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Kapt.Lindberdh perskrido per Atlantika
Kinų militaristai pa

ėmę Hankovą

Genevos ekonominė konferen 
ei j a pripažino komunistų siste 

mos ko-egzistavimą
Kapt- Lindbergh perskrido 

per Atlantika
Jaunas amerikietis laimingai 

pasiekė Paryžių, be sustoji
mo, per 33*/j valandas

būdamas St. Louise pakeliui iš 
San Diego, Cal., į New Yorką, 
pasikalbėjime su vienu skridi
mo iš New Yorko į Paryžių 
promotorių, Harry Knightu, 
pasakęs, kad jis planuojąs pir
mas bandyti skristi iš Jungti
nių Valstijų į Australiją, 6,511 
mylių tolumo.

Šiaurės Kiny militaristai
paėmę Hankovą

Kantoniečių komunistų tvirto
vė patekus į generolo Jang 
Seno rankas

LONDONAS, geg. 22. —te
legrama, gauta Sunday O.ser- 
ver iš Šanchajaus, 
pasak pranešimų 
versmių, Hankovas,
kių komunistų tvirtovė, 
šiauriečių jėgų paimtas, 
pranešimai kol kas 
tinti.

sako, kad 
iš kiniečių 

k an ton iš
tapęs

nepatvir-

kad gen. 
susijungęs

nas Amerikos aviatorius, kapt. 
Charles A. Lindbergh, išskri
dęs iš New Yorko penktadie
nio 7:52 ryto, laimingai per
skridęs per Atlantiko vandeny
ną, vakar kaip 10:21 vakaro 
nusileido Paryžiuje. Tuo bildu 
visą 3,600 mylių kelionę iš 
New Yorko į Paryžių jis be 
sustojimo perskrido per 33 va
landas’ ir 29 minutes.

Garbė ir pinigai
Kapt. Lindberghui jau pasiūly

ta $200,000 kontraktų už jo 
pasirodymus scenoj

Telegrama sako, 
Jang Šen, kuris buk 
su šiaurės militaristų genero
lo Vu Pcifu jėgomis, įėjęs ) 
miestą vakar po pietų. •

Kiti Londone gauti praneši
mai sako, kad gen. Jang Šen 
paėmęs Vučangą, skersai Jan- 
gtse upės nuo Hankovo.

Lyga patenkino Sovietijos 
reikalus ’ ■

Skridęs vienų vienas 33*į 
valandos Le pasilsio, be miego, 
susirangęs savo nedidelio Rya- 
no monoplano ‘‘The Spirit of 
St. Louis” ląstoj, drąsus lakū
nas buvo, žinoma, stipriai pa
vargęs, sustingęs, ir išlindęs iŠ 
ląstos laukan iš kaito negalėję 
nė pastovėti. Jis buvo betgi 
linksmas laimingai atsiekęs 
tikslo.

Atvykęs į Paryžių, kur jį d.- 
deliausiomis ovacijomis pasiti
ko minios paryžiečių, kapitonas 
Lindbergh visų pirmiausiai pa
siuntė namo 
motinai, 
"avus radio pranešimų 
laimingai baigtą sūnaus kelio
nę.

Kiti skridimai per 
Atlantiką

Nuo 1910 metų buvo daug 
baudimų perskristi per Atlan
tiko vandenyną, bet daugumą 
jų pasibaigė nelaimėmis. Prieš 
kapt. Lindberghą tik keturi 
kandimui pavyko, du aeropla
nais ir du dirižabliais. Taip:

1919 m. gegužės mėnesį ko- 
mandorius Albert Kead su įgu
la skrido Jungt. Valstijų lai-

savo
nors motina jau buvo 

apie

NEW YOKKAS, geg. 22. — 
Paaiškėjo, kad jaunam’ aviato- 
riui kapt. Lindberghui, kurs 

monoplanu vienas pats be 
rustojimo perskrido per Atlan- 
tiką iš Ne\v Yorko į Paryžių, 
jau le’cgrafuota į Paryžių pa
siūlymų, daugiau kaip 200,000 
dolerių, už jo asmeninius pasi
rodymus ant pagrindų Ameri
kos teatruose, Krutamuosiuose 
paveiksluose, už paskaitas apie 
savo kelionę, už teisę vartoti 
jo vardą skelbimams, etc.

Bet dar prieš 
kapt. Lindbergh priėmė 
Yorko Times, Chicagos Tribū
ne ir kirų Amerikos laikraščių 
bendrą $10,000 kontraktą api
pasakoti savo kelionę išimtinai 
juose.

Be t<> jis dar gaus Baymon- 
do Orteigo paskirtą $25,000

Ekonominė konferencija, pripa
žino komunistinės sistemas 
gyvavimą

GENEVA, Šveicarija, geg. 
22. — Sovietų delegatų reika
lavimas, kad Tautų Sąjungos 
ekonominė konferencija pripa
žintų buvimą dviejų ekonomi
nių sistemų, komunistinės ir 
kapitalistinės, buvo dalinai pa
tenkintas. Konferencija pr ė- 
mė Amerikos delegato Kobin-

išskridimaj8ono pasūdytą kompromiso re- 
jqtnv l'zoliuciją, kuria pareiškiama, 

kad “visų valstybių, nežiūrint 
jų ekonominių sistemų skirtu
mų, dalyvavimas konferenci
joj yra laimingas taikaus visų 
tautų komercinio bendradar
biavimo pranašivams.”

prizą.

Kelionė per Atlantika
Kitados vandenyną perplaukti 

imdavo mėnesius, šiandie 
ima valandas

Danija deras N. Y. dėl 
$14,668,500 paskolos
KOPENHAGA, Danija, geg. 

22. — Danijos vyriausyliė pra
dėjo derybas su New 
bankininkais dėl 55 
kronerių ($14,668,500) 
los.

York o 
milionų 

paSt.O-

i Pacific and Atimtie Photo]
Rusijos princese Zizianov, Paryžiuje, kuri patraukė teisman 

> Amerikos konsulą Donald Bigelow, reikalaudama $10,000 atlygini
mo už atsisakymą visuoti jos pasų apsilankymui Jungt. Valstijo
se, kas esą pažeminimu jos vardo.

Francija priėmė 8 darbo Šiemet vasaros visai, 
sako, nebusią "valandy paktą

PAKYŽHJiSu geg. 22.— Fran
cuos parlamentas pagaliau pa
tvirtino Washingtono paktu 
numatytą astuonių valandų 
darbo dienos įvedamą. Paktas 
tačiau Francijoj neįeis galion 
tol, kol jis nebus taipjau pri
imtas Vokietijos ir Anglijos.

Taip pranašauja mokslininkas, 
nuspejęs audras ir potvynius 
JiingtĮr:e«e Valstijose

Karo teismas balandžio 
29 dieną Kaune 

f ’ I 1

KAUNAS. [Sd]. — Karo tei
smus, š. m. balandžio mėn. 29 
dieną nagrinėjo 9 asmenų, kal
tinamų veikime prieš .esamąją 
tvarką ir dabartinę vyriausybę, 
bylą.

Karo teismas išnagrinėjęs 
bylą nusprendė: Jonas Kaune- 
ckas 21 melų amžiaus nubaus
tas 20 metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo; Jurgis Zuzanas 23 
metų amž. 8 metams sunkiųjų 
darbų kalėjimo/ Pranas Da;- 
nauskas 26 metų amž., Jonas 
Paulius 26 metų amž. ir Vasili
jus Šerstovas 25 m. amž. po 6 
metus sunkiųjų darbų kalėji
mo kiekvienam. Kariūnas Vla
das Barščiauskas 19 metų am
žiaus 6 metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo ir Ambroziejus Gadei- 
kis 29 metų amžiaus 4me- 
tams sunkiųjų darbų kalėjimo; 
visiems su nurodytomis Baud
žiamojo Statuto 29 ir 30 strai
psnių pasekmėmis, k. t. ati
mant ir susiaurinant teises ir 
tt. \Be to, kariams atimama 
laipsniai ir išmesti iš kariuo
menės tarpo. Juozas Šimkūną? 
26 melų amžiaus ir virš. Bene
diktas Marma visiškai ištčisin- 
ti.

Tą pat dieną karo teismas 
nagrinėjo Leono čereškos 30 
metų amžiaus, atsarg. vyr. loiv. 
Antano žvyrono 27 metų, ąv- 
s2rg. eilinio Jono Vanago 23 
metų amžiaus, ats. jaun. pusk. 
Alfonso Neverausko 29 metų 
amžiaus, ir eilinio Jono Janu
šausko bylas.

Visi penki asmenys ‘įteisin
ti.

Lietuvos fašistiniu tau
tininkų nusistatymas

KAUNAS. — “Lietuva” 93 
Nr. aprašo buvusį tautininkų 
pasitarimą, kaip tie nusistatę 
įvairiais klausimais:

“Balandžio 23 d. įvykęs Tau
tininkų S-gos skyrių pirminin
kų suvažiavimas pritarė Centro 
komiteto nusistatymui eina
maisiais politikos klausimais. 
Visi palaikė tą mintį, kad da
bar Seimo rinkli jokiu budu 
negalima, kol referendumo ke
liu nėra pakeista konstitucija. 
Pati konstitucija reikia pakeis
ti tokiu budu, kad Respublikos 
Prezidento ir ministerių kabi
neto valdžia butų praplėsta, 
kad B. Prezidentas butų ren
kamas visos tautos betarpišku 
budu, kad Seimo atstovų skai
čius butų sumažintas per pus, 
t. y. kad vienas atstovas tektų 
50 60 tūkstančių gyventojų, 
kad Prezidentas butų renka
mas 7 metams, o Seimas — 5, 
kad rinkikais tegailėtų būti tu
rį 25 metus- amžiaus, o renka
maisiais — 30 melų, kad visos 
tos reformos butų padantos 
referendumo keliu, o ligi jo 
ministerių kabinetas turi Luti 
pertvarkytas tokiu budu, kad 
su tomis reformomis sutiktų 
visi jo nariai; toliau — kad K. 
Prezidentui ligi sušaukiant Sei- 
fOą naujais pagrindais butų su
teikta teisė leisti laikinius dek
retus, turinčius įstatymo ga
lią.”

Kaip žinom, ne tik socialde
mokratai su liaudininkais, bet 
ir krikščionys taip keisti kon
stitucijos nenori.

Chamberlin n besku o 
per Atlantiką

foundlando į Azorus, viso 1,219 
mylių, ir iš Azorų į Lisaboną, 
Portugalijos sostinę.

1919 m. birželio mėnesį Bri
tų aviatoriai kapt. Alcock ir 
Įeit. Arthur Brown . Vickers- 
Vimy biplanu perskrido iš 
Newfoundlando į Clifdeflą, Airi
joj, 1,960 myliti, per 16 valan
dų ir 12 minučių. Tai buvo 
pirma be sustojimo kelionė oru 
per Atlantiką.

1919 m. liepos mėnesį Britų 
dirižablis R-34 buvo iš Škoti
jos atlėkęs į Mineolą, Ix>ng Is
lande, per 108 valandas ir pas
kui iš čia grįžo į Pulhamą, An
glijoj, per 71 valandą.

1924 m. spalių mėnesį Vokie
tijoj statytas Jungtinių Valsti
jų dirižablis ZR-3, 
krikštytas 
Vokietijos 
ką per 81 
čių.

Kapt. Lįndberg planuo
jąs skristi j Australiją

vėliau pa- 
“Los Angeles”, iš 
parskrido j Ameri- 
valandą ir 17 minu-

WASHINGT»NAS. geg. 22.
Kyšy su kapt. Lindberghc 

skridimu per Atlantika, Nacio
nalinė Georgrafijos Draugija 
paduoda žinių apie kitas svar
besnes keliones per tą vande
nyj.

Pirma kelionė buvo Ameri
kos atradėjo Kristofo Kolumbo. 
Kolumbas, išplaukęs laivu iš 
Paloso, Ispanijoj, 1492 m. rug
pjūčio 3 dieną, pasiekė San Sal
vadorą spalių 12. Jo kelionė tę
sės 2 mėnesiu ir 8 dienas.

Tėvai Piligrimai, išplaukę iš 
Plymoutho, Anglijoj, 1620 me
tų rugsėjo 6 dieną, pasiekė 
Cape Cod, Massachusetts, lap
kričio 9 dieną. Keliavo 2 mė
nesiu ir 5 dienas.

Vienas pradinių garlaivių, 
Great Eastern, išplaukęs iš 
Southamptono, Anglijoj, 1860 
metų birželio 17 dieną, atvyko 
į New Yorką birželio 28. Ke
liavo 9 dienas.

Garlaivis Mauretania, iš
plaukęs iš New Yorko 1924 
metų rugsėjo mėnesį, pasiekė 
šerburgą, Francijoj, pel
nas, vieną valandą ir 49 
tęs.

Zeppelino dirižablis
(dabar “Los Angeles”) išlėkęs

Vokietijoj,

NEW YOKKAS, geg., 22. -- 
Planuotas aviatoriaus Clarence 
Chamberlin skridimas Bellanca 
monoplanu “Columbia“ iš Ncw 
Yorko Į Paryžių nebe)vyks. 
Taip vakar paskelbė skridimo

. tt’ASIIINGTONAS, geg. 22. 
— štai ką 1927 metams prana
šauja žinomas “oro pranašas,“ 
meteorologas Herbert Janvrin 
Browne. [Išsikirpkite šiuos 
pranašavimus* ir žiūrėkite, ar 
jie išsipildys]. Jis'sako:

“šių metų birželio 2 dieną 
žiemių vakaruose kils šalta vil
nis. Ji slinks visu javų augi
nimo ruožu, siekdama į pietus 
iki Ohio ir Potoniac’o, ir apie 
birželio 6 dieną pasieks Atlan
tiko pajūrį. Temperatūra nu-

5 die- 
minu-

2R-3

ST. LOUIS, Mo.» geg. 22. — iš Fridrichshafeno, 
Dabar paaiškėjo, kad aviato- 1924 metų spalių mėnesį, atlė- 
rius kapt, Charles Lindbergh, kė į Lakehurst, N. J.? per 3

?rancr:v.’ lakūnai esą 
išgelbėti jūrėse _

ST. JOIIN’S, Newfoundland, 
geg. 22. — Gauti čia nepatik
rinti pranešimai sako, kad 
prapuolusieji francuzų skridi- 
kai per Atlantika, kapt. N u il
gesnei- ir kapt. Coli buvę vieno 
žvejų laivo išgriebti Grand 
Banks vandenyse ir pargabenti 
į vieną pietinio pakraščio uos
tą.

