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Trockis ir Zinovjevas 
I 

metami laukan
Lloid George atakuoja 

premjerą Baldviną
Pennsylvanijos minkštosios an 

glies kasyklų streikas 
prasidės liepos 1.

Trockis ir Zinovjevas pa 
šalinami iš VGIK-o

Baldwin esąs piktesnis 
ne kaili Leninas

MASKVA, birž. 26. — Cent- 
ralinio kontrolės komiteto pre 
zidiumas nutarė, kad Trockis 
ir Zinovjevas butų pašalinti iš 
SSSR centralinio komiteto už 
tai, kad ‘jie neklausą partijos 
disciplinos.
Butirin pasmerktas

M. Butirin, buvęs 
priešbolševikinių jėgų
ras, už savo pirmykščius 
gius Permės srity, tapo 
smerkus sušaudyt.

Lloyd George atakuoja Britų 
valdžios projektą lordų butą 
reformuoti

Chicago, UI. Pirmadienis, Birželio-.! tino 27 d., 1927

minis 
parla- 
užuo-

PARYŽIUS, birž. 26. 
kietijos užsienio reikalų 
terio Stresemanno kalba 
mente rado Francuzuose 
jautos ir pritarimo.

Kai kurie Paryžiaus laikraš
čiai ėmė aštriai kritikuoti 
premjerą Poincare už jo šiurk
štumą Vokiečiams, pritardami
Stresemanno 
Laikraščiai sako, kad 
savo politika gresiąs 
paktui, tuo tarpu kai 
mannas esąs to pakto

Palys fransuzai smerkia 
Poincare atakas prieš 

Vokiečius
Lietuvos žinios.

Nauja Lietuvos Univer- 
teto vadovybė

iPacific and Atlantu

Mėnulio užtemimas, kaip jis buvo matomas Čikagoje, birželio 15 d. naktį. Pradžia užtemi
mo, 1:40 v., vidury — užtemimas 2:10 v. ir deši e, luiLemimas 2:25 vai.

Penna. anglies kasyklų 
streikas liepos 1

Lluanija nori taykintis 
su Jugoslavija

Soviete nusija atsako An 
glijai aeroplanais

pareiškimams. 
Poincare 
Lokarno 

Strese- 
gynejas.

Angliakasių unija atmetė ka
syklų savininkų pasiūlymą 

nukirsti algas

KAUNAS. — Birželio 6 die
ną įvyko Lietuvos universiteto 
tarybos posėdis, kuriame atlik
ti kitiems 1927—28 metams 
universiteto vadovybės rinki
mai. Rektorium išrinktas .or
dinarinis ‘profesorius Mykolas 
Romeris, prorektorium, ord. 
prof. Pranas Jodelė, universite
to tarybos ir senato sekreto
rium ex. ord. prof. Iz. Tamo
šaitis.

Tame pat posėdy rektorius 
prof. M. ^Biržiška ir dek.-prof. 
Žemaitis darė pranešimus apie 
universiteto delegacijos kelio
nę į Latvijos, Estijos ir Suo
mijos universitetus.328 kalinių maištas Lan 

singe pasibaigėTIRANA,i Albanija, birž. 26. 
— Albanijos vyriausybė pra
nešė Francijai, Anglijai, Vo
kietijai ir Italijai, kad ji norin
ti gražumu išlyginti savo gin
čus su Jugoslavija, kilusius de] 
suėmimo Jugoslavijos legaci- 
jos Tiranoj vertėjo, kaltinamo 
kaip šnipo.

Ginčai turėtų būt išlyginti, 
Albanijai paleidžiant iš kalėji
mo jugoslavų vertėją, o Jugo
slavijai atsiimant savo ultima
tumą Albanijai, kuriuo nu
traukiami tarp jųdviejų 
matiniai santykiai.

MASKVA, birž. 26. — So
vietų vyriausybė skelbia, kad 
kampanija sovietų karo oro jė
goms padidinti, vedama visoj 
Sovietų Sąjungoj obalsiu “Mu
sų atsakymas Chamberlainui”, 
davus geriausių (vaisių: oro 
jėgos tapę padidintos jau še
šiomis dešimtimis naujų aero
planų.

[Chamberlain yra Anglijos 
užsienio reikalų ministeris. 
“Atsakymas Chambeijainui” 
reiškia atsakymą į Anglijos 
nutraukimą santykių sti Sovie
tų Sąjunga.]

Lietuvos policija gaus 
naujų uniformąMAIŠTININKAI PASIDAVĖPIIILADELPHIA, Pa., birž 

26. — Kadangi bendras komi
tetas, atstovaująs kasyklų sa
vininkus ir angliakasius, nega
lėjo susitaikinti dėl naujos al- 
cfos skalės, liepos 1 dieną pra
sidės streikas visose centrali- 
nės Pennsyvanijos unijinėse 
minkštosios anglies kasyklose. 
Streikas palies apie 12,000 an
gliakasių.

Jacksonvillės sutarčiai kovo 
31 dieną pasibaigus, buvo su
tarta kad tos srities kasyklos 
tuo tarpu dar dirbs, kol bus su
sitarta dėl naujo algų kontrak
to. Derytts tęčįau buvo berg
ždžios. Kasyklų* savininkai no- 

i angliaka- 
sosto šiai turėtu dirbti 15-20 nuo- •* *

svetimi priešai paveldimų perų (aukštosios t - šim’ių pigiau, ne kad jie dirbo 
Jacksonvillės kontraktą.

unija jokio algos 
pskČlirr.o nepriėmė, ir derybos 

nutruko.

LONDONAS, birž. 26. —Kal
bėdamas viename skaitmenin- 

Įgame susirinkime apie Britų 
sušaudyt i vyriausybės projektuojamą 

•lordų buto reformą, buvęs libe
ralų premjeras Lloyd Georgo 
pasakė, kad gyvas tebesąs 
Baldvvinas [dabartinis Britų 
konservatorių premjeras] esąs 
pavojingesnis Britų įstaigoms, 
ne kad nebegyvas Leninas. 

, Valdžios planas lordų butui 
ęfnlinoo vadino Trnnlfi ak. reformuoti tai esąs didžiausias Olullhdd VdUhla I lUCK. ūK pasikėsinimas prieš Britų kon- 

tnrill OP didvyriu Stitucijos laisvę, kokio dar ne- 
lUIluj llu UHIv JIIU . Są buvę puo karaliaus Karolio 

----------- laikų. Sumanyta reforma re’-jri kontrakto, kuriuo 
Atakuojąs sovietų politiką tuo ūkianti nukėlimą nuo : 

laiku, kai 
grumoją Rusijai karu

Kolčako 
oficie- 

iy- 
pa- diplo-

SocLMisiy laimėjimas 
Lmblb, Lenkuose

i Rusai siunčia pagalbos
i sužeistiems kiniečiams

“Kam čia kalbėt apie konsti-
sušuko Lloydį

kam čia kalbėt apie! 
kad bolševikų pa-'

tūtuotos bajorijos).
nių už patį karalių, ir visiška \ngl akasių

MASKVA, birž. 26. —Komu- atėmimą galios paprastiems 
nistų partijos organas Bolševik žmonėms. ’ 
įdėjo Stalino straipsnį, kuriuo,
dabartinis sovietų viršila atsa- tucinę laisvę, 
ko į Trockio puolimus ir kriti George, 
kavimus sovietų valdžios poli- bolševizmą, 
tikos. Savo atsakyme Stalinas Rankamai yra pačioj Dowmnj 
sako: (gatvėj!”

“Trečiojo [komunistų] inter
nacionalo vykdomojo komiteto 
mitinge Trockis, matyt, norėjo 
jiasirodyti didvyriu. Karo pavo-l 
jaus ir Kinų revoliucijos klau
simus jis norėjo paversti klau
simais apie Trockį. Bet tiek1 
dėmesio jis nenusipelno. Troc 
kis yra daugiau iktolius, ne
kad didvyris, o aktorių negali
ma maišyt su
Bucharinas, nė aš pats 
neužsigauname, 
žmonės kaip Trockis 
jevas mus kritikuoja, 
gautume, jei jie mus 

“Savo puolimams
pasirinko blogą laiką. Jis pra
dėjo atakas kaip tik tą mo
mentą, kai Anglija ryžosi nu 
traukti santykius su musų kra
štu, kai pasaulis pradėjo bend
rą kovą prieš komunizmą. Tuo 
tarpu kai iš svetur Sovietų Są
jungai ėmė grėsti intervencijos 
karas, Trockis panūdo ardyti 
musų partiją viduj.” ■

Obregonas nominuojamas 
Meksikos prezidentu

Slys daužau Amerikos 
. ’ arelvhr j Kiniją

VARŠUVA, birž. 26. - Per 
ką tik įvykusius Liubline, Len
kijoj, miesto rinkimus socialis
tai buvo didžiausi laimėtojai. 
Naujoje miesto taryboje lenkų 
socialistai laimėjo daugiau vie
tų, negu bet kuri kita partija, 
o su “bundistais” (žydų socia
listų organizacija), kurių iš 
rinkta aštuoni, ir poeli sionis
tais, socialistai turės taryboje 
absoliučią daugumą.

Mibirž. 26.
nacionalistų vada
Seno našlei atsi-

didvyriais. Nė 
visai 

kuomet toki 
ir Zinov- 
Mes užsi
ginu.

Trockis

Traukinys užmušė tėvą, 
motiną ir dukterį

SHOALS, Ind., birž. 26. - . 
Netoli nuo Huron, Ind., Balti-1 
more and Ohio pasažierinis i 
traukinys užgavo skerskely Au
tomobilį ir užmušė juo važia
vusius Davidą Eageltoną, jo 
žmoną ir dukterį. Jie buvo iš 
Robinson, III.

11 kalinių pabėgo iš 
kalėjimo

HOBART, Okla., birž. 26.— 
IŠ Kiowa kauntės kalėjimo iš
trukę pabėgo automobiliu vie
nuolika kalinių.

MASKVA, 
rūsio Kinų 
d-ro Sun Jat 
šaukus į pasaulį dėl ūmios pa
galbos 
viams, 
jungų 
20,000

sužeistiems Kinų karei 
sovietų profesinių są- 
centras nutarė pasiųsti 
rublių.

Kanados dykynėse radę 
du baltus žmones

MEKSIKOS MIESTAS, birž. 
26. — Socialistų darbo partija 
Tolucoj, Meksikos valstijoj, 
taipjau ir kita konvencija Oa- 
xacoj, kurioj buvo atstovauja* 
mos įvairios politinės partijos, 
kandidatu į Meksikos prezid n-: 
tus ateinančiais rinkimais no 
minavo generolą * Obregor^ą,

V.’ASHINGTONAS, birž. 26. 
— Laivyno departamentas pra- 
leše, kad į Kiniją ruošiamos 
pasiųsti daugiau Jungtinių 
Valstijų laivyno kareivių su- 
stip/inJ j;7u pasiųstiems į 
Tientsiną 1,500 vyrų.

Švedai rūpinas Sacco 
Vanzetti reikalu

.ana- 
tebeieš- 
lakuhų. 

Nungesser ir

3 'tikrimi

CHICOUTIMI, Que., . K 
da, birž. 26. — Vis dar tebi 
kant dviejų francuzų 
kapt. Charles 
Francois Coli, kurie skrisdami 
iš Paryžiaus per Atlantiko van
denyną į New Yorką kelionėje, 
prapuolė, dabar gauta žinių,, 
kati kuopa medžiotojų praeitą

LOS ANGELES, Cal.,
kurs Meksikos prezidentu buvo GranduJury mkiimina-
prieš Calleso išrinkimą.

Ligonis nušovė gydyto 
ją ir pats nusišovė

vo čia šešis Julian Petroleum 
korporacijos viršininkus, kalti- 
lamus, dėl $100,000,000 sukty
bių.
Lewis,

BOSTON, Mass., birž. "26;— 
Švedijos Sacco Vanzetti gyni
mo komitetas telegrama krei- savaitę susitikus dykynėse, Pe- 
pėsi į Massachusetts guberna- ribonka upės apielinkėje, kele- 

l torių Fullerį, prašydamas, kad tą indėnų, kurie nešę du baltus 
jo vedama Sacco ir Vanzetti žmones. Abudu j*ie buvę sužeis- 
bylos kvota butų daroma vie- ti ir labai reikalingi gydytojo 
tai, arka kad kvotoj butų leis
ta dalyvauti pasmerktųjų ad
vokatui tais atvejais, kai prieš 
juos kas liudijama.

LANSING, Kas., birž. 26. — 
Trijų šimtų dvidešimt astuo
nių kalinių maištas valstijos 
baudžiamajame kalėjime vakar 
pasibaigė ir kaliniai, kurie per 
daugiau kaip tris dienas buvo 
kalėjimo kasyklose užsibarika
davę, pasidavė kalėjimo vy 
riausybei.

Tarp pačių kalinių mat kilo 
kova. Maišto vadai spyrės, 
laikytis tol, kol kalėjimo 'vy
riausybė išpildys kalinių reika
lavimus; būtent, kad jiems bu
tų leista gauti cigaretų ir ta 
bako; bet dauguma kitų kali
nių atsisakė toliau badauti Ka
syklose ir, nuveikus vadus ir 
oaliuosavus laikytus nelaisvėje 
kalinių sargus, pranešė kalėj i 
mo vyriausybei, kad jie pasi
duodą.

MacMillan vėl išvyko
į atšiaurius

WISCASSET, Maine, 
26. — žiemių kraštų tirinėto- 
jas Įeit. Donald MacMillan va
kar vėl savo šk u neri u Bow- 
doin išplaukė į atšiaurius. Tai 
jau vienuolikta jo kelionė į to
limus žiemių kraštus;

birž

HAITI PREZIDENTAS BAN
DO SMURTU UŽDARYT . 
BURNĄ OPOZICIJAI

Spaudos ži-KAUNAS.
niomis, vidaus reikalų ministe
rija ruošia projektą policijos 
uniformai pakeisti. Pagal ruo
šiamąjį /projektą, policijos rū
bai liks tokie, kaip lig šiol vie
šosios policijos,’ gal kiek tam
sesni, bet kepurės bus kitokios. 
Jos bus panašios į geležinio 
vilko raitelių kepure^ Kepure , 
turi šias spalvas: viešosios po
licijos — raudona, raitosios— 
geltona ir geležinkelių -- ža
lia. Pasienio policijos unifor
ma, tuo tarpu, lieka ta pati. 
Be to, manoma įvesti policijos 
valdininkų laipsniai, kaip tai, 
polic. leitenanto, polic.# kapito
no ir tt.

