lavine, Box 18, Willow Springs, III.-------------------- -—- —  -------------------

REIKALINGAS senas žinojus ap
žiūrėti namus ir paukščius. Mis. ]

LIETUVIŲ SALESMANV
’ ' 1 ■ -Į

PARDAVINĖTI

PRIE 79 ST. IR KEDZIE AVĖ.

PINIGAI $$$ PINIGAI $$$

PARDAVINĖTI CHICAGOJ
GERĄ VIETĄ

PARDAVIMUI 9 lotni iii'lta mnl- iiyHiu j iiitiiii), bu^gu l<»w 
roj vietoj Hurvev, III. 
bus brangi vieta.

F. Čekanauskis
0(136 S. Michigan avė. 

Kreipkitės vakarais.

PRADĖK ŠIANDIEN

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičią, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820

Phone Central 6260

Miscellancous

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
C roMernių, Kuc’-ev-

niŲ, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
d£ių, Rekemių, Mu
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemes 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State Street.

P. Vincas Pušinskas atidarė 
grosernę adresu: 2958 Wesū 
38th st. P-nas Pušinskas par
duoda gerą tavorą, yra manda
gus ir rūpestingai stengiasi pa
tarnauti savo kostumeriams.

Į biznį p.. Pušinskas įėjo tuo 
laiku, kai jis pats nė nemanė 
eiti. Dalykas buvo toks, kad susirgo, 
jam dirbant dirbtuvėj tapo nu
traukta du pirštu kaiičsea ran
kos. Dirbt dirbtuvėj nebegalė
jo, reikėjo žiūrėti, kad kitaip 
galėjus pdaryti gyvenimą. Tai
gi ir užsidėjo biznį. Klaidos jis 
nepadarė, žmonės lanko jo 
krautuvę, kadangi, kaip minė
ta, jis duoda gerą tavorą ir 
mandagiai patamauja kosiu- 
meriams.

Nors p. Pušinskas nėra jokių 
mokyklų išėjęs, bet mėgia 
skaityti laikraščius ir tėmija, 
kas darosi pasaulyj.

— Senas Tėmytojas.

Vakar 
pes, bet 
rė senas 
kas Antanas Kasparas,
palyginamai dar jaunas, sulau
kęs vos H metus amžiaus. Dir
bo jis “Naujienų” spaustuvėj 
už zecerį ir metrompažą (lau
žytoją) arti 12 metų, — nuo 
1915 m. rudenio.

Velionis buvo gimęs Lietu
voj, -bet augti jam teko Ame
rikoj — Chicagoj. Čia jis lan
kė ir mokyklą. Bet nors jis au
go Chicagoj ir lankė vietos mo
kyklas, bet pasiliko grynu lie
tuviu: priklausė vien lietuvių 
draugijoms, kuriose jis papras- 
vai užimdavo viršininkų vietas, 

. dirbo tik su lietuviais, o pra
mokęs spaudos amato, dirbo 
vien lietuvių spaustuvėse. Bet 
ilgiausia jis išdirbo “Naujieno
se” ir dar manė čia ilgai dar
buotis, nes buvo tvirtas, auga
lotas, sveikas vyras. Bet prieš 
keletą savaičių urnai sunkiai

, tapo nuvežtas ligoni
nėn, kur po poros savaičių kiek

pagerėjo; parvežtas namo, 
vis ėjo geryn ir tikėjosi neuž
ilgo pilnai pasveikti ir gryžti į 
“Naujienas” dirbti; bet pasta
romis keliomis dienomis vėl at
krito ir vakar pasimirė.

Velionis paliko nubudime tė
vą,- žmoną ir sūnų, o taipjau 
giminių ir daugiau — artimų 
draugų. Nes velionis buvo ty
kus, darbštus, draugiškas ir ge
ros širdies žmogus ir todėl vi
su mylimas. Ruvo mylimas' ir / * * * 
visu “Naujienų” darbininkų, 
su kuriais jam tiek daug metų 
teko išvien darbuotis.

Velionio Antano Kasparo lai
dotuvės bus trečiadieny, birž. 
15 d., 8 vai. ryto iš namų 6912 
S. Green st. į šv. Jurgio baž
nyčią, o iš ten j šv. Kazimiero 
kapines.

Visi “Naujienų” darbininkai 
reiškia jo šeimynai giliausios 
užuojautos, o savo buvusiam 
draugui —- anksti užbaigus sun
kią gyvenimo kelionę ramaus 
ooilsio sieroj žemelėj!

