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Rusai bijo karo su
Anglija

Anglija verbuojanti sau
savanorius Suomijoj

ADF vadas priešingas Ameri 
kos darbininkų delegacijai 

į Rusiją
Maskva tikra, kad Angli 

ja pulsianti SSSR.
Anglijos agentai renka 

savanorius Suomijoj

Chicago, III. Antradienis, Gegužio-May 31 d., 1927

[Pacific and Atlantic Photo J
Eilės lavonų vaikų ir suaugusių, kurie žuvo maniakui išdinamitavus mokyklą Batch, Mich. Toj nelaimėj žuvo 37 vaikai ir

7 suaugę, viso 44 žmęnės. i

No. 127

Kiny nacionalistai paėmė 
du miestus

Profsojuzai kviečia darbinin
kus stoti savanoriais į Rau
donąją armiją

Maskva įtaria, kad Britai norį 
pavartoti juos karui su so
vietų Rusija

MASKVA, geg. 30. — Karo 
baimė rusuose dar padidėjo dėl 
pranešimų, ‘kad Anglijos kon
sulatai Suomijoj verbuoją sa- 

charge d'affaires’’’ notoj parei- • vanorius buk tai tarnybai Ki- 
škia, kas sovietų vyriausybė, nuošė, o tąipjau, kad Anglija

MASKVA, geg. 30. — Mak
simas Litvinovas, sovietų už
sienio reikalų komisaro padėjė
jas, įteik toj šiandie Anglijos _ i___ •   »•» r* • • I
škia, kas sovietų vyriausybė, nuošė, o tąipjau, kad Anglija 
nesistebinti, kad Anglija nutrau' ruošiantis pastatyti Baltijos 
kus santykius su sovietų Busi-įjūrių Suomiu įlankoj dar ant- 
ja, nes buvę žinoma, kad Britų 
konservatorių valdžia jau se
nai rengusis tą padaryti.

Visas pasaulis matąs, kad 
santykių nutraukimo priežas
tis buvus konservatorių vaK 
džios politikos Kinuose pralai
mėjimas. Norėdama tą pra
laimėjimą kaip nors pridengti, 
ji dabar bandanti pasaulio d?-, 
mesį nukreipti prieš sovietus.!

Litvinovas griežtai neigia 
visus Britų kaltinimus, buk so
vietai sulaužę prekybos sutartį.

Įvairių Maskvos profesinių 
sąjungų centras išleido atsi
šaukimą, ragindamas darbi
ninkų ir valstiečių jaunimą 
stoti savanoriais į raudonąją 
armiją. Jis pataria, kad visos 
darbininkų sąjungos siųstų 
geriausius savo draugus j karo 
mokyklas lavintis.
SSSR vyriausybė paskelbia 

vidaus paskolas
Liaudies komisarų taryba 

nutarė paskelbti dvi vidaus pa
skolas po 200 milionų rublių 
kiekvieną. Paskola turės eiti 
krašto apsaugos reikalams.

Sovietų profesinių sąjungų 
pirmininkas Tomslkis sako, kad 
Britų nota aiškiai |>arodanti, 
jogei Anglija ruošiantis anks
čiau ar vėliau pulti sovietų Ru
siją, o todėl sovietija turinti 
dabar įmanomai geriau išvys
tytą savo mlitarinę ir ekonomi
nę apsaugą.

Laikraštis Pravda sako, kad^karaliaus Alberto priimtas, va- 
santykių nutraukimas tai esąs 
didžiausias Europos taikos rei
kalo išdavimas, kokio dar ne
buvę nuo 1914 metų, ir kad 
sovietų Rusijai dar niekados, 
nuo 1920 metų Lenkų karo, ne- 
grėsęs toks karo pavojus, kaip 
dabar. *

Green priešingas dėta 
gacijai į Rusiją
prezidentas mano,ADF 

panašios delegacijos esą 
sai nereikalingos

iu Suomiu įlankoj dar ant
rą lengvųjų Kreiserių eskadrą.