DU VAIKAI PRIGĖRĖ

WAYNESBORO, Pa., birž. 
26. — Jų valtelei apvirtus Ro- 
yer ežere, prigėrė du berniu
kai, Richard Martin ir Clark 
Shookey, abudu 17 metų am
žiaus.

MINNEAPOLIS, Minn., birž. 
26.
Minneapolis Bedding kompani
jos trijų aukštų sandėlių tro
besį su daugiau kaip 3(10,OOO 
svarų medvilnės. Nuostoliai 
siekia apie 130,000 dolerių.

Gaisras čia sunaikino

INDIANA, Pa., birž. 26. — 
Dr. Frank Moore, Homer City 
chirurgas, prieš septynerius 
metus buvo padaręs operaciją 
vienam angliakasiui, John Am- 
morian, kuris buvo pavojingai 
sužeistas kasyklose. Ammo- 
rian pasveiko, tečiau be lazdos 
vaikščioti nebegalėjo. Vakar 
jis atvyko pas chirurgą ir 
skundėsi, kad jam nugara skau 
danti. »Dr. Moore įsisidino jį į 
savo automobilį ir vežėsi į In
dianos ligoninę išegzaminuoti 
su X-spindulių pagalba. Pake
liui betgi pacientas nušovė chi
rurgą, suvarydamas jam tris 
kulipkas į nugarą, paskui pats 
nusišovė. Nevaldomas auto
mobilis susikūlė nuvirtęs į 
griovį.

Žmonės sako, kad angliaka- 
sis turėjęs piktumą ant dr. 
Moore už tai, kad jo 'nepagy- 
dęs taip, kad jam nereikėtų su 
lazda vaikščioti.

nkriminuoti yra: S. C. 
buvęą tos kompanijos 

T. P. Conroy, jos sek- 
eterius; E. H. Rosenterg, vai 

dininkas; 
vin II. 
Pacific 
Savings

pagalbos.
Ši žinia sukėlė vėl vilties, 

kad tai gal buvo prapuolusieji 
francuzų lakūnai, ir į sakytą 
vietą pasiųsta ieškotojų ekspe
dicija.

PORT ĄU PRINCE, Haiti, 
birž. 26. — Haiti prezidento 
Borno įsakymu tapo suimti ir 
kalėjime uždaryti opozicijoj 
laikraščių redaktoriai ir direk
toriai už tai, kad jie smerkė 
krašto okupantus amerikie
čius ir prezidento Borno ad
ministraciją.

TORNADAS MINNESOTOJ
i X

MENTOR, Minn., birž. 26.— 
tŠioje apielinkėje užėjęs torna

das sugriovė kelių farmų tro
bas, užmušė keletą galvijų Ir 
sužeidė vieną farmerį ir jo 
žmoną. Tornadą lydėjo smarki 
ledų kruša.

Louis Berman; AL 
L. Rouse, 
Trust and

Krank;
Southvvest 
banko vicepirmininkas.

Tarptautinių Prekybos 
Ritmų konferencija

STOKHOLMAS, Švedija, bir
želio 26. — Rytoj čia prasidės 
Tarptautinių Prekybos Rūmų 
konferencija. Iš keturiasdešimt 
keturių valstybių suvažiavo 
jau daugiau kaip tūkstantis de
legatų.

MILICIJOS GENEROLAS 
MUŠTAS.

Iš

PHILAIJELPHIA, Pa., birž. 
26. — Automobilių kolizijoje 
buvo užmuštas Pennsylvanijos 
nacionalinės gvardijos brig. 
gen. John P. Wood.

i

Sekmadieniais heizbo-
lės žaislai Pennsylva- new yorke rado gatvėj 

joj neleisti nušautus du italus

.birž. NEW YORKAS, birž. 26. — 
Aukščiausias valstijos Downing gatvėj rado negyvus

išsprendė, kad du asmenis. Abiejų kunose
buvo po tris kulipkų žaizdas. 
Policija mano, kad* jie buvo 
nušauti iš pro šalį lekiančio 
automobilo. Nušautieji buvo, 
kaip pasirodė, italai* Frank 
Russo ir J. Bianco, abudu iš 
Brooklyno.

PIIILADELPHIA, Pa 
26. 
teismas vakar 
žaisti beizibolę sekmadieniais 
Pennsylvanijos valstijoj yra 
neteisėta.

ORĄ Mėgo plėšti ir deginti 
katalikų bažnyčiasChicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai gražu ir kiek šil
čiau; vidutinis mainąsis vė
jas.

Vakar temperatūros 
bendrai 63° F.

šiandie saulė teka 5:16, lei- ir padegęs dvidešimt dvi katali- 
džiasi 8:29. Mėnuo teka 3:51 kų bažnyčias Ohio ir Kentucky

ryto. valstijose.

buvo

UPPEh SANDUSKY, Ohio, 
birž. 26. — Suimtas už apiplė
šimą vienos katalikų bažnyčios 
Carey mieste, Ray Mardsen, 
42 metų amžiaus, prisipažino, 
kad iki šiol jis esąs apiplėšęs

‘   ■' ' -- —t  ■ ■■ n. IIUBĮ,!!, 1 ,   

IMPERFECT IN ORIGINAL

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

yra trys ift daugelio kitų piiežaučių, kurtos pritraukia 
lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
siuntėjams, ir NAUJU INU "korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperaeijos B inkas — pinigų gavėjams. Grei
tumas įeina j patarnavimų.

2. Per NAUJIENAI yra patogauma siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarai* 
ir sekmadieniais ir. taipgi per skyrius ii pattą ii kitų 
miestų

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

Telegrafuoki! pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
. kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteiks 

jums patarnavimą:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUčiO APT1EKA, 233 E. 115th Street 
TUFIKAR 1O ATT1EKA, 527 W. 1201h St. 
RAKO APT1EKA, 2316 VVest 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III

i
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Namai ir Žemė
Lietuviu Nekilnojamo Turto Taryba 

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

■I. M’ACKE, Pirmininkas — 2436 W. 59th Street
i‘UM<EV1C1 L b, Sekretorius —* 3647 Archer Avė., Lafayelte 4195
N. iMASULIS, Iždininkas — 6641 So. VVestern Avė., Republic 5550

Kokie statomi namai
Nesenai tapo užbaigta rinkti

Legališki PatarimaiAr ji a Stoka Pinigų
Nuosavybių pirkimas laikinai 

Luvo sumažėjęs. Tą aiškino 
tuomi, buk žmonės nebeturį ka
pitalo u kuom pirkti.

Dabartiniu laiku tačiau, ši 
priežastis nebeturi pamato. 
Bankuose ir skolinimo bei tau
pymo draugijose — “spulkose” 
— pinigų netrūksta ir jie lau
kia skolintojų. KuoYnet trys 
metai atgal bankai nenoromis 
kalbėjo apie namo pirkimo fi
nansavimą, tai dabar jie be di
delių sunkenybių teikia pasko
las. Kaip pavieni asmenys taip 
ir liankai nelaiko pinigus be 
darbo, bet leidžia juos apyvar
ton.

Esant patogioms sąlygoms 
kreditui, suprantama, padidės 
ir nekilnojamos nuosavybės 
pirkimas ir statymas. Tai pap-j 
rasta biznio taisyklė. Jau bu - 
vo nekartą minėta. ,ka<l Chica- Įau^j šeimininko 

normaliu k e- ‘ viska.
šis dalykas reikia įsitėmyt, f 

nes panašių klaidų dažnai pa- r()(j0
auga., sįtaiko. 
o n f

Reikalinga savininko sutikimas

Labai dažnai nuomininkas 
ima pats ir pataiso atremon
tuoja ką nors savo bute nepa
siklausęs šeimininko. Kuomet 
baigias mėnuo ir reikia mokėti 
vendą, tai jis dalį pinigų pasi
laiko, teisindamasis, kad tai už 
io darbą. Bet nuomininkas ne
turi teisės panašiai elgtis.

merikos miestuose ištirti ko
kios rųšies namų daugiausia 
statoma: vienai, dviem, ar dau
geliui šeimynų. Skaitlinės sie
kia šešius pastaruosius metus. 
Jos reiškiamos nuošimčiais. 
Metai

1921
1922
1923
1924
1925
1926

1 šeim.
58.3
47.5
45.8
47.6
46.0
40.7

gos statyba eina i 
liu. Nei vienoj miesto daly ne 
simato, kad butų koks pervir
šis. .Miestas kasdiena 
ir sutalpinimui naujų į.
jų ir biznio įstaigų reikalinga 
triobesių. šen tai ten hugriau 
na senuosius namus ir stato 
naujus, daug tinkamesnius

tinimas, kurs taip plačiai varo
mas šioj vasaroj, negali būti 
Im? įtakos į nuosavybių vertę.

Taigi matome, kad iš namo 
finansavimo pusės ir jo vertės 
apsaugojimo, šiandie negali bū
ti ypatingų sunkenybių tam, 
kurs rimtai ryžosi būti nekil 
nojamos nuosavybės dalininkų.

Prie progos, norėtųsi ar
tėti svarbių ręikt’lų — P|fj|i- 
kčti savaisiais. Kuomet Ifilti- 
vis įsitikinęs, kad jis nėra pra
stesnių už kitą, kad jo tautos 
žmonės gali tą pat padaryt ką 
ir svetimi, tada visas musų dar 
bas pakėlime medžiaginės ge
rovės daug palengvės. Bemki- 
me savas įstaigas, 
nes, o jie savo 
mums kuogeriausį 
mą. — (i. Lucas.

savus zmo 
keliu teiks
patarnavi-

Ashland Avė. iškilmės
Praplatinus Ashland avė. 

vietos biznieriai pereitoj ir šioj 
savaitėj surengė tam tikras iš
kilmes su muzika, prakalbom, 
paradais ir tt. Svarbiausias 
centras — prie 17 gatvės.
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Pinigai Lenkijon

Albany avė. ir 39 g. 31x123, 
V. Pastarnakis — B. Gubin.

MaVlewood ir 70 gatvė, 60x- 
126, skolos $37,250, Kazys Ta
mošiūnas — Jonui Sutkui.

Rockvvell ir 68 gatvė, 30x125 
P. Baltutis — A. Gorlitz.

Maplewood ir 67 gat. 58x125, 
skolos $30,000. Julius Velička 
— Petrui Januševičiui.

Turner avė. ir 54 g. 30x99, 
Kazimieras Zamaravičius — 
Daratai Nakienei.

Fairfield avė. ir 46 g. 26x- 
126, J. Dermdnt — Ignacui 
šarkiunui.

Campbell avė. ir 42 gatvė, 
to didumas 24x122. B. Bubin 
pardavė A. Yarošiui.

1739 So. Halstcd St.. Chicago, Iii

Grant Works Pharmacy
4847 West 14th Street

Esu baigęs mok 
slą Idiana uni- 
versite. Esu re? 
gistruotas ap 
tiekorius ir tu- 
r i u daugelio 
metų patyrimą.

Išpildau visus 
receptus sąži
ningai ir atsar
giai už pigiau
sią 
ną. 
vo 
sus 
rie

ANTISEP
TIKAS

na Gerk

17.3

nusi-

21.2
21.5
17.5
18.9

20,918.19
27,930.92

nemažos ir

IENOS,' ChlcagU, H

24.4
31.2
83.0
30.9
36.4
45.4

Namas galima 
pirkti už rendą

Iš miliono žmonių Suvieny
tose Valstijose, 62 nuošimčiai 
moka remiu įvairiems šeimi- 

Teismuose nekartą buvo pa-'n inkams. Tik 38 nuošimčiai tu- 
brėžta, kad sutartis “lease”, ri savus namus, 
kuri atvaizduoja abiejų pusių 
priimtas sąlygas, negali būti 
sauvaliai peržengiama, dapiklo- 
ma ir aiškinama.

Tačiau jeigu kontrakte yra 
minima, kad tokie ir tokie pa-! , .. , . .
taisymai turi būti atlikti MgyJ išmokėjimo. jis sykiu ir nusta- 

Je mėnesio ar'dvieju, tuomet t*kslų savom pastangom ir 
!nuomininkas gali drąsiai rei,ka.' svojonei, gyvendamas pas sve- 

išpildyt ta Mnius ir mokėdamas rendą, jis 
neturi nieko platesnio.

Žemiau paduota lentelė pa- 
, kiek išmokama rendos 

per tam tikrą metų skaičių,

Tie pinigai, kuriuos skiria
ma nuomai, jei jie butų atsa
kančiai tvarkomi, duotų gali
mybės ir vidutiniai uždirban
čiam įsigyt savo pastogę. Kuo
met žmogus perkas namą ant

Kuomet kontraktą 
nia kitam.

Pasitaiko taip, kad žmogus, 
paėmęs metams t’latą turi aj>- 
leisti jį po trijų mėnesių. Ką 
tuomet daryt? Praktiškiausias 
būdas — tai surasti kitą asme
nį, kurs sutiktų užimti tą butą. 
Kontraktas tuomet pervedamas 
ant naujo nuomininko su viso- > 
mis teisėmis ir pareigomis.

perleidžia- pradedant (>%. 
. Leiiiiu 
į men.
Honda per

į 10 melų 
$7,908.40 
11,862.^0 
15,816.801OO

Įlenda per 
įnėn. j 
$50

75
100
Skaitlinės visgi

lengvai galėtumėm sunau-

20 metu 
$22,071.30

44,142.60

Bet jeigu pastarasis neišpil- jas
do bile kurio kontrakto punk- doti savo namo išmokėjimui, 
to, tai kontraktas gali'buti bu-' /• Cibu ras. į

1 
Rozenskiš pirko trijų*

• aukštų namą

I ----- U-a-4 KAS PIRMIAUSIA SpMANfi!
“SKYSCRAPEUIt)^? , y <

Į šiai stebina visus praeities ty
rinėtojus.