Graikai prašysią Tautų 
Sąjungos paskolos

ATĖNAI, Graikija, g,eg. 22.
Girdėt, kad birželio 3 diemj 

į Genevą išvyk siaut i tam tik
ra Graikų delegacija finan
sų ministeris Kofandaris ir už
sienio ministeris Michalakopu- 
los pabėgėlių paskolos reika
lais. Vėliau užsienio ministe
ris padarysiąs vizitą Londonui 
ir Paryžiui pasikalbėti dėl 
tarptautinės situacijos.

promotoris Charles A. Levine, krjs j^į kalamojo laipsnio. Di- 
“Columbia“ monoplano savinin- deSnej tų sričių daly bus snie- 
kas. go audrų.

“Laikotarpį nuo birželio 28 
i tose pat 

dieną einant mažajam trauki- brašto’dalyse bus stiprių šul
niui iš, Žeimelio į Joniškį, nuo.^jų, 0 savaitėje nuo liepos 7 
Joniškio stoties už ll/> kil. nu- ijęj n bus kitų pavojingų įvy- 
krito nuo bėgių du vagonai, j kių. Abiejų laikotarpių šil- 
Vienas vagonas su linais. Kris-'čiai bus labai pragaištingi di- 
damas šiek tiek apsilaužė. Išjdžiajai šiaurinei javų auginimo 
žmonių nieks nenukentėjo, nes juostai, 
nukritusi’ej i vagonai buivo
prekiniai. Prekės taip pat ne
susigadino. Nukritimo priežas--

KAUNAS. — Balandžio 28 jkj ijepos 2 dienos

“Šie metai bus didelių vėsu- 
snsigaaino. iNUKniimo pnezus-i^’ tornadų metai. Jie bus talp- 
tis buvo, tur būt, dėl perdide-;Jau didžiausių, koki kada buvę, .... .. . !lio linų prikrovimo.

Chicagai ir apielinkei federa 
iinis oro biuras šiai dienai pi a- į 
našauja:

Daugiausiai debesiuota; gali 
būt lietaus ir perkūnijų; nedi
delė . temperatūros 
stiprokas, daugiausiai

atmaina; 
pietų

dienas, 9 valandas ir 17 minu- krypties vėjas.
čių. * I Vakar

Dabar kapt. Charles Lind- vidutiniškai 82 F.
bergh monoplanu nulėkė iš šiandie saulė teka 5:25, lei- 
New Yorko į Paryžių per 33^ džiasi 8:10 v. Mėnuo teka 1:34 
valandos. < valandą ryto.

temperatūros tyivo

ledų audrų metai.”
Kad 1927 metai bus katas

trofinei, audringi, Browne pra
našavo jau per ketverius pas
taruosius metus. Praeitų nie:y 

, balandžio mėnesį jis •pranaša- 
|VO, kad 1927 metais vasaros 
nebusią, —vasara busianti tai|) 
šalta, kaip kad buvus 1816 mc- 

jtais; kad busią didelių potvy
nių, sausmečių periodai, šalčiai 

.vėlai pavasarį ir dagi vidurva
sarį, kurie bus labai pragaiš
tingi pasėliams.

Pastarieji Mississippi upės 
klony milžiniški potvyniai, Į- 
vykukios jau smarkios audros, 
vėsulos, per kurias žuvo daug 
žmonių, mokslininke Browr 

| pranašavimus lyg, patvirtina.

_____ . ________________ _______________ 1___*_________________________ ._________ _ ______________— ---------------- --- --------------------- -------------------- ---------- -------------“ 1 "

Neleido socialdemokra
tų susirinkimo

UTENA. [Sd]. — Balandžio 
9 dieną Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos Utenos miesto 
organizacijos knmite'as pada
vė Uteno./ apskrities viišinln- 
kui prašymą, kad išduotų lei
dimą surengti narių susirinki
mą antrą dieną Velykų. I'o 
prašymu buvo pasirašęs atsa- 
kominguoju drg. Antanas I)o- 
vidavičius. Tai Karo Komen
dantas uždėjo ant prašymo to
kią rezoliuciją: “kadangi Dovi- 
davičius kaipo kenksmingas 
valstybei asmuo buvo ištrem
tas iš Kėdainių į Utenos ap
skritį, leidimo jam išduoti ne
sutinku.” Ir, žinoma, narių su
sirinkimas neįvyko, žiūrėsime, 
kas bus toliau.

DEGUČIAI, Ežerėnų apskri
ties. Šio valsčiaus gyvento
jai ir vietinės Valstiečių Liau
dininkų Sųjnng-os kuopos na
riai Jonas ir Juozas Juškenai, 
abu broliai, neva už gandų 
platinimą buvo ištremti į Var
nius. Iš ten jie rašė laišką 
pas savo kuopos pirmininką, 
prašydami, kad kuo greičiau 
juos iš ten išgelbėtų. Laiškas 
atėjo į Degučių pašto agentū
rą, bet agentūros vedėjas laiš
ką grąžino atgal su parašu, 
kad L. V. L. S-gos vietinės 
kuopos pirmininkas nuo laiško 
atsisakęs.

Dabar, grižus \ Juškėnams iš 
Varnių ir atvežus tą laišką su 
jo parašu, manoma iškelti vie
šumon byla ne tik dėl šio vie
no laiško, bet ir dėl Jutų daly
kų.

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

' 1 ' s
yra trys iš daugelio iptų priežasčių, kurios pritraukia 
lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

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

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

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

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

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

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

-........... - ■ .........................- - - -............. ■ ■>-



s Pirmadienis^ Geg. 23, 1927

Namai ir Žemė
Lietuvių Nekilnojamo Turto Taryba 

Incofp. 1926 m. bal. 12 d.
L. N. T. Tarybos Valdyba:

K. J. MACKE, Pirmininkas — 2436 W. 59th Street
J \ UAK EVICl L'S, Sekretorius — 36-17 Archer Avė., ’^afayette 4195
A. N. MASUL1S, Iždininkas — G641 So. VVestern Avė., Republic 5550

Marquette Manor apie 
linkės finansinė ištai

ga auga

tfetos, kurios tinka 
bizniui

Kas dar reikalinga

D?.u : lietuvių mąsto eiti į 
biznį. Vieniems pasiseka grei
čiau įsitaisyt, kitiems ima ne
mažai laiko, svarbiausia kliū
tis, pasirodo, esanti stoka tin
kamos vietos, kur biznis galė
tų išsiplėtoti. Eina šen, eini 
ten ir visur suranda kliūčių. 
Pagaliau, apsivylęs, atideda 
viską į šalį ir laukia dar išti
sus metus, kol aplinkybės gal 
pasikeis.

Tuom tarpu iš tolimesnės ko
lonijos atvažiuoja svetimtautis 
ir atsidaro tokį pat biznį, ko
kio norėjo lietuvis. Biznis ge
rai eina ir kas mėnesis auga. 
Mošų žmogelis gailis, nepasi
naudojęs proga. Jis perilgai 
mąstė, išeidamas toli už biznio 
ribų ir štai kodėl nieko nelai
mėjo.

Nelabai senai buvo 
ta, kat prie VVestern 
63 gatvės atidaroma 
šia krautuvė. kurią

Brighton 
vietiniais 
amžinus

praneš- 
ave. ir 

didžiau- 
valdys 

ija. Šio
je vietoje žemė, be abejonės, 
gerokai pabrangs, kadangi at
siras nemažai ir kitų kompani
jų, norinčių steigt čia savo 
skyrius. Kas turi lotus, tas 
pelnys. Bet kiek lietuvių turi 
jų ? Nežiūrint, jog buvo lengvai 
permatoma šios miesto dalies 
augimas, ne daugelis lietuvių 
pirko, kadangi vis abejojo ir 
laukė, šiandie jie pelnytų de- 
sėtkus tūkstančių.

Paimkim dabar 
Park. Pasikalbėjus su 
lietuviais užgirsime
dejavimus, kad nėra gerų vietų 
nei bizniui, nei investmentui. 
Kuomet musų žmonės taip kal
ba ir stovi nuleidę rankas, sve
timtaučiai pradeda statyt čia 
didelį banką, kurio vienas na
mas kainuos $350,(KM). Girdėjo
me, kad Brighton Parko lietu
vių klebonas rengiasi būdavot 
puikų palocių. Gal būt ne iš 
savo pinigų, bet visgi žmogus 
randa bud u kaip atsiekti savo 
tikslo, kad ir ne labai reikš
mingo. Jeigu klebonas ištęsi 
išmesti keliolika tūkstančių, 
tai kolonija nėra biedna ir 
krautuve ar ka kita išlaikyt 
nebūt sunku ir bile vienam biz
nieriui. Taigi neverkime, kad 
nėra progų. Jos buvo, yra ir 
bus. Mokėkime tik jas surasti.

Pažiūrėję iš kitos pusės, pa
tik ap- 
užmuša 
ir pat- 

išauklė-
Ten, kame

Daugelis mano, kad Ameri
kos lietuviai silpnėja kas pietai, 
puskęsdami svetimų tarpe ir 
din^ami dėl savų. Tačiau aš 
esu kitokios nuomonės. Man 
atiodo, jog vietiniai lietuviai, 
kaip tik dabar tepradeda reikšt 
savo gyvumą ir pa jėgas. Kad 
šis mano tvirtinimas nekaba 
ant siūlo, pasistengsiu iškelti 
faktų.

Pirmiausia tenka pabrėžt, jog 
iki šiam laikui vartotas musų 
tautinio judėjimo mąstąs buvo 
persiauras. • Spręsti apie lie
tuvių stiprumą iš mitingų, pik
nikų nėra tikslu. Tas tik pavir
šutinis, pereinamasis reiškinys. 
Gyvosios musų pajėgos reiškė
si kultūrinėj srity ir bizniuje. 
Pažvelgę j šiuos du, be didelio 
vargo pastebėsim, jog lietuviai 
dar greitesniu tempn žingsniuo
ja pirmyn, užkariaudami vis 
naujas ir naujas vietas šiame 
kontinente.

Skaitydami vien tik “Namų 
ir Žemė“ skyrių, kurs pasirodo 
sykį į savaitę, pastebėsim, jog 
Chieagos lietuviai jau turi žy
miai nusipirkę namų įvairiose 
miesto dalyse. Tai reiškia, 
kad ekonomine musų pajėga au
ga, o su ja didėja ir musų 
reikšmė šios šalies gyvenime.

Kad nenuslydus pertoli į pa- 
' šalinius dalykus, aš grisiu prie 
savo temos. Nekilnojamos nuo
savybės agentai verti pagirimo 
už sutvertą organizaciją ir lei
džiamą kas pirmadienį skyrių., 
Pas paskatins ‘mus, lietuvius, 
eiti dar toliau ir išnaudoti visas 
galimybes beaugančioj Cbica- 
goj. Mano įsitikinimu atsiekti 
įau rezultatai parado, jog visas 
veikimas yra paremtas teisin
gais principais.

Bet kodėl ir kitoms biznio ša
koms nepasekti realestetininkų 
pavyzdžio ir nesiekti organizuo
tai bendrų tikslų? Artimiau
sia profesija yra lietuviai kont
raktoriai, kurie lengvai įsteng
tų sutvert savo skyrių. šalę 
jų stovi daugelis kitų.

Aš nenoriu siūlyti, kad L. N. 
T. Taryba pradėtų tą darbą, 
bet butų gerai, jei laiks nuo 
laiko “Namų ir Žemės’* skyrius 
prasitratų ir apie savo draugin
gų profesijų reikalus, kadangi 
jie visi tini nemažai bendro 
tarpusavy. \ ' (

—Senas Biznierius.

Nor.si mažai matyt viešai gar
sinant vienatinę šios apielinkės 
lietuvių finansinę draugi ją- 
spulką, kuri tapo įsteigta perei
tais metais, po vardu “Dollar 
Savings, Building and Loan 
Ass’n.“, su pagrindiniu kapitalu 
$1,000,000.00, ir užlaiko ofisą 
2436 W. 59th St., tečiaus apart 
jos augimo kaip nariais; taip ir 
kapitalu, suspėjo įsigyti gerą 
vardą ir pasitikėjimą tarpe vie
tinių ir apielinkės lietuvių.

Gal-but kreditas daugiausia 
priklauso darbščiai spulkos val
dybai, vienok ir vietiniai Mar- j 
quette par k iečiai ir apielinkių | 
kolionijų lietuviai daug prisidė- 1 
jo savo darbais ir kapitalu prie 1 
augimo kalbamos spulkos. j

Apie naudingumą priklausyti 
prie spulkos ir saugumą taupyti 
savo sunkiai uždirbtus centus, i 
nėra reikalo daug kalbėti, nes 
lietuvių visuomenė didžiumoje* 
turi platų patyrimą iš praeities, i 
jog vienatinis būdas taupyti sa
vo centus saugiai ir pelningai 
tai tik prigulint prie spulkos,j 
kuri moka gerus nuočimčius už 1 
kiekvieną įdėtą centą ir teikia 
valdžios protekciją.

• i
Kiek teko patirti iš spulkos I 

pirmininko P. J. Yushkevitz, tai 
kalbamą spulką atidarys naują) 
seriją, nuo 1-mos dienos Birže
lio-J u ne ir laikys susirinkimus 
kas seredą vakarais. Taipgi ■ 
kviečia visus tuos tautiečius, 
kurie dar nepriklauso prie kal
bamos spulkos, kad neatidėlio
jant prisirašytu. Nes kiekvieno 
žmogaus gyvenimo laikas sku-Į 
biai bėgą ir senatvė arba koki 
nelaimė gali bematant užklupti. 
Tad geriausia būdas taupyti 
centus pakol dar sveikas ir dir
bi, kad atsitikus kokiam nors 
svarbiam reikalui, butų su 
kuom atsiginti.

Nors kalbamos spulkos valdy
ba nežada jokių blizgučių dova
noms teikti, tiems nariams ku
rie prisirišys prie spulkos (kaip 
kad daro nekurios kito?? spul
kos) bet už tai prižada geres
nius procentus ant įdėtų pinigų.

— Narys.

Statyba šiuose metuose 
lygi 2 bilionų

Didelių permainų nejaučiama.

stebėsim, jog ne vien 
linkybės iškelia arba 
biznį. Daug ką reiškia 
sai žmogus, jo būdas, 
jimas, patyrimas.
vienas nepadaro nieko, ateina 
kitas ir savo sumanumu krau
na pinigus. Savo istorijoj lie
tuviai mažai tesiįdomavo biznio 
dalykais. Dar ir šiandie Lietu
vos prekyba daugiausia sveti
mų rankose. Bet atkeliavę 
Amerikon, susidurėm su kito
kiomis aplinkybėmis. Gyveni
mas išmokino mus naujų gud
rybių ir nukreipė musų atydą 
į iki šiam laikui neišbandytas 
sritis.

Taigi ką neimtumėm, ar ne
kilnojamą nuosavybę, ar krau
tuves, ar amatus visur reika
linga iniciatyva. Bijodami pla
čiau užsimoti ir tikėdami vien 
į blogybes, mes toli nenuženg- 
sim. Priešingai gi, nuolat verž- 
dmnieąi pirmyn ir nepraleisda- 
i.u ncišbandę nei vienos pro
gos galime laimėti daug ką.