Pasak pranešimų iš Elsinkio 
Britų agentai, dirbą per savo 
konsulatus Suomijoj, siūlą po' 
$1,500 algos ir dar po $500 bo-'bo Federacijas 
nų metams tiems savanoriams,1 
kurie įsirašys trejų metų karo 
tarnybai. Savanoriai, kurių 
gaunama daugiausia miško 
darbų stovyklose netoli Vibor- 
go, gabenami į Angliją neva 

l.5’)tam, kad pasiųsti į Kinus. To-

dvi

2 užmušti, 12 sužeistu 
traukiniui užgavus 

busą
ASHBURY PARK, N. J., ge

gužės 30. — Central 
of New Jersey prekių 
niui užgavus didelį motorinį 
vežimą, kuriuo vidurinės mo
kyklos mokiniai grįžo iš pikni-

Railroad 
traukl-

kad
vi-

31 asmuo žuvo per Filipinuose susekė komu
smarkias audras nisty sąmokslą

ASHLAND, Ky., geg. 30. -— Planavę išsprogdinti Jungtinių 
Valstijų laivyno Amunicijos 
sandelius

Riaušės per komunistp 
mitingą Londone

Trijose pietų irytų rytų valsti
jose, Kentucky, Tennessee ir j 
Virginijoj, praeitą naktį siautė 
baisi audra su smarkiausiu lie
tum.

. asmuo žuvo per _____ ___ _ .._____— —,------- (----- ------ ------------------ ----
vizitui be to dar didelių materialinių i esanti susekus, kad tam tikri jnių minia klausės ramiai. Bet

sovietų Rusijai, Amerikos Dar- nuostolių padarius. Stipriausiai 
nukentėjusios vietos yra Let- 
cher kauntė, Ky., Prestons- 
burg, VVayland, Gatve 11. Pine 
Greek, Wrlghtsville, Martin, 
Allen, Ky., Bristol, Gate City, 
Va., ir EHzabeth) Tenn. Susi-

ŠANCHAJUS, Kinai, geg. 30. 
— Pranešimais iš Kankino, 
generolo Čian Kaišeko nuosai
kieji nacionalistai tęsia toliau 
savo žygiavimą per Anhvei 
provinciją Tientsino linkui. 
Pranešimai sako, kad gen. 
Čian Kaišeko kariuomenė paė
mus Minguangą, s?ptyniasčLe- 
šimt mylių nuo Pukovo, o kita 
kariuomenės dalis paėmus 
Pengpu, 110 mylių į žiem.ų 
vakarus nuo Pukovo.

Nacionalistai besiruošią pul
ti Sličaupu geležinkelio mazgą.

Japonija siunčia dau
giau kariuomenės

TOKIO, Japonija, geg. 30.— 
Oficialiai praneša, kad Japoni
jos vyriausybė nutarus tuo
jau pasiųsti daugiau savo ?ta- 
riuomenės iš iMandžurijos į 
Pekiną ir, Tientsiną.
Protestuoja prieš Japo

nų ėjimą į Šantungą
ŠANCHAJUS, Kinai, geg. 

30. — Kinų nacionalistų val
džios užsienio reikalų komksa-

Japonų

geg. 30VVASIIINGTONAS,
— Nepritardamas Amerikos' 
darbininkų delegacijos projek-l 
tuoj amam šią vasarą ’

IX)NDONAS, geg. 30. —Va
kar per komunistų mitingą'ras Quo Tai Či įteikė 
įlydė Parke įvyko riaušių. Kai konsului protestą prieš Japoni- 
kalbėtojai nuo estrados, apkai- jos kariuomenės ėjimą į San- 

vėliavomis, tungo provinciją.MANILA, Filipinai, geg. 30. šytos raudonomis
Gautais pranešimais 31 — Jungtinių Valstijų laivyno savo kalbose garbino gyrė Mos-į 

audrą, kuri' vyriausybė Filipinuose sakosi kvos valdžią, susirinkusi žmo1’

i prezidentas 
Wm. Green šiandie pareiškė, 
kad ADF neturinti nieko ben
dra su taikia delegacija, kurią 
organizuojąs Albertas Coyle, 
Brotherhood of Locomotive 
Engineers Journal redaktorius1 siekimas telefonu tarp Bristo- 

, , ir kiti jo draugai. Wm. Green
ki kareiviai, kadangi jie geriau p.lreiškė, kiwl atskiri unijų na-

lio ir kitų vietų nutraukta

paž|sta Rusijos vakarų Steną, rjaj ^ur| įejsgs atlankyti Rusi-
butų labai naudingi karui su 
sovietų Rusija atsitikus.