“Aukštus triobesius mes sta
tome būdami Verčiami gyveni

niu) aplinkybių. May aso milijo
nai statė juos vien pasigerėji- 

’mui.” — K. P.b'

Vasarai abejus, statyba 
dar gyvesne

Kelios pastabos apie 
Real Estate

Pirko ir pardavė 
nuosavybes

Aukštieji muro milžinai su-1 —- 4—
teikia ypatingą originalumą A-i Atšilus orui, j naujų namų 
merikos miestams. Kas juos statymas pasidarė daug gyves- 

“ pirmiausia išrado ir įgyvendi- nis. Pirmuose penkiuose mė- 
no yra įdomus klausimas. Ži-! nešinose šių mei|ų išviso išleis- 

?,nomas architektas Alfred G.'ta $2,871,000 šiems darbams.
' Bossom aiškina sekančiai: | Imant visą ŠalĮ‘ pagal sekci- 

Kaip jau buvo minėta žino-' “Skyskreperiai” ' debesį-'jų, vidurinės valstijos stovi 
mas biznierius p. M. Hozens- niai bokštai — nėra padaras' priešaky visų kitų, 
kis pirko didelį mūrinį 3 aukš- dabartinės ar pereitos kartos.! nepaprastai Chioaigos 
tų namą 6816 Paxton avė. Mayano milijonai 
Kiekvienas flatas turi 6 kam
barius, loto didumas 50x125; 
garažiuj vietos — - keturiems 
automobiliams. , ___ ......

Namas neša rendos į vieną darbai pasiekė aukščiausio Jai- dar žymaus skaičiaus 
mėnesį $645. — G. L. psnio ir jų šventyklų griuvę-'triobesių. — M. B.

Tas faktas, kad patys real- 
estate agentui perka didelius1 
namus, parodo aiškiai, jog ne
kilnojama nuosavybe kils me
tai iš metų.

kuomet naudpjami, yra tur
tas; palikti tuščiais — tampa 
-.kola.

2) Finansiniai centrai, tvir
tai įsivyravę, ęętaį teinamo 
savo vietą.

3) Kuomet nuosavybės ver
te bile vienoj miesto daly krin
ta, pakelk nuostolius išsyk, ne
gu kad lauk neapibrėžtai.

4) Yra lygiai svarbu žinot, 
kada 
pirkt.

parduot, kaip ir kada

lllonoiš, 1 . ' .
geibia-]*“"10

gyvenantie-' mas, drauge su savo kaimynų 
ji toje vietoje, kurią vadina- ■ VVisconsin, rodo didžiausius lai-, 
me Yukatan, buvo pirmieji tų'mėjimus.
bokštų išradėjai. Apie 1,000 Į Maždaug 83 nuošimčiai visos 
po Kristaus jų architektūros Amerikos miestų reikalauja'

Nuosavybė svarbiausioj 
lekcijoj paliks maž-daug 

os pačios vertės. Priemiesčiuo- 
r, kurie plečias, nuosavybė 

brangsta; vidury gi — žemės 
vertė krinta. —V. Gr.

naujų Vanduo, suros, gazas, 
kainuoja $25 front pėda

galimą kai
Laikau sa- 

aptiekoj vi 
dalykus, ku 
tik yra lai-1 

komi didžiau
siose aptiekose. Rekomenduoju gy
duoles ir duodu patarimus. Atei
kite ir persitikrinkite. Visi busi
te užganėdinti.

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

J. MALACHOWSKAS

LISTERINE 
THROAT 
TABLETS

Apsaugoja 
ir PraBah-

lių Parpi
m». Skau

/ei nori išmokti
kaip nusipirk typewriterl.

Bet jų įvedimas padvigubina 
nuosavybės vertę

Vilniaus Krašta
Siunčianti per Naujienas pašto perlaidomis ir 
kablegramomis greičiausia nueina.

Įvairus patobulinimai 
tai vandens dūdos, elektros ir 
gazo įtaisai, šalygatviai ir kiti 
kainuoja maž daug $25 fronti- 
nė pėda tuštatos loto. Kiekvie
nas, perkantis taip vadinamas 
“subdivision” privalo turėti tą 
omenėj, nes daugumoj atsitiki
mų ten truksta tai vieno, tai 
antro dalyko.

Tačiau, reikia .atsiminti, jog 
įdėjimas .Šių “improvementų” 
gerokai pakelia nuosavybės 
vertę ir tuo budu gelbsti ją 
parduoti kitam, jei savininkas 
pats nemato reikalo turėti.

Susisiekimas- oru tarp 
OhicaRos ir Ncw Yorko

Vienos bankinės kompanijos 
pirmininkai p. A. H. Martine 
pranešė, kad bėgyje ateinan
čių keturių mėnesių busiu įs
teigtos oro susisiekimo linijos 
tarp Ghicagps, New Yorko. ir 
Miami. ()|>eruosią penki Be- 
llaws monoplanai, kurių kiek
vienas galės gabenti dvyliką

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

dijima
Kosėjimą.

Madtby

Visi pinigai siunčiami per Naujienas Len
kijon yra išmokami Amerikos doleriais. Pašto 
perlaidomis pinigai nueina j 14 — 15 dienų; kab- 
legramu — į 2 — 3 dienas. Telegramas kai
nuoja $1.00.

Norėdami pasiųsti pinigus Lenkijon, Lietu
von ar Rusijon, visados kreipkitės i Naujienas.
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1 š 621 KAIP VIRT KEPT 
KEPTAS KUMPIS.

2 riekės *kumpio 2 coliu sto
rumo

1 šaukštas miltų
2 šaukštai rusvo cukraus
% puoduko milko
% puoduko vandens, arba 

P/2 puoduko pieno
Nupiauk riebumas, supiaus. 

tyk juos ir sumaišyk su cuk
rum. Įtrink miltus į kumpį, 
paskui padėk kumpį ant skau- 
rados. Apiberk mišiniu iš cuk
raus ir nupiaustytų nuo kum
pio riebumais ir pienu.

Kepk 15 minutų karštame 
pečiuje, o paskui numažink 
ugnį ir kepk apie 2 valandas. 
Padabink su išvirtais (
ir riekutėmis supiaustytais 
kiaušiniais ir smulkiai suka
pota, žalia petruška. Pieno turi 
pakakti dėl dažalo. Gali kartu 
paduoti keptų arba virtų bul
vių, bulvių košės, virtų maka
ronų arba virto ryžiaus. /

NAUJOS BULVĖS SMETO
NOJE.

12 naujų nedidelių bulvių 
11/2 šaukštuko druskos,

ATŠALDYTAS ŠOKOLADAS per naktį. Pridėk cukrų ir dar 
----- ,-----  truputį pavirk. Atšaldyk ir 

2 šaukštuku karšto šokolado pert rink per šitą. Turės būt 
2 šaukštu cukraus virš 2 puodukų slyvų kaip per-

l4 puoduko vandens koši, jeigu nebus tiek, dapilk
2 puoduku milko arba sal- vandens. Sudėk viską likusį,

Kūdikių Veidui Va
saros Metu

išvirs, nusunk vandenį. Pri
dėk petruškas ir užpilk baltu 
dažalu padarytu iš miltų, svies
to, pieno, druskos. Supilk bilu- 
dan, užberk paprika ir paduok 
stalan. Gera su mėsa arba šiaip 
be nieko dėl mažų vaikų.

MORKVOS SU PIENU

1 rišulį morkvų
1 šaukštą cukraus
1 šaukštuką druskos
2 puoduku pieno
1 šaukštas miltų
1 šaukštas sviesto
Nuvalyk supiaustyk morkvas 

mažais ketvirtainiais šmotu
kais. . Virk mažame vandeny 
ant nedidelės ugnies su drus
ka ir cukrum -— kuriuos sudė
si, kaip morkvos bus beveik 
gatavos. Padaryk dažalą iš 
miltų, sviesto ir trupučio pieno. 
Užpilk ant nusunktų morkvų. 
Pridėk druskos ir pipitų, jeigu 
nori.

Gali valgyti prie mėsos, o 
mažiems vaikams galima duoti
ir taip valgyt.

1
j . ♦-----------
Į PRANCŪZIŠKAS TOAST
. (Kepta džiovinta balta duona) 

tru-1 ————
pūtį pipirų .

Sukapotų petruškų
2 šaukštai sviesto
2 puoduku skystos saldžios 

Smetonos arba pieno
1 šaukštas miltų 
^•šaukštuko druskos 
Paprikos.

1 kiaušinis
’4 šaukštuko druskos
4 riekutes senos, baltos duo

nos
1 1 šaukštukas cukraus
I 3/8 puoduko saldžios Smeto
nos

3/8 puoduko vandens, arba 
% puoduko 'pieno.

Nuplauk ir nuvalyk bulves. Išplak kiaušinius, pridėk 
Virk, pridėjus l’Z2 šaukštuko druską, cukrų ir pieną. Mirkyk 
druskos ir ganėtinai vandens,‘duoną mišiny. Kepk ant skau- 
kad bulves' apsemtų. Niekuo‘rados giliuose taukuose pakol
met nereikia pilti daug van- gerai parus. Paduok su byle 
dens nei ant bulvių, neį ant kokia uogų koše, arba cuk- 
kitokių daržovių. Virk pakol rum su cinamonais. Valgyk
bulvės nebus minkštos. Kaip karštą.

MADOS.

2926. Visai naujo styliaus suknelė. 
Galima siūdinti iš byle materijos. 
Sukirptos mieros 16, 18 metų ir 36, 
88, 40 ir 42 colių per krutinę. 36 
mierai reikia 3% yardų materijos ir 
% yardų skirtingos materijos.

2992. — Ife. 729. Naujausios ma
dos suknia. Gerai siūdinti iš vienos 
spalvos materijos. Sukirptos mieros 
18 metų ir 36, 88, 40, 42, 44 ir 46 co
lių per krutinę. 36 mierai reikia 
4*4 yardų 40 colių materijos. Išsiu- 
vinėjimas kainuoja 15 centų extra.

džios Smetonos
2 puoduku vandens
Sutarkuok šokoladą, įpilk 1/j. V/k kvortos šaltakošės. 

puoduko vandens ir pašildyk 
pakol neištirps. Atšildyk dvi
gubame puode milką su van
deniu, supilk ištarpytą šokola
dą ir cukrų ir virk kokius 10

gerai išmaišyk ir sušaldyk kaip 
• paprastą šalta košę. Padarysi

Maistingas valgis silpniems 
ir vaikams. Lengvai virškina
mas, skanus ir pigus.

Vartok Johnson's Baby Toi- 
let Powder po maudyklai ir 
kiekvieną kartą pakeičiant pa
las.

Vartok Johnson's Baby Soap 
kūdikio maudyklei — Johnson’s 
Baby Cream pašalinimui odos 
netvarkos.

SUKORIALSAUSAINIA1
minutų. Atšaldyk ant ledo, su
pilk į stiklus ir uždėk viršun 
išplaktos, saldžios Smetonos.I

GRANDŽIŲ GERYMAS

2 puoduku sunkos nuo oran
■ džių

1 Vi puoduko vandens nuo le
do

4 « š

2/3 puod. cukraus
1 1/3 puoduko milko arti.'.' 

saldžios Smetonos.
Ištarpyk cukrų oran d žiu 

sunkoj ---- gerai atšaldyk le-
daunėj. Kuomet norėsi gerti, 
sumaišyk su milku arba saldžia 
smetoria,- gerai.'suplak ir pa
duok stalan labai šaltą. Mais- 

• tingas, nebrangus sveikas ir 
. skanus gėrimas. Geresnis ne
gu pirkta krautuvėj šaltakošė. 
Gali tokį pat gėrimą darytiį 

1 vartojant bile kokią kitą vai-’ 
šių sunką, žmonėms, kurių' vi-s 
duriai negerai dirba, gali var-‘ 

' toti sėkmingai džiovintų slyvų 
sunką.

ŠALTA KOŠĖ SU DŽIOVIN 
TOM SLYVOM

l*/2 puoduko slyvų, mirkyk
2 puodukuose vandens
l’/j puoduko cukraus
1/8 šaukštuko druskos
1 puodukas milko
1 puodukas saldžios Smeto

nos *
’/2 puoduko orandžių sun

kos j
1/3 puoduko citrinų sunkos Į
Virk slyvas keletą minutų, 

bet prieš tai mirkyk vandeny
■»!.»> Hijlb . 1 ‘ ‘

2 puoduku pieno
1 šmotukas mielių
V2 puoduko šilto vandens

4 kiaušiniai
% puoduko sviesto
*/2 puoduko cukraus 

j 8 puodukai miltų
Ištarpyk mieles pusėj puo

duko šilto vandens. Sudėk 4 
puodukus miltų, cukrų, pieną 
ir mieles, išmaišyk ir apden
gus padek ant valandos šilton 
vieton, * kad pakiltų. Prie teš
los, kaip -po viilandos pakils, 
sudėk ištarpytą sviestą, neplak 
tus kiaušinius ir plak 10 minu
tų. Pridėk miltus persijotus 
ir sumaišytus su druska ir 
minkyk pakol tešla nepasida
rys minkšta ir lengva. Padėk 
šilton vieton, kad gerai pakiltų 
Perplauk tešlą per pusę ir pa
daryk du ilgus ir siaurus ba- 
kaniukus. Sudėk ant ištaukuo- 
tos blėties ir duok, kad gerai 
pakiltų — apie pusę valandos 
laiko. Kepk nekarštame pečiu
je apie 30 arba 35 minutes. 
Kaip iškeps, tai supiaustyk ir 
plonas riekutes, sudėk ant' blė
ties, apiberk cukrum, cinamo
nais ir sukapotais riešutais ir 
tegul džiūsta pečiuje 48 valan
das. Išpradžios pečius gali būti 
truputį šiltas, o paskui šilmos 
nereikia, byle nebūtų drėgnu
mo ir garų.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naufleinų k n Negram*
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Grojikliai Pianai 
PEOPLES“KRAUTUV®SE

Yra kelrodis Lietuviams, kur Įsi
gyti geriaus) pianą už teisingą 
kainą.
Rimbai) 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 
pritai kinam kiekvienam.

4177-83 Archer Avė
M. KEZES, Vedėjas

1922-32 So. Halsted St
J. NAKROSI8, Vadtjaa

***xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AR NORI BŪTI GRAŽIAUSIA MOTERIS

Miss Amerika
Norint gauti vieną ar daugiau viri 

nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa- 
2rzdžio numerį, pažymėti mitrą ir 

škiai 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., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, IU.