Darbininkas

jis Roseland. Birželio 14 d., 8 valan
dą vakare Aušros knygyne, 10900 So. 
Michigan Avė., jvyks Draugijų Sąry
šio delegatų mėnesinis susirinkimas, 
šiame susirinkime bus svarstoma 
svarbus reikalai. Visi delegatai ir 
delegatės atsilankykite paskirtu lai
ku. Draugijos ir kliubai paraginkite 
savo delegatus, kad ant kiekvieno Są
ryšio susirinkimo lankytųsi ir išduotu 
iŠ jo raportus.

— J. Tamašauskas, sekr.

ChicagOH Lietuvių Auditorium Ben
drovės mėnesinis susirinkimas jvyks 
pirmadieni 13 dieną birželio, 1927 m. 
8 vai. vak„ Auditorium sve., po. num. 
3133 So. Halsted St.

Gerbiami direktoriai ir draugysčių 
atstovai turėtų visi atsilankyti, nes 
yra svarbių dalykų aptarti.

— Nutarimų Rašt.

Personai
Asmenų ležko

DABOKITE VAGILIŲ
Aš, .John Warren, 4643 So. Union 

Avė., pranešu, kad pavogta mano kai
liniai juodos gelumbės, mušti šeškų 
kailiais; taipgi pavogta pinigų. Pa
matę tokius kailius praneškit — bus 
atlyginta.

Help Wanted—-Male-Female
Darbininkų Reikia

Bridgeportas
Chicagos fašistai ir 

Seimas •
Sandaros

Išvažiuoja J. Lukas
chi-

Grįždamas 
jis mano užsukti į 

didesnį Europos
Jeigu

p. Luku išvažiavo bes, tiri 
Bacevičienė (2955

Reporteris patyrė, kad perei
tos savaitės pabaigoj Cbicagos 
fašistai turėję labai svarbų su
sirinkimą. Fašistų manymu, 
tas susirinkimas buvo taip svar
bus ir reikalavo tokio slaptu
mo, kad jie laikė jį buvusios 
varpinyčios skiepe.

Ką tarė musų fašistai — juo
dus marškinius įsigyti? Ak, ne! 
Užbrėžta linija, kurios jie lai
kysis Sandaros seime.

Kokia ta linija bus? Iš “ar
gumentų”, kuriais, Reporteriui 
klausant, fašistai šaudė porą 
sandariečių, Lietuvos liaudinin
kų šalininkų, Reporteris numa
tė tokią fašistų liniją:

1. Pasakyti visą eilę spyčių 
įrodinėjant, kad sandariečius 
“baigia pasigauti” Grigaitis, — 
žinom;:

PAIESKAU yyrų ar merginų, 
apsipaŽinusiu gerai si. Chicaga ir 
vartojančių keletą kalbų. Smulkme
nas sužinosite kasdien.

1\ CONRAD STUDIJOJ 
3130 S. Ralsted St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

todėl pul- 
pulti Lie-

“baubas”, 
baugins 

pirmasis

-v sandariečius, ku- 
fašistai.
šis argumentas negel- 
panaudoti sekamą:

2. Sandara neprivalo kištis į

i šistai pasisakys Sandaros sei
me, kad jie nepritarė įvyku

siam perversmui Lietuvoj, kad 
jie nepritaria jam ir dabar; 
ale Smetonos valdžia Lietuvoj 
šiandien yra gyvenimo faktas, 
yra Lietuvos valdžia, 
ti tą valdžią reiškia 
tuvą.

Bet svarbiausias 
kuriuo sandariečius 
smetonlaižiai, bus
aukščiau pažymėtų argumentų, 

kad sandariečiams nejau
čiant juos pasigavo Grigaitis.

Kaip Reporteris sužinojo, ką 
mano daryti fašistai Sandaros 
seime? Lengva buvo sužinoti. 
Tik įsikalbėkite su bile kuriuo 
fašistu ir persitikrinsite, kad 
kiekvienas jų ims statyti savo 
“argumentus” tokioj sėkmėj, 
kaip kad jie išdėstyta aukš
čiau. —Reporteris.

♦ ♦ ♦
P-as Januška 3143 S. Halsted 

st., kurį andai gatvekaris sun
kiai sužeidė ir kuris gulėjo li- 
gonbutyj kol pasveiko, sakoma 
jau susitaikęs su gatvekarių 
kompanija. P-as Januška esą 
gav<‘n $50 atlyga.LaG.