G; Lucas.

IR KONTRATORIAMS REI
KĖSIĄ LEIDIMŲ

Ameiikoj prasidėjo judėji
mas, kad priversti kiekvieną na
mų statytoją įsigyti specialį 
leidimą ir išlaikyti kvotimus.

Kontraktoriai busią padalinti 
į tris rųšis: A, B ir C. Prie 
pirmosios priklausys patys di
džiausi; prie antrosios viduti
niai ir prie trečiosios visi liku
sieji. Toks sutvarkymas daug 
prisidėsiąs prie ištobrtlinimo sta
tybos.

Pirmasai šių metų trečdalis 
buvo gana pasekmingas staty
bos žvilgsniu. Indiana Lime- 
slone kompanijos surinktos 
skaitlinės rodo, jog svarbiau
siuose Amerikos miestuose pa
statytų namų vertė siekia $2,- 
250,000,(XX).

Kai kurie laukė, kad šiame 
pavasary statyba turės sumažė
ti. Tačiau kovos ir balandžio 
mėnesių daviniai apvilė juos, 
toli pralenkdami pereitus me
tus. Spėjama, jog šiuose ne- 
tuose namams bus išleista apie 
$6,000,000,(XX).

Chięago pasilieka priešaky vi
sų Amerikos miestų. Niekur 
kitur statyba taip nesiplėfoja, 
kaip čia. A. B. C.

Nėra kito šaltinio 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
u.aip NaujieuoM.

Į
CESARE FORM1CH1, BARITONAS C1HCAGO CIVĮC OPEROS

“Mano balsas yra mano bran- 
giausis dalykas. — Aš, kaip ir kiti 
dainininkai, rūpinuosi apie j j kas
dien, kas valandą. Ištikrųjų jį 
reikia prižiūrėti. Bet aš esu dė
kingas už vieną malonumą — aš 
rukau Lucky Strikes ir visai nesi
rūpinu apie savo gerklės įritavimą. 
Ir jie man visuomet patinka.“

It’s toasted
APSAUGOJIMUI JUSU BURNOS

“Surprise Party Chica- Ch 
gos lietuviams 1

[. vokiečiai statys 
kliiibą už $8,000,000

Nereikės varstyt gara 
džiaus dury

i blausių savininko -rupesnių.

Stogas turi kovoti su vėtrom, 
audrom, lietum ir kitokiais ga
mtos reiškiniais. Jei jis bus 
tvirtai įtaisytas ir nudažytas, 
kovą laimės lengviau. Todėl 
nepatartina gailėtis pinigų šiam 
dalykui. -^J.‘ B.

Pasikalbėjus su p. K. J.
Marke, Lietuvių Nekilnojamo gos vokiečiai vėl pradėjo reikš- 
Turto Tarybos pirmininku, su-j ti savo įtakų į socialį šio mies- 
žinojome, jog keletas Tarybos i to gyvenimą. Didžiausias jų 
narių rengia patiekti neužilgo Į darbas šiuose metuose bus pa
tikrą suprizą ir tokį, kuris nu
stebins visus Chieagos lietu
vius.

Dalykas labai paprastas, bet 
apgailėtinai, kol kas viešai ne
iškeliamas, 
ninkas 
pranešė, 
siančios 
dolerių.

Del tolimesnių žinių, sekite 
“Namų ir Žemės” skyrių.

Pranykus karo upui Cbiea-

Žinomas sąskaiti- 
Bridgeporte, tik tiek 
kad “dovanos” siek- 

virš šimto tūkstančių

Kokis namas lengviau
sia parduoti?

Ne vien namo pigumas pa
traukia pirkėją. Tinkama ir pa
togi vieta yra be galo svarbi 
šiuo žvilgsniu. Be to, namo 
planas arba pastatymas turė
tų Imt toksai, kad atatiktų vi
dutinių išgalių žmonėms. Jame 
privalėtumėm rast erdvingą 
svečių kambarį, valgomą, ir 
du ar tris* miegamus.

Pirmaeilės reikšmės yra 
mo tvirtumas. Nors jis ir 
žin kaip gražiai atrodys,
jeigu jo pamatai silpni, pasta
tymas menkas, pirkėją bus ne
lengva rasti.

Iš- kitos pusės, neapsimoka 
brangiai ir be didelio reikalo 
puošti namą, nes sekančiam sa
vininkui gali tas atrodyti mė
tymu pinigų vėjams. —K. K.

na- 
ka- 
bet

statymas milžiniško, 35 aukš
tų kliubo, kuriam tilptų teat
ras, ofisai ir patsai kliubas. 
Vieta prie Bandolph ir Wells 
nupirkta už $1,500,000. Čia da
bar randas senas Briggs vieš
butis, kuriam kadaise Lincol- 
nas pasakė pirmą prakalbą sa
vo kampanijoj į prezidentus.

Naujas triobesys kainuos ne 
mažiau ir ne daugiau aštuonių 
milionų dolerių. Stilius esąs pa
sirinktas senoviškas gotų.

Turime dar vieną naują iš
radimą. Jeigu vežant automo
bilių garažiun reikėdavo jums 
išlipti ir atsidaryti duris, o 
paskui vėl grįžti, tai dabar 
tas vargas pranyks, nes suras
tas būdas, kad atvert garažo 
duris sėdint automobily. Už
teks tik paspaust guzikiuką 
arba sagutę ir kelias važiavi
mui liuosas. Guzikiukas įtaiso
mas prie artimai stovinčio stul
po. • .

'lai dar vienas patogumas 
namų savininkams.

Statute of Frauds
Jo atsiradimas ir reikšmė
Labai dažnai tenka susidur

ti su Įvairiais* legnliškais ter
minais, kurių pažinimas yra 
naudingas kaip nekilnojamos 
nuosavybės valdytojams, taip 
ir plačiajai visuomenei. Vienas 
tokių terminų yra, taip vadi
namas “Statute of Frauds“ ar
ba lietuviškai tariant — įsta
tymas dėl prigavystės.

Jis pirmiausia atsirado Ang
lijoj. Britų parlamentas 1675 
metais išleido eilę taisyklių 
apie prašalinimą apgavysčių, 
perleidžiant arba parduodant 
nekilnojamą nuosavybę, šie įs
tatymai ir likos pavadinti “Sta
tute of Frauds’’. Jie reikalavo, 
kad visi žemės pirkimo ar par
davimo kontraktai butų išpil
dyti raštu.

“Statute of Frauds“ tapo pri
imtas visose Suvienytose Vals
tijose ir veikia iki šiai dienai.

Tačiau reiktų atsiminti ir 
štai kas: teismas priverčia pir
kėją mokėti žodžiu sulygtą kai
ną už nuosavybę, kuri buvo 
perleista prisilaikant visų for
malumų. Bet jeigu abi pusės 
sutaria žodžiu ir nepadaro raš
tiško dokumento, kad žemė nu
pirkta, tai nors pinigai ir butų 
sumokėti, kontraktas neturi 
vertes.

Gali būti štai koks atsitiki- 
mas. Jonas sudera Kazio že
mę ir užmoka, sakysim tūks
tantį dolerių. Kaipo liudymą, 
jis gauna nuo buvusio savinin
ko pakvitavimą, kuriame aiškiai 
pažymėta koki žemė parduota 
ir už kiek, tai klausimas — ar 
toks, kontraktas* yra geras, ar 
ne? Taip jis' yra geras, ka
dangi jame nurodyta visi svar-

Patenkinimui visų “Statute 
of Frauds“ reikalavimu, kont- 
raktas turi būt surašytas taip, 
kad apimtų visus pirmaeilius 
punktus: aprašymą žemes, są
lygas, identifikavimą pirkėjo ir 
pardavėjo ir tt.

Įdomi paroda Coli
seume

užsi-
paro-

Pabaigoj šios savaitės 
darys pasaulinė moterų 
da Coliseume. Parodos tikslas 

įvairiom 
kurioms 
netiesio-

yra supažindinti su 
biznio ir meno šakom, 
moterys tiesioginiai ar 
giniai vadovauja.

Yra nemažai ir originalių 
dalykų. Pavyzdžiui, vienoj vie
toj parodoma, kaip be didelio 
vargo ir triūso pagražinti, sa-

du skyrių. Kairėj matome že
mės sklypą, užverstą visokiom 
šąšąlavom, dėžėm, popierga
liais; taip jog nesmagu ir pa
žiūrėti. Dešinėj gi toji pat vie
ta gražiai apsėta žolele, išves
tas takelis ir išsodinta gėlėmis. 
Čia jau tiesiog akis viliojama. 
Koks skirtumas! O tuom tar
pu pagražinimas nereikalauja 
daug nei darbo, nei išlaidų.

Prastas stogas kenkia 
namui

“Nėra stogo, nėra namų’’— 
sako viena patarlė. Namas sto
vės sveikai tol, kol per jo sto
gą nebėgs vanduo. Todėl už
dengimas turi būti vienas svar-

* SALDAINIAI Iš LIETUVOS
Mums praneša, kad V. M. 

Stulpino ofisas, 3255 S. Halsted 
st., gavo iš Lietuvos naują 
transj>ortą įvairių saldainių, 
kurios bus parduodamos pavie- 
niems žmonėms ir krautuvėms.

Gediminas Budavojimo ir Skolinimo Bendrovė
4405 S. Fairfield Avė. Chicago, III

Finansiškas stovis Kovo 31 d., 1927 m.

Tarybos nariaij 
ų” Vakarienėj

L. N. T. ’ 
“Naujienų

Pereitam šeštadieny, vakare, 
“Naujienų“ bendrabarbiai, rė
mėjai ir šiaip visuomenės dar
buotojai buvo pakviesti 
nų bankietą North Sidės 
nic Temple.

Svečių tarpe matėsi 
žai ir L. N. T. Tarybos 
kaip tai pirmininkas 
.J. Mack, sekret. p. P. J. Jush- 
kevich, G. 
ir kiti.

'Karybos- 
bėjo josios

į šau-
Maso-

nema- 
narių,

Lucas, A Vizbaras

vardu trumpai kal- 
pirmininkas.

Report.

TURTAS ATSAKOMYBĖ

Paskolinta ant
....... properčių $133,100.00 

Paskolinta ant, Šerų 10,425.00 
Nesumokėtų nuošimčių.. 315.00 
Nesumokėtų Premijų .........6.55
Nesumokėtų duoklių .... 3,095.97 
Pripuolama Liberty

Bonas ......................  100.00
Rakandai ir knygos.......310.45
Bankoj ant išmokėjimo

čekių ...............  5,553.91

Sumokėtų duoklių ant 
serų ........... $88,546.28

anksto sumokėtų
duoklių ............... 2,968.90

Nesumokėtų duoklių .... 3,095.97 
Sumokėtos šėros pilnai 31,650.00 
Užbaigtos šėros ant

nuošimčio*........... 5,688.00
Extra paskolinta ....... 2,000.00
Nuošimčiai ................... 2,600.60
Atsargos iždas ........... 3,065.20
Pelnas padalintas ..... 12,399.86
Suspenduotos šėros ....... 892.07

Iš

Viso .. $152,906.88 Viso $152,906.88

Metinė apyvarta nuo Bal. 1, 1926 m. iki Kovo 31 d., 1927 m. 
buvo $137,001.07. Bendrovė inkorporuota pagal teises Illinoi 
Valstijos. Taipgi priklauso prie Susivienijimo “Building Asso- 
ciation League of the Stato of Illinois“ ir prie “United States 
League of Local B. & L. Associations“.

Susirinkimai yra laikomi kiekvieną Trečiadienio vakarą, 
Nauji nariai ir mokesčiai yra priimami kas dien, raštinėj prie 
4405 S. Fairfield Avė. /

Prezidentas J. Sandaras, *
Iždininkas B. Jovaišas,
Sekretorius J. J. Palėkus, 594 i S. Mozart St.
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SUDRIKO NAUJA • 
KRAUTUVE

Parduoda Rakandus, Pia

j MUSŲ MOTERIMS
> ................... Veda Dora Vilkiene-——- ....  >

Vį šaukiko druskos
2 orandžiul sunkos ir skure-

i

nus, Radios, Phonografus 
ant lengvų išmokėjimų.

CHOP SUEY (iš kiaulienos)

1 sv. minkštos kiaulienos 
stenibas selerų

blėkinės mažųjų grybų 
šaukštai taukų arba svies-

prieskonius ir sudėk žuvį. Dėk 
į molinį bliudą eilėmis žuvį ir 
daržoves. Apdėk duonos trupi
niais ir

pakol viršus gerai parus 20 
min. ar daugiau laiko.
stalan karšia.

van

kornų 
Užpilk

to
3 šaukštai kiniečių dažalo 

(Chinese sauce) arba dauginus 
12—14 kinietiškų bulvių 
Svogūnų.

sviestu. Kepk pečiuje

Paduok

JOS. F. SUDRIK
3117-21 So. Halsted St. 

Tol. Boulevard 4705 
Chicago, III.

\ įską supiaustyk | mažus 
ketvirtainius šmotukus. Sudėk 
taukus arba sviestą į puodą ir 
pakaitink, sudėk mėsą ir duok 
kad pasikepintų. Paskui su
dėk svogūnus, grybus, selcrus

2 šaukštuku kornų krakmolo 
1 puodukas verdančio 

dens
1 šaukštukas sviesto
Sumaišyk sviestą, 

krakmolą ir druską,
karštu vandeniu ir maišyk. 
Virk pakol mišinys nesutirštės 
ir nepasidarys permatomas. 
Pridėk sviestą, orandžių sku- 
reles prieš nuimsiant nuo ug
nies. Užpilk karštą ant ban
dučių ir paduok stalan.

PAPRASTAS KĖKSAS

25 METU PATYRIMO ' 
t?

Pritapkime akiniu dėl visokių akių

Jei kenčiate nuo galvos skaudė
jimo. •

Jei skaitant raidės susilieja j daik
tą.

Jei spaudo* raitas išrodo dvigu
bas.

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

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

pritaikymo akinių
1801 South Ashland Avė.
I’latt Bldg., kamp. 18 St., 3 augita* 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Puatrbčkit mano iškabos

Valančios nuo 9 ryto iki 8:30 vaka
ro. Ned. r u v 9 ryto iki 11:30 dieną

W, J. STANKŪNAS 1
fotografas
Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Spcciali- 

škumas.
3315 South 
Halsted St.

Tel .Yards 151G 
Res Tel.

Beverly 2300

Nauja Mady Knyga

Nauja rudeninių madų knyga. Klek 
viena moteris ir panelė, kuri nori 
gerai apsirengti ir eiti su šios dienos 
mada, turėtų šią knygą jsigyti. Jo* 
kaina tik 10c.