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

Naujienų: Pattem Dept., 1789 So. 
Halsted St, Chicago, III.

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

siųsti man pavyzdį No ..........
Mieros___________ per krutiną

...... (Vardas ir pavardiji

(Adresas)

"(Miitaį tr* vaist) ' ,
■l____ L-r. J-. -

Kas yra poėtų, dailininkų, muzikantų ir rašytojų svajone? 
GRAŽIAUSIA MOTERIS!

Kur galima gauti patarimu' DYKAI kaip tapti graži.
Kur galima gauti sveikus, nenuodijančius preparatus 
veidui, plaukams, rankoms gražinti?
Kas prirengia paskiausios mados grožybei įgyti piepara- 
tus pagal naujausių Paryžiaus receptų ir pilnai garan
tuoja kiekvieną savo produktą.
Turime savo laboratorijoj didelį pasirinkimą visokiausių, 
kokius tik pasaulyj yra grožybei Įgyti preparatų: . /
MOTERIMS: pudrų, visokiausios rųšies, dėl sausų ir rie
bių odos mostelės, ferfumų, lotions dėl plaukų ir tt.
VYRAMS: mostelės dėl veido, pudrų, lotions dėl juodų ir 
šviesių plaukų ir tt., ir tūkstančius kitokių preparatų.

REIKALAUKITE KATALOGO
Siųskite Money Orderius. — Kainos žemos.

Ollette Laboratory
3138 So. Halsted St., Chicago, III.

Tel Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119

4120 So. Richmond Street '

Yards 4951
Mrs. Anielia Jarufiz-KEushillao

AKUŽERKA
3252 So. Halsted St.

M /

Viršuj Uriiversal 
State Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai- 

I ■

(ku pagal sutartį.

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąžb 
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 pa- 
gelbą.

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

SUDRIKO NAUJA
KRAUTUVE■4'

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

JOS. F, BUDRIK
3417-21 So. Halsted St. 

Tel. Boulevard 4705 
Chicago, III.

M857
Eagle Brand yra išaugi
nęs daugiau sveiku kūdi
kių negu kiti visi kūdikių 
melstai.

EAGLE BRAND
CONDENSED M1LK

Nuolatinės Slogos ir 
Reumatizmas

SKAUSMAS
Ar jų. kenčiat skausmu, bile daly sa

vo kūno, kaip taj nuo Katarp, Inkstų, 
Širdies, Kepenų, Skilvio ar Pūslės ne- 
smagumų, Dusulio Reumatizmo, Nuolati
nių Slogų, Ufcsinuod jimų, Goitorio, Mo
terų lyt’nio netvarkumo, Nervuotumo, 
Kosulio, Odom ligų. Socialių ligų ir tt.

Vartokit MERITEX. Pasauly geriausia 
ir nekenksmingausia Gyduolė 11.00 ui 
buteliuką.

Gaunamos pas
Dr. Ohlendorf, M. S., M. D.

M.ritu La b.. jatcUgta 1882
1924 Blue Island Avė.

CHICAGO. ILL.
Siunčiame bile kur ui SI.00. 

Nesiunčiame C. O. D.

Lietuvis Kontraktinius
Suvertam šviesas ' i 
elektros jiegą į nau 
jus ir senus namus 
mainom naujas liam 
pas į senas; duodam* 
ant lengvo išmotoji 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone Canal 2591

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
v ra naudingo*.

Lietuviai Advokatai
K.GUG1S

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

127 N. Dearbom SU Room 1111 
Telefonas Central 4411.

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

3823 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K.JURGELIOHIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearbom 2734 
Valandos nuo 9:80 iki 2:80 vai.

Bridgeporto Ofisas
* 3335 So. Halsted St.

Po pietų nuo 8:80 iki 8:00 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. -- Ab
straktai. — Ingaliojimai. —’ Pas-

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

įvairus Gydytojai
f 1,1 - ■ - n

Phone Pullman 0621 
Ką tik grįžo >5 Europos 

Dr. Lewis H. Lippman 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

233 East U5th St.
Valandos nuo 1-2 ir 6-8 

Nedėlioj 10 iki 1

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

Telephone .Yardz 0994

DR. MADRIDE KAHN
4681 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 82M 
■■■'■ ■ .........................

DR., HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas Vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus jC-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

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

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

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 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9600

į Dienomis: Canal 
Telefonai: ) 8110. Naktį

J South Shore 2288 
\ Boulevard 4136

3235 So. Halsted St.
^^Val£^10^rytoirpo^JĮak^^

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 lubos 

Chicago, I1L
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
I LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų
Vedėjas visų teisių

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

'Valcarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios

»,■■■— II I U II I IIIU I I i I ■ I g |/

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 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 Ligų 

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 
Naktinis Tel. Fairfax 6858

V.............. i ■ i «■ ii J

Nėra kito šaltinio, 
iŠ kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.



Pirmadienis, Birž. 27, 1927

dvyrj, o aktoriai neprivalo maišytis su didvyriais. 
Bucharinui ir man anaiptol nėra įžeidimas, kuomet 
tokie žmonės, kaip Trockis ir Zinovjevas, mudu kri
tikuoja. Mudu įsižeistuva, jeigu jie mudu girtų.” 
Riba tarpe “mudu” ir “jie” pravesta visai aiškiai ir 

griežtai. “Jie”, t. y. Trockis, Zinovjevas ir kiti /“tokie 
žmonės’* tai — aktoifiai, kurie neprivalo būt vienoje krū
voje su didvyriais. O didvyriai tai — “mųdi”: Bučhąri- 
nas ir aš, Stalinas.

Nesistebėkime, kad Rusijos komunistų partijos gene- 
ralis sekretorius šitaip “neskramniai” apie save kalba. 
Atsiminkime, kad jisai yra ne paprastas mirštamas žmo
gus, bet komunistas; ir dagi ne bet kokia komunistų par
tijos “pieška”, bet — neribotas, apsoliutus jos valdovas.

Tečiaus, jei ir ne kiekvienas sutiks su tuo Stalino as
mens įvertinimu, kurį duoda pats Stalinas, tai vis tik rei
kia pripažinti, kad Trockį ir Zinovjevą jisai “pasvėrė” tei
singai. Juodu ne didvyriai, bėt — tiktai aktoriai (vai- 
Mos). diliu*

Kiti žmonės daug pirmiaus, negu Stalinas, buvo paži
nę tų dviejų komisarų vertę. Dar tuomet, kai Trockis 
vadindavo Rusijoje “raudonojo Napoleono” rolę, o Zinov- 

drg. Kipras BSčMhis pasakoja, kaip 1902 m. suskild slapta I jevas, kaipo kominterno prezidentas, kalbėdavo “revoliu
cinio pasaulio proleariato” vardu, — socialistai ir kiti 
“kontr-revoliucioniėriai” savo spaudoje vadindavo juo
du “primadonnomis”; o kai kada ir nėmandagiaU : vieną— 
“revoliucine balalaika”, o antrą tiesiog — “GriŠa Boltun”.

Pasirodo, kad tas bolševikiškas “primadonnas” Stali- 
| nas įtraukė j tinkamą kategoriją tiktai tuomet, kai jiedvi 
išėjo iš mados. Pirmiaus jisai nesisarmatydavo su jomis 
“maišytis”, įsi vaizduodamas, kad jos irgi turinčios “didvy
riškumo” privalumų^

Bet jeigu taip, čai ar neateis kuomet laikas, kad kas 
nors išbrauks jš didvyrių sąrašo ir patį Staliną? - Mes bi- 
jomes, kad, šitaip atsitikus, SSSR, diktatorius gali atsi
durti dar žemesniame laipsnyje, negu minių malonės ne
tekę aktoriai. Ar jisai tik nebus priskirtas, sakysime, 
prie darbo netekusių... mėsininkų?
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KAS JUOS ATSKYRĖ.

Nepaprastai įdomiuose atsiminimuose “iš datfbltfftfltų 
judėjimo istorijos”, kurie eina Kauno “SoctoldPffiok/afė”,

lietuvių moksleiviui kuopa “Vadas” Rygoje.
Tai kuopėlei priklausė, be atsiminimų autoriaus, dar 

C. Petraškevičius, St. Būgaite (miręš ksfro* metu)', Zo
fija Kymontaitė (Čiurlionienė'), Jablonskaitė ir t. t.

Buvo gautas “Varpo” numeris (1902, m.), kame pet’si*- 
rodė Lietuvių Demokratų Partijos programas. Šitas 
programas iššaukė ginčų kuopoje, nes kai kurie jos na
riai jau buvo skaitę socialdemokratų raštus ir daugiau 
simpatizavo socialdemokratų nusistatymui. Pagaliau, 
tapo nutarta pastatyti tų dviejų partijų skirtumo klausi
mą dtokUtfj0W. '

KėfiūbSe susirinkimuose išnagrinėjus abiejų partijų 
programos, prieita prie tokių rezultatų:

“Galop paaiškėjo”, rašo Bielinis, “kad C. Petraške
vičius, Bugaila ir aš palaikome L. S. D. P. nusistaty
mą, kiek atmenu, tais motyvais, kad L. S. D. P. aiškiai 
stato Lietuvos nepriklausomybės klausimą, remiasi 
darbininkais, nepataikauja valdžiai, neprašo ir ne
prašys jbkių* malonių, bet kovos, kol laimės ir nuveiks 
caro valdžią.”
Nenuostabu, kad jaunas Bielinis priėmė šitą sočiai-1 

demokratų poziciją. Ji buvo revoliucinga ir skatinanti 
kovon, kas pilnai atatiko jo drąsiam ir energingam budui. 
Be to, jisai buvo ir auklėjamas nuo mažų dienų laisvės 
kovotojų dvasioje. Drg. K. Bielinis juk yar garsiausiojo 
Lietuvoje knygnešio, Bieliako, sūnūs.

Štai, dėl ko jam tame sprendžiamam momente buvo 
svarbus ir aiškus Lietuvos nepriklausomybes klausimo 
statymas. Šitą klausimą Lietuvos socialdemokratų parti
ja buvo įdėjusi į savo programą jau nuo 1896 metų.

Šiandie tečiaus randasi nemokšų, kurie pasakoja, kad 
socialdemokratai, kaipo internacionalistai, esą savo tau
tos “priešai”!

Tikrenybėje, internacionalizmas ne tik neneigia tau
tos klausimo, bet duoda tvirtą pagrindą tautos klausimui 
išspręsti.

Jeigu nebūtų tautų, tai juk negalėtų būti nė “tarptau- 
tiškumb”. Tautos (ypač mažesnėsės) gali laimingai gy
venti ir plėtotis tiktai tuomet, kai jos viena kitai pripa
žįsta teises, — kaip, sakysime, kad pripažįsta kits kitam 
lygtos teises žmonės. Jeigu kiekviena tauta žiūrėtų tik
tai savęs, neatsižvelgdama į kitų tautų teises (kaip siūlo 
nacioiiaiizmas), tai tarpe tautų butų amžinas karo stovis.

Internacionalizmas (arba tarptautiškumas) ir yra ne 
kas kita, kaip pripažinimas teisių ne tik savo tautai, bet 
ir kitoms tautoms.

Buvo visai logiška todėl, kad tokie katšti Lietuvos ■Francijoj tos riųštes ligonių pri- 
laisvės šalininkai, kaip Bielinis, stojo į Lietuvos socialde
mokratų partiją.

“NESVEIKA” ADVOKATAMS AALIS.

Paryžiuje randasi centralinė raštinė “Komiteto bal
tojo terroro aukoms ginti Balkanuose”, šis Komitetas 
nesenai paskelbė sąrašą Bulgarijos advokatų, kurie tapo 
išžudyti nuo to laiko, kai 1923 m. birželio meri. Carikovas 
įvykino valstybės perversmą.

Tas sąrašas susideda iš 75 vardų, iš kurių 22 yra var
dai advokatų Sofijoje(Burgarijos sostinėje), 13—Filippo- 
polise. Jie visi buvo sušaudyti be teisino riiiosprendžlo.

Be to, dar šiandie 20 Bulgarijos advokatų sėdi kalėji
muose ir 150 gyvena baisiam varge užsieniuose.

Ir atsiminkite: Bulgarija yra palyginti mažai apšvie
sta- šalis, kurioje aukštą mokslą ėjusių žmonių nedaug.

Bet, mat, tenai irgi viešpatauja “nauja era”!

4 v PAGALIAU, PAŽINO.
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Juriius Wbod praneša iš Maskvos“, kad diktatorius 
Stalinas žurnale “Bolševik” išvanojo kailį komisarui Troc
kini. Apie nuvainikuotąjį raudonosios armijos kū
rėją visagalintis sovietų Rusijos viešpats rašo:

“Mari jisai primena greičiaus aktorių, negti di-

! Apie Įvairius Dalykus i
Raupsai Francijoj

Ką pastebėjo dentistas? —- 20b 
leproziniu žmonių Paryžiuj. 
— Raupsais sergančių žmo
nių padėtis senovėj. —Prof. 
Janselmo pranešimas. —Vie
no kareivio istorija. — “Šol- 
ifflkigtts” ifltejttk — Hanse-

Šv“ Liudviko ligoninė.

B. Slovcovas rašoj' jOjf Pary
žiuj nėšdriai’ atsitiko toks da
lykas. Jauna mergina, paryžie
tė, riViVykO' phs dentlsVąt Pas
tarasis pašt'čbėjo ant jos kaklo 
lokius tai brėžius. “Tai ka
tes nagų ženklai,” — paaiškino 
mergina. Dentistas dar kartą 
pažiurėjo. “Tuoj eikite pas 
daktarą,” 
rodė, kad 
psais.

