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Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

Seipeiio valdžia išprovokavo riaušes Viennoi
Vanzetti paskelbė 

bado streiką
8 žmonės žuvo per torna 

dą Katsas valstijoj
Gen. Kaisek rengiasi pult Han 

kovo komunistus; nori 
taikos su Pekinu

Riaušias Austru sostinėj 
išprovokavo kun. Sei- 

pelio valdžia
licpos 

Austrų 
piliečių

VIENNA, Austrija, 
17. — Gražioji Vienna, 
sostinė, pasruvo savo 
krauju, kai praeitą penktadienį
prasidėjo dideli neramumai. 
Tą dieną kelių dešimčių tūks
tančių minia atakavo rotušę, 
sudegino teisingumo rumus, 
kuriuose buvo teisingumo mi
nisterija ir centraliniai teismai, 
sudegino policijos stotį ir dvie
jų reakcinių laikraščių spaus
tuves.

Neramumai kilo tuojau, kai 
vakarą prieš tai teismas buvo 
išteisinęs ir paleidęs tris fašis
tus, kurie patys buvo prisipa
žinę, kad per darbininkų de
monstraciją, įvykusią praeito 
saii'*io mėnesį Schattendorfe, 
palei Vengrijos sieną, jie šau
dę į demonstrantus ir vieną 
invalidą karo veteraną ir vie
ną vaiką užmušę, o penkis ki
tus darbininkus pašovę. Teis
mas tečiau buvo taip vedamas, 
kad pritaikintieji posėdininka! 
(jury) buvo priversti sutikti 
su teismo pirmininko reikala
vimu ir išnešti nuosprendi, 
kad kaltinamieji esą nekalti. ]

Revoliucija Jtilo tartum sa
vaime. Anksti rytą susirinkę 
į savo dirbtuves darbininkai 
vienu kartu metė darbą ir ėmė 
paraduoti gatvėmis, šaukdami: 
“šalin perkamas parduodamas 
teisingumas!” Būriai po 100, 
po 1,000 darbininkų, pasiekę 
parlamento rumus, susitiko su 
policijos kordonais, tečiau susi
kirtimų nebuvo ir iki 11 
landos viskas buvo labiau 
našu į pikniką.

Bet vienuoliktą valandą 
to ties teisingumo rūmais
sirodė 200 raitelių, lekiančių 
parlamento linkui. Minioj pa
sigirdo keiksmų. Kažkas metė 
akmenį.

Bematant raiteliai plikais 
kardais puolė minią, arkliais 
trypdami žmones. Tai ir buvo 
visų tolesnių neramumų pra
džia.

pusėn, ir vyriausybė automobi
liais gabenanti į strateginius 
Viennos priemiesčių punktus 
kariuomenės dalis iš Tyroliaus 
ir Salzburgo.

Atvykę į Bratislavą pabėgė
liai. savo akimis matę įvykius 
Viennoj, sako, kad kova prasi
dėjus tuojau, kai raitoji poli
cija puolus darbininkų demon
stracijų. Viena moteriškė, kuri 
su kūdikiu rankose buvo pir
mose demonstrantų eilėse, bu
vo policininko kardo kirčiu už
mušta. o kūdikis arklių kano
pomis sutryptas.

Įtūžę darbininkai tad puolė 
raitelius, ėmė traukti juos nuo 
arklių ir pliekti. Iš abiejų pu
sių prasidėjo šandyMfts.

Darbininkai priemiestčiuose, 
sužinoję kas dedas, ėmė bėgti 
į miesto centrą. Jų buvo dešim
tys tūkstančių, apsiginklavusių 
pagaliais, revolveriais, kūjais 
ir geležiniais kuolais.

Šimtai darbininkų 
žygiuoja j Viennų

PARYŽIUS, liepos 17. — 
Pranešimas iš Prahos sako, kad 
į Austrų sostinę Vienną šim
tai darbininkų žygiuoją iš pro
vincijos prisidėti prie sukilimo. 
Viennos ligoninės esančios pil
nos sužeistų ir visi automobi
liai tapę sveikatos biuro rekvi
zuoti.

* | Pacific and Atlantic Photo I
Garsus pietinės Illinois dalies butlegelių Šaikos vadas Charles Birger iš Herrino, su savo 

uviem dukterim, se. ere Mrs. Rose Schansky ir savo žmona (balta skrybėle) eina iš Franklin pa
vieto kalėjimo Bentune į teismabufį, kur jis su ke ifiis jo šaikos nariais yra teisiami už užmušimą 
West City mayoio Joe Adams. Teismabutis ir kalėjimas apstatyti kulkasvaidžiais. Birgcriui 
ua reikalaujama mirties bausmės, nors pripažys ama, kad jis užmušėjistčj nedalyvavo, vien

[Ts'untęs mayorą nužudyti savo šaikos narius. '•
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Viennoj paskelbta 
sovietų respublika?

MIT NC11EN AS, Ba vari j a, 1 i e- 
pos 17. — Vokiečių fašistų or
ganas Augsburgcr Zeitung sa
ko, kad Viennoj tapus paskelb
ta sovietų respublika. Viennos 
operos rūmai esą sudeginti.

Salzburge, Kufsteine ir Lin
ze, Austrijos pasienio miestuo
se darbininkai esą užėmę gele
žinkelių stotis ir kontroliuoją 
visokį susisiekimą.

Viennoj tapus sudaryta 
socialistų valdžia

PARYŽIUS, liepos 17. — 
Telegrama iš Belgrado prane
ša, kad Austrijos kancleris, 
kun. Seipel, atsistatydinęs ir 
kad tapus sudaryta socialistų 
valdžia.

sostinės Viennos gatves pairo- vo riaušininkų padegti, ugnies 
liuoja penki tūkstantiai infan- sunaikinti. Sunaikinta taipjau 
terijos kareivių plieno šalmais, vyriausiojo pašto įstaiga ir ko
kai per karą, stengdamies nu- lėtas 
malšinti kilusius praeitą penk- kelių 
tądien] 
pašaukta 
respublikos 
rių.

šaudymai
policijos pranešimu, vakar apie 
septyniasdešimt asmenų l$ivę 
užmušta ir apie 500 sužeista. 
VViener Tageblatt sako, kad už
muštų esą 150, o sužeistų 680.

I žinomas komunistas Fiala, 
kurs, sako, praeitą penktadienį 
šovęs pirmą šūvį ir 
pradžią visuotinoms 
esąs suimtas.

Vien no j paskelbta 
ties padėtis.

Socialistai atgauna kon
trolę darbininkams

Socialdemokratams ir darbo 
unijoms pavyko šiokia tokia 
tvarka atsteigti. Jų vadai atga-

kitų trobesių, 
reakcinių 

spaustuvės.
Socialdemokratai 

darbininkus manifestą, 
me sako:

“Mes nenorime konflikto 
tarp darbininkų ir respublikos 
armijos kareivių. Del to gi, 
draugai, tenebunie nė jokių de
monstracijų, o tik tylus, rimtas 
ir pilniausias dvidešimt ketu
rių valandų streikas.”

Visų viltys dabar atkreiptos 
į derybas, kurios eina tarp 
kanclerio Seipello ir socialde
mokratų vado Karlo Seitzo. Tų 
derybų vaisius veikiausia bus 
atmaina valdžioj, kurioj, ma
noma, socialdemokratai taipjau 
dalyvaus. Policijos prefektas 
Schober, kurį socialdemokratai 
kalti ifa, kad jis savo brutalu
mu ir išprovokavęs masių su
kilimą, veikiausiai bus privers-

vo kontrolę 50,000 darbininkų, tas rezignuoti.
kurie buvo patekę į Maskvos 
apmokamų ir apginkluotų agi
tatorių rankas.

Vakar ir užvakar komunistai 
visame krašte turėjo didelių
vilčių, kad kilę neramumai ir gvardiečių vadas Brennero pe- 
kautynės darbininkų su polici
ja padės jiems, komunistams, 
pasigrobti valdžią į savo ran
kas. Jų viltys betgi buvo bergž
džios. Komunistų vadai a rėš-

neramumus. l’agiubon 
dar du tūkstančiai 
gvardijos savhno-

vis nesiliauja, ir,

tuo Gavęs 
riaušėms,

apsiaus-

tarp jų 
laikraščių

išleido į
kuria-

Italų ultimatumas
Austrų vyriausybei
BERLINAS, liepos 17. — 

Insbruko praneša,
Iš

kad Italų

8 žmonės žuvo per audrą 
Kansas valstijoj

Tornadas sugriovė keletą 
šimčių namų; apie 100 asme
nų sužeista.

de-

CITY, Mo., liepos 
tornadų, kurs va- 

perėjo per Kan- 
rytų link ir kliu- 

kraštų, žuvo, 
žmonės ir

17. — Per 
kar vakarų 
sasa žiemiu 
dė Kansas City
kiek žinia, astuoni 
apie šimtas kitų buvo sužeista. 
Keletas dešimčių namą buvo 
sugriauta arba apdraskyta.

Skaudžiausiai nukentėjo ne
didelis South Park, Kas., mies
telis, esąs keletą mylių į piie- 
tų vakarus nuo Kansas City. 
Iš pustrečio šimto namų ten 
retas kuris išliko visai .sveikas, 
šiaip gi visi buvo daugiau ar 
mažiau gadnti, o 75 visai su
griauti. lame miestelyj keturi 
žmonės buvo užmušti ir dau
giau kaip dvidešimt pavojingai 
sužeisti. Kiti skaudžiau nuken
tėję miesteliai yra kebo, kur 
trys žmonės buvo užmušti, ir 
Burlingame.

Gen. Kaisek rengiasi pulti 
hankoviečius

Prašo šiaurės Kinų paliaubų, 
kad sukaupus jėgas prieš 
komunistus.

PEKINAS, Kinai, liepos 17.
Šiaurės Kinų [Pekino] karo 

vadas, gen. čan čungčanas, 
pranešė savo vyriausybei, kad 
Tsinanfu j j atlankęs Nankino 
[nuosaikiųjų nacionalistų] val
džios karo vado, gen. Čian Kai- 
šeko, atstovas ir prašęs pradė
ti derybas dėl padarymo pa
liaubų tarp Nankino ir Pekino. 
Tasai atstovas pasakęs, kad 
g«un. Čiau Kaišekas pasirengęs 
pradėti žygius prieš Hankovo 
komunistus ir dėl to norįs 
vengti kovos su tais, kurie irgi 
kovoja komunistus.

Nankine sudaryta karo ' 
taryba

NANKINAS, Kinai, liepos 17. 
— Nuosaikiųjų nacionalistų val
džia įsteigė karo tarybų, kuri 
turės autoriteto vyriausian 
karo vadui. Tarybos funkcijos 
bus panašios į Europos kraš
tų karo, laivyno ir aviacijos 
ministerijų funkcijas.

20 žmoniy prigėrė laivui 
paskendus

KALKUTA, Britų Indija, lie
pos 17. — Per smarkia audra 
paskendo Asiatic Steam Navi- 
p.ation kompanijos laivas Shah- 
zada, ir dvidešimt! laivo žmo
nių prigerg. Kiti penkiasde
šimt vienas buvo išgelbėti ir 
garlaivio Clintpnia atgabenti j 
Kalkutą. Nelaimė atsitiko apie 
penkiasdešimt] mylių nuo Hoo 
ghly upės žiočių.

Amerikiečiu skridimas į 
• Hawajus nepavyko

Pritrukę gazolino ir leisdamies 
Molokai salon sudaužė savo 
aeroplaną.

HONOLULU, liepos 17. — 
Amerikos civiliems aviatoriams, 
Ernestui L. Smitbui ir Emory 
B. Bronte, skridimas iš Oak- 
land, Cal., į Honolulu, Havajų 
salose, Barniajame vandenyne, 
nevisai pavyko.

Išskrido iš Oaklando liepos 
14 dienos rytą, i>enktadienj jie 
radio pranešė, kad pritrukę 
gazolino ir todėl esą priversti 
leistis į vandenį. Trys laivai 
tuojau plaukė jų gelbėti. Avia
toriai betgi dar turėjo tiek ga
zolino, kad sugebėjo pasiekti 
Molokai salų. Bandydami nusi
leisti salon, jie sudaužė savo 
City of) Oakland monoplaną, 
nors patys laimingai išliko 
sveiki.

•
Molokai, kurioj yra raupsuo- 

čių kolonija, yra viena Havajų 
grupės sala, truputį j pietų ry
tus nuo Honolulu. čia aviato
riai buvo paimti ir1 armijos 
Kropiami pargabenti i Hono
lulu. '

NUŠOVĖ JAUNUTĘ PAČIA 
IR PATS NUSIŽUDĖ

ROCK ISLANI), III., liepos 
17. Milane, netoli nuo čia, 
rado jų namuose negyvus Ja- 
mesą Crosswhite, 64 metų am
žiaus, ir jo jauna, 20 metų 
amžiaus, pačią, kurią jis vos 
prieš savaitę buvo vedęs. Iš vi
so matyt, kad senis savo jau
nutę pačią nušovė, o paskui 
pats sau galą pasidarė. Kaimy
nai sako, kad dieną prieš tai 
jie girdėję Crossvvhite namuose 
didelių barnių.

Vanzelti pradėjo bado 
streiką kalėjime

BOSTON, Mass., liepos 17.— 
Sacco-Vanzetti gynimo komite- 
as pranešė, kad Bartolomeo 

Vanzetti, kurs, kartu su Nico- 
’a Sacco, randasi Gharl<$towno 
kalėjimei vakar pradėjęs bado 
streiką.