Užsakiniams.
Rašykit i
NAUJIENOS PATTERN DEPT., 

1739 So. Halsted SL 
Chicago, III.

Kūdikio Pudra Ligų 
nių Pasirinkimas

Johnson’s Baby ir Toilet Pow- 
der yra padarytas iš puikiausių 
talkų visam pasauly — Itališko 
talko. .Jo švelninančios dalys 

. pašalina suaižėjimų — sugeria 
šlapumą — ramina... vėsina... 
gydo... štai dėl ko ligoninės 
rekomenduoja jį po kūdikių 
maudyklės ir kiekvienų kartą 
pakeičiant palas.

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

4120 So. Richmorrd Street

Yards 495*.
Mrs. Anielia Jarus-z-Kaushillas 

AKUŠERKA
3252 So. Halsted St.

GINTARŲ MARMELADAS 
’ 1 grape fru it

1 Orange 
1 citrina.
Supiaustyk vaisius labai plo

nom riekutėm. Sumaišyk at- 
mieruodama dėk du syk tiet 
vandens kiek bus vaisių, tegu 
pastovi taip 24 valandas. Pas

ir ant galo kinietiškas bulves.‘kui virk 25 minutes. Vėl pa 
kaip mieruok ir dėk tiek cukraus 

kiek bus vaisių, vėl vilk valan
dą. Sudėk į sterelizuotus stik
lus, duok atšalti. Apipilk para i 
finu. Padėk ant lertynų.

Virk išviso nedau-giaus
10 minutų. Kaip išvirs, supilk
kinietišką dažalą, ir druską.

Paduok su virtais ryžiais, ir 
kinietiška arbata.

PRIRENGTA “TUNĄ” ŽUVIS 
ARBA SALMON

GRANDŽIŲ PRIESKONIS
(Bandutes)

1 blokine “Tuną 
salmon

2 morkvas,

puoduko sviesto 
kiaušiniu

supiaustyk smul-
kiai

2

1

vidutinės 
smulkiai 
vidutinis
smulkiai 

puodukas 
šaukštas

bulvės supjaus- j

svogūnas supiau-

1 
1
2 šaukštai miltų
1 puodukas pieno
1 šaukštukas druskos
1/j. šaukštuko paprikos
1/8 šaukštuko pipirų
1/j. puoduko baltos 

trupinių.
Virk morkvas, bulves, žir

nius, svogūnus mažame vande
ny. Padaryk baltą dažalą iš 
sviesto, pieno ir miltų. Pridėk

žalių žirnių 
sviesto

šaukštuku

2 kiaušiniai
3/4 puoduko cukraus 
y>2 šaukštuko druskos 
3/8 puoduko gerųjų miltų 
2 šaukštuku baking powdei 
2/3 puoduko vandens 
1 šaukštukas vanillos 
Sumaišyk kiaušinius su cuk

rum ir išplak pakol bus švle-1 
šiai geltoni ir tiršti. Pridėk1

I keletą sykių persijojus sausus, 
pridėčkus. Kepk keline blėty-1 

Ise po 20—25 minutų. Perdek 
su uogų koše, ir padabink iš 
viršaus uogomis.

KĖKSAS SU ĮVAIRIAIS
baking povvderc i 
cukraus 
pieno 
druskos 
vieno orandžio.

cukrum.

PIRAIS
VI-2

2 puoduku miltų 
9 M 
2/3 puoduko
3/4 puoduko 
•/i, šaukštuko 
Skiltelės nuo 
Ištrink sviestą su

Pridėk gerai išplaktus trynius,
i Perkošk per šitą miltus, baking 
|powderį, druską. Dėk prie pir
mojo mišinio pamainydama sv 
pienu. Maišyk viską kartu. 
Ant galo sudėk suplaktus bal-

l/i». puoduko sviesto
1 puoduko cukraus
2 kiaušiniai
•/o puoduko pieno
114 puoduko miltų
2l/y šaukštuko baking 

derio
pow-

duonos • tymus ir skureles. Supilk į iš- 
■ sviestuotas muffin bletis ir 
kepk pečiuje karštame 25 mi
nutes. Bus gana 10 žmonių.

Apipilk sekamu dažalu, 
2/3 {juoduko cukraus

1 šaukštukas cinamonų 
šaukštuko mace

1/1, šaukštuko maltų gvazdikų 
’/i. šaukšt. allspice
Ištrink sviesta su cukrum. 

Pridėk ncplaktus kiaušinius ir 
vėl plak gerai, pakol mišinys 
nepasidarys šviesiai geltonas 
ir įrištas. Persijok keletą sy
kių visus sausus pridėčkus ir 
pridėjus prie pirmojo mišinio 
išmaišyk, pildama po truputį 
pieną.

Kepk vienoj blėty nekaršta
me pečiuje 45 minutes. Ga
lima pridėti pusę puoduko su
kapotų razinkų.

Vartok Johnson’s Baby Soap 
kūdikiu maudyklei... Vartok 
Johnson’s Baby (’reain pašali
nimui šiurkštumo, išpučkavimo 
ir hile odos netvarkos.

Viršuje
Statė Bank

ir mergi-

Lietuvis Kontraktonus
Suvedam šviesas ii 
elektros jiegą i nau
jus ir senus namus ir 
mainom naujas liam- 
pas j senas; duodame 
ant lengvo išmokėji- 
mo-

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone Canul 2591

skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra nandhuros

Moterys

nos kreipkitės su

reikalais nuo 12 iki r
8 vakaro. Kitu lai- ;

ku fagal sutartį.

A. VIDIKAS-LULEV1CH
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvča 

Tel. Yprds 1119
Baigusi nkufce- 
rijos kolegiją; 
ilgai praktika, 
rusi 
vanijos 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieė 
gimdyjno, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

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

Pennsyb 
ligon-

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

A

Pritaiko ukiniUH, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

Tel. Cicero 2962 
Res.: Rockvzell 6363
DR. S. ASHER 

DENTISTAS 
4901 VV. 14th St.

Cicero
Viršui National Tea Co.

Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

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

3265 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 7679

■y ♦

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paulina S’t., Chicago, III.

{vairus Gydytojai

xxxxxxxxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxžxžxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Phone Pullman 0621 

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

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

Nedėlioj 10 iki 1

r
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Grojikliai Pianai 
PEOPLE^KRAUTUVĖSE

H

K. JURGELIONIS

12

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

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

siųsti man pavyzdj No ...................
Mieros ....................... per krutinę

3016

20c

suknelė.

(Adresas)

(Miestas ir valst.) ■

Fashion 
for your

Magazine. Senti 
copy.

SALDAINIAI SU KVIEČIAIS 
(Puffed Wheat)

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

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 sutartj

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 8290

DISTINCTIVE PLA1TS
A striking cffect is obtaincd by the 

deep vestee of bcige šilk crepe in a 
striking model of navy blue wool 
crepe. suitable for Street or sports 
vvcar. The lower front skirt pressed 
in plaits is a youthful fashion, and 
contributes fulness to hemline. De- 
sign No. 3016 comes in sizes 36, 
38, 40, 42 *nd 44 inches bust 
measure. The 36-inch reųuircs 3^ 
yards of 40-inch material with )4 
yard of 36-incb contrasting. Pattern 
price 15 cents in stamps or coin 
(coin preferred). Our patterns are 
made by the leading Fashion De- 
signers of New York City and are 
guaranteed to fit perfeetly. You’ll 
be delighted with our Spring and 
Summer 
10 cents

3016. laibai elegantiška
Galima pasiūdinti iš lengvo arba sun
kesnio šilko. Patogu dėvėti ant gat
vės ir sveČiuosna. Sukirptos mieros 
36, 38, 40, 42 ir 44 colių per krutinę. 
36 mierai reikia 3% yardų 40 colių 
materijos ir % yardų skirtingos ma
terijos.

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

(Vardas ir pavardė)

2 puoduku rusvo cukraus
1 puodukas vandens 

šaukštas acto 
šmikšt, sviesto 
šaukštukas druskos 
pakelis puffed wheat

Virk cukrų, vandenį ir actą 
pakol ant tiek sutirštės, jog 
lašinant puodukan su šaltu 
vandeniu, lašelis turi sutirštė- 
ti. Nuimk nuo ugnies, pridėk 
sviestą ir druską. Užpilk ant 
kviečių, kuriuos pirmiausia pa
kepinai pečiuje. Supilk ant iš- 
sviestuotos lėkštės. Tegul at
žala — paskui supiaustyk į 
šmotukus. Gali į kviečius įmai
šyti sukapotų migdolų bei rie- 

, bei razinkų.

MR. KERIMAM ■»
— IŠ RUSIJOS-

4177-83 Archer Avė
M. KEZES, Vedėjas

1922-32 So/Halsted St
J. NAKRO6IS, Vedėjas
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Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

127 N. Dearbom SU Room 1111 
Telefonas Central 4411.

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

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Gerai lietuviams žinoma* per 16 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeri*.

Gydo staigias ir chroniškas Il
gas vyrą, moterų ir vaiką pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisu*.

Ofisas ir Laboratorija: 1026 W. 
18th St, netoli Morgan 8t.

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

Dienomis i Cunai
Telefonaii { 811«-

| South ' bore 2288
’ Boulevard 4186

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

Ofisas ▼idurmlestyji 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
. 77 W. Washington SL 

Cor. Washington and Clark . 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8895GYVENIMAS
Mėnesinis žarnala*

Antanas Zymontas
Redaktorius-LcidCjaa

900 W. 52nd Street
Chicago. III.

Tel. Boulevard 8669

IŠSILAVINĘ DARBININ
KAI IR INTELIGENTAI 
SKAITO “GYVENIMĄ” — 

SKAITYKIT IR JUS!

Prenamerata metams 
Pusei metų 
Kopija

Apsisaugokit užsikrėtimo! 
Gydykit kožną’ žaizdą ar 
ba jsibrėžimą su šiuo ne 
nuodijančiu antiseptika. 
Zonite užmuša bakterijas. 
Ir išgydo.

Miesto Ofisas
190 No. State SU Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
8335 So. Halsted St 

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

Tel. Yards D141 
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingoliojimai. — Pas
kola pinigą 1 ir 2 mergišiams.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217
Telephone Randolph 5357

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

Namą Telefonas Republic 9609 I

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labo* 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 Iki 
4 vai. po piot ir nuo 7 iki 8:3* vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midvay 2880

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir PStnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

J. P. WAITCHES .
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel.. Pullman 5950

Specialistą* Abstraktą
Vedėjai visų teisią

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SU Room 20*1
Te. Randolph 1134—Vai. nuo 9-6

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 1)062

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijoj tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirargas 

Specialistas Moteriškų, Vyriikų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligą.

Ofisas 8102 So. Halsted St., Chicago
arti 31st Street •

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne- 
dčliomis ir Šventadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligą

1724 So. Looinis, kampan 18 ir Blae 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare 

Telefoną* Canal 1912 
Naktini* Tel. hairfax 6858

Jei abejoji akimis, pasijeirask
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Opteniestrist
Tel. Boulevard 6487
4649 S. Ashland Av, 

Ir 806 B. 47th 8i.7—9 ▼. v. apart PanedUio ir 
Pitnyčioa.
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NAUJIENOS
Tbe Lithaaaian IHily Nava _____

I sis:
Ji

Kratinys

■ditor P. OUtATTIS
1719 Soeth Babtai 8tm«t 

Chicago. III. 
Tviepkona Roofievelt W»

Subacription Katėsi
18.90 per year in Canada.
87JM per year ontaide of Chieage.
18.99 per year in Chlcagu.

8c. per eopy.
Entered aa Second Claaa Matter 

March 7th, 1914, at tbe Pwt Office 
nf Chicago, 111, nrdar thr art of 
March 8rd 1879.__________  /

Maujienoa aiua kasdien, lieki rimt 
aekmadienius. Vaidila Maejieng Ben
drovė, 1789 S. Hslated SL, Chicago, 
UI. — Talefonasi JboMvnit 8509,

Chicagoj* per uullutojun 
Viena kopija----------

Savaitei------- ------ -—
Maneliui --------------------

Suvieaytofe Valstijoj na Chicagoje, 
paltui

Metama---------- —------— I7.H
Pašei meti--------------—-------  8.W
Trim* minėdama 1.76
Dviem minėdama  ---------- 1.26
Vienam mlaeaiui----------- ----- - Ji

Jbletavon Ir kitur aftaianiaosai 
(Atpiginta)

Metama---------- -- ---------------- <8.00
PuMl meti-------------------------- . 4.99
Trims minėdama —
Pinigui reikia aigati paltu Monay 

orderiu karta au aiaakyme.

18o 
76c

Padėtis Lietuvoje
(Musų bendradarbio Kaune.)

Tautininkai su federantais. — Dvi fašistinių 
diktatorių srovi. — Kademiški fašistai ruošiasi 
prie naujo perversmo. — Bermontininkas nutei
sė buvusį Lietuvos savanorį. — Šnipų ir provoka
torių siautimas kaime. — Kaip “valomos” apskri
čių valdybos. — Valdžios 
Rasputinas.

Lietuvos

Lietuvoje dabar turime vie
ny tautininkų diktatūros reži
mą. Prie jų prisišliejo Darbo 
Federacija su Ambrozaičiu, Jo
čiu, Radzevičium (buvę Seimo 
nariai), kurie taipgi stoja už 
apnuogintą diktatūrą ir atsto
vauja taip vadinamiems lietu
viškiems fašistams.

Nors kademai ir buvo iš
stumti iš valdžios, nors jie iš 
apmaudo ir pasisakė už Seimo 
rinkimus, vienok ir jų tarpe 
yra gryno kraujo fašistų, ku
rie dėl akiu neva stoja už kon
stituciją, bet širdyje norėtų 
dar kruvinesnes Ambrozaičiu 
diktatūros. Prie šitų kademu * * 
priklauso: Krupavičius, Šmulk
štys, Turauskas (visur žegno
jasi ir Dievo vardu kalba) ir 
Endžiulaitis. Tuo budu turime 
dvi diktatorių srovi: tautinin
kus su Merkiu, Musteikiu. Vol
demaru ir leitenantais ir ka- 
demų fašistus su virš išvardin
tais typais.

O Darbo Federacija, stoda
ma už fašistinę diktatūrą, ne
va palaiko tautininkus, bet iš 
tikrųjų federantai ir kademai 
norėtų padėtį keisti ir todėl 
ruošiasi prie naujo fašistinio 
perversmo, Tuo tikslu kademai 
metėsi j tsj pačią nelaimingąją 
musų kariuomenę, kuriai kraš
tas išleidžia metams į 40 mil. 
litų, ir kitų leitenantų pagalba 
rūpinasi organizuoti pervers
mą klerikaliniu fašistu naudai. 
Prie kadcmiškųjų fašistų dar 
priklauso: pralotas Al.šauskas, 
kun. Maliauskis, gener. Glo
vackis, Tomkus, Klimai lis,-- tai
gi kompanija ir graži ir žymi, 
šilų dviejų diktatūrų šalinin
kai vargiai susitars, nes prieš
taravimų jų tarpe daug, ypa
tingai tuose klausimuose, kur 
be iždo lėšų neapsieisi. Tuo 
budu Lietuvos gyvenimas iš
krypo į šuntakius. Politikoje 
dabar vyrauja asmeniniai rei
kalai, intrigos, ambicijos ir ki
tos tamsių gaivalų užgaidos.