Juozas Lukas, žinomas 
cagiečiams laikrodžių ir auksi-

' nių daiktų pardavinėtojas, šian
dien apleidžia Chicagą ir vyks
ta į Lietuvą, Virbalį. Lietuvoj 
p. Lukas mano pasisvečiuoti 
pas gimines ir pažįstamus apie 
trejetą mėnesių, o rudeiiop vėl 
grįžti atgal. Jam ypač norisi 
savo tėvą pamatyti, kuris yra 
83 metų amžiaus. 
Amerikon, 
vieną kitą 
miestą.

Kartu su 
Petronėlė
Emerakl avė.). Lietuvoj ji ma- Lietuvos reikalus. Dk?l to, kad 
no. išbūti kokius metus, kol jos šiandien taip daug “rupinama- 
sveikata pasitaisys. —N. si” Lietuvos politine padėtimi,

jau pasireiškė didžiausios pa
giežos sandariečių tarpe. Šie ki- 
virčiai grūmoja Sandarai ski
limu, o rasi ir iširimu. 'Žino
ma, visa kaltė dėl to puola iš
imtinai ant tų sandariečių, ku
rie /nėra fašistai.

Panaudos fašistai dar vieną 
argumentą, būtent:

3. Dabartinė kritika Smeto
nos valdžios yra didžiausias nu
sižengimas prieš visą Lietuvos 
tautą. Kritikavimas (kurį fa
šistai vadins “atakomis”) Sme
tonos ir jo bendrų žygių yra 
pragaištingas ne Smetohai, ne 
fašistų valdžiai, bet pačiai Lie- 

----------- --------------------------- i tuvai.

Garsinkilės Nauiienoss tus juo labiau įtikinančiais, fa-

Kiekvienas gali įsigyti.
Kiekvienam tas 

reikalinga 
Žiūrėkit Naujienas, 

birželio 15

Siųskit Naujiena*
Lietuvon — hu/
hr antri duv anu

ŠITA PRAPERTĖ RANDASI 
PRIE TRIGUBOS SEKCIJOS 
KAMPO. ATVAŽIUOKIT IR 
PASIKALBĖKIT APIE TIKRĄ 
PROGĄ DEL UŽDIRBIMO (GE
RŲ

Side pigus lotai 36x123 
investavimas.

South 
geriausias 
kad į žemę įdėti pinigai auga. Di
delis pasirinkimas biznio ir 
deneijų lotų. Išlygos.

Z. S, MICKEVIČE & CO.
2505 W. 63rd St., Chicago, III

STOGDENGYSTe
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu
mo. ' Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.

PINIGŲ.
yra 

Atmink,

rezi-i

unijos darbininkai samdomi.
J. J. DUNNE ROOFING CO. 

3411*13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114

PRADĖKITE TUOJAU

MATYKIT P. RYAN, 
VICE-PRES. , 

’ MORSE, RYAN & DUFFY 
1043—1050 W. 79lh St.

JUS GALIT UŽDIRBTI
‘ DAUG PINIGŲ 

DIRBDAMI VISĄ LAIKĄ
ARBA DAU LAIKO

Reikia*vyrų dėl pardavi
nėjimo PATTAWATOMIE 
HILLS, ką tik atidaryti, tai 
yra South Side puikiausi 
subdivizija. Gatvės dabar 
yra jau išcementuotos. Illi
nois Central geležinkelio 
transportacija. Labai pigiai 
parduodama šios rųšies že
mė. Ofisas atdaras iki 8 
vai. vakaro Pasimatykit su

MR. JOHN DENECKE, 
H. W. ELMORE & CO.

29 S. La Šalie St.
Room 348

REIKALINGA 2 patyrusios mote-1 
rys sortavimui sku<lurų, 1012 So. 
Fairfield Avė.

For Reni

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

Patyri
nės 
aiš- 
su- 
vy-

PARDUOSIU ARBA 
MAINYSIU

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.

PARDUOSIU arba mainysiu ant 
mažesnio namo. Namas susideda 16 j 
apartmentų ir Storai. Metinė ren- » 
da $16000. Labai geras biznio kam
pas, arti gatvekarių linijos ir bul
varo, 2 metų senumo, aržuoliniai 
trimingai, Kevvanee boileris ir vi
si modemiškiausi įrengimai.