Sacco ir Vanzetti, pasmerk
ti mirties bausmei dėl tariamai 
jų papildytos 1920 metais žmog- 
hidybės, teismo nuosprendžiu 
orėjo būt nužudyti kaip lie

pos mėnesio 10 dienų, bet 
Massachusetts gubernatorius 
Fuller bausmės j vyk i n imą' ati
dėjo vienam mėnesiui, taigi iki 
rugpiučio 10 dienos. Tuo tar
pu gubernatorius su speciali
oje komisija daro Sacco-Vanze- 
ttb bylos kvotų, kadangi buvo 
rimtų skundų prieš teisėjų 
Thayerą, kuris, Sacco ir Van
zetti bylą nagrinėdamas, bu
vęs iš anksto nusistatęs prieš 
kaltinamuosius.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

Paskelbta visuotinas 
darbininkų streikas
BUCHAjBESTAS, Bumanija, 

liepos 17. — Pranešimai iš 
oficialinių versmių sako, kad 
Austrijos kancleris, kunigas 
Seipel, ir jo valdžia kontro
liuoją Vienną.

Paskelbtas visuotinas darbi
ninkų streikas. Darbininkai 
pranešė vyriausybei, kad nė 
vienam traukiniui nebus leista 
apleisti kraštas.

Praneša, kad Viennos ka- 
( riuomenė perėjus darbininkų

Vengrija uždare susi
siekimų su Austrija

LONDONAS, liepos 17. — 
Iš Budapešto praneša, kad 
Vengrija uždarius susisiekimą 
telegrafu ir telefonu su Austri
ja. Pranešimas sako dar, kad 
per neramumus Viennoje*esą 
apie 200 užmuštų.

Viennoj paskelbta ap
siausties padėtis

BRATISLAVA, 
kija, liepos 17. -

Čechoslova-
Austrijos

rėjoj pasiuntęs Austrų vyriau
sybei ultimatumų, kad jei nor
mali traukinių tarnyba nebu
sianti ant tų pėdų atsteigta, 
Italija pastatysianti savo trau
kiniuose kariuomenės sargybas 
ir siųsianti juos per Tiroliu, 
Austrijoj, į jų regularinių ke
lionių vietas už Austrijos, nors 
dėl to ir tektų muštis.

ALGONA, Toya, liepos 17.
Greitajam traukiniui užgavus 
didelį kraustomąjį vežimą buvo 
užmuštas jo vežėjas.

ORHAustrijos socialdemo
kratų atsišaukimas

VIENNA, Austrija, liepos
17. — šian ir ten sostinės gat-1 Ties Brennero perėja Italija
vėse vis dar atsitinka kauty- turi sukoncentravus 10,000 ka
ilių tarp riaušininkų ir polici- riuomenės.
jos. Apskaičiuojama, kad per( Vokietijos ministeris Austri-
dvi neramumų dienas buvo už- . . 1Tv. v . O1 .v. jai, Hugo von 1______mušta 250 žmonių. Skaičius su- ‘ , ,y , .
žeistų nenustatyta; bet mano- ^urs ^uvo i Miuncne-

ną, aeroplanu išskrido ątgal į’džiasi 8:23.
Teisingumo rūmai, kurie bu-l Vienną. \7 [vakaro.

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai gražu ir ne per daup 
šilta; stiprokas mainąsis vėjas.

buvot , /.ui Vakar temperatūros Lerchenfeld. I............ roo r

ma, kad bus apie 1,000.

vidutiniškai 78° F. 
šiandie saulė teka 5:29, lei-

Mėnuo teka 11:41

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

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

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paštą iš 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, Dl.
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Namai ir Žemė
Lietuvių Nekilnojamo Turto Taryba 

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

K. J. MACKE, Pirmininkai — 2436 W. 59th Street
J. YUiKEVIClL’S, Sekretorius — 3647 Archer Avė., Lafayette 4195
A. N. MASULIS, Iždininkas — 6641 So. Western Avė., Republic 5550

Kaip nugalėti karštį i
Nelabai senai man teko už

eiti Į vieno pažįstamo gražiai 
įrengtą namą. Tai buvo karš
tai diena, kokių šioj vasaroj 
mažai tepasitaikė. Savininkas 
sutiko mane draugiškai ir 
šluostydamas gausų prakaitą 
nosine ištarė: “Sėskis, jeigu 
gali pakelti ant savo pečįų vi
są šilumą, kokią čia mes turi
me. Kad galėčiau, traukčiau į 
šiaurės nieko nclaūkdamas.**

Atsisėdau. Visi langai ir du- 
rvs buvo atdari, šeimininkas 
tęsė:

—Mes viską palikom atviru,

nes bijomies praleisti ir ma
žiausio vėjalio. Keista, kad vi
sos gudrios galvos rūpinasi na
mo apšildymu žiemos laiku, 
bet vasarai užėjus apie karštį 
niekas neprisimena, o juk tai 
nemažesnis žmogaus priešas.

Minėto asmens nusiskundi
mas suįdomino mane. Suradęs 
progą ėmiau teirautis ar iš- 
tikro nėra kokių nors priemo
nių, kad nors truputį apsaugo* 
ti namus nuo šilumos. Inžinie
riai, žinoma, turi savotiškų te- 
orijųv kurios paprastam žmo
gui sunkoka suprasti ir įvyk- 
dinti praktikoj. Todėl čia aš 
paduosiu tik lengviausius bu
dus. ' . ’• ,41

Atidaryti langus ir duris 
reikia nakties laiku, kuomet 
cų-as atvėsta. Dieną, kada sau
lė šild<^ atidarymas nieko ne
gelbsti, Kambarių grindis kiek
vienas šeimininkas privalo pa- 
liuosuoti nuo patiesalų (divo- 
nų), nes jie traukia ( šilumą. 
Įsigyti elektrikinius ventilia
torius, kurie nebrangiai kai
nuoja ir neišeik voja daug jė
gos.

Ką reikia daryt statant nau
ją namą, kad jis nepraleistų 
vidun karščio, pakalbėsime ki
tą kartą. —Girdėjęs.

1920 metais tūkstantis ply
tų jau kainavo $21 į mūrinin
kas gaudavo $1 I į dieną ir vos 
tejudėdavo 000 plytų. Ir štai 
kodėl dabar medžiaga ir dar
bas padidėjo septynis kartus.

Ar nevertėtų surengi" 
išvažiavimas?

Vilnius
1323-1923

Istorijos apžvalgą parašė
K. Binkis ir P. Tarutis I

Tiedu naujos dvasios Lietuvos rašytojai, lengva ir kiekvienam 
ruprantama kalba pradeda savo raitą: B

"Vieta, kurioje stovi dabar Vilnius, Senovėj buvo apaugusi JL 
milžiniškomis giriotais. X—XII šimtmečiais veik visa Lie- T 
tuvos žemė žaliavo liepomis, aržuolais, ošė šimtmetinėmis V 
pušimis ir gaudė eglių tankumynais, o tų girių pavėsy it 
liūliavo didžiuliai ežerai ą tekėjo vandeningos upės.” f
Ten, tose giriose, gyveno briedžiai, stirnos, šernai, meškos, £ 

ūdrai ir daugybės kitokių laukinių žvėrių; o paupiais knibždėti 9 
knibždėjo bitelių spiečiai ir saldu medutį darė. 1

Vilnius yra didelė ir labai puiki knyga, su daugybe paveik- i 
slų ir reprodukcijos: ją skaitai ir gerėsi — tai yra turtas, ku- & 
ns turėtų rastis pas kiekvienai žmogų. iC

Lietuvi, tu nebūki be Vilniaus, į
Vilnius musų buvo, musų bus! ¥

įsigyk Vilnių ir susipažink.
Kaina su prisiuntimu $4.00. — Parduoda <

NAUJIENOS ||
1739 So, Halsted Str., Chicago. III. «

Reikalauja keisti trobe
sių kodeksų

Pasirodo, jog dabartiniai įs
tatymą! apie namus toli gra
žu neatatinka šių dienų rei
kalavimams. Sekant juos ten
ka pakelti bereikalingų išlai
dų, nors triobesių stiprumas 
nei kiek negeresnių.

Delei tos priežasties, triobų 
komisionierius Chas. P. Pa

šile n paskyrė tris ekspertų ko
misijas studijuoti ši klausimą 
ir įteikti savo rekomendacijas. 
Architektų komisija bus, žino
ma, viena svarbiausių ir ją 
sudarys šie asmenys:

1) Aukštiesiems namams F. 
Carroll, Noward White ir F. 
Theilbar.

2) Mokykloms — J. Cris- 
tensen ir J. McCarthy.

3) 'Teatrams — P. Gerhardt.
t) Dideliems apavint.

Rissman, Robert de Golyer ir 
W. B. Ener.

6) Mažesniems namams — 
1*. Olseu.

Du nauji projektai

pereitos savaitės pabaigoj 
tapo paskelbta sumanymai sta
tyti du didelius namus pieti
nėj miesto daly, kainuojančius 
$1,700,00.

Vienas bus prie 79 ir State 
gatvės, skiriamas komeriiniems 
reikalams ir apartmentams. 
Antras — prie Kedzie,ir North 
avė., beivieik tos pat rųšies sta
tyba prasidės artimiausiu lai
ku.

$5.75 kainavo 1900 m. 
sudėt 1000 plytų;

dabar—$37
Tiems, kurie stebisi, kodėl 

namų kainos taip pašoko suly
ginus su praeitais laikais, ga- 

‘ lime patiekti) štai kokį faktą. 
1900 metais tūkstantis plytų 
kainavo $4.50; mūrininkas j 
dieną gaudavo $2.50 ir jis su
dėdavo apie du tūkstančiu ply
tų.

Kodėl Lietuvių Nekilnojamo 
Turto Taryba nesurengia ko
kio nors išvažiavimo arba pik
niko savo nariams ir abelnai 
visiems Chicagos lietuviams? 
Juk minėta taryba žino daug 
gražių vietų arti ir toliau nuo 
miesto.

Tokiame išvažiavime galėtu
mėm susieiti, užmegsti pažin
tis, 1 pasidalinti mintimis ir 
smagiai praleisti laiką.

Įdomu butų išgirsti ką mano 
tarybos valdyba.

Naujai narys. '

“Bungalow” pradžia — 
Indijoj

Kur pirmiausia atsirado nau
jieji “bungalovv”? Kai kurie 
žinovai tikrina, jog niekur ki
tur, kaip Indijoj, kame vieno 
aukšto namas su| veranda ir 
panašiais stogais plačiai ži
nomi. 'Tačiau visas bendrumas 
tuomi ir pasibaigia.

“Bungahriv” buvo žinomi ne 
vien tolimuose rytuose. Jų pla
čią giminę' rasime Anglijoj, 
Prancūzijoj ir Lietuvoj, kur 
ja» vadina bakūžėmis. Dar ne
labai senai ir Amerikoj maži 
namukai buvo vadinami “co~ 
ttages”.

Pamatinis turtas
Nekilnojama nuosavybė yra 

tvirčiausia iš visų. Įsigijęs ją 
gali būt ramus, nes ji nežūsta, 
nepinga ir nesunaikinama. 
Kiekvieno asmens idealas pri
valo būti nukreiptas į ją, nes 
čia gludi < pirmas ir tvirčiau
sias pasisekimas.

Apie įvairias šios srities ga
limybes pasiteiraukit pas bile 
vieną L. N. T. Tarybos narį.

KAIP TAUPINT LEDĄ? 
• ■ _1-----;-----

Vasaros laiku ledas greitai 
tirpsta. Kad nepasidaryt sau 
perdaug išlaidų, ledą galima 
taupinti sekančiu budu. Įvi- 
niok jj į laikraštį arba drobę 
ir laikyk inde. Jo šaltumas bus 
tas pats, bet veikimas kur kas 
ilgesnis. ' .

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

----------------------------------- ——1 1 ..... ••—------------------

De GAVIRIA, , ŽYMUS OPEROS ŽVAIGŽDĖ 
ę

U^kyIIi“Užpakalyj operos scenos ir na
muose, dainininkai pasilsi rūky
dami — bet labai atsargiu budu. 
Aš, kaip ir daugelis kitų, suradau, 
kad Lucky Strikes apsaugoja ger
klę. ir suteikia didelį stnagupug Aš 
rukau juos be mažiausios abejo- 
nes.” • '■ ■ '

“It’s toasted”
NEĮRITUOJA GERKLĖS—NEREIK KOSĖTI

Klausimai
I Klaus. Aš buvau nusamdęs 

kontraktorių pastatyti man na
mą už tam tikrą sumą pinigų. 
Pirma negu jis pradėjo darlrą, 
sutikome šį tą permainyt. Vie
nok kada namas buvo užbaig
tas, jis pridėjo prie pirmiau 
nustatytos sumos visas ekst
ra išlaidas, bet neatėmė to, 
ką jis sutaupino ačiū sutartom 
permainom. Ar kontraktorius 
teisėtai pasielgė? Meldžiu man 
paaiškinti. —J. G.

Ats. Musų nuomone, kon
traktorius turėjo suteikti jums 
kreditą už tą, ką ‘ jis sutaupė. 
Gal bus jis tą ir padarė, o 
jumsl atsiuntė tik likusias da
lis. Svarbu taipgi paties kon
trakto prasmė, kur privalėjo 
būti viskas sužymėta. Jei ne
galėsite išlyginti dalyko, kreip- 
kities į real estato ofisą arba 
advokatą.

II Klaus. Nuo mano kamba
rio lubų krinta dažai. Norėčiau 
vėl dažyti, bet nešinau kaip 
tat atlikti, kad daugiau nesi- 
luptų. —V. R.

Atsak. Tur būt jūsų kam
bariai buvo dažyti tuomet kai 
tinkavonė (plaster) dar tebe
buvo šlapi. Pačiam darbų at
likti nepatartumėm.

NORI TAPTI PILIEČIU
Skaityk

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25 centai — gaunamas 

Naujienose

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

Reikalauk tuoj aus prisiųsda, 
mas 25 centus.