9

Sąryšyje su Pajaujo byla 
kalėjimus pripakavo. Pasmerk
tųjų tarpe yra geriausi Lietu
vos sūnus kariai-savanoriai: 
Tornau (leitenantas), Žemaitis 
(puskarininkas), Damauskas ir 
visa eilė kitų. Nuteistas aiški-. 
roj byloj s. d. partijos narys 
Selionis (gavo katorgą iki gy
vos galvos lik už kelias brošiū
ras), kuris buvo Lietuvos ar
mijos savanoj is-puskarininkas. 
Teisme jam teko susidurti su 
karininku-teisėju, prieš kurį 
Selionis kariavo 1919 metais. 
Mat, minėtas karininkas tuo
met tarnavo Bermonįo armijoj 
ir kovojo prieš Lietuvą. Tuo
met Selioniai nuveikė bermon
tininkus; dabar bermontinin
kas nuteisė beginklį Selionj ka- 
torgon iki gyvos galvos, šis 
faktas nušviečia padėtį. Selio

nis teisme šitą padėties pasi
keitimą konstatavo.

Pastaruoju metu ypatinga 
domė atkreipta į soc. dem. 
Juos ir tremia ir sodina. Nors 
Žvironą, Čcrešką, Neverauską, 
Vanagą ir išteisino, bet perse
kiojimai nesiliauja.

Kaime viešpatauja gaujos 
šnipų ir provokatorių. Vietomis 
jie tiek jsigyvavo, kad sunku 
čionai net apibudinti padėtį. 
Vienas pavyzdis: Kretingos ap
skrities Taryba nekademiška, 
dauguma priklauso kairiem- 
siems, todėl apskrities valdy
boje buvo soc. dem. Alminaus- 
k.is ir vienas v. liaudininkas. 
Alminauską dabar įskundė ir 
jį ištrėmė į Varnius. Vieta pa- 
siliuosavo. Į ją taikėsi buvęs 
policijos vadas, kriminalistas 
Marcinkevičius (uk. sąj. pir
mininkas)’, bet kad patekti į 
tą vietą, reikia būti Tarybos 
išrinktam, gi tarybos sąstatas 
tokios kombinacijos nebūtų 
priėmęs. Kad išeitu iš šitos pa
dėties, Kretingos- lap. viršinin
kas Draugelis su komendanto 
pagalba suspendavo Platelių 
valsčiaus atstovus, uždraudė 
Į.'.ms apleisti sąvo valsčiaus ri
bas— vadinasi, i apskr. Tary
bos posėdį tie atstovai nuvykti 
jau nebegalėjo. Kito valsčiaus 

atstovus (rodos, Kartenos) iš
trėmė į kitą apskritį, gi tris 
miestų atstovus (žydus) įbau
gino ir tuo budu Kretingos* ap
skrities Taryboje buvo gauta 
reikalinga dauguma, kuri vie
toj s. d. Alminausko išrinko 
Petronaitį tautininką. Tokių 
pavyzdžių daug.

Prieš gegužės . pirmąją pada
ryta visa eilė kratų ir suėmi
mu. Veiveriuose pas vietos s. d. 
org. žmones bekratant žvalgy
bininkai išvertė namų aslas ir 
išgriovė pamatus - vaizdas, 
kokio veiveri.sk iai nematė nei 
caro, nei okupacijos laikais.

Musų viešpačiai sėdi ir dre
ba. Kasdieną laukia “pučų” ar 
sukilimų. Dabartiniu metu tu
rime tiek valdžios “sferų”, 
kiek yra įtakingų žmonių. Ge
neraliniam štabe sėdi Merkys, 
kurs daro savo politiką. Apie 
jį sukasi tam tikros mažesnės, 
bet godžios planetos*. Aviacijos 
karininkai turi savo štabą, 
kurs viską seka ir politikuoja. 
Kadangi jų tarpe daug įvairių 
nevykėlių ir pienburnių, tai ir 
jų politika yra vaikiška ir žiau
ri. 'Trečioji sfera tai Smetona, 
ar geriau pasakius — . Smeto
nienė. čionai sukinėjasi vagis 
Linartas ir kitoks brudas. Pons 
profes. Voldemaras- turi vėl sa
votiškus norus. Turime dar 
Dzidorių, kurs eina Basputino 
pareigas. Dzidorius kunigas ir 
profesorius, žodžiu, viskas kaip 
senoj “niatuškoj” Kasėjoj...

Kaunas. Gegužės 1 d.

Pieš kiek laiko laikraščiuose 
buvo paskelbtas A. Lunačars- 
kio, bolševikų švietimo komisa
ro, pranešimas apie aukštųjų 
mbkyk|ų padėtį Rusijoj.

Pirmąj vietoj Lunačarskis 
pabrėžia, kad spalių revoliuci
jos uždavinys švietimo srityj 
buvo prirengti naują darbinin
kų ir kaimiečių inteligentiją. 
Prie to tikslo eita studentų pa
rinkimu ir įsteigimu darbinin
kiškų fakultetų. Rezultate 1926

1927 mokslo metais Rusijos 
aukštosiose mokyklose mokino- 
: i apie 30,000 darbininkų vaikų 
ir 31,000 kaimiečių vaikų. Tai 
sudarė 51% visų studentų. Iš 
to skaičiaus komunistų parti
jai priklauso 10%, o komunis
tiškai jaunuomenei 16%.

Dabartiniu laiku Rusijoj y- 
ra 71 aukštoji mokykla su 153 
fakultetais. Samaros univer
sitetas, kuris turi tik medicinos 
fakultetą, trumpoj ateityj ma
noma likviduoti.

Viso studentų yra 110,000, o 
mokslo žmonių (profesorių ir 
docentų) 11,000. Apskritai 
imant, profesoriams mokama 
110 rublių mėnesiui. Luna
čarskis sako, jog tai esąs nepa
kenčiamai menkas atlyginimas. 
Taip dalykams esant, žinoma 
nėra ko stegėtis, kad raudonieji 
profesoriai savo gabumais ne
pasižymi. Kiek sumaningesni 
profesoriai apleidžia universi
tetus ir ieško kitokio užsiėmi
mo.

Lunačarskis nepatenkintas 
taipgi darbininkų fakultetais. 
Tuos fakultetus baigę darbinin
kai esą menko išsilavinimo ir 
nepajėgią tinkamai mokytis u- 
jiiversiteluose.

Lunačarskio pranešimas vi- 
ai nėra optimistiškas. švie

timo darbas Rusijoj pusėtinai 
blogai pastatytas. Praeitais 
metais mokslo tyrimams išleis
ta tik 60,000 rublių. Tuo tar
pu kitose šalyse tam tikslui iš- 
,'eidžiama milioninės sumos. Pa
dariny] egzaktinių mokslų sri- 
1 y j Rusija yra toli atsilikusi 
nuo kitų kultūringų valstybių.

♦ ♦ *
“Krasnaja Gazeta” rašo, jog 

Geologiškame komitete tarp se
nų raštų visai netikėtai tapo 
rastas paskilbusio Goethe laiš
kas ir šeši eilėraščiai. Eilėraš
čiai ir laiškas buvo rašyti ka
da nors tarp 1825 ir 1830 m. 
.Jie buvo prisiųsti profesoriui 
Gebeliui, iš Dorpato universite- 
o. Prof. Gebelis numirė 1850 
n., ir visas jo archivas teko jo 

sunui, kuris ilgai tarnavo Mok
ių Akademijoj.

Gebelio sūnūs irgi senai jau 
yra miręs. Kukiu budu Gebe- 
io archivas pateko Geologiškam 
komitetui, — nėra žinoma. Ra
dinys tapo atiduotas Mokslo 
Akademijai. Spėjama, jog pa
saulis labai susidomės rastais 
Goethe’s eilėraščiais.

* * *
Mados ir papročiai keičiasi. 

Seniau dvikova buvo populiarus 
‘sportas” tarp vyrų. Susigin
čydavo dėl mėlynakės ar ko ki
to, ir tuoj eina pištalietais šau
dytos. Dabar, matyti, pas mo
teris pradės į madą įeiti dvi 
kova. Laikraščiai praneša, kad 
Lenkijoj (netoli Krakovo) įvy
ko toks atsitikimas: dvi jaunos 
merginos įsimylėjo į vieną vy- 
ą, su kuriuo asmeniškai nepa- 

sipažino. Kartą tarp jųdviejų 
kilo ginčas (lėliai to, kuriai tas 
vyras praeidamas nusišypsojo. 
Kadangi patenkinančiai ginčo 
nebuvo galima išspręsti, tai 
merginos nutarė eiti dvikovom. 
Kaip nutarta, taip ir padaryta. 
Jos nusipirko revolverius ir nu
ėjo į mišką šaudytos. Rezul
tate Boneva tapo sunkiai su
žeista. Kita mergina (Jonov- 
skaja) dabar slapstosi.

* ♦ ♦
“Draugo” Kampininkas labai 

rūpinasi kitų ausimis. Nieko 
nepadarysi - toks jau “na-

turas:” matyti, priprato davat
koms apie ausis graibytis ir sa
vo silpnybės nčgali nė raštuo
se paslėpti.

Bet tai dar nėra jo vienin
telė silpnybė. Jis taipgi mo
ka begėdiškiausiu budu krai
pyti kito mintis. Pavyzdžiui, 
“Draugo” No. 114 jis rašo:

Kad Ispanijoje nėra arba maža 
žmogžudysčių atsitinka, tai tas ne
reiškia, kad ji butų kultufinga šalis. 
Priešingai ji esanti ntkulturlnga, nes 
katalikų dvasiftkija vagims, plėši
kams, jei jie gryžta prie katalikiško 
praktinio gyvenimo, jsako grąžinti pa
sisavintą svetimą turtą jo savinin
kams. Gi jei jie jokiu budu negali to 
padaryti, jiems jsako pasisavintą tur
tą išdalinti labdaringiems visuome- 
niniems tikslams ir tik tuomet juos 
priima į katalikų Bažnyčios tikrus 
narius ir leidžia naudoties sakra
mentais.

Kampininkas duoda suprasto, 
kad tokią mintį aš išreiškęs 
savo raštuose. O tuo tarpu ma
no buvo pasakyta:

Antra vertus, nuo kurio laiko apie 
valstybių kulturingumą sprpndžiama 
iš to, kiek jose papildoma žmogžu
dysčių? Jeigu žmogžudysčių skai
čius butų kulturingumo pažymys, tai 
kai kurie Afrikos laukiniai žmones 
savo kulturingumu stovėtų pirmoj

vietoj: pas juos žmogžudystė yra di
džiausi retenybe.

O kiek žemiau mano pasaky
ta:

Madride galima gauti taip vadina
mą vagių indulgenciją—butą. Ji kai
nuoja Amerikos pinigais tik 25 cen
tai. Arkivyskupas užtikrina, jog tos 
bulos savininkas gali pasilaikyti vog
tą daiktą, jeigu jis nežino to daikto 
savininko pavardę ir adresą (o kaip 
žinia, kišenvagiai ir plėšikai nesirū
pina sužinoti savo aukų pavardes ir 
adresus). Bet jeigu vogtas daigtas 
yra vertas daugiau, negu tris dole
rius, tai reikia Įsigyti naujų bulą; juo 
brangesnis daiktas, tuo daugiau rei
kia bulų.

'Taigi tarp to, kas mano pa
sakyta, ir to, ką Kampininkas 
primeta man, 
bendra.

liet, pasak Jo»li Billings’o, 
“Whare religion iz a trade, 
morality is a merchandizc.” Iš 
žmonių, kurie Ispanijoj parda
vinėjamas “vagių bulas’’ skai
to kulturingumo pažymiu, nie
ko geresnio ir negalima tikėtis. 
'Tikslas pateisina įrankius: jei
gu reikalinga, tai ispaniškos 
kultūros garbintojai nesutoja 
ir prieš melų skleidimą.

—K. Sėjikas.

nėra nieko

i Londonas į PaSKutillČ |
Tindi-Rindi I IHkOVflt

Paskutiniu duonos kąsniu, 
padažo liekanose pamirkytu, 
Tomarf Kingas iki paskutinio 
trupinio ištrynė lėkštę ir pa
lengva, minčių apsėstas, pradė
jo kremsnoti šį šmotą. Kai pa
kilo jis iš užstalės, patyrė kan- 

bado jausmą (pojūtį), 
tarpu jis valgė tiktai 

Dvejetą vaikų anksčiau 
gultų į kitą kambarį,

Antra tiek 
dėl begalinių 

ir

to* tuo 
vienas, 
nuvedė 
kad jiedu miegodamu galėtų
pamiršti atsigulę be vakarienės. 
Jojo žmona nieko nelietė; ty
lėdama sėdėjo ir sekė jį rūpes
tingu žvilgsniu. Ji buvo liesa, 
sublogusį moteris, darbo kla
sei priklausanti, bet buvusis 
grožio pėdsakai dar neišnyko 
josios veide. Padažui miltus 
paėmė ji iš kaimynės. Paskuti
niai du puspensai atiteko duo
nai pirkti.

Ant išklybusios kėdės jis sė
dosi prie lango, kuri linksnojo 
dėl kūno slėgimo, mechaniškai

rėjo ranką į šoninį švarko ki- 
šenį. Nesant taliako buvo pri- 
verstas atsisakyti ketinimo pa
rūkyti, ir jis nepatenkintas už- 
uomaršumu, išsitraukė iš dan
tų pypkę. Jojo judesiai buvo 
lėti, sunkus, lyg kliudant rau
menų storiui. Jis buvo stipriai 
sudėtas, iš pažiūros pakvaišęs 
žmogus, savo išorių neįkvėpiąs 
mažiausios prie savęs simpati
jos. Drapanos buvo senos ir la
bai suvalkiotos. Batų viršai bu
vo perdaug silpni išlaikyti sun
kius puspadžius, matoma, se
nai primuštus. Jo pigus pppie- 
riniai marškiniai, išviso tekai
navusieji dn Šilingus, buvo prie 
vartų sudraskyti ir dėmėta 
krutinę.