Z. S. MICKEVIČE & CO. 
2505 W. 63 St.

Tel. Hemlock 0800

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8700

Chicago
--------------------------------------- ELECTRIC KONTRAKTORIUS

PAKllAVIMLI namas ir groaer-1 SeniauBiM 18 Hetuvi kur duod, 
nė, parduosiu su namu ar be na- dmmo. 4634 S. Fairfield avė. Tel. La- Įvedan™

moi tus, motorus, taisom elektros reik-
*y ’ menys, fikčerius ir t. t.

W. P. Stephan Electric Co., (not Ine.)
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7452

BJZNIAVAS namas ant pardavi
mo ar mainymo. Kaina $10,000. Da
bar yra poolruimis. Aš turiu du 
bizniu ir negaliu tinkamai apžiū
rėti. i

Savininkas Joe Balkis, 
C.alumet (if<uve, F

Phone Blue Island 84
buk- įsiund, m. Elektros Kontratkorius 

1 Ivedam drattfg į senus ir naujus na- 
i mus. Taisom. RADIO parduodam 

Geras patarnavimas ir 
nebrangiai.

Wallin & Cserep
1435 W. 105th PI.

. Tel. Beverly 9794

PARDAVIMUI stucco bungalovv 5; >lr taisom. 
kambarių, skiepas, viškai, karštu van
deniu šildoma, patogioj vietoj; gera 
transportacija. Priežastis pardavimo 
liga.. Kreipkitės 5—25 Avė. Bellvvood, ■ 
III.

t

RENDAI Storas, 4 kambariai ir 
turkish bath; Storas su fixturiais, 
tinka soft drink parlorui arba kito
kiam bizniui. Pigi renda. 5 kam
bariai ant 3-čių lubų, su maudyne 
už $23.

3119 S. Morgan st.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardaviiniii______

PARDAVIMUI pigiai 160 ak
rų žemės, pusė dirbamos, yra bu- 
dinkai, didelis sodnas, upelis bėga i 
per vidurį formos. Kaina $6000, j 
pusę reikia cash. Priežastis parda- Į 

— moteries liga.
MIKUC1ON1S, 

11948 S. Union Avė.

per

viino

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

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

3149 So. Halsted St. 
Phone Yards 7282 

J. ?. RAMANČIONIS,

RENDON 4-6 kiynbarių fintai, pe
čium šildomi, elektra, toiletai, 1448 
W. 15 St.

Financial
Finansai-Paskoioa

♦ ♦ ♦
J lietuvių golfininkų kliubą 

įstojo dar vienas žinomas brid- 
geportietis, būtent A. D. Kau- 
lakis, prez. Bell Press spaustu
vės, 3251 S. Halsted st.

♦ ♦ ♦
Susilaukė Viktorija ir Ed- 

ward Piggett’ai, 33rd ir Hals
ted sts., garnio, kuris atnešė 
jiems pereitos savaitės trečja- 
dienį sūnų. P-ia Piggett yra 
lietuvė, p. Piggett — airis, tar
naująs miestui. —Reporteris.

AMRITINGI VYRAI IR 
MOTERYS

Mes dar turime labai v nikių 
progų dėl pasiūlymo lietuviams 
vyrams ir moterims,
mas toje šakoje nebūtinas, 
musų planas ir nurodymai 
kus toje šakoje biznio ir 
teikia progos bile kokiam 
rui arba moterei likti kompe-
tentišku toje šakoje į trumpą 
laiką.

Ai* jus turėjote kokį real 
ęstate patyrmą ar ne — jei 
tik galit trumpai ir aiškiai iš
aiškinti reikalą ir padaryti su
tartį, kad musų managerius 
galėtų atsilankyti ten— tai vis
kas kas reikalinga veikti. Jei 
jus turite 23 metus amžiaus ar 
daugiau ir gyvenate Chicagoj 
3 ar daugiau metų, jei švariai 
atrodote ir norit tikrai pasidar
buoti — galima derėtis iš $100 
kad jus galit dirbti 30 dienų ir 
uždirbti nemažiau $350. Mano
te, kad aš blufuoju? Todėl at
siliepkite ant šio 
pasirodykit.

Atsilankykit ir sužinokit vis
ką apie tai, prisidėkit prie 
musų linksmios šeimynos ir 
uždirbkite daug pinigų. Jums 
reikės pardavinėti žemę, dėl 
kurios nereikės sarmatytis, že
mė kuri pati per save parsi
duoda, nes jums nereikės da
ryti jokių prižadėjimų, kas 
atsitiks ateity, ten viskas da
bar jau YRA. Rytmečiais atsi
šaukite tik pas

MR. LANGLEY
160 N. La Šalie St. Room 932 
O vakarais į skyriaus ofisą 

3400 W. 26 St., 2 fl.

skelbimo ir

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

ESU priverstas parduoti savo gro- 
jiklį pianą, su 90 volelių ir benčiumi, 
už $65, cash $25 ir po $10 į mėnesį 
6512 So. Halsted St., 1 fl.