Raupsai 
netikėtinas 
rijos sostinėj, sako Slovcovas, 
randasi nuo 150 iki 200 tąja 
liga sergančių žmonių. Visoj

“Tuoj eikite
— pareiškė jis. Pasi- 

mergina sirgo rau-

Paryžiuj.... Tiesiog 
dalykas. Bet Fran-

skaitoma iki 500. Tie žmonės, 
nors jie serga baisiausia ir be
veik nepagydoma liga, daugu
moj randasi laisvėj. Vienintė- 
iė leprozinė (raupsams gydyti) 
ligoninė yra Paryžiuj* Tai šv. 
Liudviko įstaiga. Leproziniu 
skyriuj randasi apie 20 ligonių. 
Jie ten yra gydomi, bet jeigu 
ligonis sumano apleisti įstaigą, 
niekais jį negali sulaikyti. Nė
ra įstatymo, kuris verstų iš
skirti raupsais sergančius žmd- 
nes. SeiiOVėj ir viduramžiais 
tos rųšies ligonys negalėjo su 
sveikaisiais maišytis. Jie tu
rėdavo tarškučiais skelbti apie 
savo prisiartininią prie gyve
namos vietos. Dabar jie gali 
laisvai vaikščioti tačp sveikų
jų. Tiesa, jie neatrodo tiek 
baisus, kaip blbliškas Jovas, 
tačiau jie Visgi1 gali kitus raup
sais užkrėsti.

Raupai, viduramžių palai 
kai, beveik baigia nykti Fran
cijoj. 1900 m. buvo priskaito- 
ma apie 100 vietinių ligonių, 
kurie beveik išimtinai gyveno 
pietinėj dalyj. Leproziniu li
gonių dabar ten tepriskaitoma

koks desėtkas. Tie keli šim
tai ligonių, kurie vaikščioja Pa
ryžiaus ir kitų Fra nei jos mies
tų gatvėmis, yra svetimšaliai 
arba Prancūzai, kuriuos užkrė
tė svetimšaliai..

Kai kurie mano, kad raup
iai Europoje nelimpa. Tų tro- 
piško ir lietingo klimato ligą 
išplatina uodai, kurie nešioja 
raupsų mikrobus. Vienok yra 
davinių, kurie rodo, jog ir ki
tokiu* budu galima tąja liga 
užsikrėsti. Apie tai Paryžiaus 
daktarų draugijai prieš treje
tą metų pranešė prof. Janselm.

Kareivis kuris tarnavo Gvi
nėjoj, grįžo į gimtinę.

Metams praslinkus, t. y. 1906 
m. pradžioj jis apsivedė. Pra
bėgus 18 mėnesių po apsivedi- 
mo jis susilaukė sunaus, 1913 
m. tėvas ant savo veido paste
bėjo keistas dėmes. Pasirodė, 
kad jis serga raupsais. Vadina
si, liga išsivystė aštuoniems 
metams praslinkus po to, kai 
jis apleido užsikrėtimo buvei
nę. Praėjo dar perimi ta etai ir 
raupsais stlisrgo Bėfniukrtš. Be- 
g’Iataotiėdtanas ii* bėtibčiuoda- 
mas, tėvas užkrėtė jį. Motina 
išliko sveika. Kitame atsiti
kime vyras užkrėtė raupsais 
savo moterį.

Tiesa, reikalinga gan ilgas 
kontaktas su sergančiuoju, kad 
apsikrėsti 
kad jus
leproziniu ligoniu viename 
tramvajuj 
neužsikresite.
liniu žvilgsniu tepfdžiniai ligo
nes yra pa va j ingi: šiaip ar 
taip jie visgi gali savo ligą per
duoti ir kitiems.

Ar raupsai pasiduoda gydy
mui? Ir taip, ir ne. iki šiol 
tikro vaisto nuo tos ligos dar 
nepasisekė sukasti. Kai kiirie 
vaistai, nors galutinai ir neiš
gydo, bet žymiame laipsnyj su
minkština pačią ligą. Tuo žvil
gsniu ypač yra geras “šohnoa- 
gros“ riešutų aliejus. Bet dau
gumoj atsitikimų tas aliejus tik 
užgydo žaizdas, bet galutinai 
nesunaikina ligos mikrobus. 
Tiesa, Dr. Wade, kuris prižiū
ri Filipinų salų leprozinius li
gonis, sako, jog išvalytas “šol- 
moagros” aliejus gali visiškai 
raupsų bacilas sunaikinti. Ta
čiau laktai rodo, jog karts nuo

karto liga atsinaujina ir pas 
tuos, kuriuos Dr. Wade pripa
žino visiškai sveikais.

Raupsų bacilą surado švedų 
mokslininkas Ger^ard H. A. 
Hansen. Bet įskiepyti ją gy
vūnams, kad gauti kultūrą, iki 
Šiol dar nepasisekė. Keli dak
tarai raupų ankrėtį skiepijo 
sau, vienok teigiamų rezulta
tų negavo. Tik viename atsi
tikime buvo “pasisekimas.” Sa
moa prasikaltėlis, vardu Kenu, 
buvo teismo pasmerktas mirti. 
Kenu sutiko, kad jam hutų 
įskiepyta raupsų antkrytis, o 
už tai jam tapo mirties baus
mė dovanota. Tai įvyko 1888 
m. Prasikaltėlis iš tiesų raup
sais susirgo ir išgyveno dar 
penkis metus.

Tam atsitikimui perdaug di
delės svarbos nepriduodama, 
nes labai galimas daiktas, kad 
Kenu raupsais jau buvo užsi
krėtęs.

Kuomet raupsų ženklai pasi
reiškia ant kūno, tai ligonis ei
na į šv. Liudviko ligoninę, čia 
vengiama net ligos Vardas iš
tarti. Bet “lėtos mirtie# palo- 
cius” daro kokį tai baisų įs
pūdį. Pasak Slovcovo, dalykai 
ten štai kaip atrodo.

Pusiau tamsus kambar y s, 
kur baltoj lovoj guli žmogaus 
figūra, žili plaukai, sušu
kuoti moteriškai, rodo, jog, ta 
ejtybė buvo kadaisia mbteris. 
Jos veidą dengia ištisinis šašas. 
Akyse matosi peraugos. Ran
kos kokia tai beformė masė. 
Ligonė nieko nemato, bet ji 
viską girdi. Pakahka kam per 
neatsargumą pasakyti “raup
sai,” kaip isteriką ją ima tam 
pyti. t z

Tai didžiausi nelaimė, kokią 
žmogus gali susilaukti. Kiti 
tragiško “palociaus” įnamiai ir
gi eina prie tokios pat pabai
gos. Penkiolikos metų graikas 
ligoninėj jau praleido penkis 
metus. Jį šiek tiek sugydė ir 
jis gali dirbti, bet jo veidas 
visas apdengtas rožavomis dė
mėtais. Vietomis matosi pū
liuojantys šašai. Jo sesuo, nors 
ir neturi" leproziniu ženklų, ir
gi raupsais serga. Jeigu moks
las greit nesuras tikresnių vai
stų, jai teks visą gyvenimą li
goninėj praleisti.

Bendrame kambaryj yra 20 
raupais sergančių moterų. Kai 
įėiha pašalinis- žmogus, jos z sku
biai rankomis uždengia vėidus. 
Aėt ligbš ženklų joms nepasi
seka paslėpti: visur matosi ša
šai...

šv. Liudviko ligoriiriė buvo 
įsteigta 1607 m. Ten buvo odos 
ligos gydoma. Praėjo, sako 
Slovcovas, trys šimtai metų, o 
vienok dar nepasisekė raup
sai nugalėti. Leproziniu žmo
nių dar ir šiandien galitna 
Friancijoj užtikti..........—K. A.

Senovėje auksas bttvo 
pigu?

raupsais. Nuo to, 
važiuokite kaistu su

arba vagone, jus dar 
Vienok ^socia-

šiais laikais auksas branges
nis už sidabrą, tačiau butą lai
kų, kuomet sidabras buvo bran
gesnis už auksų. Tai rodo kai 
kuriose vietose rastos 5,000 me
tų senumo žmogaus darbo įvai
rių daiktų liekanos. Graikijoj 
buvo iškasta tokio senumo įvai
rus indai, ištisai padirbti iš 
aukso ir tik sidabru pagražin
ti. Kai kurie archeologai ma
rio, kad anuomet sidabras 
vęs dešimt kartų brangesnis 
auksą.

Juodas sniegas
i

bu-
UŽ

Šiaurinėje Amerikoje, Alias
kos pusiausaly, žmonės pastebė
jo, kad sniegas dieną juodas, d 
naktį baltas. Los Angelo mete- 
reologinė observatorija, tyrinė
dama keičiantį savo spalvą 
sniegą, rado jame daugybę ma
žutyčių kirmėlaičių. Dieną, 
saulei šviečiant, kirmėlaitės iš
lenda į sniego paviršių pasįšib 
dyti ir jis rodosi juodas esąs; 
naktį kihnelaites vėl( įlenda p 
sniegą ir jo paviršius tada at
rodo natūraliai.

Garsinkitės NaupenosB

KORESPONDENCIJOS
McKees Rocks, Pa.

Kaip kitur, taip ir čia ne
mažai girtuokliaujama. O kur 
girtaujama, ten ir visokių prie
tikių būna: visokių nesusipra
timų, barnių, kolionių ir peš
tynių, o ir šiaip visokių nelai
mių, kurių neįvyktų tarp blai
vių žmonių.

štai aną dieną ant 2-ros gt. 
pas K. atėjo į svečius viena 
gyvnašlė ir rado K. net suši
lusį besidarbuojant, kad sutai
kinti du girtus vyrukus, tarp 
kurių dėl nežinamos priežasties 
įvyko nesusipratimas. Bet štai 
pasirodė gerokai įsitraukusi 
šeimininkė ir tvarką atsteigė, 
išvydama girtuosius svečius 
lauk.

Gyvnašlė gi tuo tarpu prisi
kėlė iš lovos šeimininkės bro
lį, susimetė po pusdolerį, nusi
pirko naminėlės ir pradėjo 
gurkšnoti, pasikviesdami ir šei
mininkę. Kas ten jai nepati
ko ir ji su savo broliu susiba
rė ir galinus susipešė, įsakyda
ma jam tuojaus iš nataų išsi
kraustyti. Gyvnašlė irgi turė
jo išsinešdinti. Brolis gi tą 
pačią dieną kitur gyventi išsi
kraustė. \

Ta gyvnašlė yra iš Chicagos. 
Ji moka dainuoti, deklamuoti, 
matyti yra paslavinusi ir viso
kiai draugijai mokanti prisitai
kinti — ir tarp girtuoklių, ir 
tarp protingesnių.

Vienas senbernis pamėgo jos 
dainas ir pasikvietė ją pas sa
ve. Einant iš jos buto korido
rium juos susitiko vienas ser
gantis įnamis, nesenai sugry- 
žęs iš ligoninės, kur daryta 
jam operacija. Jis ką tai pa
stebėjo svečiui ir tasis šoko li
gonį stumdyti. Ligonis tada 
sugryžo savo kambarin, o sen
bernis labiau įsidrąsino ir pra
dėjo da labiau šaukti.
Ligonis nepepakęsdamas Šu
kavimo, pasiėmė splau
dyklą ir išvijo drąsųjį 
senbernį ant porčių. Tuo tar
pu dingo gyvnašlė. Senbernis 
jos neberadęs pasiėmė pantę 
ir nuėjo kitur gerti. Tuo ko

medija ir pasibaigė.
Tokios ir panašios komedijos 

pas mus kasdieninis atsitiki
mas:

—Motinos duktė.

Lawrence, Mass. '
Lietuvių Ukėsų Kliubo Simano
Daukanto viešas pareiškimas 

“Darbininkui”

Birželio 3 d. šių metų laiky
tame mėnesiniame susirinkime 
buvo pakeltas klausimas kaslink 
“Darbininko” redaktoriaus šmei- 
što, kuris tilpo “Darbininko” 
No. 34. Tas šmeižtas buvo per
skaitytas minėtame susirinkime 
ir visi L. U. K. nariai tuo pasi
piktino, kad vietoje patalpinti 
musų rašinį apie 20 metų sukak
tuves, redakcija atsakyme mu
sų organizaciją apšmeižė. Todėl 
visi vienbalsiai nutarė pareikšti 
viešai “Darbininko” administra
cijai, kad mums laikraščio dau
ginus nesiuntinėtų. Taip pat pa- 
reiškiam, kad “Darbininkas” 
musų organizacijos daugiau ne
šmeižtų. “Darbininko” patari
mas mums gryžti 20 metų atgal, 
yra nesąmoningas, nes argi ga
lima saulę atsukti atgal?

Pirm. J. Sivinčius, 
Nut. rašt. A. Palskis.

Garsinkilės Naujimso
GYVENIMAS 

Minorinis žnrnalas 

Antanas Žymontas 
Redaktorius*Leidijaa 

900 W. 52nd Street 
Chieafo. III.

Tel. Boalevard 3659

Važiuodami atastogų, pa
siimkit su savim GYVE-i 
NIMĄ ir skaitykit jį. Lai 
“Gyvenimas” būna jūsų 

geriausiu draugu.
PrenameraU metams____$2
Pašei meti______________ $1
Kopija _______ c....................  20c

b k,.—.., ......... z

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halated St.

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare

Res. 3201 So. Wallace Street

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakare.
Ofiso Telefonas: Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0578

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 r.
Rezidence 6640 S. Maplewood Av.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL. 

........................ ii i i. ..... ■■■n
I—. , ■ >^ ■■ ■■ ! . y ... M...........T ■ ........ ■■ ■■■■ ■■■

z— ........................■■■—■■ ........... . »
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 DavidoniSy M, D.
ir DR. J. A. GOODHART

4910' So. Mfchijrari Avc
I Tel. Kenwood 5107
Valandos* į nuo 9 iki 11 vul*

’ ’ I nuo 6 iki 8 vai. vakare
kim^-in dAfTOrn ĮTžnrH-i nirinm ’-ri'HUTr M<!.<>■%-t

Dr. A. X KIU
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St.
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160
I — Valandos —

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
ir 6 iki 9 valahdai vakaro

VRI I rn m„„u I.III II I

'■..... "■ .......rr-jz.
A. MONTVID, M>. D1
1579 Milwaukoe Avė. Rooin 209 
Kampas Noith Avė. ir Robey St.

• Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki
8 vakare. Tel. Bhinsvvick 4983.
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletine šviesa ir diathermia 
>■■■ .....r; r

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

Dr. C. A. O'Britis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

f

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avc. 
Te). Prospect 1930. Ofiso valan
doj 2-4, 6-8. Nedelioj 10 iki 12 d.I ' ■ ' i ' i ... ....... M H. „7
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CHICAGOS 
ŽINIOS

kure ugnį, idant pažiurėjus, 
kas atsitiks, kai dinamitas bus 
įmestas ugnin. Jie įmetė. Nie- 
no neatsitiko. Vienas priėjo ir 
išėmė dinamito lazdelę. Ji eks- 
pliodavo. Vaikui nutraukė ran
ką. Vtikai — italijonukai.