Užtat Tomo Kingo veidas 
tiksliai nusakė, ką jis atvaizda
vo. Tai buvo tipiško kumštinin
ko veidas; veidas žmogaus, 
kuris ilgus metus uoliai dar
bavosi arenoj ir to^kiu budu sa
vyje išdirbo visus kumšties* gy
vūno pažymius. Jo švelniai ap
skustas, amžinai panįuręs vei
das netyčiom kreipė į save dė
mesį. Sudraskytos lupos prida
vė jo burnai baisią išvaizdą, 
kur rodėsi lyg randas skersai 
veido einąs. Labai išsivystę žy
mus žandai priminė gyvulio 
žandus. Palengva sukinėjančio- 
sios akys po sunkiai kįlnojan- 
čiaisiais vokais, beveik be jo
kios išraiškos žiurėjo iš po tan
kių, išsišokusių ančakių. Tai 
buvo tikras gyvulys ir daugiau
sia panašumo suteikė jam akys. 
Jos buvo mieguistos, kaip liū
to, tikiiausios akys kraujų

trokštančio gyvulio. Nuolanki 
kakta pašlijo trumpai apkirp
tais plaukais, kas davė galimy
bes jo negražioj galvoj įžvelgti 
kiekvieną daubą.
numušta nosis,
smūgių padengta randais, 
didelės ausys, dvigubai dides
nės negu reikia, nuolat ištinu
sios ir sudarkytos, pabrėžė ne- 
žavėjantį jo veidą, kuris atro
dą mėlynai juodąs dėl odą per- 
lindusių plaukų.

Tai buvo žmogus, kurį butų 
baisu susitikti tamsioj alėjoj 
arba tuščioj (vienyšoj) vietoj. 
O tuo tarpu Tomas Kingas ne
buvo prasikaltėlis ir niekuomet 
nepadarė jokio nusižengimo. 
Be neišvengiamų gyvenimo po
būdžio ginčų, jis niekam nepri
darė žalos. Kad jis butų ginčų 
pradėjėjas, nė karto neatsiti
ko. Jis buvo profesionalas ir 
visas kuinšties gyvulio savybes 
apreiškė savo profesijos srity
je. Už arenos jis lėnai judėjo, 
buvo, ramaus pobūdžio, o jau
nystes dienose, kai turėjo daug 

pinigų, perdaug dosniai juos 
aikvojo savo užmačias paten
kinti. Jis buvo nepavydus ir 
maža priešų teturėjo. Kumščia- 
vimasis jam buvo pareigų at
likimas. Jis buvo arenoj, sužą
lą vo, sudarkė; bet tai jis darė 
be visiško piktumo. Tas įėjo jo
jo pareigų ratan. žiūrėtojai 
rinkosi žiūrėti ir mokėjo pini
gus už tai, kaip žmones kits 
kitą muša. Pergalėtojas atžy
mėti gavo žinomą pinigų sumą. 
Kai Tomas Kingas dvidešimts 
metų atgal kovėsi su Uulumu- 
lu Gaudžeru, žinojo, jog Gau- 
džeris, kuriam Niukestlėj buvo 
sumušta žandikaulis, tiktai ke
turi mėnesiai kaip išsigydė; ne
žiūrint į tai savo taikiniu jis iš
sirinko kaip tik tą patį žandi
kaulį ir išnaujo jį sulaužė de
vintame susikirtime, bet ne 
dėlto, kad neapkęs-tų Gaudžeio, 
o dėlto, jog tai buvo tikriau
sias būdas priversti Gaudžerą 
pasiduoti ir gauti sulygtą do
vaną. Ir Gaudžeras prie jo ne
jautė jokio piktumo. Tai buvo 
žaislas, ir juodu abu žinojo šį 
žaislą ir žinojo kaip reikia 
žaisti.

Tomas Kingas niekuomet 
buvo ypatingai šnekus; jis
dėjo pas langą niuurai tylėda
mas ir atsidėjęs žiurėjo į savo 
rankas ir matė plačias, išputu
sias venas ir sumuštus, blogai 
suaugusius sąnarius, — priro
dymą, jog jais naudojasi tuo 
tikslu, kuriam jie buvo paskir
ti. Jis niekados negirdėjo žmo-

jis

ne
sė

savo 
grei- 
kitu

gaus gyvenimą priklausant nue 
jo arterijų, bet jis gerai žint • 
jo šitų išpustųjų, tamprių gys
lų reikšmę. Del stipraus rau
menų įtempimo jo širdis per
varė per jas perdaug kraujo. 
Jos negalėjo ilgai dirbti. Jis 
nustojo jųjų (elastiškumo) 
tamprumo ir, kai jos pradėjo 
išsipūsti, išsiaikvojo pajėgumas. 
Dabar jis greitai nuvargo. Jis 
jau nebegalėjo paeiliui išlaikyti 
dvidešimt susikirtimų, kautis 
visą laiką nesustodamas nuo 
skambučio iki skambučio, susi
vyti virve ir iš savo priešinin
kų vyti virves, o gale dvidešim
to susikirtimo, jausdamas at
kreiptą į save rėkaujančios 
publikos iš pasigerėjimo dėme
sį, nuleista galva pulti 
priešą apipilant jį kruša 
tai sekančių vienas po
kirčių ir pačiam gaunant tokį 
pat jų kiekį ir prie to visą lai
ką jausdamas dirbant sąžinin
gai širdį, išpumpuojant iš su- 
putusių venų banguojantį krau
ją. Laike susikirtimo suputę 
gyslos paskui visuomet vėl at
slūgdavo, nors ne visiškai — 
kiekvieną kartą beveik nepa
stebimai pasilikdamos vos-vos 
platesnėmis, negu pirmiau. Jis 
į jas žurėjo ir į savo sumuštus 
sąnarius ir prieš jį minutei su
mirgėjo tos pačios rankos jau
nystėje, prieš tai, kol pirma
sis sąnaris buvo sumuštas į 
Benni Džonso galvą, Baisaus 
Valiečio vardą turėjusio.

Jame iš naujo .pasireiškė ba
do pojūtis.

—Velnias griebtų, nejaugi 
negalėjo gauti dar gabalą man 
mėsos! — balsiai sumurmėjo 
sugniauždamas dideles kumš
tis ir plusdamas stipriausiais 
prakeiksmais.

—Aš ėjau ir pas Berkų, ir 
pas Saulėjų, — tarė lyg atsi
prašydama žmona.

—Ir jie nedavė? — paklausė 
jis.

—Net ir už puspenį. Bėrkas 
sake...

—Na 
sakė?

— neužbaigė Ji.
,, kas tokio? Ką jis

mano, kad šiandien 
tave pergalės, o tavo 
ir be to ganėtinai di-

Sandelis 
sąskaita 
dėlė.

Tomas Kingas atsikviepė, bet 
nieko neatsakė. Jam prisiminė 
milžiniškas šuo, kurį jis laikė

jaunystės dienose ir kurį be 
alo maitino bifšteksais. Tuo- 

aiel Bėrkas jam butų davęs 
tūkstantį bifšteksų. Bet pasi
keitė laikai. Tomas Kingas 
pasenėjo; o seniai dirbantieji 
Antraeiliuose klubuose, negali 
pirkliams atsiteisti didelių kre- 
litų.

Jis atsikėlė rytą smarkiai 
trokšdamas suvalgyti kąsnį bif
štekso, ir tas noras neišnyko. 
Ateinančiam susirėmimui jis 
blogai treniravosi, šiuose me
tuose Australijoj buvo sausra 
(sausmetis); sunkus buvo lai
kai ir vargiai galėjo susirasti 
lors laikiną darba. 'Treniruo
tis pas jį nebuvo draugo, o mai
stą ne ypatingai gerą valgė, ir 
net nevisuomet pakankamo kie- 
ko. Keletos dienų bėgiu jis 
ėjo<iostan dirbti, 1x4 nevisados 
galėjo ten gauti darbą; rytais 
jis bėgiojo apie namus, kad iš
tiesinti (suminkštinti) savo ko
jas. Bet be partnerio treniruo
tis buvo vargu, ypatingai tu
rint žmoną ir vaikus, kuriuos 
turi maitinti. Pas pirklius kre
ditas truputį padidėjo kai jis 
nusprendė su Sandeliu silsi rem
ti. Sporto kliubo sekretorius 
išdavė išanksto tris svarus t. 
y. lygiai tiek, kiek priderėjo 
pergalėtojam už dalyvavimą 
imtynėse, ir daugiau nieko ne
davė. Jis nekartą išsigudra- 
vojo paimti iš senų draugų po* 
keletą šilingų, kurie jam duotų 

daugiau, jeigu tai nebūtų 
bado metais, nes ir jie patys 
sunkiai vertėsi. Bet sakant 
tiesą, jojo treniruotė buvo ne
patenkinama. Jam reikėtų ge
riau maitintis ir nesivarginti. 
Be to, keturių dešimtų metų 
sunkiau išeiti arenon, negu dvi
dešimties

—Kuri 
klausė.

valanda,. Lizi? — pa-

nuėjo į kaimynus su
grįžusi tarė:

žmona 
žinoti ir

—Aštuonios be ketvirčio.
—Po keletos minučių 'pas 

juos prasidės pirmasis stfsikir- 
timas, — jis tarė. — Išviso tik
tai keturi bandomieji susirėmi
mai tarp Dilcro Uelso ir Grid- 
leomo ir dešimts susikirtimų 
tarp Etanaito ir kažkokio ju
rininko. Aš pradėsiu neankš- 
čiau, kaip už valandos.

(Bus daugiau) »

Lietuviai DaRtarai
DR. I. E. MAKARAS 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
10748 Sq. Michifan Are.- 

Valandos) 2---- 4 dien.; 6:30---- 8:80
vakare.

; Ofiso Telefonas Pullman 1193 
Namų Telefonai Chesterfield 0578

Ofiso ir Rea. 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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA 

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 8 dieną

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

A. MONTVID, M. D.
1579. Milw««kee Ave^ Room 209 
Kampas North Avė. ir Rot)®? St. 
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 
8 vakare. < Tel. /Rrutu»wick 4983.
Namų tejafeųai ppauldiųg 8638 

Ultravioletai iviąsa ir dlathprmia 
dilimu ii U . ............................................. ■■!!>

DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street 

Tcl. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 
iki 8!30 v. Sekmadieniais nuo 10-12

i

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

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

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

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

Tel. Lafayette 4146
J nuo 9 iki 11 v. ryto Valandos ] nuo 6 (J vuL vak.

M

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4691 Su. Ashland. Tcl. Bonlveard 
7820.
Tel. Proupect 1930.
doa 2-4, 6-8. Nedalioj 19 iki 12 d.

Res^ 6641 So. Albany Are.
Ofiso valan-

Offic« Boulevard 7042

„ Dr. C. Z. Vezelis _
LIETUVIS DENTI8TAS

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zuleskio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.
. ........................................... ...

Res. 6600 So. Artesiun Avė. 
Phone Proepect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0267

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJĄ? IR CHIRURGAS 

1821 So.tM*bted BL
Ob9C9» HL

veiveri.sk
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Springfield, III.
Seniau ir dabar.

Keletas melų atgal čia buvo 
darbšti lietuviu kolonija. oKki 
tik atsirasdavo svarbesni rei

kalai, arba užmanymai tarpe 
pažangiosios lietuvių visuome
nės, springfieldiečiai visuomet 
juos tada paremdavo, prisidėda
vo prie pažangiųjų darbų, taip
gi ir čia ant vielos, buvo pri
tverta, priorganizuota po Įvai
riais vardais tautiškų ir darbi
ninkiškų draugijų. Tuomet at- 
silankydvo či beveik visi ga
besni lietuviai kalbėtojai. Į 
prakalbas, j susirinkimus žmo

nių pricie.c.vo pilnos svetainės 
ri učsilaikydavo kuoramiausia.

Betgi dabar pas mus, matosi 
jau didele atmaina. Iš draugi- 

Į jų, jau daug yra išnykusių. Vie- 
J nas išgriovė blogos valios žmo- 
| nes. Kitos išnyko dėl kitokių 
priežasčių. O dar begyvuojan
čios irgi silpnėja, dėl visiems 
jau žinomų priežasčių....

Buvusieji darbuotojai, vieni 
jau išmirė, kiti apseno arba ki
tur išvažiavo gyvenimo aplin
kybių verčiami. Dar kiti, troc
kinėms bakterijoms užsikrėtė 
ir patapo ligoniais-komunistais. 
Trockinių bakterijų apimtieji, 
iš syk labai karščiavosi ir kla
jojo taip, kaip ir visi kiti ligo
niai kad daro, kitokių bakteri
jų apimti. Jie įsivaizduodavo

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonės ir 

pataria Lietuvos bankai

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

GYDO 
Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 Iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė- 
lioi nuo 2:30 iki 4:30 po piety

REZIDENCIJA:
2226 MarehaU Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS

C'

40

o 
)

9

65o,ooo
Gyventoju

Yra Investavę Savo Sutaupytus Pini
gus į Public Utility Securities

LĘKTROS šviesa ir jėga, grasas, elektros trans- 
portacija ir kiti publiški patarnavimai yra 

abelnai vartojami, kad jei jus kas sulaikytų nuo to 
vartojimo, pasidarytu visoje valstijoje panika 
Public Utility išsivystymas — užtikrina jums nuo
latini ir gera patarnavimą tokiomis pigiomis kai- 
no»'is, ktici ir bediniausis žmogus turi progą jomis 

naudotis — ir pasidarė didesnis negu bile kurioje 
vietoje pasaulyje- Patyręs reikalų vedimas padarė 
tai galimu
Tokia didelė organizacija dabar yra būtinai reikalinga, 
kad suteikus jums utility patarnavimų — šviesų, jėgų, šilu- 
mų, susinėsimų, transportacijų — čia dalyvauja virš 100,- 
000 žmonių, kai kurie galbus jūsų giminės arba greičiausiai 
jūsų kaimynai, šiandie, tiesioginiai arba netiesioginiai 
dirba Chcagoj, kad jums suteikus šiuos parankumus, taip 
kaip jus norite turėti.
Vyrai ir moterys kuriems nėra jokio pagrindo pra
radime savo pinigų, kurie nori gauti reguliariai alyginimų, 
investuoja į public utility apsaugas. Vrš 650,000 Illinois 
valstijos žmonių jau yra tai padarę.
Daugelis tūkstančių per šių kompanijų yra pirkę lengvų 
išmokėjimų planų, mokėdami tiktai po keletu dolerių kas 
mėnesi. Mes maloniai suteikiame nurodymų kaip jus ga
lit tai padaryti.

utility Securities
Company

72 West Adams Street, CHICAGO
St. Louis Milwaukee Louisville Indianapolis

Utility Securities Company, 72 W. Adams St., Chicago. 
Malonėkit atsiųsti man literatūros apie lengvų išmo
kėjimų planų dėl investavimo j public utility securities. 
Aš suprantu, kad už tai man nebus jokios atsakomybės

Vardas

Gatvė

Miestai

''[Pacific and Atlantic Photo]

Charles MacVeagh, Amerikos 
ambasadorius Japonijai, kuris 
spėjama gali likti valstybės sek
retorium, jeigu Kellogg rezig
nuos.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių [tempimą, kuris 

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

4712 Sę. Ashland Atg
Boilevard 75fc£

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Siųskit Naujienas 
Lietuvon • tai bus

I brangi dovana. Garsinkitės Naujienose

sau visokias revoliucijas, kad 
ve, už metų, už kitų, jie nu
vers šios šalies valdžių ir patys 
pataps ponais. Išmuš kapita
listus, buržujus, socialistus, na 
ir įsisteigs sau trockinę dikta
tūra ir tt. Trockinių bakte
rijų apgraužti jų visokie tingi- 
niai-kalbetojai, čia važiuodavo 
ir važiuodavo ir kiekvienas iš 
jų vis kaldavo tuos pačius nc- 
butniekius į musų tavorščių tuš
čias galvas.