Naujienos
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

Garsinkites Naiiiienusa

ROSELAND BOTTLING 00.
STANLEY SUDENT, Savininkas

Tel. Pullman 5625
Olselis near-bear, papso, icc creamo ir saldainių. Suteikiam patar
navimą su trokais dėl piknikų ir truck paritj. Mes turim penkis 

naujus trokus dėl patarnavimo jums dienų ir naktj.

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

Tai yra Didžiausia Lietuvių Muzikos Krautuvė 
Amerikoje, užpildyta su aukščiausios rųšies Pia
nais, Radioms, Phonografais, Rekordais, Rakandais 
ir Jewlery. Budrikas yra pardavęs du sykiu dau
ginus Pianų ir Radio kaip kitos visos krautuvės sy
kiu sudėjus. Pas Budriką Pianus, Phonagrafus ir 
Radios galima pirkt pigiaus negu kur kitur, todėl, 
kad Budrikas perka ant sykio daug, t. y. carlodais. 
Todėl ir gali pigiaus parduoti kaip kiti.

. Budriko milžiniškas kapitalas daleidžia jums 
pirkti ant lengvų išmokėjimų be nuošimčio.

Autorizuoti pardavėjai: Aukščiausios Rųšies 
Pianų ir Gulbransen Registering Pianų, Brunswick 
Prismaįone-Phonografų, Radiolų, Atwater Kent, 
Freshman Radio.

Dabar jau gavome naujus modelius 1928 Atwa- 
ter Kent, Freshman Brunswick-Prismatone, Radio
las, Gulbransen naujų Pianų.

Kviečiame visus pamatyt ir išgirst.

Jos. F. BudriK
3417-21 So. Halsted St. Chicago, III.

Tel. Boulevard 4705
P. S. Per vasaros karščius Krautuvė Sercdomis ir PėtnyČiomis 

uždaroma nuo 6 vai. vakare, kitais vakarais atidaryta iki 9 v. vadavę
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MUSŲ MOTERIMS'
>1 — Veda Dora Vilkienė— —  

ant nedidelės ugnies. Virk taip 
visą valandą. Įpilk truputį van
dens. Paduok karštą su maka
ronais, bulvėmis arba virtais 
ryžiais.

cukraus

gerųjų, baltųjų

baking jx>wder

1 pucdūkas sviesto
1 puodukas
2 kiaušiniai 
l::i puoduko

miltuė
3 šaukštukai
Vi. šaukštuko druskos
3 šaukštai saldžios Smetonos 

arba milko »
5 šaukštai vandens
1 šaukštukas cinamonų
V2 šaukštuko nutmeg

šaukštuko maltų gvazdi
kų

1 puodukas virtų, sukapotų
slyvų

Sumirkyk prieskonius karš
tame vandenyje. Sumaišyk ir 
persijok l>ent keletą sykių mil
tus, baking powderį ir druską. 
Ištrink cukrų ir sviestą sky
rium. Pridėk gerai išplaktus 
kiaušinius, 
mišinys
ir šviesiai

plak pakol visas 
ne bus labai lengvas 

geltonas. Pridėk 
prieskonius, paskui dėk miltų
mišinį pamainydama su pienu. 
Pradėk ir užbaigk su miltais. 
Pridėk slyvas ;* ■

Supilk į dvi apskritas blėtis 
Kepkt ne karštame pečiuje. 
Perdek sekamu mišiniu: 

virtų slyvų 
šalto vandens,2 puoduku

truputį druskos
šaukštai citrinų sunkos 
šaukštai cukraus 
puodukas milko
puodukas saldžios, tirštos 

Smetonos. Mirkyk slyvas per

2
6

3061

cukrų pagal skonies ir tefcul 
taip pastovi keletą minutų. Tu
ri būti U/į puoduko sukapotų1 
slyvų. Paskui pridėk citrinų 
sunkos ir atšaldyk. Sumaišyk 
milką su smetona ir plak pakol 
sutirštės. Sudėk slyvas prie iš-I 
plaktos Smetonos ir milko ir ( 
išlengvo sumaišyk.

GRANDŽIŲ IR PIENO LEDAI

Ypatingai rekomenduojame 
vaikams

1

2 Walter C. Bridgeman, pirmas 
lordas Anglijos admiraltijos,1

ISPANIŠKAS OMLETAS

4 kiaušiniai
1/2 šaukštuko druskos 
truputį pipirų
3 šaukštai karšto vandens
1 šaukštas sviesto
Atskirk trynius nuo baltymų 

pridėk druską ir pipirus prie 
išplaktų trynių, paskui prie 

j trynių pridėk išplaktus balty
mus. Lengvai išmaišyk, ir pa
kepink ant sviesto. Padaryk 

l vieną blyną ir iškepus j jsudėk 
pusiau.

Padaryk sekamą mišinį:

2 šaukštai sviesto
1 šaukšt. smulkiai sukapotų 

svogūnų
6 žalias alyvas (olives), su-

I Praradimas Svorio?

Mr. Cottfried Schifcinr, Prncott, Win., 
tako, "Ai svėriau 180 svarų, dabar ai sve
riu 155 svarus ir jaučiuosi vėl labai gerai. 
Al visai buvau nusilpęs ir mano skilvis vi
štikei buvo suiręs, kuomet ai atsikeldavau 
ii ryto ai jaučiausi labiau nuvargęs, negu 
vakaro eidamas gulti. Ačiū jums ui geras 
pasekmes, kurias gavau su pagclbn Nuga- 
Tone.”

Nuga.Tone jau yra atlikusio* puikių da
lykų per 36 metus. Virė milionas vyrų ir 
moterų pasidarė stipresniais ir sveikesnlais 
vartodami tas gyduoles. Niekas negali su
silyginti su Nuga-Tonc suteikime geresnio 
apetito Ir pagelbėjime vlr*k»nim<>. Jos su
telkia daugiau .gos nervami ir labiau su
stiprina raumenis, praėullna svaigu! j, ui- 
k lėtėjimų, sustiprina inkstus ir kepenis, 
praėalina reumatizmų ir neuralgijų, sutel
kia atėvieiinanti miegų. padaugina silp
niems svarumų. Nuga-Tone yra labai geros 
dėl silpnų, nervuotų vyrų ir moterų. Jos 
yra parduodamos vaistinėse, ir jei nesutei
kia gerų pasekmių, pinigai grąžinami. Tik
rai nusipirkite 1 buteli ėlandie.

Yarda 4951 
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas 

AKUiERKA 
3252 So. Halsted St.

t. VIDIKAS-LULEVICH

Viršuj Universa)
1

State Bank

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMESTRIST

AKUSERKA
3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 

' vanijos ligon- 
I bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

Valandos nuo
8 ryto >ki 2 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vaL vakare.

Tel. Boulevard 6487 
4619 S'o. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
Kenvvood 1752 

Praktikuoja 20 metų

Sunka iš dviejų orandžių
2 šaukštai citrinų sunkos 

puodukas vandens 
puoduku cukraus
puoduku milko arba sal

džios smetonos
Virk cukrų ir vandenį pakol kuris padavė Anglijos pieną lai- Į

neliks 2 puoduku siropo. At-' vyno mažinimo konferencijai,1 -
kapok

1/2 žaliojo pipiro
1% puoduko virtų tomatų
1 šaukštas sukapotų grybų 
truputį pipirų ir “cnyenne”
Paimk ant skaurados sviestą,

■ • Į jj.

; tomates ir 
virk neilgai. Paskui sudėk vis
ką likusį. Padėk keptus kiau
šinius ant torielio ir užpilk mi
šiniu.

Į Gali paduoti kartu ir keptas 
. arba virtas bulves.b 

su ] -----------------

šaldyk, supilk citrinos ir oran- kurioj dalyvauja Anglija, Jungt., 
džio sunkas. Pilk išlengvo į Valstijos ir Japonija ir visos 
atšaldytą saldžią smetoną. Su- trys padavė atskirus pienus, 
šaldyk. Maistingi ir sveiki le- Anglijos vienas iššaukęs didelį 

sujudimą tarp amerikiečių, net; 
1 pasiūloma sumažinti kruzerius

MAIŠYTŲ VAISIŲ GĖRIMAS jkj 7>500 tonų ir knnuo|es su. (svogūnus, žalius pipirus 
mažinti 6 colių, kas ekspertų Pakepink. Supilk t... 
nuomone, leistų anglams karui 
ištikus, paversti visus pasažieri- 
nius laivus į karo laivus ir tuo 
nugalėti amerikiečius.

6 orandžių sunkos
6 citrinų sunkos
1 puodukas smulkiai supiau-

banaliai, smulkiai supiaus-

Kūdikio Pudra Ligo
nių Pasirinkimas

Johnson’s Baby ir Toilet Pow- 
der yra padarytas iš puikiausių 
talkų visam pasauly — Itališko 
talko. Jo švelninančios dalys 
pašalina suaižėjimą — sugeria 
šlapumą — ramina... vėsina... 
gydo... Štai dėl ko ligoninės 
rekomenduoja jj po kūdikių 
maudyklės ir kiekvieną kartą 
pakeičiant palas.
Vartok Johnson’s Baby Soap 
kūdikių maudyklei... Vartok 
Johnson’s Baby Cream pašali
nimui šiurkštumo, išpučkavimo 
ir bile odos netvarkos.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paulina S t., Chicago, III.

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimų

Grairt Works Pharmacy
4847 West 14th Street

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679
— ■■ »aa——a ■■—aa| aa

1 puodukas cukraus
3 puodukai vandens
1/2 puoduko smulkiai sup.’au- 

stytų vyšnių.
2 kvortos “soda vvater”
Virk cukrų ir vandenį 5 mi 

nutes, atšaldyk, sudėk vaisius. 
Supilk bliudan, bliudą padėk

ant ledo. Kaip atšals, supili 
“soda water” išmaišyk ir 
pilus stikhiosna paduok. KUMPIS IR BULVĖS

SB47

SAULĖS PUNCH

6
6
2

At

' Riekę žalio kumpio 1/2 colio 
storumo

‘ IV2 puoduko pieno
, 2 puoduku žalių, riekutėmis 
supiaustytų bulvių

| Jeigu kumpis bus sūrūs, 
mirkyk jį vandenyj pusę va
landos.

Babies Lo ve It
Del skilvio ir vidurių neema- 
gumų iš priežasties dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip šis saugus Kūdikių 
Laaative.

MrS. W1N8LOW*S 
Syrup

orandžių sunkos 
citrinų sunkos 
puoduku cukraus 
puoduką vandens 
kvortos “ginger ale“ 
kvorta “soda watėr” 

Virk cukrų su vandeniu.
šaldyk, supilk sunkas. Supilus | Pakepink kumpį iš- abiejų 
į tam tikrą “Punrhui” stiklinį pusių. Sudėk į molinį bliudą, 
bliudą. Bliudą padėk ant ledo/apdėk bulvėmis, užpilk pieną 
Supilk ginger ale ir ant galo ir kepk pečiuje apie valandą 
“soda \vater”. Paduok nelau- laiko.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
dek naudingų žinių, 
ksin NttniipnoA

kus.

VIŠTA EN CASEROLE VASAROS SALOTOS

31/2 sv. vištienos
Druskos, pipirų ir imbero 
l/į puoduko tomatų 
2 šaukštai sviesto 
2 šaukštai miltų 
Nuvalyk, nuplauk ir 

tyk vištą nedideliais

košės

• Lengvai virškinamos

1 didelis agurkas
2 tomates
Prancūziško dažalo iš uksuso 

ir alyvos /supiaus-.
šmotais. | Gerų, šviežių salotos lapų, 

žiūrint kaip kam tinka, galima Jeigu nori kad salotos butų ge- 
didesniais arba maž<Yniįais ro® laikyk’ ledaunėj suvynio- 
šmotais. Užpilk druskos, pipirų jus į švarų, šlapią skuduru. 

1 ir imbiero pagal skonies. Api- Nulupk ir labai plonai supiaus- 
l>erk miltais ir pakepink ant tyk agurką. Sudėk pirmiausiai 
skaurados pakol gerai apsi- salotas anį torielio, paskui 
keps. Jeigu nori, gali pridėti gražiai sudėk agurkus ir to- 
prie tomatų truputį svogūnų, matus smulkiai supjaustytus ir 
supiaustytų selerų arba mork- apipilk prancūzišku dažalu.
vų. Sudėk viską į molinį ar- Galima valgyti su mėsa arba 
ba geležinį puodą ir apdengus be mėsos su kietai išvirtais 
kepk pečiuje arba ant pečiaus kiaušiniais.

3061 Originališka ir graži vasarai 
suknelė. Gražiai išrodys iš lengvo t 
šilko arba kokios kitokios tinkamos 
materijos.

Sukirptos mieros 16, 18 metų, taip
gi 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę. 
36 mierai reikia 2% yardų vienos rų
šies materijos ir 1S< yardų skirtingos 
materijos.

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

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

2847 PraktiSka vasarai suknele, 
nes jų galima dėvėti prie kiekvienos 
progos, — namie ir ant gatvės, ir 
pasisiūdinti iŠ byle kokios nesunkios 
moterijos.

Sukirptos mieros 16 m., 18 m. ir 36, 
39, 40, 42 ir 44 colių per krutinę. 36 
mierai reikia 3V6 yardų vienos rųšies 
moterijos ir ’zi yardo skirtingos ma
terijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virė 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavarde 
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, III.

Pinigai Lenkijon

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

siųsti man pavyzdį No __ ______
Mieros .................. «... per krutinu

NAUJIENOS Pattem Dept
’ 1789 S. .Halsted 9t., Chicago, III.

čia įdedu 15 centų ir prašau at
siųsti man pavyzdį No---------- —.
Mieros_______ _____  per krutinę

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

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

Norėdami pasiųsti pinigus Lenkijon, Lietu
von ar Rusijon, visados kreipkitės į Naujienas.