NEROKUOJAM KOMIŠENO 
už antrus morgičius už $100, 
$200 arba $300.

PETRZ1LEK BROS.
1647 W. 47 Str.

Tel. Weritworth 6292 
“Užganėdinantis Apšildymas’ 

„ SOUTH T0WN HEATING 
M. J. SCHULTZ, 

Kontraktorius 
Suteikiamas apskaitliavimas už Va- 
cuum, Garu ir Vandeniu Apšildymą. 
Įvedam į nesnus ir ’ naujus namus. 

6810 So. Morgan St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Mes perkame LIETUVIŲ, lenkų 
U. S. Liberty Bonus.

J. S. LOWITZ, 
318 So. Dearborn St.

ir

PARDAVIMUI pusė arba visa 
“Battery Service Station”, gali pirk
ti su arba be patyrimo. Biznis se
nai įsteigtas. Gera pelno proga. In
formacijų galite gauti:
Economy Battery Service Station, 

5211-13 ,— 19 Avė., Kenosha, Wis.
Phone 3703

DIDELIS BARGENAS
Naudokitės gera proga. Saliuno 

luisniai jau išduodami. Dabar yra 
laikas pirkti puikiausius Schlitz 
bravaro darbo saliųno fikčerius 
vertus $3,500, tik už $500. 373 
Kensington avė. Tel.' Pullman 0670.

tik už $500. 373

NAUJIENŲ
Pinigą Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldienfais nuo 10 v. 
ryto ik* 2 po piet.

PARDAVIMUI grosernė; laikoma 
ir kitokių smulkmenų. Pigiai nupirk- 
šit, nes apleidžiu miestą. 5626 S! Ra- 
cine Avė.

PARDAVIMUI restoranas ir 12 
fornišiuotų kambarių. Biznis iš
dirbtas per ilgą laiką, pigi renda. 
Parduosiu pigiai. Tel. Canal 2555.

BEKERNfi pardavimui. Noriu už
tektinai pasilsėti . Taipgi kambarys 
rendon. 4743 So. Wood St., Chicago, 
Illinois.

BRIGHTON Park. Pardavimui 
grosernč, yra daug stako, geri fikče- 
riai. Del ligos apleidžiu miestų. Par
duosiu už gerą pasiūlymą, štai jūsų 
proga įsigyti gerų vietą,

Savininkas.
2612 W. 47 St.

2 RI MORGIČIAI 
8-TI MORGIČIAI 
6% Nuošimčiai 

Paskola suteikiama 
j vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraKtus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-CT16

GENERALIS kontraktorius ir bu- 
. davotojas. Garažai, mediniai, mū
riniai ir stocco porčiai, viškai, fla- 

i lai ir pertaisymas. Cementinis dar
bas visokios rųšies, 24 mėnesiai dėl 
išmokėjimo. Mes duodam planus ir 
finansuojam namus 15 metų dėl iš
mokėjimo. 20 metų patyrimo. T. C. 
CHARLES, 2483 Archer avė. Tel. 
Caluinet 1012.

Educational
Mokyklos

I 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.

i 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.

i

AR JUS NORITE
Tiktai 3!4% nuošimčiu (lidesn. užmokęsn. geresne8 darbo 

Be Komiso .... sąlygas ? Leiskite mums jums pagel- 
Mes paskolinsime jums $100-$200 b išmokindami jus Auto-Electnc 
$300 dėl užsimokėjimo taksų, nuošim- Mechanikos pamokos ant kostumenų 
čių už morgičius ar kitiems privati ,^os ę greičiaus ir ge
niams reikalams. Pinigai paskolinami flaus įmokti to amato ir greitu lai- 
į 12 valandų. ku £aatl darbą su geru mokes-

tim. Darbą surandame $20.00 ir $40 
Industrial Loan Service ,noka™e besimokinant. Irgi jnoldna- 

1726 W. Chicago Avė.
kampas Hermitage Avė.

Atdara vakarais Iki 9 vai. apart se- 
redos ir pėtnyčios.

ku gauti gerą darbą su geru niokes- 
tim. barbą surandame $20.00 ir $40

me važiuoti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
1507 W. Madison Street