Ir kada jau tapo pripustos jų 
tuščios galvos komunistiškais 
vėjais, tai šitieji gaivalai, visur 
ėmė kelti trockines viesulas. 
.Jie visur ir viską stengėsi suar
dyti, išgriauti ir kas tik jiems 
nepritarė —paniekinti. ' Ir 
taip jie sau, čia' šturmavojo 
per kelis metus. Bet gi da
bar jau ir pas juos matosi ėž- 
mi atmaina. .Jie jau nėra tokie 
energingi dosperatai, kokie jie 
iššyk išsigimė. Dabar pas 
mus jau niekus sau jais nesiskai
to, nes visokiems žmonėms jau 

gana jie įkirčjo ir yra žino
ma jų klastos-, žiaurumai ir ne
žmoniški atsinešimai link kito
kių pažiūrų žmonių. Čia jie 
jau visame smunka žemyn. Ji) 
eilės ant tiek praretėjo, kad 
paliko tik keli karštakošiai. 
Betgi reikia tikėtis, kad trum
poj ateityje, pats gyvenimas 
juos visus nušluos į jiems tin
kamiausią vietą — s-ašlavyną.

Atsirado čia ir tokių iš pirm 
buvusių pirmeivių, ką ėmėsi 
amato: “iš šių dienų blaivy
bės,’’ daryt sau pragyvenimą. 
Ir reikia pripažint, kad šis ama
tas yra labai plačiai praktikuo
jamas tarpe musų žmonių. Jau 
yra buvę ir keletas mirčių ir 
saužudysčių nuo girtuoklystes. 
Yra ir į beprotnamį patekusių? 
O kiek dar šiaip visokių nema- 
lonumil atsitinka šeiminiškam 
gyvenime? Kur čia viską ir 
sukaitysi. Ir šituo žmonėms 
žalingu darbu užsiima beveik vi
sokių pažiūrų žmones.

—Gerulių Ainis.

Del greitfi piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainų, naudokitės 
Naujieinų kablegramų

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Antra “NAUJIENŲ" Exkursiia

LIETUVON
Liepos 19 d., 1927

Iš New Yorko-Klaipėdon,-be persėdimo

Baltic American laivu LITUANIA

Ši ekskursija pasižymės nepaprastomis ypatybėmis: 1. Ji 
plauks iš New Yorko Klaipėdon be persėdimo, 2, Duos geriansį 
patarnavimų, valgį, refrešmentus ir užlaikymu, 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 į 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-

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

NAUJIENOS
1739 S. Raisteli St. Chicago

AFTER ILLNESS
Let Tanlac build you up
If illness has claimed you for a vietim. 

if your health is poor, your vitality low. 
build back robust health with Tanlac.

It is nature’s own body builder, made 
from roots, herbs, and barks. Over 52 
million bottles already sold.

Many thousands of happy healthy 
folks owe their present sparkhng health 
to Tanlac. Sonie of these are yourown 
neighbors. They’ll gladly tell how 
Tanlac restored tnem to robust heMIth. 
Over a hundred thousand letters from 
grateful friends are on file thanking 
Tanlac for the good it has done.

Yourdruggist has Tanlac. Get a tria! 
bottle today, and start on the road back 
to vigorous, Kturdy health.

TANLAC
FOR YOURHEALTH

Garsinkites Naujienose
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CHICAGOS 
ŽINIOS

20 
štai

šokėja aktorka laimėjo 
centų teisme. Byla kilo 
kodėl. Ji važiavo taxi. Prie til
to teko sustoti. Kol tiltas visai 
atsidarė, kol jis vėl nuleista— 
praėjo tūlas laikas. Ir ačiū 
tam aktorei reikėjo mokėti dvi
dešimt centų daugiau. Ji nesu
tiko. šoferis nuvežė ją į poii- 
cij.'S stotį — jai. kompanijos
lėšomis.

Teisėjas išsprendė bylą taip: 
jis įsake šokėjai sumokėti 35c. 
sulyg taxi-metro ir atimti iš 
tos sumos 20c., kaip nuosto
lius, kuriuos šokėja turėjo dėl 
sugaišto laiko.

Ir taxi-cabų kompanija ir 
šokėja turėjo smarkius advo
katus teisme.

S. D, LACHAWICZ
Lietuvis Grahorius 
ir Balzamuotojas 

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

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

Tel. ( anai 1271 
ir 2199

’WETZEL & PETERSON' 
GRABOKIAI 

Privatiški Ambulansai 
408 N. Sheridan Rd. 

Waukegan, III.
* • Phone 95

J.F.RADZIUS
GraboriuM Chicag'H* 

baidutuputai 
nauju geriau ir pi 
piau negu kiti, to- 
oel, kad priklausau 
orio grabų iidirby 
atia.

OFISAS:
W, 18th St 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

8238 S. Halsted St. 
TeL Blvd. 4063

LISTERINE 
THROAT 
TABLETSi

ANTISEP
TIKAS 

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk
ite Parpi
mą. Skau
dėjimą ir 
Kosėjimą.

tMada by

FLIT
IŠNAIKINA

Kandia, Tarakonus, 
Blakes, Muses ir kitus 

stubos vabalus.

Zigmonas
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

Gegužio-May 21 d-, 7 vai, iš ry
to, 1927 m. sulauk’s amžiaus 
tik 23 metų, nevedęs, gimęs 
l.ietuvoj, Kauno rėd., Tauragės 
aps., Girdiškio parapijos, Tmei- 
nių kaimo. Visai mažas atke
liavęs į šią šalį. Taipgi palik
damas dideliame nuliudime .sa
vo brangią ir mylimą motinėlę 
I^onorą, taipgi savo brangius 
ir mylimus, brolį Bronislavą ir 
seserį Stanislavą ir kitus gimi
naičius, draugus ir pažįstamus. 
Kūnas pašarvotas randasi į 
amžiną gyvenimą po num. 4608 
So. Wood St.

! Aukos Lietuvos SosialBridgeportasvis netausėdi, vis nori gauti Žo-i 
dį, bet pralotas jį nuramina sa
kydamas: “Sėsk, tamsta, — aš 
žinau, ką tamsta nori sakyti.” B Draugystės Įbaimintos

Bet žmogus, matyti supras- tuvos veikimo
damas, kad jau nebus progos; 
kalbėti, staiga, nesiprašęs bal
so, pakyla iš kėdės ir užklau- .šia:

I —Kam pralotas tą mergą 
laikai (suprask Pauliną,) ?

i Na, ir žmogaus nachališku- 
miLs! Pirmutinė ranka po pra- 

. _ _ , loto, o jis vadina “merga”! Ži-leminio fondo kuop >s noma ujĮ tokh) drw ,ie))ta
susnin imas. Buk te vi- įnl0Įfų išprašyti laukan. O kiti 

parapijonai plojo rankomis Ir 
trypė kojomis pritardami šiam 
sumanymui.

—Rup. .Japii-Jahnis,

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Draugai, neužmirškite!
Antradieny, tai yra ryto 

“Naujienų” trobesy, kaip 8 v. 
v. įvyks Lietuvos socialdemo
kratų 
narių 
si!

Naujienų tskursiia
va-1Erie geležinkelis pranešė 

kar telegramų, kad visi Nau
jienų ekskursantai 
New Yorką ir susėdo 
Leviathan ir laimingai 
kū j Lietuva.

Roseland

Lie- demokratams
lai-

pasiekė
į laivą Tur būt vargu butų surasti 
isplau- tokį bunčių žioplių, kaip kad 

troika. Taipjau protas susmu
ko kaip Zablacko su muilu. 
Zonei išleidus Martyną su mar
šrutu, “V.” mažiau tilpsta ne
sąmonių. Ar nebūtų gerai, kad 
Zonė susimylėtų ir Išduotų 
Martynui pasą į Lioluvą išva
žiuoti. Gal ten atitaisytų jis 
savo susmukusį protą?

M. Pusžemaitis beveik kiek
vienam “iežednevnos” numery

stogo, kc)i nesenai viesulą :ip- gvoltu, kad menševikai
draskė; «.aipgi reikėjo rinkli jr ekstriniaikenkjajųraudona- 
darbininkai busimam jpiknikui. jam bizniui. Kur tik kilbasnin- 

kui ir jo gengei nepavyksta, 
tai per savo “gezetą” jie ko- 
lioja nepatinkamus jiems as
menis.

Kad 
bačka 
na, ir 

i “N.” 
i rę. Tur

Bridgeportas
Parapijonų mitingas 

šauktas trečiadienio vakare. 
Šaukė jį kun. Krušas, šv. Jur
gio bažnyčios klebonas. Mitlm 
gas Šf.ukta tikslu apsvarstyti 
reikalus, liečiančius taisymą

buvo

Japu-Jahnis, pašauktas per 
- .“Special Delivery”, 

Man atvykus, maldos 
vo užbaigtos.

Parapijonų susirinko 
ginusia, ir kažin kodui 
vo tokie ‘neramus. O 
pralotas išrodė nupuolusiu upu. 

f Stogas ir piknikas maišėsi 
daikte.

I k Vienas iš buvusių komitetų

irgi buvo.
jau bu-

ne dau- 
visi bu- 
ir pats

VINCENTAS MILIAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
po sunkis operacijos gegužio 21 
d., 6'į vai. po pietų, 1927 m., 
sulaukęs 57 metų amžiaus, gi
męs Gižų kaime, Gižų parapi
jos, Amerikoj išgyveno 35 me
tus. Paliko dideliame nuliudi
me moterį Maiijoną, dukterį 
sūnų Vincų, M. Skistimą Ame
rikoj, o Lietuvoj seną motinėlę 
ir 2 seseris. Kūnas pašarvotas, 
randasi 1851 Canalport Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, ge
gužio 25 dieną, 9 vai. ryto iš 
namų j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Vincento Miliausko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da- 
vauti laidotžtuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą 
atsisveikinimą.

ir

Nuliūdę liekame,
Moteris, sūnūs, duktė, 
posūnis ir podukra.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Skudas, Tel. Roosevelt

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

GRABORIU3
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 
esti sanžiningas ir 
nebrangus, todėl kad 
neturime išlaidų 
laikymu skyrių*

3307 Auburn Ve.
CHICAGO, ILL.

už

Ežerskis
Laidotuvės įvyks seredoj ge

gužio 25 d., 8:30 vai. iš ryto iš 
namų, bus nulydėtas į šv. Kry
žiaus paraap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gėdulingos pamaldos už 
vielionio sielą, iš ten bus nuli- 
dėtas j šv. Kazimiero kapines į 
savo amžiną gyvenimą, kurio 
daugiaus nebmatysime taigi, 
nuoširdžiai prašome vielionio 
motina, brolis ir sesuo daly
vauti laidotuvėse, visi giminės, 
draugai ir pažįstami ir suteikti 
paskutinį patarnavimą.

Nuliūdę liekame,
Motinėlė, brolis ir sesuo.

ir štai kilbasninko viena 
“deigo red” siirugo, — 
šaukia jis: tai, girdi 

ir jų pasekėjai ką pada- 
but Pusžemaičiui h 

visai troikai pusėtinai skau
džiai užmynė ant “korno,“ kad 
net tas žmogelis negali ramiai 
užmigti. Tur būt vis tebeskau
da, ar kita ko trūksta. Ar ne
būtų gerai, kad jo viemi tavo- 
rščiai pakviestų iš New Yorkc 
Dr. Koškį, idant tas išegzami- 
nutų Pusžemaičiui protą, su
rastų ko tam žmogui trūksta. 
Po ištyrimui, ar neprisieitų kil- 
basninką ten padėti, kur yra 
daugelis pakliuvę, kaip jis pats 
sako, nuo baltojo mulo. Tai ii 

(jam ten vieta.
Dabar tik pažvelgkime į rau- 

, donųjų biznierių vargus, tai 
pamatysime, kad ištikrųjų Jie 
turi ieškoti kaltininkų. Tat jie 

į’r griebiasi “N.” ar ko kiio 
Štai jų parengimai taip susmu- 

kad net reikia kolektas da
iryti. Troika sumanė savo K. 
S. surengti koncertą. Sumany- 

ita ir padaryta. Na, kasgi išė
jo? Ogi štai kas: kai atsilankė 
publikos apie pora tuzinų, tai 
pats kilbasninkas 
pagrindų rpaldavo pas savo vie* 

.rnus tavorščius 
[plaukų neužtenka
I svetainę. Taipgi ir kiti parengi
mai buvo be pasekmių. Reikėjo 
iš kešenių imti ir padengti ne- 
dateklių. Jų visas raudonasis 
biznis susmuko.

Dar vienas geras pavyzdys, 
tai iš Burnsidės. Kol nelindo 
ten Roselando raudonasis kont- 
raktorius ir M. Pusžemaitis ir 
jo gengė, tai ten į draugijų 

| parengimus publikos atsilanky
davo ir draugijos turėdavo iš 
parengimų pusėtinai pelno. 
Kaip tik pradėjo lįsti Roselan
do raudonieji biznieriai su sa
vo kromu ir su visu monkių 
bizniu, tai taip greit publika 
nustojo lankytis į draugijų pa
rengimus. Kuriom tik raudo
nasis kontraktorius vadovavo, 
tai tos turėjo nuostolių.

Taigi Burnsid iečiai turėtų 
sukrusti ir vyti laukan Hose- 
lando politiškus šarlatanus, 
kaip tai — ’ kontraktorių, Pus- 
žemaitį ir jo visą gengę. Nes 
juos jau Roselapde visi gerai 
pažįsta: Roselande jie nebega
li pasinaudoti, tai plakasi prie 
burnsidiečių, kad ten pasigavus 
doleriukų. Tai mat ir M. Pus
žemaitis neriasi iš kailio ir 
šmeižia tuos, kurie gadina jų 
biznį. Bet jie nepermato, kas 
yra kaltas: nemato, kad jie pa
tys kalti.