(Vardas ir pavardė) (Vardas ir pavardi)

(Adresas) (Adresas) 1739 So. Halsted St., Chicago, III

(Miestas ir valst.) (Miestas ir valst.)

Įvairus GydytojaiEsu baigęs 
slą Idiana 
versite. Esu 
gistruotas ap 
tickorius ir tu- 
r i u daugelio 
metų patyrimą 

Išpildau 
receptus sąži
ningai ir atsar 
giai už pigiau 
šią 
ną. 
vo 
sus 
rie 
komi 
siose aptiekose. Rekomenduoju gy
duoles ir duodu patarimus. Atei
kite ir persitikrinkite. Visi busi
te užgar.ėdihti.

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

J. MALACHOVVSKAS

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 sutarti

galimą kai- 
Laikau sa 

aptiekoj vi- 
dalykus, ki 
tik yra lai-' 

didžiau-

.Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedaliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaza 3210

A b V 6RATAI
JOHN KUCHINSKAS ir BALYS F. MASTAUSKAS praneša visuo
menei, kad nuo Liepos (July) 1 d., 1927, abudu turės savo ofisą vie
noj vietoj ir iš vieno praktikuos advokatystę, būtent, vedimą visokių 
provų-bylų (visuose teismuose), egzaminuos pbstraktus ir kitokius 
nuosavybės dokumentus pirkime ar pardavime namų, lotų ar biznių; 
taipgi darys visokius legališkus dokumentus, raštus, kontraktus ir 
suteiks patarimus (rodąs) kiekvienam reikale.

Ofiso antrašas:
2221 West 22nd Street

Telefonas Canal 2552
VALANDOS nuo 9 ryto iki 8 vakare, Seredoms ir Pėtnyčioms 

nuo 9 ryto iki 6 vak., Nedėlioms nuo 11 ryto iki 1 po pietų.
Su visais reikalais prašome kreiptis virš minėtoms valandoms ir 

gausit tikrą ir teisingą patarnavimą visuose reikaluose.

Lietuviai Advokatai

. 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 X-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.

(Dienomis: Canal 
Telefonai: ) 3110. Naktį

| South Shore 2288
’ Boulevard 4136

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

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn St., 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, iSskyrus ketvergą.

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearborn 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. Yarda 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojlmai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

John Kuchinskas ir 
Bailys F. Mastauskas
Lietuviai Advokatai

2221 W. 22 St,
arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552 t 
Valandos 9 ryto iki 8:00 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6. 
NedSlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

t

A. A. SLAKIS
y 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—

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, 111.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vdikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro, Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

> ■ ■ ........ ■■-■n- <

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunaa 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 
...................... .i z

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 S'o. Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

l Namų Tel. Pullman 6877

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais 
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart PanedSlio ir 
Pėtnyčios

b... ... . I .............. —j

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 St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—8 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 6353

------- -----

DR. FREDA HIRSCHBERG 
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

11256 South Michigan Avė. 
Valandos: 2 iki 4 P.M. 7 iki 9 P.M. 
apart ketvergo ir subatos vakarais. 

Phones: Office Pulman 9278 
Res. Plaza 2222

HARRY LAWRENCE 
ADVOKATAS 

11256 Michigan Avenue 
Telephone Pullman 9278 

Miesto Ofisas 
77 W. Washington Street 

Telephone Central 3540
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šią savaitę (rodos, ketvirtadienį) pasibaigė byla tri
jų monarchistiškų juodašimčių, kurie sausio mėnesyje 
užpuolė ramią darbininkų demonstraciją Schattendorfe 
(Vengrijos pasienyje) ir nušovė vieną raišą karo vete
ranu ir vieną vaiką ir sužeidė penkis kitus asmenis. Nors 
tie žmogžudžiai patys prisipažino prie kaltės, bet teis
mas juos išteisino. Chicagos “Tribūne” korespondentas, 
kurio niekas neįtars pataikavimu socialistams, apie tą 
bylą rašo: . ;

“Bet tardymas buvo vedamas taip, kad pnsai- 
kintieji posėdininkai (“džiurė”) turėjo sutikti su tei
sėjo prašymu, kad jie išneštų išteisinantį nuospren
dį. Buvo bijotasi, kad pasmerkiantis verdiktas iš
šauks civilį karą.”
Taigi politikuojančio teisėjo užsispyrimu, žmogžu

džiai, viduryje dienos nušovusieji raišą žmogų ir vaiką, 
tapo surasti “nekaltais”!

Suprantamas dalykas, kad darbininkai šitokiu begė
dišku teismo nuosprendžiu baisiai pasipiktino. Jie su
rengė didelę protesto demonstraciją. Bet kuomet de
monstrantai, šaukdami “šalin justicijos prostitutes!”, 
prisiartino prie valdžios namo, vadinamo Teisingumo 
Rūmais, tai staiga juos puolė raita policija, apsiginkla
vusi šautuvais ir kardais, ir ėmė žudyti demonstrantus.

Apie šitą antrąją pasibaisėtiną valdžios provokaciją 
Associated Press vienoje savo telegramoje praneša taip: 

“Atvykusieji į Brastislavą (Jugoslavijos pasie
nio miestelį) žmonės, kurie savo akimis matė riau
šių pradžią, sako, kad jos prasidėjo, kuomet raita 
policija užpuolė darbininkų demonstraciją. Jauna 
moteriškė su kūdikiu rankose, ėjusi demonstracijos 
priešakyje, buvo užmušta šoblės smugiu, o kūdikis 
buvo sutremptas arklių kanopomis.

“Darbininkai ėmė versti raitelius nuo arklių ir 
mušti juos, kaip padūkę; tuomet prasidėjo iš abiejų 
pusių šaudymas...”
Šitie faktai parodo aiškiai, kas yra to baisaus krau

jo praliejimo kaltininkas.
Kaltininkas yra Austrijos “krikščioniškoji” valdžia,

. nimą, grafienė tą naktį gulėjo 
, viena.

Kitą dieną ji liepė pašaukti 
vyrą, tikėdamasi, kad toji jos 

‘ bausmė bus paveikusi j j, bet ap- 
I siriko,—senis buvo' nesukalba

mas.
( Pirmą kart savo gyvenime ji 

aiškinosi jam, stengėsi perkal- 
j bėti, įrodinėjo, kad skola skolai 
1 nelygi ir kad reikią skirti prin

cą nuo vežiko.
Kur tau; senelis) ir girdėti ne

norėjo.
Nebežinojo senelė nė kas da

ryti.
Ji turėjo gerą pažintį su vie

nu pažymėtinu asmeniu.
Gal jums teko girdėti Sen- 

žermanas, apie kurį tiek daug 
nuostabaus pasakojama.

Girdėjot gal: laikė jis save 
žydu ir gyvenimo eleksyro bei iš
minties akmenio išradėju. Juok- 
dhvosi iš jo kaip iš šarlatano, o 
Kazanova savo užrašuose, rašė 
jį šnipą buvus. Nežiūrint, tačiau, 
į tą savo paslaptingumą, jis tu
rėjo gana simpatingą išvaizdą ir 
buvo žmonių mylimas. Grafie
nė ir dabar tebemyli jį ir pyks
ta, jeigu kas nors su nepagarba 
apie jį atsiliepia.

Ji nusprendė kreiptis prie jo 
ir paraše jam raštelį, prašyda
ma neatidėliojant atvažiuoti.

Sen-žermanas į jos kvietimą 
greit pribuvo. Juodžiausiais 
bruožais apipiešė ji savo vyro 
barbariškumą ir gale pasakė,— 
jog visą savo vilt* dedanti tik 
jame. Sen-žermanas užsimąs
tė.

—Aš galiu suteikti jums rei
kalaujamą sumą, — tarė jis — 
bet žinodamas, kad jus nenu-

savo

_______________________ Pirmadiesis, Liepos 18, 19.
švietėsi. Ištuštinę savo taures, 
jaunuoliai, kas sau, išsiskirstė. 

♦ ♦ ♦ 
i i

n.
Senoji grafienė sėdėjo 

kambary priešais veidrodį.
Trys mergelės-tarnaitės apie 

ją šokinėjo. Viena jų dažus lai
kė; antra segtukų dėžutę; trečia 
aukštą kepurę, ugnies spalvos 
juostelėmis apvadžiotą.

Grafienė, kad ir sena būda
ma, griežtai sekė septyniasde
šimtų metų mada# ir rėdydavosi 
taip ilgai, ir tokiu atsidėjimu, 
kaip ir prieš šešiasdešimt metų. 
Kažką siuvinėdama prie lango 
sėdėjo jauna panele, grafienės 
auklėtinė.

—Šveiką, grand’maman! — 
tarė įėjęs jaunas karininkas.

—Bon jour madamoiselle Li- 
se! Aš atvykau pas jus, grand,- 
maman, su prašymu.

—Ko norėjai Paul?
—Leiskite man perstatyti 

jums vieną iš mano draugų ir 
penktadienį atvešti jį pas jus 
baliun. , j

Atvažiuok su juo tiesiog pas 
mane ir perstatys], O ar buvai 
vakar pas ***.

Kaipgi! labai linksma buvo; 
šokom ligi penkių ryto. Man la
bai patiko Eleckaja.

Mano mielas! Koks ten jos 
gražumas? Ne tokia buvo jos 
močiutė kunigaikštytė Darija 
Petrovna!

Dabar ji turi būti labai pase
nus?

Kaip, pasenus? Jau sepytni 
metai kaip ji mirus, — tarė 
Tomskis.

Panelei pamerkus, jis prisimi-

* Bolševikų suagituotieji triukšmadariai SLA. 36-je 
kuopoje atsisakė nusilenkti Pildomosios Tarybos patvar
kymui dėl to, kad, pasak jų, esąs dar “aukštesnis autori
tetas”, negu Pildomoji Taryba. Tas autoritetas tai — 
valdžia ir teismai.

Savo pravadyrių lupomis tie triukšmadariai pareiš
kė SLA. įgaliotiniui p. Vitaičiui, kad jie tiktai tuomet pa- 
siduosią “Pildomosios Tarybos valiai, jeigu Illinois vals
tijos “inšiurens departamentas” patvirtins jos tarimą.

Bet šiandie bolševikai jau pradeda suprast, kad jie. 
išsišoko visai be reikalo. “Gramotnesnieji” tarpe jų nu-1 
mano, kad valdžia negali remti tų elementų apdraudos 
organizacijoje, kurie laužo tos organizacijos įstatus ir 
niekina jos vyriausybę. Todėl jie jau ėmė “bekiuoti” sa
vo spaudoje. . ..

štai “Laisvė” liepos 12 d. rašo, kad komunistai Susi
vienijime visai nesirengią skųsti SLA. viršininkus val
džiai arba teismams, tik tie nedorieji “menševikai ir tau
tininkai” norį juos išprovokuoti, kad jie skųstų. Ir ve
kaip tas komunistų šlamštelis išvadžioja: vadovaujama praloto Seipel’io!

“Išprovokuoti nėra jau taip sunku. Laužant Ji iššaukė skerdynę, paversdama šlykščių monar- 
konstituciją (kas ją baužo — ar ne komunistai? “N.” (histiškos politikos įrankiu teismą, taip kad pastarasis 
Red.), demoralizuojant organizaciją (o kas tie de- viešai pripažino “nekaltais” žmogžudžius, užpuolusius 
moralizatoriai — ar ne komunistai? “N.” Red.) ir darbininkų demonstraciją gatvėje. Ir paskui ji pradėjo 
mėtant narius galima lengvai tikėtis pasipriešinimo 
iš narių ir čia jau proga pasidaryt mučelninkais ir 
eikvoti pinigus neva apgynimui organzacijos, papil
dymui savo privačiu tuščio kišeniaus (komunistai iš 
savo patyrimo žino, kad “mučelninkai” taip daro.
“N.” Red.).” ____
Bet “Laisvės” rašytojas reiškia viltį, kad komunistai 

nesiduos “išprovokuoti” ir neis “skųsti vrišininkus val
džiai ar teisman”. Jie nesiduos todėl, kad jie

“nėra tie žmonės, kurie buvo kelioliką metų atgal. 
Darbininkai (suprask: komunistai. “N.” Red.), gavę 
vieną-kitą lekciją, yra atsargesni.”
Pasirodo, kad kai kurie bolševikai vis tik pasimoki

no iš tų “lekcijų”, kurias jie yra gavę per keletą pasku
tinių metų, ir žino, kad melagingais skundais, prie kurių 
juos buvo sukurstę humbugiški advokatai, negalima nie-;

f kerdynę, pasiųsdama prieš darbininkų minią ginkluotus 
kazokus, kurie tūkstančių žmonių akyse nužudė moteriš
kę ir sutrempė jos kūdikį.

Šitokiu gyvulišku valdžios pasielgimu ir vergai butų 
pasipiktinę, ne tik laisvi žmonės. O Viena, reikia atsi
minti, yra darbininkų valdomas miestas!

Kad savo negirdėtą provokaciją pridengus, jėzuitas 
Seipelis, matyt, tuoj iškilus riaušėms, ėmė siuntinėti į vi
sus kraštus pasaulio telegramas, kad prieš jį sukilę “bol
ševikai”.

Budelis! ,. * < •

#?į A. Puškmąs

♦S —

Bet ne visi bolševikų pastumdėliai dar tą supranta, i

Jiems dar, gal būt, reikės daugiaus lekcijų.

Verti
J. Montvila.

PIKIU f
DAMA t

RIAUŠĖS VIENOJE. /

Visai netikėtai Vienoje, Austrijos sostinėje, įvyko 
kuone revoliucija. Darbininkų minios susirėmė su gink
luota policija, ir rezultate — šimtai žmonių užmuštų ir 
sužeistų. Vienoje ir apielinkėse paskelbta apgulos padė
tis. Profesinės sąjungos ir socialdemokratų partija iš
šaukė darbininkus į generalį streiką, ir šioje valandoje vą lošė \Lrtom i^ ” Ilga žiemos 
nežinia, kas pasidarė su valdžia — ar ji dar tebėra savo Į naktis bematant praslinko; va- 
vietoje, ar tapo nuversta. - i karionės ėjo ryto penkiomis.