Gaisras stokyarduose.

vai-šeštadienio vakare trys 
kai pavogė aštuonias lazdeles 
dinamito kareivių aikštėj, kur 
dinamito buvo atvežta tam, kad 
sudarius karo lauko atmosfe
rą parodoj. Vaikėzai vėliau su-

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

Policijos viršininkas, Hug
hes, gavo laišką ir čekį $4.61. 
Su čekiu buvo-laiškas, pasira
šytas tūlo Krauss iš New Or- 
leans. laiške Krauss pasisako, 
kad 1898 metuose Chicagos 
gatvekaryj jis matęs, jog vai
kas išmetęs centą. Krauss paė
męs tą centą, , bet negrąžinęs. 
Krauss pasisako, kad jis buvo 
taipgi pavogęs nuo savo moti
nos 50 cemtų. Taigi dabar. 29 
metam praslinkus, jis sugrą
žinąs tai, ką buvo pavogęs, su 
priedu 6 nuošimčių palukų.

šeštadienio vakare sudegė 
Armour kompanijos trobesis, 
kuris radosi pačiame stokyardų 
centre. Visą valandą laiko ug- 
negesiai kovojo, kol įveikė lie
psnas ir pašalino pavojų per
simetimo ugnies ar^t kitų tro
besių. Nuostolių 
darė Armour 
100,000 dolerių.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Laiškas iš Lietuvos

gaisras pri- 
kompanijai į

Town of Lake

Jonas Kazlauskas, 16 metų 
vaikėzas, gyv. .45JI So. Fran- 
cisco avė., vakar prisipažino, 
kad jis nušovęs Baltramiejų 
Kaspareką, 2887 W. 51 st. Nu
šovęs birželio 13 dieną. Su juo 
buvę Viktoras Zbonski ir Pra
nas Bilek, 4610 So. Richmond 
stieet.

Antra “NAUJIENŲ” Exkursija

LIETUVON
Liepos 19 d., 1927

Iš New Yorko-Klaipedon,-be persėdimo

Penktadieny, ,birželio 24-tą 
dieną, įteikmingesnieji vietos 
gyventojai ir kai kurie namų 
navininkai turėjo susirinkimą 
apkalbėjimui kovos būdų su 
Židikais,9 kurie pridėjo plėšti 
ramius vietos gyventdjus tie 
siog be paliovos.

Po susirinkimo jie buvo nu
ėję į policijos stotį. Kapitono 
nebuvo, pasimatė su įiolicijos 
leitenantu. Pastarasis prižadė
jo piliečiams, kad policija 47 
ir Paulina gatvių stoties viso 
mis jėgomis padėsianti apvaly
ti apielinkė nuo piktadarių.

Bet leitenantas prašė Ir gy 
Ventojų paramos kovai su pik
tadariais. Taigi šie piliečiai, 
kuriems jau iki kaulo jgrįso 
Židikų darbai, kreipiasi į Town 
of Lake gyventojus prašydami 
pranešti jiems apie kiekvienų 
žulikų papildytą piktadarybę. 
Pranešti galima p-nui Zolp, 
real estate ofise, karftpas 45 Ir 
So. Paulina gatvių, pnui Ka
reivai, 4587 So. Wood st., arba 
p-nui Pieržinskiui, Peoples 
Restaurant, 1628 West 47 th 
Street.

Del Davis Square papko

t

13-tos wardos booster’iai ru

Baltic American laivu LITUANIA

Ši ekskursija pasižymės nepaprastomis ypatybėmis: 1. Ji 
plauks iš New Yorko Klaipėdon be persėdimo, 2, Duos geriausį 
patarnavimą, valgį, refrešmentus ir užlaikymą, 3. Specialė . 
atida lietuviams; lietuviški šokiai ir muzika, 4. Puikiausi vaiz
dai plaukiant Baltiko jūrėmis. /

Laivas Lituania pasižymi ne savo didumu, bet geru užlai
kymu ir priežiūra keliauninkų, dailiai įrengtais kambariais, 
tykumu mašinerijos, mokėjimu plaukti per vilnis be supimo ir 
tuo, kad nuveža pasažierius be persėdimo j Klaipėdą-

Keliavimas laivu Lituania užima tiek pat laiko kaip ir 
keliavimas kitais laivais; bet čia kelionė yra tiek smagi ir jau
ki, kad keliauninkams pasiekus kraštą gaila yra persiskirti su 
juo k

t f

Kas myli gerų kelionę, kas myli linksmybes, kas myli ra
mumą plaukiant vandeniu, kas myli gerą, skanų maistą, kas 
myli laiks nuo laiko paūžti ir nuo suvaržymų ištrukti; kas no
ri parvažiuoti tėvynėn— aplankyti gimines ar vakacijas sma
giai praleisti, kviečiame keliauti su šia ekskursija

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. ' Chicago
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pinasi, kad tvoros, kuriomis 
, yra aptverta base bolininkų 

aikštė Davis parke, butų pa
naikintos. Didžiuma Town of 
Lake gyventojų labai nepaten
kinti, kad parke yra vieta base 
bulei lošti. . * r

Teko kalbėtis su apielinkės 
gyventojais tuo klausimu. Vie
nas kitas nusiskundė, kad jų 
namų langai buvo išmušti. Ki 
ti, gyvenantys toliau, kurių 
langų bolė napasiekia, dejuoja, 

, kad vieta pasivaikščiojimui, 
pailsini visai sumažinta, ba di
delis parko plotas atiduotas bo 
lininkams. Treti vėl nusiskun
džia, kad vaikus sugrudo lyg 
į' kokį tvartą: paskyrę jiems 
mažą vietą, ir tebūva jie ten 
uždaryti. O tuo tarpu gal jo
kioj kitoj Chicagos daly j žmo
nės negyvena taip ankštai su
sigrūdę ir gal niekur kitur nė
ra reikalo turėti juo plates
nės vietos parke, kaip ant 
Town of Lake.

Atsižvelgdami į tai 13 war- 
dos boosteriai ir kviečia apie- 
linkės gyventojus užregistruo
ti savo vardus, kad susidarius 
skaitlingam žmonių buriui bu
tų galima pareikalauti iš South 
Parkų komisionierių tarybos 
panaikinti bolininkų aikštę 
Davis parke.

— Reporteris.

P-nia Baranauskiene, gyve
nanti 6955 S. Tallman avė., ga
vo iŠ savo giminių iš Lietu
vos tokio turinio laiškų:

“... Dabar pranešiu Tams
toms liūdnų naujienų. Jurkaus 
Adomo nebėra. Mirė netikėta 
mirtim. Antanas, jo brolis, to 
liėra ligoninėj; gal ir pagys. 
Turi septynias žaizdas galvoj. 
Adomo galvoj buvo dvideišmt 
viena žaizda. Kūnas buvo vi
sas suspardytas. Mirė skaus
muose.

Gi priežastis užpuolimo pik
tadarių ant jų buvo tokia: ne
susipratimai dėl žemės. Petrei- 
kis, kaltinamas užmušimu Ado
mo ir sužeidimu Antano, norė
jo žemės pasisavinti. Pernai 
alksnius iškirto, šiemet tvorų 
pavasarį užtvėrė. O Adomas 
nenorėjo užsileisti. ‘Taigi ėjo 
vaidai.

Adomų ir Antaną iŠ Telšių 
parvažiuojant užpuolė.

Petreikis yra suimtas, bet 
kaip teismas išeis, tai nežino
me.”

Šitokio turinio laiškų rašo 
p-iai Baranauskienei iš Lietu
vos jos pusbrolis.

Susipyko kaimynas su kai
mynu. Pasislepia jis pakelyj 
ir laukia. Peilis arba bas- 
lis, ir priešininko nebėra! Ir 
nei nepagalvoja žmogus, kad 
“įveikus” tuo budu prieišnin- 
ką, pačiam pergalėtojui grū
moja toks pat likimas, kaip ir 
tam,' kuris tapo “nugalėtas”. 
Ir taip padarė ūkininkas, gas- 
padorius. Ištikrųjų, žiaurumas 
tiesiog gyvuliškas. —Rep.
~~—T' '  ........... - - •—----------------------

—Ar tu nežinai, kas šiandie 
mieste atsitiko? Girdėjau, tur
gavietėje galvą rado...

—Ar gali būt? Kaip? Kas? 
Kieno galvą?

—Silkės... Į
■ -.............. . ,4..... 4 ' ________ ____~

GYDO
Kraujo, (Mos, chroniškas 

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRftlJI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė- 
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Marškai! Rlvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

APOLINARAS GURINĄS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 24 dieną, 6 vai. ryte, 
1927 m., sulaukęs 40 metų am
žiaus, gimęs Rusainių kaime, 
Josvainio vol., Kėdainių apskr., 
paliko dideliame nubudime 2 
pusbroliu, Domininką ir Boles
lovą Gulbinus Amerikoj, o Lie
tuvoj seną tėvelį, 2 brolius ir 
seserį. Kūnas pašarvotas, ran
dasi graboriaus koplyčioj, 3307 
Aubum Avė.

< >
Laidotuvėsįvyks utarninke, 

birželio 28 dieną, 2 vai. p. m. iš 
koplyčios j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Apolinaro Gulbino 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Giminės ir Draugai.

I^aidotuvėse patarnauja gra- 
borius Masalskis, Tel. Boule- 
vard 4139.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTA8

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at-

"kreipiama į mokyklos vaikus. Vai. 16 
iki 8 vai. Nedėboj 10 iki 1 vai. p. p.

OPTIMIZMAS.
• Duktė. Mama, ką reiškia žo
dis optimizmas.

Motina. Optimizmas yra sena 
moteris,-kuri tiki busimo žen
to tvirtinimams, kad ji tebėra 
jauna.

KATRYNA ŽEBRAUSKIENĖ
METINĖS MIRTIES SUKAKTUVĖS

Mirė birželio 28 d., 1926 — palaidota šv. Kazimiere Kapinėse, 
liepos 2 d. 1926 m. Sulaukus -60 metų amžiaus. Paėjo iš Lietuvos. 
Paliko Amerikoje dukterį Marijoną Butkienę ir žentą Adolfą Butkų 
ir anūkės Adelę ir Valeriją. Metinės mirties sukaktuvės paminėti 
bus laikonąos Mišios Dievo Apveizdos Parapijos Bažnyčioj, 18th ir 
Union, Antradieny, birželio 28 d., 1927 — 7:30 vai. ryto

Visi A. A. Katrynos Zezrauskicnės giminės, draugai ir pažįstami 
prašomi atsilankyti..

Mes Tavę musų brangia motutę, ir bobutę niekuomet neužmirši
me. Tebūnie Tau lengva šios šalies žemelė.

Lieka nubudę,
DUKTĖ. ŽENTAS IR ANŪKĖS.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET jm®-
Tel. Kediia 8»»2. 41HMH

3114-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louia Av». 

CHICAGO, ILL.

4712 So. Ashland Avc 
Boulevard 7582

J. F. RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 
Grahorius Chicagoje

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad prikla.usau 
•rie grabl} iŠdir- 
ystės/ '

OFISAS: 
668 W. 18th St.

Tel. Canal 6174
SKYRIUS: 

8238 S. Halsted St.
Tel. Blvd. 4063

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

GKABORIUS J
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 
esti sanžiningas,,, jr 
nebrangus, todėl kad 
neturime išlaidų. *u» 
laikymu skyrių.’ į

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVICZ 1
Lietuvis Graboriua

Balza m notoj as 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, 111.
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o - mano 
darbu busite užga
nėdinti.

Tel. Canal 1271 
vlr 2199

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

škumas.
3315 South
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300

ROSELANŪ BOTTLING 00.

/
pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu ii pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

’ padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jur no
toms ar nenoroms 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 suatata 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės —• tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co^ Saint 
Lovis, U. S. A.

. ....................... ■ .............. !STANLEY SUDENT, Savininkas
Tel. Pullman 5625

Olselis ncar-bear, papso, ice creaino ir saldainių. Suteikiam patar
navimų su trokais dėl piknikų ir truck parių. Mes turim penkis 

naujus trokus dėl patarnavimo jums dienų ir naktį.

251-253 E. 115 St, Chicago, III.
M .- - -. j-, l,_ _| i r - - - ———l ■ —
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Tarp Chicagos 
. Lietuvių .

džio ir neiti j Pildomosios Ta
rybos šaukiamą 36 kuopos na 
riu susirinkimą.

šitokios

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS

SLA. 36-tos Kuopos 
narių domei

as-
yra
36

buvusios valdy- 
savo mokesnius 

tik skaitytis pa- 
SLA konstituci
jų reikalavųnais

atlikti tik per t«i- 
valdybą, o ne ki-

buvusioji 36 kuo-

L Pacific and Atlantic Photo J

Raymond Orteig, kuris paski
ru $25,000 prizą tam aviatoriui, 
kuris pirmas nuskris iš Ameri
kos į Europą be jokio sustojimo. 
Tą prizą laimėjo pulk. Charles 
A. Lindbergh nuskridęs iš New

laidomosios Tarybos 
ir 

šiame 
sekami

skaityt

valdyba ir jai pritariu otieji na
riai birželio 17 d. 36 kuopos 
specialiame susirinkime, kuris 
buvo sušauktas, kad pranešti 
kuopai
nutarimą ir patvarkymus 
perorganizuoti kuopą, 
susirinkime pasireiškė 
dalykai: •f

1. Dar nepabaigus
Pildomosios Tarybos nuospren
džio jau pasigirdo keliolikos 
narių baubimas ir prasidėjo iš 
vietų įžeidžiančias replikos Pil
domosios Tarybos adresu;

2. Buvusis 36 kuopos pirmi
ninkas p. J. Yuknis, vardu vi
sų Pildomosios Tarybos nuo
sprendžiu paliestųjų narių, pa
reiškė, kad jie nepripažįstą 
SLA Pildomosios Tarybos 
aukščiausiu organižacijos auto
ritetu ir todėl neąiskaitą su 
Pildomosios Tarybos nutarimu 
ir patvarkymais. Esą jie pri
pažįstą aukščiausiu Susivieni
jimo autoritetu tik Illinois Val
stijos Apdraudos Departamen
tą ir tik su jo pąt vark jonais 
skaitysis. Ir nežiūrint to, kad 
36 kuopa tapo čia pat suspen
duota, — kuomet Pildomosios 
Tarybos įgaliotinis pareikala
vo pirmininko užleisti jam vie-

metai laiko kai jsi- 
kuopoje toki vaidai 
kad jokis rimtas ir 
organizacijai dar-

Kaip jau visiems SLA 36 
kuopos nariams ir visuomenei 
yra žinoma. SLA Pildomoji Ta
ryba nutarė perorganizuoti 36 
kuopą ta prasme. kad kartą 
ant visados pašalinus iš kuo
pos gyvenimo vaidus ir bar
nius, kUrie kenkia ir pačios 
kuopos bujojimui ir neša žalą 
visai organizacijai.