Well, skęstantis ir už brit- 
vos griebiasi. —Darbininkas.

užlipęs an:

aukų, nes j- 
apmokėti už

CLASSIFIED ADS.
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Draugystė Palaimintos Lietu
vos laikė mėnesinį susirinkimą 
gegužės 11 d., Lietuvių Audito
rijoj. Draugystės pirm. F. Ba
cevičiui atidarius susirinkimų, 
buvo skaitytas ir priimtas pro
tokolas. Pirmininkas pranešė, 
kad Draugyste už įvairius in- 
vetmentus, nuošimčių gavo 
$192.24. Nutarimų raštininkas 
pranešu, kad į Keistučio spulkų 
reikia mokėti už dvi ratds po 
65 dol. Skaityta koresponden
cija nuo Dievo Apveizdos para
pijos, kurioje D. P. L. užpra
šo ant bažnyčios pašventinimo 
apvaikščiojimo. oKresponden- 
cija priimta. Bet paties ap
vaikščiojimo klausimas negali
ma buvo išrišti dėl mažo skait- 
liaus dalyvavusių susirinkime. 
Išduota raportas dovanų na
riams, dešimtį metų nesirgu- 
siems, išduota raportas nuo li
gonių, kurie buvo priimti. Tno- 
mi susirinkimas ir užsibaigė. 
Draugystės turtas iki šiai die
nai siekia $10,998.29.

Ig. Žilinskas, rašt. 
1426 S. 48tb Ct., 

Cicero, III.

4 kp. susirinkime, 
17 d. gegužės š. m. iš 
iždo paskirta $15.00.

LSS. 
kytame 
kuopos 
Draugai F. Skamarakas, Juo
zas Aglinskas, V. Poška, Kriš
čiūnas, G. Mankus ir K. Au- 
gustinavičius sudėjo po $1.00. 
Viso labo susidarė $21.00.

18 d. gegužės išsiųsta Lietu
von:

LSS. 4-tos kuopos ir kuopos 
narių auka .................. $21.00

Socialdemokratų rėmėjų 
fondo (per J. Vilį) . .. 1(1.50 
LSS. 8l-mos kp. auka 30.00

Viso labo ............... $61.50
Pinigai pasiųsti Lietuvon 

per Kooperacijos bankt.ę K vi
los numeris 23561.

CLASSIFIED ADS
Announcements

Pranešimai
Kas, ką, kur, . kaip ir kada 

rengia, veikia ar kviečia

Ch-gos Lietuvių Auditorium ben
drovės extra susirinkimas įvyks 
pirmadieny, gegužės 23 d., 8 vai. 
vakaro, Auditorijos svet., 3133 So. 
Halsted st. Gerbiami direktoriai ir 
draugijų atstovai turite būtinai 
ateiti, nes yra labai svarbus rei
kalas aptarti. —Nutarimų Rašt.

na-Pereitą šeštadienį buvo 
grinėjama Dro A. Gurskio ir 
jo žmonos byla. Nuosprendis 
šioj byloj atidėtas iki gegužės

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašelpos Konstitucijos tai
symo komiteto ir valdybos susirinki
mas įvyks panedėlyj, gegužio 23 d-, 
7:30 vai. vak., Liuosybės svet. .....~
Wabansia Avė. Būtinai 
sirinkti. — Rašt.

1822 
turi visi su- 
X. šeikus.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Financial
Finansai-Paskoios

KAS PIRMAS TAM TEKS! $250,000
Ice Cream Parlor biznis ir namas, Pask<,|insiu de) antn) morgičlų, 

ramina krautuvė ir 4 i-uimai ant pir- maja8 komisą*. Teisingai atliksim 
mo Poro 6 ruimai ant antro flora, ir rejkal ( 24 valanila, 
4 ruimai ant trečio fioro ir 2 auto- _
mobilių garadžius, lotas 25x146. Vis- H. EPŠTEIN
kas randas prie Nash Motor Co., , 155 N. Clark St., Room 820
Allen A. Co., ir Marškinių Dirbtuvės, ' Phone Central 6260
biznis vertas $2,500, namas vertas 
$17,000. Viso vertė $19,500. Par
duosiu tik už $16,500. Gero proga 
dėl lietuvio. Aš važiuoju į Lietuvą.

Matik mano agentą.
MARTIN’S REALTY CO., 

4604 — 7th Avė., Kenosha, Wis.

Misccllaneous

PARDAVIMUI grosernė. gera vie
ta, kreipkitės pas S. Ruinishek, 1621 
S. Union avė.

GROSERNE PABDAVIMUI
Kam reikalinga geras grosernės , 

biznis? Parsiduoda labai pigiai ' 
Randasi Brighton parke. Kas pir- j 
mas, tas laimės.

C. P. SUROMSKIS & CO. 
5833 S. Western avė. • 
Tel. Hemlock 6151

ELECTRIC KONTRAKTOR1US
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. (vedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik

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

Phone Victory 7452

PABDAVIMUI Storas kendžių, 
cigarų, nolion, mokyklos reikme
nų, irę cream, žurnalų, prie pat 
mokyklos, 3 ruimai pragyvenimui. 
Parduosiu pigiai ir greitai.

A. BUSECKAS
3537 S. Wallace st.
Tel. Yards 0196.

Bridgeport Painting 
& Hardvvare Co.

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

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

BUČERNĖ ir grosernė pardavi
mui arba mainysiu į 2 flatų bunga- 
low. Bučernė randasi prie Michigan 
Avė. Pašaukit po 6 vakare. Lafay- 
£tte 4287, F. Kellpsh.

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

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State St

PARDAVIMUI barberne 3 krėslų 
su naujausios mados įtaisymais. 
Priežastis pardavimo turiu dvi.

7311 So. Halsted St.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Bylą priėš daktarą užvedė jo 
žmona. Teisėjui ir miesto ad
vokatui klausinėjant kaltinto^ 
ją ir kaltinamąjį pasirodė, 
kad p-nų Gurskių šeirųynoj yra 
susidariusi nelaiminga ir keb
li padėtis.

Padėtis ant tiek kebli, kad 
nuosprendis byloj atidėta visai 
savaitei laiko, idant suradus 
tinkamiausią išeitį.

Stebuklingas daktaras

Pranešimas Bud riko 
kostumeriams, rėmėjams, drau

gams ir visuomenei.
Nuo 1 gegužės, 1927, Jonas 

Mishkus iš darbo tapo praša
lintas ir kad Jonas Mishkus 
nėra ir nebuvo jokis pusinin
kas minėtos krautuvės.

širdingai kviečiu su visais 
reikalais atsilankyti tiesiog į 
krautuvę.

krautuvės

SAUGIAUSIA VIETA PINIGAMS
Mes parduodam visokia kaina na 

mus, lotus, farmas ir biznius po 
są Ameriką. Kurie turite ką ant 
mainymo, kreipkitės pas

A. GRIGAS
3114 S. Halsted st.
Tel. Boulevard 4899

VI 
iš

STOGDENGYSTE
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trekų patarnavimas Chicagoj ir 

Į apielinkėj. (steigta 34 metų senu- 
Didžiausia ir geriausia stogų 

Tik paty- 
unijos darbininkai samdomi.
J. J DUNNE ROOFING CO.

3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lavvndale 0114

į mo.
dengimo įstaiga Chicagoj.

Ir«

HOME 
CONSTRUCTOR

tciciiimac mamh Budavoju namus, garažus, taisauĮSIGIJIMAS NAMO IŠRIŠTAS >enUs naH,us jr (,arau bile reika. 
I abudavosim ant jūsų loto bun- j jngus pribudavojimus prie namų. 

galow, 2 ai Ia alui,dpipntinį [)arau rakandus-fixtmes ofisams
Duosime dėl to metų morgičių be arba krautuvėms. Atlieku bile kuri 
nuošimčių per 3 metus. Del apsi- karpCn|eryStfS darbą. Taipgi įvedu 
saugojimo pamatyk mano planus apšj1(lvni{J į nanius. Reikale atlikti 
pirmiausiai. Geo. O. Hadwick, kon- - - -• • • ...............
traktorius ir budavotojas. Pilone 
Palisade 3163.

viršpažymėtus ‘ darbus kreipkitės 
prie savo tautiečio lietuvio.
HOME CONSTRUCTOR

Su vienu “geru” tautiečiu 
pereitos savaitės pabaigoj štai 
kas nutiko:

Ketverge jis urnai susirgo, 
kaip girdėti, nuo munšainės. 
Pašaukta lietuvis daktaras iš 
Chicagos. Daktaras “susirgusį” 
atgriebė.

Kitą dieną, t. y. penktadie
ny, musų “tautietis” vėl susir
go — šį sykį taip rimtai, kad 
pašaukta jam “specialistas” 
daktaras.

Porai valandų praslinkus po 
to, kai specialistas išvažiavo, 
vietos gyventojai turėjo pro
gos pamatyti musų 
mieruojant šalygatvį 
ir skersai.

šeštadieny daktaro 
šaukti. Kas, atsitiko 
nyj. Reporteris kolei 
tyrė.

tautietį 
pražulniai

nereikėjo 
sekmadie- 
kas' nepa-

Pavogė lietuvio automobilių
Pirm savaites laiko pavogta 

automobilius p. A. Miliausko, 
1247 So. 48 Avė. Vagijiai nu
važiavo automobilių, kai jis 
buvo pastatytas gatvėj ties- p. 
Miliausko namu. Automobilius 
septynioms ypatoms
Dar palyginamai naujas 
nai pirktas). Kainavęs į 
dolerių.

susėsti.
(per-
2,000

Susilaukė dvynukų
P-nai Frank ir Marijona 

Baloun — jis čekas, ji lietuvė, 
pereitą ketvirtadienį susilaukė 
dvynukų berniukų.

ši nauja pora padidino 
Baloun jaunąją kartą iki 
devyni berniukai, viena 
gaitė.

i *;

Reporteriui teko nugirsti 
vieną šeimynos sūnų kalbant, 
kad jo manymu, dabar p-nų 
Baloun šeimyna turėsianti pil
ną “base bąli” teamą.

I

P-nas Baloun tarnauja leite
nantu ugniagesių departamen
te. — Reporteris.

p-nų 
10 -
mer-

Jos. F. Budrik krautuve ra
kandų, pianų ir radio, 3417—21 
S. Halsted st. Tel. Boulevard 
4705—8167.

Su pagarba,

PARDUODU gražią 7 kambarių 
bungalo\v Berwyn, III. Lotas 81 pė
du pločio, 136 pėdų ilgio, 3 karų 
garažas, labai graži vieta ant Ke- 
nilvvorth netoli Ogden. Kaina 
$17,000, Parduosiu už $12,500. Ma
žas (mokėjimas. John J. Zolp, 4559 
So. Paulina st.

1739 South Halsted St 
'tel. Roosevelt 8500

Jos. F. Budrik, savininkas.

Furnished Rooms
RENDAI kambarys dėl dviejų ar 

vienu vaikino, prie mažos šeimynos, 
vaikų nėra. Matvkit nedėlioję. 1 fl.

3303 S. Union avė.

PARSIDUODA 3 pragyvenimų 
muro namas po 6 kambarius, bciz- 
montas ir pastogė, >2 karų garažas, 
namas randasi ant West Sidės ne
toli bažnyčios ir (hieju mokyklų. 
Rendos neša j metus $1600, parsi
duoda už $15,000. Klauskite pas 

Ben. J. Kazanauskas, 
2242 W. 23 PI adė

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In 

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

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

Tol. Cicero 130.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė. .
For Rent

PARDAVIMUI pool roomis, visa 
arba pusė. Mainysiu j mažesnį 
narna, lotų. Vienas negaliu 
dirbu. 3221 W. 38 St.

biznį, 
apsi-

PARSIDUODA 3 pagyvenimų mu
ro namas. Pirmas flatas 4 kamba
rių, antras ir trečias po 5 kamba
rius, beizmente 2 dideli kambariai, 
greitam pardavimui parsiduoda 
$12500. Klauskite pas 

Ben. J. Kazanauskas, 
2242 W. 23 Place

už

Tel. Lafayette 8705—8700

Chicago

PARENDAVOJ1MUI vsliauslos maj 
dos ofisas tinkamas g? dytojui arba 
advokatui. Gerą transj ortacija, arti 
karų ii- gclžkelio. Nėra toj apiclinkėj 
tokios profesijos lietuvių. 2 Broad- 
vvay, Melrose Park, III., Tel. Melrose 
Park 624 ar 4470.

Financial
Finansai-Paskoios

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS patyręs barberys, 
turi mokėti anglų kalbą.

3346 So. Halsted St.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

$800 VERTES GROJIKL1S PIA
NAS už $79, su benčiumi, roleliais ir 
cabinet. 6186 So. Halsted Street, 
1 fintas frontas.

PLAYER pianą mainysiu į automo
bilių arba lotą. 8128 So. Vincennes 
Avė. Tel. Vincennes 4024.

2- RI MORGIČTAT
3- TI MORGICIAI

• Q°/o' Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

į vieną dieną 
Perkame real ostate 

kontraKtus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

Elektros Kontratkorius 
(vedam dratus į senus ir naujus na
mus. Taisom. RADIO parduodam 
ir taisom. Geras patarnavimas ir 

nebrangiai.
Wallin & Cserep 

1435 W. 105th PI. 
Tel. Beverly 9794

Educational
Mokyklos

MOTERYS ir vyrai, išmokit bar- 
borystės. Mes naikinam dienomis ir 
vakarais. Atsišaukit arba rašykit:

Internationa! Barber College 
G51—672 W. Madison St. 

arba 109 S. Welis 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, 111.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

GARAŽO biznis su sales ruimu 
pardavimui arba mainymui. Telefo- 
nuckit Hemlock 6151.

AR JUMS REIKALINGI 
PINIGAI?

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

HILDA E. SCHROEDER
10 N. Clark Street 

Tel. Dearborn 4406

Į 90 DIENŲ UŽ ?90
Galite išmokti Wenzel budu beauty 

cultyre pagal valstijos curiculum
THE WENZEL WAY
BEAUTY CULTURE SCHOOL

. 177.N. State St.,
Room 307, Phone State 1887

AR JUS NORITE
PARDUODU čeverykų taisymo Ša

pą, su visom mašinom, renda pigi, 3 
kambariai gyvenimui. Biznis išdirp- 
tas per 8 metus. Parduosiu pigiai. 
Z. Binkis, 1443 S. 49 Avė., Cicero, Iii.

BIZNIERIŲ ATYDAI
Parsiduoda arba išsimaino ant 

namo South Sidėj naujas 100 karų 
garažas ant namo, neskiriant aple- 
linkės. Taipgi parsiduoda 90 X160 
lotas, tinkamas dėl garažo, geroje 
biznio vietoje. Del platesnių žinių 
kreipkitės 751 W. 31 St. Phone 
Yards 6296.

Tiktai 314% nuošimčiu 
Be Komiso ...

Mes paskolinsime jums $100—$200 h 
$300 dėl užsimokėjimo taksų, nuošim 
čių už morgičius ar kitiema privati 
niams reikalams. Pinigai paskolinami 
j 12 valandų.

Industrial Ix>an Service
1726 W. Chicago Avė.
kampas Hermitage Avė.

Atdara vakarais iki 9 vai. apart se- 
rėdos ir pėtnyčios.

didesnj užmokesnį, goresnes darbo 
>ąlygas? Leiskite' mums jums pagel- 
‘ėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
naus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes
tini. Darbą surandame. $20.00 Ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 
dauginus.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOGL
15»7 W. MmUmmi BtiMt