Pirmutinės sensacingos telegramos, pranešusios apie i Išlošiusieji su dideliu apetitu 
šituos netikėtus įvykius, sakė, kad tas riaušes Vienoje 
padarę komunistai . Jos skelbe, be to, kad sukilėliai ;?talo 
įsteigę Austrijos sostinėje “sovietų respubliką”. Kaimy- j Bet, pasirodžius 
nų valstybės, pabugusios to “raudonojo pavojaus”, per prasidėjo pašnekėsią, 
savo pasiuntinius buk pasiūliusios Austrijos valdžiai at- visi dalyvavo.
siųsti savo armijas ir įsteigti “tvarką”. . kaiP tau» Siirinai, »ian-

Šitie pranešimai, žinoma, buvo melagystė. Nes Aus- j* ‘̂sek®sl ? —PaklausS šeiminin- 
trijoje komunistų beveik nėra. Apie “sovietų respubli- alPrai0Šiau> kaip paprastai, 
kos” įsteigimą jie tenai nė sapnuoti negali. AustrijosINelaimingas esu: lošiu, rodos, 
darbininkų unijose komunistai turi mažiau įtakos, negu ramiai, nesikarščiuodamas, ir 
Amerikoje. O politikoje komunistų reikšmė tenai yra 'ią_prasilošiu! 
lygi nuliui. Nežiūrint to, kad Austrijoje yra visuotinas 
balsavimas ir proporcionalė rinkimų sistema, duodanti 
progos ir mažoms partijoms pravesti savo atstovus į par
lamentą, nė vienuose rinkimuose nepraėjo į Austrijos 
parlamentą nė vienas komunistų atstovas.

Tos telegramos apie “bolševikišką revoliuciją”,' aiš
ku, buvo paleistos j pasaulį tikslu apgauti viešąją pasau
lio opiniją.

Pikių dama reiškia slaptą t —Hermanas—viską aoskait-
pi k to geidimą.

Naujausioji spėjimų knyga.

Daraganotas dienas leido 
jie lošdami; kėlė, atleisk 
jiems Dieve, nuo penkiasde
šimt, lig šimto.

O, kad atmintų ką išloši- 
nėjo, vis kreida užrašinėjo.

Kartą pas gvardietį Narumo-

šampanui, 
kuriame

Darbininkų riaušes Vienoje iššaukė ne komunistai, 
bet begėdiška praloto Seipelio valdžios provokacija.

Tu, kaip matai, ir nepyksti. 
Stebėtinas tavo tvirtumas.

—O Hermanas! —tarė vienas 
svečių, rodydamas į jauną inži- 
nierį:—niekad 
neturėjęs, 
kiaurą naktį ir žiuri kaip mes 
lošiame.

—Lošimas mane labai įdo
mauja, —tarė Hermanas: —bet 
aš negaliu aukoti reikalingus pi
nigus tam, kad išloščiau nerei
kalingus.

rankose kortų 
sėdi su mumis per

liuoj antis vokiety s, tai tiek! pri
dūrė Tomskis. Kas man nesu
prantama, tai mano močiutė, 
grafienė Ona Teodorovna.

—Kaip ? Kas ?—sušuko sve
čiai.

—Neikaip negaliu suprasti,
delko mano močiutė dabar nelo- 
v • šia.

—Ir kas gali būti nuostabaus, 
kad aštuoniasdešimt*# metų sene
lė nelošia? tarė Narumovas.

—Tai jus apie ją nieko neži
note?

—Ne; tikrai, nieko!
—Tai paklausykit! Reikia ži

noti, kad mano močiutė, prieš 
šešiasdešimts metų, kurį laiką 
gyveno Paryžiuj, ir ten labai 
madoj buvo.

Žmonės visais budais stengėsi 
pamatyti la Venus moscovite. 
Moterys tais laikais buvo nely
ginant faraonai kofcie.

Kartą ji lošdama Orleano Ger- 
cogo rūmuose, pastarajam žo
džiu pralošė didelę sumą pinigų. 
Parvažiavus namon, ji pranešė 
apie tai savo vyrui ir įsakė už
mokėti skolą.

Jis jos bijojo, kaip ugnies, 
vienok, išgirdęs apie tokį didelį 
pralošimą, sumišo, atsinešęs są
skaitas parodė jai, kad per pusę 
metų čia begyvendamu, jau pu
sę miliono išleido ir griežtai at
sisakė mokėti.

Reikšdama savo nepasitenki-

rimsite, ligi paimtąją sumą grą-in®’ ka(^ nuo grafienės slepiąijia 
žinsite, aš nenorėčiau jus naujais - ~
l upesniais apsunkinti. Yra bu- 
das, kuriuo jus galite atsilošti.,

—Bet, malonus grafe, atsakė 
senutė—aš jums sakau, jog mes 
visai neturime pinigų.

—Pinigai čia visai nereikalin
gi—tarė Sen-žermanas, —tik 
paklausykit.

Ir jis atidengė jai paslaptį, už
kurią kiekvienas iš musų bran
giai mokėtų...

Jauni lošikai dar didesniu aty- 
dumu klausėsi.

Užsitaisęs pypkę ir užsitrau
kęs durną, Tomskis tęsė toliau:

—Tą pat vakarą grafienė nu
vyko į Versalį au jeu de la reine. 
Orleano Gercogą radus belosian
tį, ji mandagiai atsiprašė, neat- 
nešus skolos, pasiteisindama su
melavo kažkokią istoriją ir pra
dėjo su juo lošti.

Išsirinkus tris kortas, ji pa
state jas vienų po kitai, visos 

trys išlošė soniką ir ji visiškai 
r tsilošė.

—Toks atsitikimas! — tarė 
\ ienas svečių.

—Pasaka! —pridūrė Herma
nas.

—Gal buvo pasiženklintos kor
tos! pridėjo trečias.

—Nemanau, — rimtai atsakė 
Tomskis.

—Kaip tai! — tarė Narumo
vas:—tu turėdamas senutę, ku
ri paeiliui tris kortas atspėja, 
lig šiol neišsiklausei iš jos tos 
kabalistikos ?

Ką po velnių? —atsakė Toms
kis—ji turėjo keturis sųnus, jų 
tarpe ir mano tėvas buvo, visi 
keturi buvo gerais lošikais ir ji 
nė vienam iš jų tos paslapties 
neatidengė, nors tas, tiek jiems, 
tiek man, butų neprošalį.

Bet štai ką man pasakojo ma
no dėdė, grafas Iljičas. Velionis 
šaplickis, kursai prašvilpęs mi- 
Honus, vargingo galo susilaukė, 
viena korta, rodos, Zoričui, apie 
tris šimtus tūkstančių pralošė. 
Jis buvo jau nusiminęs. Močiutė, 
kuri visados buvo griežta jau
nųjų išdykumui, jo pasigailėjo. 
Davė jam tris kortas, kurias* jis 
turėjo vieną po kitai pastatyti 
ir išgavo iš jo garbės žodį, kad 
jis daugiau jau niekad neloš.

Pirmai kortai čaplickis pasta
tė penkiasdešimts tūkstančių su
mą ir išlošė soniką; užvožę# pa- 
rolį atsilošė ir dar išlošė.

Bet, laikas eiti gulti: jau še
šios be ketvifties. Ištiesų jau

jos vienminčių mirtis, ir prikan

—Mirė, girdi. Aš ir nežino
jau. Mudvi kartu buvom pa
šauktos į freilines ir kada mud
vi persistatinčdavom, ponia... Ir 
grafienė šimtąjį kartų papasa
kojo ainiui savo anekdotą.

Na, Paul, — pratarė paskiau 
ji:—dabar, padėk man atsistoti. 
Liza, kame mano tabakinė?

Ir grafienė drauge su savo 
mergelėmis išėjo baigti tualetą. 
Tomskis pasiliko su panele.

—Ką tokį jus norite grafienei 
perstatyti? tyliai paklausė Li
za Ivanovą.

—Narumovą. Gal pažįstat jį?
—Ne. Jis karys, ar civilis?
—Karys.

—Inžineris ?
—Ne, kavaleristas. Kodėl jus 

manot, kad jis inžineris?
—Paul!—pasigirdo iš anapu: I 

uždangų grafienes balsas — at 
siųsk man kokį nors naują ro
maną, tik, meldžiamasis, ne iš 
čionykščių.

—Kaip tai grand’maman?
—Tai yra tokį romaną, kuria 

didvyris nesmaugtų savo tėvą 
arba motiną, ir kuriame nebūtų 
skenduolių, pastarųjų aš labai 
bijau;

—Dabar tokų romanų nėra.
Gal norite rusų?

O, ar yra rusų romanų?... At-- 
siųsk, meldžiamasis, atsiųsk!

Atleisk grand’maman, aš sku
bu...

Sudiev, Liza Ivanovu! Kodėl 
jus manėt, kad Narumovas in
žineris ?

Ir Tomskis išėjo.
Liza likosi viena. Padėjus sa

vo darbą į šalį, ji žiurėjo pro! 
langą. Tuoj aus, vieno j gatvės j 
pusėj, pro kampą, pasirodė jau
nas karininkas.

Ji paraudonavo, paėmė darbą 
ii’ nusilenkė prie pat siuvinio.

Tuo tarpu įėjo jau galutinai - 
apsirengusi grafienė ir tarė sa
vo auklėtinei: (

Įsakyk, Liza, pakinkyti kariet 
tą; važiuosim pasivažinėti.

Elzbieta atsistojo ir pradėjo 
dėstyti savo siuvinius. Ar tu | 
kurčia, ar kuris galas, — suriko 
grafienė. Liepk greičiau pakin
kyti karietą! . f)

'i uojau! tyliai atsakė panelė ir 
išėjo j prieškambatį. 1 Įėjęs tuo-; 
tarpu tarnas, padavė grafienei 
Povilo atsiųstas knygas.

Gerai, padėkok jam, tarė gra
fienė.

dus daugiau)

GYVENIMAS
Mlneainis žarnalas

Antanas Žymontas
Redaktoriua-Leidijaa

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. Boalevard 3669

liepos mėnesį “Gyveni-
mas jau atspausdintas. Ja
me randasi pamokinančių ir 
žingeidžių straipsnių. Įsigy-

Prenimerata metanu ........ $2
Pašei metą .................... $1
Koaija____  20c

i

Lietuviai Daktarai
A

Ofisci ir Res. 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

A. L. Davidonis, M. D.
ir DR. J. A. G00DHAUT

4910 So. Michigan Avė 
Tel. Kenwood 5107 

Valandos:! nuo 9 iki 11 vuL r?’te;( nuo G iki 8 vai. vakare -

DR. M ARGERIS
,3421 So. Halsted Street 
" Tel. Boulevard 8483

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

ir 6:80 iki 9:30 vakare
4608 S. Ashland Avė.,

Netoli 46th St. Chicago, III.

DR. M. t. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

U....... I ' i i ■ ....................................>

■ m——

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, 111.

Tel. Boulevard 2160 
— Valandos —

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

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė. Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

✓

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

Rezidence 6640 S. Maplewood A v. 
Tel. Republic 7868 

CHICAGO, ILL.

Dr. G. A. O’Britis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 S'o. Westem Avė.

Tel. Lafayette 4146
I nuo 9 iki 11 v. ryto 

Valandos 7 nuo 6 iki 9 vai. vak.

Office Boulevard 7012
Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Ashland A ve. 
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.
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Susirėmime tarp meksikiečių 
ir italionų, kuris ištiko vakar 
prie krautuvės 1001 So. Hals- 
ted si., peršauti trys asmenys, 
jų tarpe vieni moterie Ni 
kentėjo meksikiečiai. Keletas 
italionų areštuota.

Aurora, III. eina tyrinėjimas 
bylos dėl nušovimo tūlo Czecz 
birželio 31 d., šių metų. Nušo
vimu Czecz’o yra kaltinamas 
Juozas Seris ( gal būt Seris). 
Iš pavardės galima spėti, kad 
jis tur būt yra lietuvis. Juozas 
Seris, Sakoma, kad prisipaži
nęs galvažudyste, bet aiškina
si, kad jį prikalbėjusi papildy
ti tą žmogžudybę Czecz’o pati, 
kuri buvusi įsimylėjusi į Serą. 
Nužudytojo Czecz'c pat taipj 
areštuota.

iš tar- 
kurios 

jei ty- 
ženybl-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Keletas vyrų vakar atvažia
vo ir sustojo ties Acme vieš
bučiu. Vienas jų {Ridėjo vieš
bučio koridoriuj bombą, kuri 
netrukus ekspliodavo. Nuosto
lių bomba padarė viešbučiui 
apie $1,000.

Banditas, apsimaskavęs ir 
revolveriu rankoj, įėjo p-riios 
\Vieblinger krautuvėn ir palie
pė jai atiduoti savo “poketbu
ką.” Pasigavęs jį, banditas din
go, bet džiaugtis jis, veikiau
sia, nelabai džiaugėsi, kadangi 
krepšelyj buvo tik 10 centų.

" . .......... ..  ' "- ............... ............. . '

Mokyklų taryba® preziden
tas, p. Coath, pareiškė, kad Ta
ryba turėsianti paleisti 
nybos tas mokytojas, 
yra išėjusios už vyro, 
rinėjimai parodys, kad
nis gyvenimas trukdo vedu
sioms moterims tinkamai eiti 
mokytojų pareigas. 
Coath’o, šiandien 
esama daug daugiau, 
kalinga. Sakoma, kad 
rios ypatus, baigusios 
jų seminariją šiemet 
fikuotos mokytojauti,
čios laukti trejus-ketverius me
tus kol gausiančios vietas.