SLA 36 kuopa tapo perorga
nizuota specialiai sušauktame 
Pildomosios Tarybos vardu su
sirinkime birželio 22 d., 1927 
m.. Chicagos Lietuvių Audito
rijos svetainėje. Šiame susirin
kime dalyvavo apie 110 narių 
ir, grąžinus kuopai visas jos 
teises, nariai išsirinko sekamą 
valdybą: Adomas Misevičius — 
pirm., K. Vilkas — vice pirm., 
Juozas Balčiūnas — finansų 
sekr., M. Vaidyla — protokolų 
sek r., Juozas Solis — ižd., Dr. 
S. Naikelis — daktaras-kvotė- 
jas, M. Kemešienė, A. S. Bra- 
čiulis ir b\ Skamarakas — iždo 
glob., J. Jokubauskas — mar
šalka. Čionai išvardintieji 
menys nuo birželio 22 d. 
vienatinė ir teisėta SLA
kuopos valdyba, todėl visi 36 
kuopos nariai privalo savo 
duokles mokėti tik šiai valdy
bai ir visais kitais SLA reika
lais prie jos kreiptis. Susineši- 
mui su 36 kuopos valdyba yra 
sekamas adresas: J. Balčiūnas, 
3200 So. Ix)\ve Avė., Chicago, 
III.

Kurie SLA 36 kuopos nariai 
kreipsis prie 
bos arba jai 
mokės, tai ne 
sipriešinusiais 
jai, bet ir su
nei Centras, nei Pildomoji Ta
ryba nesiskaitys ir jų mokes- 
niai nebus Centre priimami. 
Nariai visus savo reikalus su 
Centru gali 
ęftą kuopos 
tokiu budu.

Kadangi
pos valdyba, su pp. Yukniu ir 
Lietuvninku Jpriešakyj<į sten
giasi suklaidinti ir dernorali-, tą, kad išpildžius Pildomosios 
zuoti SLA 36 kuopos narius, 
todėl matau reikalo nors trum
pai paaiškinti, dėl ko SLA Pil
domoji Taryba buvo priversta 
įsikišti į 36 kuopos vaidus ir 
net 36 kuopą perorganizuoti.

Jau arti 
vyravo 36 
ir barniai, 
naudingas
bas buvo neįmanomas ir kuo
pos susirinkimuose kolionėms 
nebuvo ribų. Svarbiausia tų 
vaidų priežastimi buvo nesilai
kymas SLA Konstitucijos, nie
kinimas ir šmeižimas Pildomo
sios Tarybos ir nuolatinis nie
kinimas ir užgauliojimas narių 
kuopos susirinkimuose. Lojalus 
SLA Konstitucijai ir fraterna- 
lizmo principams nariai kėlė 
balsą prieš tokius neteisėtu
mus, bet buvusis kuopos pir
mininkas ir jį palaikanti narių 
grupė j tai jokios domės ne
kreipė. Tuomet prisiėjo įsikiš
ti Pildomąjai Tarybai ir, pa
čiam SLA Prezidentui p. S. Ge
gužiui padarius bešališką tar
dymą 36 kuopoje, paaiškėjo ir 
pasitvirtino sekami Si A kuo
pos susirinkimuose neleistini 
prasižengimai:

1. Pakartotinas laužymas S. 
L. A. Konstitucijos;

2. Nuolatinis šmeižimas ir 
niekinimas Pildomosios Tary
bos, kas irgi yra .prasižengimu 
prieš Konstituciją;

3. Niekinimas ir užgaulioji
mas SLA Konstitucijai ištiki
mųjų 36 kuopos narių.

Pirmuoju du prasižengimu 
paliudija ir 36 kuopos susirin
kimų protokolai, šituos prasi
žengimus pakartojo savo pa
sielgimais buvusioji 36 kuopos

Tarybos pa tvarkymus, tai p. 
Yuknis atsisakė tai padaryti, 
pasiliko pirmininko vietoje- ir 
leido susirinkusiems savo vien- 
minčiams dar daugiau niekinti 
ir Šmeižti Pildomąją Tarybą. 
Kadangi šis susirinkimas buvo 
šauktas Centro lėšomis, tai 
Pildomosios Tarybos įgaliotinis 
reikalavo uždaryti susirinkimą, 
pastebėdamas, kad tokis buvu
sios valdybos ir narių elgima
sis nera teisėtas; bet p. Yuk- 
nis atsisakė ir tai padaryti ir 
savo darbą vare tolyn;

3. Einant Pildomosios Tary
bos patvarkymu, jos įgalioti
niui pareikalavus, kad 36 kuo
pos buvusioji valdyba perduo
tų Pildomosios Tarybos žinion 
visą kuopos turtą, kaip to rei
kalauja Konstitucija, kuomet 
kuopa tampa suspenduota, p. 
Yuknis pakartotinai pareiškė 
vardu visos buvusios 36 kuo
pos valdybos, kad jie atsisaką 
tai padaryti ir laiką save ir to
linus teisėta kuopos valdyba. 
Jis ragino narius neklausyti 
Pildomosios Tarybos nuospren
džio ir 
buvusiai 
kviestas 
buvusis 
įlinkas, 
taipgi pasakė tą patį ir ragino 
narius mokėti jam savo duok
les į Susivienijimą;

4. Po suisrinkimo vardu vi
sos buvusios 36 kuopos valdy
bos pp. Yuknis ir Lietuvninkas 
išsiuntinėjo visiems nariams 
šmeižiančius ir niekinančius 
Pildmąją Tarybą ir kitus 36 
kuopos narius laiškus, kuriuo
se ragina narius neklausyti 
Pildomosios Tarybo? nuospren-

mokėti savo duokles 
kuopos valdybai. Pa- 
padaryti pareiškimą, 

kuopos finansų rašti- 
p. A. Lietuvninkas,

ties 36 kuopoje, gali būti aiš
ku kiekvienam
vusioji 36 kuopos valdyba ir 
jai pritariantieji nariai “skai
tosi” su SLA Konstitucija, čia 
yra aiškus Konstitucijos nie
kinimas ir laužymas ir už tai

1 priseis atsakyti kiekvienam, 
I kuris tik prisidės prie šitokių 
darbų. Todėl šiuomi dar kar

atą įspėju
vi u s, kad
vusia 36
rpms jos
užsitrauks ant savęs atsakomy
bę. —s. E. Vitaitis,

SLA Pildomosios Tarybos 
Įgaliotinis.

Pastabos

ant kiek bu-

visus 30 kuopos na- 
visi, kurie eis su bu- 
kuopos valdyba arba 
neteisėtus žingsnius.

Ant Bridgeporto, Sovietų 
ambasadoj šiandien visu uolu
mu diskusuojama klausimas: 
ką darysime rytoj? Kitaip sa
kant: kokia “r rrrevoliuciją
paskelbsime artimoj 
Žinoma, jie nekalba 
mą “revoliucijos” 
stockyarduose. Kai 
apie busimą “rrrevoliuciją”, tai 
turi omenėj “rrrevoliuciją” Su
sivienijime Lietuvių Amerikoj 
ir ypatingai 36-toj kuopoj.

Matote, toj kuopoj esama 
daug narių ir daug buržujinių 
dolerių. Taigi, svieto sulygini
mo delei, komunistai ir nori 
tuos dolerius ekspropriuoti. O 
doleriai bolševikams 
tų abrakui.

ateityj ? 
apie kėli- 
Chicagos 

j ie kalba

labai tik-

bolševikai 
tarptauti- 

mekanikai.

draugiją 
įsismagino, kad dabar 
sustoti. Taigi nėra ko 
jei jie kelia “rrrevo- 

Susivienijime. Žinoma,

Musų tavorščiai 
yra patyrę griovime 
nių organizacijų 
Sugriovę ne vieną politinę or
ganizaciją, uniją ir 
jie taip 
nebegali 
stebėtis, 
liuciją”
jie daro tai kiltais siekiais, tik
slu “apvalyt” visą į svietą nuo 
“buržujų”. O kadangi ŠiLA. 36 
kuopoj esama ne mažai “bur
žujų”, tai jie ir stengiasi ap
valyti kuopą netik nuo buržu
jų, bet ir nuo buržuazinių do
lerių.

Brooklyno Ir Chicagos rau
donieji lapai trevogą kelia, 
buk Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoj valdyba ir Susivieniji
mo samdomi darbininkai gau
nantys perdaug dideles algas. 
Jie veda sąskaitas, pavyzdžiui, 
kiek kaštuoja p. Vitaičiui kiek
vieni pusryčiai, vakarienė arba 
pietus.

Tai yra jau sena jų giesmė. 
Pavyzdžiui, kai dar Poška re
dagavo kriaučių unijos laikraš
tį ‘Darbą”, jie rėkdavo, kad 
Poška gaunąs perdaug didelę 
algą.

Bet jei jie patys, bolševi
kai, prisitaikytų kada nors prie 
Susivienijimo, tai taip veikiai 
iščiulptų Susivienijimo pinigus 
kaip kad iščiulpia voras musę, 
kaip kad jie iščiulpė jau dau
gybę visokių fondų. Ir dabarti
nis bolševikų briovimąsi į Su
sivienijimą galima išaiškinti ne 
kuo kitu, kaip tik tuo, kad jie 
jau pusėtinai' išalko, kad visi 
jų fondai patuštėjo, o naujų 
aukų žmonės nebenori duoti.

Sandariečių seimelyj-suvažia- 
vime, Chicagoje, juodųjų fašis
tų tautiniai surūgusios Smeto
nos mėgėjai bandė įkalbėti, kad 
tokia smetona yra geriausias 
maistas lietuviams. Vyručiai, 
jūsų darbas bergždžias. Žmo
nėms fašizmas taip negardžiai 
dvokia, kad netolimoj ateityje 
jie sumuš puodynę ir smirdan
tys Smetonos 
ore. Lietuvoj 
demokratiška 
Lietuvos oru.

—Pasaulio Vergas.

gazai pranyks 
vėl užviešfpataus 
giedra su tyru

Gaisras White City parke

šeštadienio ryte kilo gaisras 
White City parke. . Užsidegė 
bokštas. Nuostolių gaisras prL 
daiė apie 165,000 dolerių. Bok
štas sudegė.

Announcements Z
Pranešimai

Susivienijimas Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų Bridgeporte, laikys mėnesini 
susirinkimą, Antradieny, birželio 28 
dieną šių metų> 8 vai. vak., Chicagos 

.Lietuvių Auditprijoj, šiuomi kvie
čiami yra Draugijų atstovai ir Valdy
bos būtinai dalyvauti.

— P. K., nut. raSt.

49 < Personai
' Ieško

PAIEŠKAI! Jurgio •šurpaliaus 
keli metui utgaal gyveno 3601 
S. Lowe avė., Ch-go. Pats atsi
šauk, ar žinanti prnneškit. Bu
siu dėkingas, Tuiru ulbai svar
bų reikalą. Jonas Aibinis, 3727 
S. Lowie ąve.

Help Wanted—Male-Female
_________ Darbininkų Reikia

PAIEŠKAI) Vyrų ur merginų, 
apsipažinusių gerai su Chicago ir 
vartojančių keletą kalbų. Uždarbis 
gali būt 5 iki 10 dolerių dirbant va
karais. Smulkmenas sužinosite 
dien.

P. CONRAD STUDIJOJ
3130 S.- Halsted St.

kas-

Help Wanted—Female 
Pybfotokiw,Rdlti>

REIKIA lietuves mergaitės abel- 
nam namtf darbui ir už virėją, tokią 
kuri yra dirbusi žydų šeimynoj, 1227 
So. Nevvberry Avė., Roosevelt 8521.

Ėeip VVanted—Malė
. _.., Rąildą

REIKIA 2 shearmenų, darbas prie 
No. 2 žirklių. Apex Iron & Metai Co., 
4000 Wentworth Avė.

For Reni
RENDON automobiliu repaiša- 

nis. dideliof Briahton Park lietu
vių kolonijoj-, už prieinamą ren
dą. Geistina, kad butų lietuvis me
chanikas. 4406—08 S. Westem avė. 
Tel. Virginia 1162. Matykit aavi- 
nipką S. Diokns.

RENDON Štoras, tinkamas dėl 
visokio biznio, renda prieinama, 
2555 W. 69 St. Tel. Hemlock 0795.

RENDON 3 kambarių flatas, ren- 
dos $9, 2006 Canalport Avė., 3rd 
fl. frontas. Tel. Kildare 9022.

PARENDAYOJp 5 kambarių 
flatą, kuriame per 3 metus 
buvo barbernĄ ir dabar gali 
būti. Bendon pigiai. 4508 So. 
Honore St. , /

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

PARDAVIMUI; 4 ruimų furni- 
člai, visi (taikiai mažai vartoti ir 
parduosiu labai' pigiai, nes trum
pu laiku turiu apleisti miestą. Sa
vininką rfhlite matyti nuo 6 vai. 
vakare. Adresas 636 W. 18 st. 2nd 
fl. Tel. Rdosevelt 497.1 J. P.

Musical Instruments
_______ Muzikos Inątrumentąi

ESU priverstas parduoti sa
vo Steger grojiklį pianą, su 90 
rolelių, suoleliu ir lempa, $65, 
cash $25 ir po $10 į mėnesį.

6512 So. Halsted St. 1 fl.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pąrdsyiinai ;

PARDAVIMUI “pedigreed poiice 
<Iok”, septynių mėnesių senumo, 
šuniukas. M. Okunis, 3210 S. Union 
avė.

Business Chances
Pnnhvimtd Rimini

KEPTUVĖ juodos duonos ir kėk- 
sų (wholsale ir retail). Parduodu 
arba mainysiu į lotą arba namą. 
850 W. 18 St.____________________

GROSERNfiS, saldainių, visokių 
mažmožių, ice cream ir sodos krau
tuvė pardavimui. Sunku nioterei už
laikyti šią krautuvę ir turi par- 
duoti. 1358 W. 13th St.__________

TURIU du bizniu, vieną noriu 
parduoti. ,

1) Pirmos klesos saliunas su ge
riausiais įtaisymais, ant biznio gat
vės. i .

2) Visa arba pusė barzdasku-
tvklos. Naujienos, 1739 S. Halsted 
Št. Box 954.______________________

PARDAVIMUI pigiai delikatesen 
ir groserio krautuvė, renda $20 su 
gyvenimu. 718 W. 120 St.

PIRK IR DIRBK pinigus taip, 
kaip aš padariau. Po vienai pusei 
soda fountain, ice cream ir ciga
retei, po antrai -* groseris, vai
siai ir mėsa dėl sandvičių. Važiuo
ju Lietuvbn. Parduosiu nebrangiai.

1536 W. 14 St.
Canal 5998

PARDAVIMUI j delikatesen, geroj 
vietoj ir geras biznis, ilgas lysas, ne
brangi renda, turiu parduoti tuojau, 
$1000 Įmokėti, kitus išmokėjimais ar
ba mainysiu j real estate, 2543 West 
59 Street.

GROSERNfi ir delikatesen, kampi
nė krautuvė, karštu vandeniu šildo
ma, 2 dideli gyvenimui kambariai, 
fikčeriai pirmos rųšies, geras pirki
nys,’ 5258 Union Avė.

Businesb Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučemė 
nė pigiai. Gera vieta, 
dirbtas, savininkas turi 
n). Lysą Kalima padaryti 
kaip nori. 1800 S. Peoria

i,r groser- 
biznis įš- 
kjtą biz- 
taip ilgą, 

st.

Real Estate For Sale
Nr.madžemė Pardavimui

PRADĖK ŠIANDIEN

Financial
Fmansai-Paskoloa

BEVEIK dykai priversta esu 
parduoti mažą, pelningą kerdžių 
krautuvę dėl nesveikatos. 2979 
Archer avo.

GRAŽI grosemC ir IničcrnC par
davimui, geras cash biznis. 2837 
W. 39 st.

Exchange—Mainai
I<4 turite mainyti ant pie- 

karnes? Į tris dienas turiu iš
mainyti. Pekarnė verta 2000 
dolerių. Ji randasi 4450 So. 
Kedzie Avė. Yards 4951.

Real Estate For Sale
Namai-žeinė Pardavimui

KAMPINIS 2 flatų mūrinis na
mas,- 1 didelė Krautuvė, 7 kamba
riai viršui krautuvės, Jotas 73 pė
dų, frontas prie Archer avė. Krau
tuvė įsteigta per daugelį metų, da
romas labai geras biznis. Parduo
du iš priežasties nesveikatos. 5129 
Archer avė. Kampas Kildare avė. 
Tel. Lafayette 0392.

NAUJAS moderniškas namas par
davimui arba mainymui. Mes tu
rime 51) namų nuo 2 iki 24 flatų 
ir bizniavų namų. šisT namas yra 
su vėliausiasis įtaisymais. Namai 
Marųuette Manor ir Bridgeporte. 
Mainysiu bile į koty namą arba 
lotus. Atdara vakarais ir nedėlioj.

H. SCHETTER & CO.,< 
6706 S. Ashland avė.' 
Phone Prospcct 8466.

SAVININKAS apleidžia miestą, 
parduoda prapertę 2 augštų nnmą, 

‘krautuvė ir 3 kambariai iš užpakalio, 
2 f tatai viršui, 4-5 kambarių, 2 karų 
garažas, 1742 W. 47 St., kaina 
$25,000. 50 pėdų frontage, prie Ash
land Avė. ir 71 St., kaina $8,000. At
sišaukite, R. Hrdina, 7940 Dorchester 
Avė., Tei. Saginaw 0459.

PARDAVIMUI 2 modemiški po 5 
Kambarius nauji mūriniai bungalow, 
didelis augštas ir skiepas, lotas 33 
125 pėdų, randasi prie 66 St. biskj, j 
vakarus nuo Hamlin Avė., tiktai 2 
blokai nuo gražaus Marųuette Par
ko. Savlhinkas ant vietos kasdien.

šaukit , H
Telefonu I^nwdale 6843

■it vakarais
Bargenas.

JOHN G. KORTBA, 
statytojas ir savininkas

PARDAVIMUI Bellmont biznio lo
tas, $2800, už jūsų pasiūlymą, didelis 
nuleidimas kas mokės pinigais, verta 
dvigubąi. v

Adresuokit 3698-X, x 
Room 840, 

608 So. Dearborn St.

PARDUOSIU savo 200 pėdų fron
tage, j vakarus nuo Oak Park, už 
$1200, reikia $300 cash, kitus išmo
kėjimais, tinka dol vištų farmos.

8696-A, 
Room 840,

608 So. Dearborn St. /

PARDUODU savo 4 kambarių cot
tage, randasi fcorth West Side, dide
lis lotas, netoli mokyklų ir krauta-
vių, kaina $2500, reikia $300 
kitus po $30 j mėnęsj.

Adresuoki! 9697-M 
Room 840 

608 So. Dearborn St.

cash,

PARDAVIMUI G kambarių 
cottage, 2 lotai ir 6 karų ga
ražas, prie gatvekarių linijos, 
South West, kaina $6000. Del 
informacijų atsišaukit. D. J. 
Biley, 3044 W. 40th Place. Tel. 
Lafayette 4393.

TURIU pigiai parduoti savo gra
žų 40 pėdų Rezidencijos kampinį lotą, 
prie Grace St. Yra miesto vanduo, 
šalytakiai ir apmokėta, kaina tik 
$1800, turi turėti $500 cash, kitus po 
$30 į mėnesį.

Adresuokit Box 3695, 
608 So. Dearborn 

Rm. 840

SAVININKAS turi greit parduo
ti 5 kambariu mūrinį bungalovv, 
35X125 pėdų lotas, gera konstruk
cija, 1 karo garažas, furnas šildo
mas, dideli viškai, geras skiepas ir 
vaisių sklcpukas, 1 blokas iki 
krautuvių, savininkas ant vietos, 
bargenas tik $8000, cash $1200, 
mėnesiniais išmokėjimais. 8940 
Morga^ St.

2 NAUJI 5 rm. muro bung. garo 
šil. kieto medžio trimas, prie 65 
St. $1500 ir $1000 cash, 3700 W. 
65 St. Pros. 3966.

CICERO, III. Bargenas. 2 
aukštų medinis namas, tuščias 
lotas šalyj ir garažas 2 maši
nom. Labai gražioj vietoj ir 
tar|>c gerų susėdu. Parduosiu 
pigiai, nes važiuoju į Lietuvą. 
Atsišaukit greitai. Dr. A. P. 
Gurskis, 1340 So. 48th Court. 
Tel. Ciecro 8901- J.

South Side pigus lotu! 36x123 yra 
geriausias investavimas. Atmink, 
kad į žemę įdėti pinigai auga. Di
delis pasirinkimas biznio ir rezi
dencijų lotų. Išlygos.

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

3 RI ivloRGIčIAI 
3-T1 MORGIČIAt 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.06 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

Be Komiso ....

INVESTUOTOJAI—BUDA- 
VOTOJAI

Mes turime dar didesnių bar- 
genų, negu šitie du paminėti Tiktai 3,/4% nUOŠimČilj 

175x125 pėdų pri(jį Parnell avė.
89 ir 90 St., iš rytinio fronto su-'
ros, vanduo, cementiniai Šalytakiai Mes paskolinsime jums $100—$200 ir 
ir gatvė cementuota ir viskas ap- $300 dėl užsimokėjimo taksų, nuošim- 
mokėta, $47.50 už pėdą. Morgičių čių už morgičius ar kitiems privati- 
$5,000, užsibaigs j du metus 6%, niams reikalams. Pinigai paskolinami 
tiktai $3,300 cash. Yra public moJį 12 valandų.
kykla, 2 blokai iki Rock Island r » . . _ T ~
geležinkelio stoties, iki gatvekario IndUStricU 1 jOcHI SerVICC 
4 blokai. TAIpGI 1726 W. Chicago Avė.

inA./MK u i kampas Hermitage Avė.v*1 Aj?^r<,eon Atdara vakarais iki 9 vai. apart se-
St., 8.) ir JO St., rytinis frontas. re^oa jr p{tnyčios.
Yra suros, vanduo ir cementiniai 
šalytakiai ir apmokėta pilnai, la- ' 
bai pigi kaina tik po $40 pėdai. 
Morgičių $2500, poliese užsibaigs 
i du metu 6%, tiktai $1500 cash, 
3 blokai iki Rock Island geležin
kelio ir gatvekarių.

KARL J. LINDHOLM & CO., 
1404 West 79th Street.

Miscellancous

Tel. Wentworth 6292 
Užganėdinantis Apšildymas" 
SOUTH TOWN HEATING 

M. J. SCHULTZ, 
Kontraktorius 

Suteikiamas apskaitliavimas už Va- 
SVARRI NAUJIENA cuum’ Garu ir Vanden>u Apšildymą.

Visi, kas turite senus 'namus ar- •vcdan’ L?“™” Jr "““i“8 "amU8‘ 
ba tuščius lotus norit gražiai 6810 So* M°rKan at
gyventi, prašom atsilankyti pas ' ' ‘-----------
mus. Mes pabudavosim tamstoms GENERALIS kontraktorius ir bu- 
naujį gražų namą, kokio norėsit, davotojas. Garažai, mediniai, mu- 
priimdanii seną namą j mainus. ringai ir stocco porčiai, viškai, fia

lai ir pertaisymas. Cementinis dar
bas visokios rųšies, 24 mėnesiai dėl 

i išmokėjimo. Mes duodam planus ir 
j finansuojam namus 15 metų dėl iš
mokėjimo. 20 metų patyrimo. T. C. 
CHARLES, 2483 Archer avė. Tel. 
Caluinet 1012.

mainus.
STANKO & NfiSTOR

5097 Archer avė.
Lafayette 6036

ATYDAI BIZNIERIŲ
5 kambarių mūrinė bungalow. 

Karštu vandeniu apšildoma. Sa
vininkas mainys ant bile kokio 
biznio.

B1ZNIAVAS' namas su groserne, 
arti šapų ir ant gatvekarių linijos. 
Moteris nori mainyti ant privatinio 
namo. Geros progos,' verta pasisku
binti.

STANKO & NESTOR 
5097 Archer avė.

Lafayette 6036

Sol Ellis & Sons, Ine.
x • Jobbera In

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

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

Tel. Cicero ISO.

TĖVAI MIRĖ

Vaikai turi parduoti prie 5949 
Sangamon St., 2 flatų mūrinis ir 
skiepas. Garažas. Pasimatykit su 
C. J. Erickson, 5845 S. Halsted st. 
Administartorius.

JUSŲ NUOSAVAS NAMAS

STOGDENGYSTR
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantudjamas 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.

J. J. DUNNE ROOFING CO.
3411-13 Ogden Are., 

Phone Lavvndale 0114
Vietoj mokėti rendas namų sa

vininkui, mokėkite rendą sau. Mes 
turime naują planą, kuris dėl jū
sų bus, reikšmingas. Reikia tiktai 
$250 įmokėti. Jeigu tik tuom žin- 
geidaujate, atsiųskite savo vardą 
ir adresą į Naujienas, 1739 South 
Halsted Street. Box 961.

Fanus For Sale
Ūkiai Pardaviin u|

FARMOS, FARMOS
Lietuviu apgyventoj kolonijoj j 

clauRvlis graiiy ukių ant parclii 
rno ir mainymo. Atsišaukit

J. A. ŽEMAITIS, R.‘ 1, Box 17
FOUNTAFN, MICH.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Ųžlaikom 
malevą, popięrą, stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
Phone Yards 7282

J. S. RAMANČIONIS

FARMA parsiduoda arba išsimai
no ant Chicagos namo, 160 akerių, 
apie 90 dirbamos, su apsėtais lau
kais ir gyvuliais, mašinomis ir 
su gerais budinkais. Farma ran
dasi Wisconsin valstijoj, lietuvių 
kolonijoj. Atsišaukit per 27—28 
birželio. Savininkas bus ‘

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel lafayette 8705—8700

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIUS 
Seniausias iŠ lietuvių, kur duodi 

Dirželio, savipinicas mis Chicagoj. užganėdinimą. Įvedam elektros dra- 
722 W. 22 St. Antros tūbos iš už- tus, motorus, taisom elektros reik-

- - --- menya, fikčerius ir t. L
W. P. Stephan Electric Co., (not Ine.)
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7452

pakalio. L. Belaki, Chicago, III.

Financial
Finansai-Patikoios

Mes perkame LIETUVIŲ, lenkų ir KRAUTUVIŲ FIKČERIAI 
u. b. Liberty Bonus. i _

J. S. LOWITZ, Grosermų, Bučer-
318 So. Dearborn St.

MES PERKAME IR PA- 
gaminame antrus morgičius į 
dvi dienas.

PĖTRZILEK BROS.
1647 W. 47th Str.

■..... ... . ...... .......... *"įVi ........—........ ' ■ ■■

$250,000
PaRkolinsfu dėl antrų morgičių 

mažas komisas. Teisingai atlikaitr 
reikalą į 24 valandas.

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

Phone Central 6260

dvi

C nių, Delikatessen, 
f Restaurantų, Ken- 

džių, Bekemių, Mu
sų apecialumas. Ge- 

patamavimas, žemosras
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State Street.

Educational
Mokyklos

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

International Barber College 
651—672 W. Madison St. 

arba 109 S. Wells St.
I ----------------------------------

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

Peoples Loan Service 
1647 W. 47 Str.

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, 111.