Pasak 
mokytojų 
negu rei- 

kai ku- 
mokyto- 

ir kvali- 
turėsian-

Karčiamniniku•* 
išvažiavimas

dabar

am-

Joe Povvers nulipo nuo 637 
pėdų aukščio stiebo, ant kurio 
jis ištupėjo 16 dienų, 2 valan- 
di ir 30 minučių. Tupėjęs jis 
ant 24 colių pločio lentos.

Len Small, Illinois valstijos

Frankis Bell, 80 metų 
žiaus senis, operuojąs eleva
torių trobesy?, sako, kad jis 
turi 11 brolių ir seserų, o tie 
broliai ir seserys turi 122 suims
ir dukteris, gi šie pastarieji ir gubernatorius, sumo'kėjo į val- 
pastarosios jau turi 321 vaikų stijos iždą $650,000. Tos sumos 
— berniukų ir mergaičių. Taigi iš jo reikalauta kaip nuošimčių 
Frankio šeimyna yra viena už valstijos pinigus (fondus), 
skaitlingiausių šeimynų Ameri-1 Teismas privertė p. gubernato- 
koje. rių mokėti.

■■iiiiiiiiiiiiiM

Pastarosiomis dienomis daug 
pardavinėtojų ledų-aiskrymo 
tapo patrauktų teisman todėl, 
kad miesto valdininkai gavo 
skundų, jog “aiskrymo” parda
vinėtojai prigauna pirkėjus. 
Valdininkai, kurių žinioj ši 
jiznio rūšis yra, pasiuntė tyri
nėtojus ir tie surado, kad suk
tybė “aiskrymo” pardavėjų — 
ypač mažųjų — labai plačiai 
praktikuojama. Valdininkai pa
taria pirkti “aiskrymą” coliais, 
jei perkantysis neturi savo 
svarstyklių. Svaras ledų turįs 
30 kubiškų colių apėmj.

Jus Galit Pagelbėt Savo 
Giminėms Atvykti 

Kanadon

Lietuviai Kanadon yra 
Priimami ir Pageidaujami

Well, išvažiavimai 
madoj. Bengia juos draugijos, 
rengia kliubai, rengia ir “Nau
jienų” reporteriai. Bet visi tie 
išvažiavimai nieko nereiškia, 
kai palygini juos su kareiam- 
ninkų išvažiavimu, kuris buvo 
pereitą trečiadienį.

šis išvažiavimas j buvo ne
paprastas, prie mėnulio spin
dulių, Černausko darže. Prog
ramų vedėju iš pradžios buvo 
reporteris Kaulas. O vėliau 
kas norėjo.

Pirmiausia ant programo bu
vo ištuštinimas bonkų su pa
stiprinimais mėnulio spindulių, 
vėliau prasidėjo kumščiąyimas.

Pirmutinėj poroj |)-ia užtrau
kė ponui) per barštinę. Šis, ži
noma, atgal. O ponia irgi ne
užsileido, sugrąžino su prie
du. Pagalios ir bonkos pradėjo 
ore skraidyti. Viena jų nusilei
do poniai ant alkūnės tokiu 
smarkumu, kad net ženklas pa
siliks ilgam laikui.

Toliau sekė imtynės dėl čem
pionato tarp mainos ir jos vy
ro. Pirmutinis užtraukė pape 
vieną žandinę mamai, o mama 
jam su skuriniu paketbuku kad 
paleis tiesiai į veidą, tai jos 
papai net akis pajuodavo.

Dar norėta ir daugiau daly
vių prie programo pridėti, bet 
reporteris Kaulas užbaigė prog
ramų. O pape sėdo savo maši
non ir išvažiavo vienas namo. 
Vargšui černauskui teko vežti 
mamą Cbicagon.

Manoma dar porą tokių iš
važiavimų surengti šią vasarą. 
Vietą parūpinti ir laiką pa
skirti pavesta reporteriui Kau
lui. —Reporteris Rautas.

mė skęsti. Paleidęs vaiką vie
nas bandė gelbėtis, šaukėsi jis 
pagelbos, bet vanduo jį nešė 
tolyn upe. Tuo tarpu ant upės 
kranto susirinko daug dalyva
vusių išvažiavime žmonių, atsi
rado ir virvė, kurios betgi ne
įstengta numesti iki skęstan
čiojo, tečiaus susirinkusių tar
pe neatsirado nė vieno, kuris 
butų šokęs skęstantį j į gelbėti. 
Tik vienas svetimtautis šoko 
vandenin ir bandė skęs (antį j į 
gelbėti, bet jis buvo silpnas ir 
skęstančiojo ištraukti negalėjo, 
—vos pats išplaukė. O tuo tar
pu skęstantis nepaliovė ša li
kęs pagelbos, bet ant 
esantieji nieko nedarė, 
gailestavo skęstančiojo

Skęstantis Lačkunas
sūnūs paskendo. Pašaukta po
licija ir ugniagesiai, kurie dar
bavosi tris valandas iki surado 
ir ištraukė tėvo
vaiko lavono ikišiol 
rasta. Tėvo kūnas
pas graborių. Vieta, kurioj jie 
paskendo, yra gana

Čia pat ant kranto buvo ir 
vaiko motina, kuri pamačiusi 
nelaimę apalpo. Apalpo ir Rita 
moteris. Jiems suteikta pirmą 
pagalbą. Viši buvusieji išvažia
vime išgirdę apie nelaimę, nu
siminė ir išvažiavimas pakriko.

Velionis Charles
paliko nubudime moterį ir 

vaikučių — sūnų
— Reporteris;

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette

Pastaba: Mano ofisą* dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTDM’ETRISTAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
tno, skaudamą .akių karšt j, 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 i mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

kranto 
tik ap- 
padėt|. 

ir jo

VIRŠUI ASHLAND STATE 
BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4.30 ir nuo 7 iki 10. Neda
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet]]

REZIDENCIJA:
2226 MarshalI Blvd. ’

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

lavoną. Bet 
dar nesu- 

nuvežtas

Lačkunas 
dar 

ir
dukrelę.

Roseland
P-nia Varekojis serga

Varekoj is, 
street, žmona 
vietos lietu- 
kontrak torio,

P-nia Felicija 
10155 So. State 
plačiai žinomo 
viams biznierio
susirgo apendicitu. Buvo nuga
benta St. Luke’s ligonbutin. 
Padaryta operacija. P-nia Va
rekojis sveiksta. Galima tikėtis, 
kad neužilgo ji galės 'apleisti 
ligoninę. — Reporteris.

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 ikt 12 dieną,
6 iki 8 vMl. vak. Nedaliomis

8 iki 2 vai. po pietų

Lietuvis Kontraktorius

nuo 
nuo

Daugelis lietuvių norėtų pagelbėti savo giminėms 
Lietuvoje atvykti Kanadon ir ten pradėti naują gyveni
mą, bet nežino kaip pagelbėt; o Lietuvoj randasi tūk
stančiai žmonių, kurie geidžia apsigyventi Kanadoj, bet 
nežino kaip ten nuvykti ir neturi tam lėšų. Tai ameri- 
čiai liuosai gali padėti jiems susikurti sau naują, geres
nį gyvenimą.

Išvažiavime prigėrė du 
lieluviai

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Tėvas žuvo begelbėdamas savo 
skęstantį sūnų Calumet upėj, 
Roselando lietuvių išvažiavi
me. Sūnūs irgi žuvo.

kuri

tarp 
prie 
yra

plaukioti, buvo

To prašo Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

Naujienos per savo atstovus Kanadoj, gali patar
nauti kiekvienam norinčiam pagelbėt savo giminėms 
augščiaus minėtame reikale. Del platesnių informa
cijų kreipkitės asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS

Vakar prie 127 gatvės, 
Michigan Avė. ir State st., 
pat Calumet upės, 
gilinama, kad galėtų jąja di
dieji laivai
linksmas Kenstingtono lietuvių 
draugijos — D. L. K. Gedimi
no— išvažiavimas. Išvažiavi
mas buvo labai skaitlingas ir 
linksmas. Dalyvavo jame netik 
Kensingtono, bet ir Roselando 
lietuviai.

Visi gražiai linksminosi ir 
žaidė, o vaikai bėgiojo ir žuva
vo palei upę, — iki įvyko dide
lė nelaimė.

Antanas
metų amžiaus, 
traptų upėj, 
turbut paslydo 
denį. Sriaunus 
ėmė jį nešti ir vaikas pradėjo
skęsti. Jį gelbėti šoko jo palies 
tėvas Charles Lačkunas, gyve
nęs prie 51 E. 100 PI. Tėvas 
pastvėrė vaiką ir bandė pri
plaukti prie kranto, bet geras 
plaukikas nebūdamas, pats ė-

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois.

Lačkunas, apie 9 
žuvavo ant 

Bežuvaįudamas 
ir įkrito į van- 
upės vanduo

Suvedam šviesas b 
elektros jiegą į'nau
jus ir senus namus ir 
mainom naujas liam- 
pas į senas; duodami 
ant. lengvo išmokėji
mo.

LACHAVICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, III.
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 1271 
ir 2199

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

Tel. lioulevard 4149
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.J. F. RADZIUS

Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoje

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystčs.

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4053

<
Draugijų Valdybos 1927 m

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUDO valdyba 1927 
m.: pirm. Juozapas Rūta, 3422 So. 
Lowe Avė., pag. Adolpas Vainaus
kas, 3548 So. Union Avė., nut. ra“t.
S. Kunevįčia, 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. litukas, apiekunai kasos: J. 
Mačiulis ir J. PaškeviČia.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

LUOVIKAS BANEWICZ

Persiskyrė su šiuo pasauliu liepos 15 dienų, 9:55 vai. vak., 1927 
m., sulaukęs 44 metų amžiaus, gimęs Kauno rėd., Tauragės apskr., 
Stungių parap., Žirnainių kaime, Amerikoj gyveno 26 m., paliko di
deliame nubudime moterį Petronėlę po tėvais Zulcaite, seserį Oną 
Bagdonienę ir pusbrolį Tamošių Seliuną, o Lietuvoj senų tėvelį ir du 
brolius Povilų ir Franciškų ir dvi seseris Barborą Levickienę ir An
tonijuj Graičiunienę. Kūnas pašarvotas, randasi 6511 So. Maplevvood 
Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke, liepos 19 dieną, 8 vai. ryto iš namų 
j šv. Kryžiaus parapijos bažnyčių, kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Ludviko Banevvicz giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiaj kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame, Moteris, sesuo ir pusbrolis. Laidotuvėse patar
nauju graborius Eudeikis. Tel. Yards 1741.

S1MANO 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., maršalka J. 
Petrolevičia, 843 W. 33 St., knygyno 
prižiūrėtojai: F. Valančius ir V. 
Stonkus, 1819 S. 50 Avė., Cicero, 
III., direktorius Auditorium Bend-r 
drovėj T. Janulis.
Susirinkimus laiko kiekvieną mėne

sį kas pirmą sekmadienį, 12 vai. die
ną, Cricago.s Lietuvių Auditorijos sve
tainėj, 3133 So. Halsted St.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJ No. 1 valdyba 1927 
m.: pirm. K. Deivis, 56-18 South 
Bishop St., tel. Republic 7411, pirm, 
pag. I. Kačinskienė, 6821 South 
Rockwell St., nut. rašt. J. Dabuls
kis, 2100 W. 22 St., fin. rašt. A. 
Atributas, 16000 So. Lincoln St., 
Harvey, 111., kasos globėjai: O. Gu- 
žauskienė, 5005 So. Trepp Avė. ir 
S. Skridulienė, 1517 So. 49 Ct., 
Cicero, Iii., maršalka P. Tiškevičia, 
7009 So. WHshtenaw Avė., kasierius 
A. ččsna, 4501 So. Paulina St., tel. 
Boulevard 4552, ligonių komy tetai: 
O. Dcvieni, 5648 So. Bishop St., K. 
Dauda, 2146 W. 23 St.
Laiko susirinkimus kas antrą ne- 

dėldienj 1 vai po pietų.

SUSIVIENYJIMO LIETUVIŲ NA
MŲ SAVININKŲ ant Bridgeporto 
valdyba 1927 m.: pirm. S. Mažeikis, 
3149 So. Halsted St., pirm. pag. 
J. Mineikls, 3219 So. Wallace St., 
nut. rašt. D. Gulbinas, 3144 South 
Wallace St., turt. rašt. A. Lazaus
kas, 3339 So. Union Avė., kontr. 
rašt. A. liaduskas, 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 ŽVAIGlDtS 
PAš. ir PAS1L. KL1UBO valdyba 
1927 m.: pirm. J. Makrickas, 4036 
Brighton PI., pirm. pag. V. čepelis, 
1651 N Robey St., rašt. M. Crepul, 
3227 l>e Moyne St., fin. rašt. J. 
Radišauskas, 5124 Dakin St., 
kontr. rast. P. Labanauskas, 1351 
Dean St., pag. M. Krajaudkas, 1750 
Wabansia Avė., marš. M. Žiūkas, 
1354 N. Paulina St., kas. L. Striu- 
pas, 3636 North Avė.

llllllillllllllllllUIIIIIIIIIIIIN

BILLY’S^UNCLE 
w x _ .A tr*»*!x*.* t.

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
R v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldiempis nuo 10 v. 
ryto iki 2 v; d. po piet.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Arkliu balsai

vasarnamių ko’onijoj po žemės 
plotą, dabar praleidžia vakaci- 
jas šioj kolonijoj. Gyvena klu
bo name, kuris randasi toj sek
cijoj. Oras tyras, ežeras arti, 
gyvenimas pigus, tik laukia 
daugiau lietuvių.

Šių lotų pardavinėjimu rūpi
nasi G. Lukas, 3255 So. Hals- 
ted st. Su juo galima susižino
ti ir “Naujienose”.

-r- Chicagietis.

Pagiriečių išvažiavimas

apie 150. Vi- 
0 vienas 

tiesiog 
prunkš- 

kokią tai 
girdėti, 

moteriškės, kodėl

Liepos 13-tą dieną, vakare, 
važiuoju Archer avenue. Neto
li 79-tos gatvės, prie vieno 
daržo išvažiavimas, girdžiu 
balsą: arklys žvengia, prunkš 
čia, švilpia ir dar kitokius gar
sus leidžia pasaulin.

Pasukau ir aš daržan, žiūriu, 
minia žmonių
si linksmi. Juokias, 
nedidelis vyiukas tai 
kaip arklys: žvengia.

. čia, švilpia ir groja 
muziką. Garsas toli 

Klausiu
jis taip žvengia.

—Ir tu žvengtum, 
ji — jei butum 
dviejų moterų, nes vyrai išva
žiavo Lietuvon, o jis paliko mo
terų ramintojas.

Na, tiek to. Pradėjo muzika 
griežti. Svetainėj visi šoka. Ir 
aš šoku. Visi sušilom, kaip 
antukai šlapi. Einam ko nors 
šaltesnio išsigerti.

Moteris gėrimus pardavinėja 
už baro. Bet pasigirsta piktų 
kalbų.
viškai, 
ti.

Tik
šoka ir trenkia stiklą į stalą. 
Net gėrimas tiška iš stiklinės 
ir aplieja moters dresę. Mote
ris, pagavusi stiklą, tam vy
rui į galvą!

Buvo beprasidedanti karė, 
bet minios tą karę sulaikė. Vėl 
viskas ramu.
groja. Visi šoka. Sustojo muzi 
ka.

Einam pasivaikščioti miške, i 
čia randame būrį moterų. Jos| 
dainuoja: “Išgėriau septynias,!
dar gersiu devynias. ’ Tik P«-! tai ‘uėtuviskas 
mačiau — vėl karė, ale ne vy-Į 
rų, bet moterų. Viena su krės
lu, kita

atsako 
apiekunu ant

Liepos 10-tą dienų tapo su
rengtas pagiriečių išvažiavimas 
j valdžios girias (miškus) prie 
Willow Spring.

Minėtas išvažiavimas, gali
ma sakyti, puikiai pavyko. 
Nors pagiriečiai yra išsiblaškę 
no visa plačią Chicagę ir jos 
priemiesčius. vienok kai tik 
išgirsta, kad viršminetas išva
žiavimas rengiamas, paskirtoj 
dienoj visi, kaip bitės, iš visų 

traukia j paskirtą vie-

o

kampų 
tą.

ir šiame atvejyje buvo.

Francesco de Pinedo, fašistų 
pasiustas aviatorius, kuris buvo 
atskridęs Amerikoj, aplankė 
daugelį miestų, jų tarpe ir Chi
cago ir dabar parskrido atgal į 
Italiją.

apie 8 vai. vakaro tapo sunkiai 
sužeistas daktaro Gurskio auk
lėtinis, Antanas Rėža, 1340 So. 
48-th Court, Cicero.

Taip 
Apie antrą valandą susidarė 
puikus būrys pagiriečių. Visi • 
linksmus, nes gavo progą su-' 
eiti ir pasikalbėti su savo se
nais kaimynais, kurių tūli ne-!
matė kits kito net kelis metus, i Jaunas vaikinas važiavo mo
li* koks malonumas! Spaudžia torcikliu ian greitai. Į jo mo- 
viens kito ranką, klausia, kaip torciklį trenkė automobilius 
tau, Juozai, kaip' tau, Petrai, ant kryžkelės ir numetė vaiki- 
ir t. t. kokią 10-15 pėdų Į šalį.

I Jaunas Rėža skaudžiai nu- 
Mums besikalbant nei nekentėjo. Jo koja išnerta per 

pajutom, knd musų darbšeio- riešą, lupos suraižytos, krūtinė 
sios šeimininkės nutiesė stalus, nugara sužeista, 
apdėjo skaniais valgiais ir šau-( 
kia: “Kaimynai, dabar prie 
darbo — prie kopūstų, dešrų, Pasv(‘*ks ir galės atsikelti iš 
bulvių!” ir t. t. Sandėlius krau- vos i kokią porą savaičių.

I ti pasirodė darbas įmanomas. 
Ir vėl muzika )r vjsj pasipriešinimo stojo' 

darbam
Ir neapsivylėm, nes valgis1 

buvo ištikrųjų musų darbščių ■ 
šeimininkių rūpestingai ir ska
niai pagamintas, o labiausia, 
_  ________ ) pyragas. Tik 
valgyk! ir norėk!

Netrukus sandėlius -
dėm iki sočiai. Muzikai užgro- kėjo, lietuvis nuo Bridgeporto, 

!5_et tą karę SUla’k6- i“’ visi suskubo pasimankštin- ir sust°j° ties I””0 Benošiuus
ti. O jau dainų, tai niekuomet aPtieka, Rocktvcll ir 69-th str. 
netrūksta pagiriečių tar|>e, nes Išlipęs iš automobilio plaktu 

' jie turi serų dainininkų ir rankoj, žmogus prisiartino prie 
! dainininkių. Gaila, kad jie ne- »Ptickos dury ir puolė stovėju- 

!>• dainuo.^, hk sun- nuosav() chor(> To)ia(ls sj tarpduryj p-ną Benošių. Ap-
i l/Alzloo rimnoL' I qj I __—— 1- —

eina žaismių eilė. Lošiama pa
skutinę porą. Bėga (bus ne- 
prošalį paminėjus, kad pagirie- 

___ ____ ___

Kai kurie kalba lietu- 
o kilų negalima supras-

vienas diktas vyras pa-

Yra betgi vilties, kai p. Rėža 
ta

kokia porų savaičių.
— Cicerietis

Marąuette Park
Audra Marquette parke

Ketvirtadienio vakare, apie 
atvažiavo

kitokiu įrankiu.

8 
valandą, atvažiavo automobi- 

pripil- žmogus, kaip vėliau paaiš-

Ir vėl ramu.
Tyku, žmonės tokie rami

bučiuojasi kam su kuo papuola 1".
— vyrai su moterimis, moterys I
su vyrais, i
ku suprasti kokias dainas. Tai i
aš kentęs nekentęs paklausiau
kokia čia parė?

Atsakė vienas — v. . . . .
Tai lietuviškų saliunčikų part! č,« tnr',e csamn ,r Ker« bpK'-

Nežinai!

Viskas aišku. Jau 12-ta va
landa nakties. Dar muzika 
griežia, bet jau mažai kas šo
ka. Einu į mišką pažiūrėti, kui 
tie žmonės praniko. Randu ko
kias penkias poras. Silsisi pa
vargusios, bet vis vyras 
moteriškė.

Grįžtu į svetainę. Tik staiga, 
sušunka miške balsas. Bėgu

kų).l P-ia Kiserauskienė iš Ro- 
selando bėgimu pralenkia net 
vyrus. Kitos pasirodė geros šo
kikės.

Taip linksmindamiesi nepa
matėme, kaip pradėjo tamsio- 

j ji naktis šaukti pasilsiu! ir at
sisveikinimui su kaimynais.* 
Kiekvienas, nors nenoromis,1 
trankia namų linkui. Geistina,

aš. bėga kiti žiūrėti. Vyras vy- pagiriečiai ir ateityj pa-

turi žmoną ir kūdikį. Jis taipgi 
žino, kad bridgoportietis turi 
netik žmoną, bet ir ketvertą 
kūdikių. Taigi jam rodosi, kad 
ir viena ir kita Seime turėtų 
būti patenkinta savais, asmeni
niais reikalais. Ale gyvenime 
pasitaiko visokių Įvykių.

Reporteriui, beje, buvo pra
nešta, kad bridgeportiečio žmo
na apleidusi jį, išėjusi gyventi 
kitur. Tai atsitikę pereitą šeš
tadienį po pietų. Vakare te- 
čiaus ji sugrįžusi ir prašiusi 
vyrą priimti ją atgal, ba kitur 
neradusi prieglaudos. Ar brid- 
goportietis priėmė ją, Reporte
ris nežino. — Reporteris.

CLASSIFIED ADS
Help Wanted—Malė

Darbininkų Reikia•

riaus. Kas atsitiko su neįteik
tu buketu, Reporteris nežino. 
Vieną dalyką betgi galima pa
stebėti, būtent, kad parapijonų 
galia lietuvių parapijose auga 
nors lėtai, bet nepaliaujamai.

i - REIKALINGAS patyręs virėjas va-Išvažiavimas Ikarais, 3241 So. Halsted St.___ .
Draugystės šv. Petronėlės iš

važiavimas įvyks sekmadienyj,' 
liepos 31 dieną, Leafy Grove i 
sodne (prie Tautiškų kapinių).! 
Pradžia 10 vai. ryte. — Rep,

Real Estate
turiu labai gerą vietą dėl gerai 

- • | žinomo lietuvio. Tai yra pastovi 
—— : gera vieta dėl išrinkto žmogaus.

Aš

j

Financial
Finansai^________

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

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47th Str.

ir;

Bridgeportas
Turiu pranešti visuomenei, 

kad bolševikų “Vilnis” prasilen
kia su teisybe žinioje apie Lie
tuvių Auditorijos 
susirinkimą, įvykusį 
d. Zalpis sako, man, 
nui, atimta balsas.
LUOJA.

bendroves 
liepos 11 

J. Balčiu- 
Jis ME-

buvo pri- 
kuopos

Atsitiko štai kaip: 
siųstas SLA. 36-tos 
laiškas, kuriame k Įausta,t ko
dėl p. Evaldas atidavė svetainę 
suspenduotai kalbamos kuopos 
valdybai, o n.e naujai, kurią 
SLA. Centras užtvirtino.

iE>irektoriai, ' perskaitę, tą 
laišką priėmė. Apsvarstę kitus 
reikalus, susirinkusieji , paėmė 
svarstyti laišką. Pirmininkas 
paprašė p. Evaldą paaiškinti. 
Šis pasakė, kad taip atsitiko 
per neapsižiūrėjimą, nes jam 
buvę dalykai perstatyti klaidin
gai. Jis pasakė, kad daugiau 
taip nebus ir jis Besimaišysiąs 
į kitų reikalus.

Pirmininkas pakvietė mane, 
kaip buvusį tame susirinkime, 
paaiškinti. Aš papasakojau 
kaip Juknis ir Lietuvninkas su 
Savo pasekėjais sukėlė triukš
mą, nes jie šaukė savo susirin
kimą ant antrų lubų, didžiojoj 
svetainėje, o ne toj, kur visuo
met SLA. 36-ta kuopa laiko su
sirinkimus; jie atėjo pas mus 
ir sukėlė lermą.

Zalpis taip 
kad visas pradėjo 
jis gavo balsą, tai 
Įėjo pasakyti, tik 
Todėl pirmininkas
atsisėsti ir nusiraminti. Po to 
kalbėjo Avižienis.

Pirmiųinkas toliau paklausė, 
kas daryti su laišku. Tai nu
tarta svarstymas atidėti toli
mesniam laikui, nes buvo 
lūs

DAINOS
Del keturių balsų

Surinktos K E remi no
fiioa dainos tinka chorams b 

kvartetams, o taipjau kiekvie
nam dainų mylėtojui. Susidedu 
iš dviejų dalių: mišriems cho
rams ir vyrų chorams. Joje te) 
pa 67 dainos su į vairiomis gai
dų kombinacijomis. Tvirtais au
dimo apdarais.

įsigyk sau vienų šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos suramintoja ir 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmėsi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo 
limų jauti — padainuok ir su- 
diprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rų ir geriausių savo draugę, ši 
Knygelė, taipgi yra didelis pa- 
nuošalus namams. Kaina su pri 
duntimu $1.50.

Paaimatykit su Mr. White, 
111 W. Washington, 

Conway Bldg. 
Room 319 

Tiktai iš ryto

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

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

Phone Central 6260

LIETUVIAI VYRAI

Mes turime labai gerą planą 
dėl švarių, energingų lietuvių 
vyrų virš 25 metų amžiaus. Iš
rinkti vyrai darys, biznį su lietu-! 
viais ir dirbs po mano priežiūra, 
ir su didžiausia koperacija, tin-1 
kanti vyrai gali uždirbti daug 
pinigų iš'pat pradžių. Ar jus! 
norite pasiliuosuoti iš mažai ap
mokamos klases žmonių? Ar jus 
tikrai turite daug ambicijos? 
Todėl atsilankykit šiandie ir pa- 
simatykit su manim asmeniškai,
aš jums nurodysiu kaip galite1 O1___...... . . . . . ,, x. , ... * , MES SKOLINAM pinigus labai len-
padaryti didelę pradžią. Darbas gvomis sąlygomis, tik po biskj jmo- 
pilna arba dalį laiko. Pasimaty- kiekvieną savaitę į metus laiko 
, _ išmokėjimui. Atsilankykit ir klauskit
kit su Mr. F. A. Sunega, Room apie musų planą.

2- RI MORGJCIAI
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraKtus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-0716

346, 29 S. La Šalie St. Ofisas at
daras nuo 9 ryto iki 8 vakaro.

CHARLES JACOBS, 
8244 So. Halsted Street, 

Boulevard 6520
1739 So. Halsted St 

Chicago. TU. Automobile^

CLftSSIFiEn HUS-ji

WINT0N 7 pasažierių touring 
karas, vėliausio modelio, i ‘ 
malčvotas, geri tajerai, gerame me
chaniškame stovyje, arba mainy
siu j mažesnį karą.

7—11 W. Cullerton St.
tfriniau 20 St. Atlas Garage.

NEROKUOJAM KOMIŠENO 
už antrus mprgiČius už $100,

naujai $200 arba $300.
Peoples Loan Service

1647 W. 47 Str.

Kas, ką, kur, ) ... kada
rengia, veikia ar kviečia

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Miscellaneous 
{vairus

Announcements
Pranešimai

____ t

Bukite susirinkime

PARDAVIMUI Bučernė ir Groser- 
nė, nėra kitos bučernės per 4 blokus. 
Turiu parduoti greitai. Atsišaukite 
3119 Lake St., Melrose Park, III.

PARDAVIMUI bučernė ir grosemė. 
Visokių tautų apgyvento] apielinkėj. 
3407 So. Wallace St.

išsikarščiavo, 
virpėti. Kai 
nieko nega- 

ėmė rėkti, 
paprašė j j

Lietuvių Socialistų Sąjungos 4-tos 
kuopos susirinkimas jvyks antradie
ny], liepos 19 d., Raymond Chapel 
svetainėj. Visi kuopos nariai bukite 
surinikime. Pradžia 8 vai. vakare.

Valdyba.

PARDAVIMUI pigiai grosernė ir 
smulkių daiktų krautuvė. Biznis iš
dirbtas per keletą metų. 4442 South 
Talman* Avė.

STOGDENGYSTR
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.

J. X. DUNNE ROOFING CO.
3411-13 Ogden Avė., 

Phone Lavvndale 0114

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekernių, Mu
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State Street.

SLA 36 kuopos nariams pranešu, 
kad užsimokėti duokles jie gali 
pas mane namuose (3200 Lowe 
avė.). Eidamas 'finansų raštininko 
pareigas, noriu atkreipti kiekvieno 
36 kuopos nario dotnę į tai, kad 
jūsų teisės Susivienijime pirmiau
sia priklauso nuo to, ar esate už
simokėję mokesnius, ar ne. Narys, 
neužsimokėjęs per tris mėnesius, 
esti suspenduojamas. Taigi, kieno 
mokesniai užvilkti, ateikite, nelauk
dami, kol įvyks kuopos susirinki
mas, pas mane į namus ir užsimo
kėkite. —J. Balchunas,

SLA. 36 kp. ifnansų » "št.

ice crcam parlor,PARDAVIMUI
cigarų, cigarctų, mokyklos įrankių. 
Labai pigiai iš priežasties ligos. 
Randasi skersai gatvės nuo lietu- 
vičkos mokyklos. Naujienos, 1739 
S. Halsted st. Box 944.

tiekorius kirto atgal, partrenkė 
puoliką ant žemės ir pasislėpė 
viduj.

Bridgeportietis, atsikėlęs šo
ko aptiokon jieškodemas p-no 
aptiekoriaus. Nesuradęs jo, 
bridgeportietis atkreipė savo 
piktį prieš stiklines aptiekos 
duris, bonkas ir kitus dalykus, 
kurie neturėjo 
pratimo, kodėl 
jiems žmogus 
sielojasi.

Bridgeportietis, sakoma, 
rėjęs, išmušti kitas duris, 
rios buvo tvirtesnės, nes 
nęs, kad už jų slepiasi p. aptie- 
korius. Taigi jis išėjęs pasiimti 
iš automobiiiaus kokį 
gį ir jau galutinai 
betvarkę aptiekoj. 
bridgeportietis išėjo, 
šaaus klerkas, laibai 
vyras, užrakino duris.

Nebegalėdamas Įeiti vidun, 
bridgeportietis apsidairė ir... o, 
džiaugsmas! — pastebėjo čia 
pat stovėjusį p-no Benošiaus 
forduką. Dievuli tu mano! Ne
laimingam fordukui teko dau-

laikas. —J. Balčiūnas.

. Bridgeportas

vė-
PARSIDUODA saliuno barai, 

nebrangiai. 3956 W. Eerdinand st.

mažiausio su-1 
tas 
dabe.r čia

svetimas 
taip

Golfininkų domei

Meno

Bridgeport Painting 
& Uardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Ušlaikom 
malevą, popierą, stiklus ir t. L 

3149 So. Halsted St.
Phone Yards 7282 

J. S. RAMANČIONIS.
PARŲAVIMUI bučernė ir groser- 

nė, darom gerą biznj. Pardavimo 
priežastis—liga. 3432 S. Halsted St.

Dr-jos šv. Petrunėlės extra susirin
kimas kuris atsibus Panedėlyj, Lie
pos 18 d., 1927 m., 7:30 vai. vakare. 
Šaukiamas susirinkimas yra labai 
svarbus. Narės visos pribukite j Šv. 
Jurgio parap. svetainę, 32nd PI. ir 
Auburn Avė. A. Kliučinskaitė, rašt.

LSS Pildomojo Komiteto susirin 
kimus įvyks trečiadieny, liepoa 
20 d., 8 v. v., Naujienų bute. Yra 
svarbus dalykai aptarimui. Prašau 
nesivčlinti. —Marė Jurgelionis, sekr.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8700

Chicago

Real Estąte For Sale 
Namai-ŽemC Pardavimuino-

ku-
ma-našių parengimų paruoštų.

Noriu priminti,’ kad pagirie
čių tarpe randasi daug priau- 

, kuriuo mes 
žemę pardavusi. turėtume susidomėti. Jaunuo-

Apie 2 valandą ryte muzika lill ateitis priklausys nuo to, 
nutyla, žmonės važiuoja namo.(kaip mes juos išauklėsime. Ma- 

, kad butų ge- 
jei sudarytume Susi

vienijimo Lietuvių Amerikoje 
aukštyn, jaunuolių kuopelę, kur jie ras

tų plačią dirvą veikimui, ir lai-1 
kui bėgant mes galėtume pa- 

j dar sididžiuoti ir gėrėtis savo pri- . . r lauiiuigaiu juiuuKut icau uuu-

1 * * Y * • Y Y • • YJ* I giau nukentėti, negu jis buvorrivmAiil luuoainuimnn ciidrciriio • ... .

ra muša, be pasigailėjimo, mu
ša rankom ir kojom spardo. 
Ir moteriškė čia pat, bet ji
nieku nesako, nusigandusi, kaip Ranėi<> jaunimo, ••i _ • _y

nors įna- 
padaryti 
Kaip tik 
p. Beno- 

kumanus
Važiuoja kur keno akys kelią 1,0 mintis yra, 
renio. Tik patėmijau dvi mote- riausia 
riškes: viena ir kita vis sejo- 
nus kelia ir kelia 
Klausiu:

—Kam taip darote?
—Šilta, — sako, — o 

lietus palijo, tai t . 
daryti. giriečių išvažiavimas sužadina - . . ...

I>ar kartą nuėjau į daržą. Vis pagiriečius veikimui. Be veiki-___
tiek dar keletas porų pasiliku- mo mes nepažengsime pirmyn. Sll|ęa savo keturius ratus, kai
šių. Girdėjau, vyras ir vaikas 
vadino moterį namo. Moteris 
vaiką subarė, o vyrui atsakė:

—Tu vis tiek su manim jpak- 
vosi šią naktį.

Ryte, kaip 2:30, paėmęs Li
žę, patraukiau ir. aš Chicagos 
link. Nors iš linksmybių ir 
man galva skaudėjo, ale džiau
giuosi, kad sveikas namo par
važiavau. —Piknike buvęs.

. i nusižengęs, jei tik galima nu- 
’■ sižengimu skaityti tai, kad jis

i . . . ' , ,*v, . ’ aunu oarv nviutiua taius, nui
laigi prie darbo, pagiriečiai! O „ gasolinu pagirdo. 
pasekmes turėsime.

Tariu nuoširdų ačiū rengė-
Apkulęs vargšą nelaimin

gą forduką, pagrūmojęs 
joms ir rengėjams už taip pui- dar> kad ji3 sugrįšiąs ^1, 
kų pasilinksminimą. Nežinau idant SU8itikus su patim p-nu 
visų vardų, bet kiek patyriau, aptiekoriu, bridgeportietis Įsė-
tai p-ios Stašaitienė, Yulevi- d0 savo automibilin ir nuvažia-
čienė ir Stasikaitienė daugiau- vo . puota žinoti policijai. Pa-
šia pasidarbavo.

Varde visų pagiriečių tariu 
širdingų ačiū. —Pagi rietis.

ati-

kie- For Rent

Vasarnamiy kolonija
P-nia Baranauskienė, 

Union avė., ir p-nia 
kienė, 3711 So. Halsted 
sipirkusios So. Ilaven,

Cicero
S3603 

Ugians- 
st., nu-

Mich.

Sužeistas Dr. Gurskio auklė
tinis

Trečiadieny j, liepos 13 d

staroji, atvykusi neberado 
bridgeportiečio.

Kokios gi priežastys sukėlė 
bridgeportiečio širdyj tų audrų?

Well, eina gandai, kad brid- 
geportietis Įtūžęs ant p. Beno
šiaus dėl savo moters. Ar tu
rėjo jis pamato, ai* be pamato 
kėlė “revoliuciją” p. Benošiaus 
aptiekoj, Reporteris nežino. 
Jis betgi žino, kad p. Benošius

Golfo imtinės tarp pp. 
ir Milerio, poros geriausių lie
tuvių golfininkų Chicagcė, 
šiandien neįvyks. P-nas Mileris 
nesenai susižeidė koją ir todėl 
negali stoti imtinoms. Jos 
dėtos tolimesniam laikui.

Priepuolinga mirtis
Ketvirtadienio pavakarį,

me namo, kuris randasi adresu 
3346 So. Union avė. rasta p-ia 
Vardauskienė ir vyras sunkiai 
susirgusiu. Ir moteriškė ir vy
ras rodėsi paraližuotu, sutrauk
tu. Skubiai jiedu nugabenta li
goninėn — Coųty Hospital.

Penktadienio ryte, 6 valan
dą, mirė vyras. 9:55 vai. ryte 
mirė ir moteris.
Laidotuvėmis rūpinasi p. Ma

žeika. Laidotuvės bus trečia
dienį, liepos 20 d. iš šv. Jurgio 
bažnyčios į šv. Kazimiero ka
pines. Koronerio 
turėjo Įvykti
Neturėjo kam

Nesenai šv.
Įvyko permainos. Kunigas Sta
tkus iškelta Į West Pullman, o 
jo vieton laukta atkelijant iš 
Cicero kun. Linkų. Tokiai iš
kilmei parengta buvo vakarie
nė. Nupirkta pora buketų gė
lių. Įteikta vienas
kunigui Statkui. Bet pasiliko 
neįteiktas kitas, kadangi nega
lėta sulaukti kun. Linkaus iš 
Cicero. Mat ciceriečiai užsispy- _
re iy neišleido savo kamendo- gj8t 38qq Emerald Av. Boulevard 7685

Furnished Rooms
KAMBARYS rendai, didelia švie

sus, vienam ar dviem vaikinam su 
valgiu ar be valgio. Galima gauti ir 
garažas. 5217 S. Albany Avė. 2nd fl.

ftĮusical Instruments

STEGER grojiklis pianas, pirmos 
rųšies stovyje, $75, 40 mielių, taip 
geras kaip naujas, ir combination 
eabinet benčius, $25 cash, 
išmokėjimais į 4 mėnesius. 

6512 S. Halsted st.

PARDAVIMUI 6 kambarių 
bungalow, randasi Marquette 
Manor prie dviejų bulvarų, tik 
vienas blokaę nuo gatvekarių 
ir du blokai nuo parkų. Na
mas gražaus modelio, karštu 
vandeniu šildomas, geras skie
pas ir viškai; viskas puikiai ir 
moderniškai įrengta. Lotas 30 
pėdų. Garažas dėl dviejų karų. 
Tai yra puiki vietelė mylin
tiems ramų' ir patogų gyveni
mą žmonėms. Savininkas sutin
ka parduoti ant kontrakto ar 
duoti 2-rą morgičių. Matykit, 
savininką.

J. ŠMOTELIS, 
1739 S. Halsted s t.

ELECTRIC KONTRAKTOR1US
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. Įvedam elektros dra- 
tus, motorus, taigom elektros reik

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (not inc.) 
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7452

kitus

tyrinėjimas 
šeštadiėnyj.

kvietkų įteikti
Jurgio parapijoj

buketas

GALUTINAS išpardavimas vartotų 
fonografų, $15. Vargonai, $25. Upright 
piano, $25. National Piano Stores, 
Ine., 2332 W. Madison St.

BIZNIAVAS namas ant pardavimo 
ar mainymo. Kaina $10,000. Dabar 
yra pool roomas. Aš turiu du bizniu 
negaliu apžiūrėti.

Savininkas:
Joe Balkis, 

Calumet Grove, 
Blue Island, 

Phone Blue Island 84

Educational 
Mokyklos_______

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

International Barber College
651—672 W. Madison St. 

arba 109 S. Wells St.

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

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

Help Wanted—-Female 
Darbininkių Reikia

REIKIA patyrusių operatorkų, 
komis siuvėjų ir finišerkų prie 
šių.

Atsišaukite
LIPSON BROS.

325 W. Adams St.

ran- 
dre-

PARDAVIMUI gražus 13 apnrt- 
mentų namas, 1 metų senumo, prie 
naujo parko, N. E. kampas 83 ir 
Laflin st. Matykit savininkų seka
mos durys.

8253 S. Laflin St.

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo, gera mokestis—guolis ir val-

PARDAVIMUI 6 kambarių bunga- 
low, ką tik užbaigtas, karštu vande
niu šildomas, kieto medžio trimas, 
viškai su francuziškais langais, 2 ka
rų mūrinis garažas iš šono įvažiavi
mas. Parduoda savininkas, 

8353 So. Hermitage Avė.
Tel. Beverly 8038

AR JUS NORITE 
didesnį užmokesnj, genesnes darbo 
sąlygas? I a* i skite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge- 
riaus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
tim. Darbą surandame $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važiuoti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
1507 W. Madison Street