Kadangi sovietijos valdinin
kai nuolatos savo viešose kal
bose pasakojo ir pasakoja apie 
tai, kad sovietų respublikų są- Je> bet dar laikanti tokias ml- 
jungaj gresiąs karo pavojus i. 
kad dėl to ji tujinti būt gerai 2d jis oficialiai
prisirengus priešų puolimams Europos darbininkų 
atmušti, tai šiandie visur Ru
sijoj pasireiškia didelė karo 
baimė. Tūkstančiai rusų ma
no, kad, nutraukus santykius 
su Rusija, Anglija dabar ‘ro
sianti gundyti Lenkiją, Rumu
niją ir kitas kaimynes valsty
bes pulti sovietų respubliką.

ją, bet jie galį kalbėti tik pa
tys už save. Am. Darbo Fede
racija ne tik negalinti susidė
ti su bet kuria misija tikslu 
patirti dalykų padėtį sovietijo-

sijas visai nereikalingas. Del 
pranešiąs 
organiza- 

projektuojamojl 
misija negalinti 
darbininkų dclega- 
kalbėti Amerikos 

Darbo

cijoms, kad 
amerikiečių 
būt laikoma 
ei ja, galinti 
darbininkų ir Amerikos 
F( iteracijos vardu.

bol-
Kapt. Lindbergh pavar
gęs Europos vaišėmis

LONDONAS, geg. 30. — A- 
merikos lakūnas kapt. IJnd* 
bergh, kurs praeitą šeštadienį 
iš Paryžiaus buvo nuskridęs į 
Belgijos sostinę Briuselį ir ten

kar vakarą iš Briuselio atskri
do j Londoną. Ir čia jis buvo 
minių pasitiktas su didžiausio
mis ovacijomis. Antradienį jis 
bus karaliaus Jurgio priimtas.

Kapt. Lindbergh skundžiasi, 
kad jis baisiai pavargęs viso
mis tomis jam keliamomis vai
šėmis, vežiojimais, rodymais ir 
trokštąs kuogreičiausiai grįžti 
namo.

Knyg:? sankrovos 
kotuoja Uptan Sincląiro 

veikalą “Oil”

BOSTON, Mass., geg. 30. - 
Bostono knygų sankrovininkai 
atsisakė parduoti žinomo Ame
rikos rašytojo Upton Sincląiro 
paskiausią apysaką “Oil” 
(Aliejus). Autorius, kurs gy- 

• Į vena Pasadenoj, Calif., prane
šė, kad jis patsai atvyksiąs į 
Bostoną žiūrėti, kieno spiriami 
krautuvininkai sutiko • jo vei
kalo nepardavinėti..

NUSIŽUDĖ PRASPEKULIA-
VĘS $15,000

MILLER, S. D., geg. 
Rado pasikorusį Ch. 
šoną, Farmers’ Ediiity

Konferencija Kanados 
geležinkeliečių strei

kui i žvengi i
MONTREAL, Kanada, 

30. 
anui pavyko sulaikyti

30.
Thom- 
Union 

Elevator kompanijos manadže-
rį. Paliktame laiškely jis sa
kosi spekuliavęs kompanijos pi
nigais ir praspekuliavęs 
OOO, kurių jis nebegalįs 
žinti.

$15,-
grrt}-

----------------- ---------- , geg.
— Darbo ministeriui Heen- --------

’ ’/i 10,000 LAKŪNAS DE
ko į Ashbury Parką, du asme-'geležinkelio darbininkų streiką, 
nys buvo užmušti, o dvylika prikalbinus geležinkeliečių va-j 
mokinių buvo sužeisti. Užmuš- dus ir Canadian Pacific gele-‘
ti vežėjas Julius Bereik ir vie- žinkelio atstovus susirinkti geg. 30. — šiandie į čia atplau
nąs mokinys, Henry Letson,' antradienį (šiandie) bendron kė italų garlaivis Superga, at- 
17 m. Nelaimė atsitiko netoli konferencijon ir bandyti susi- galinęs italų aviatorių de Pi- 
nuo Jerseyvillės. įtaikinti. nedo ir atvilkęs jo hidroplaną.

PINEDO
GABENTAS Į AZORUS

AT-

HORTO, Fa jalo sala, Azorai, •

Daug tanky kareiviu 
žuvo gaisre

Nakvodami ūkininko daržinėse, 
patys netyčia pagimdė gaisrą

VARŠUVA, geg. 30. — Pra
eito šeštadienio naktį Kunovo 
kaime aštuoni lenkų kareiviai 
žuvo ugny, ‘keturiolika mirtinai 
apdegė, o apie penkiasdešimt 
skrandžiai buvo sužeisti.

Kareiviai, 55-to regimento 
kulkosvaidžių būrio nariai, grį
žo iš manevrų ir nakvynei su
stojo pas vieną turtingą ūki
ninką. Jie sugulė daržinėse ir, 
matyt, kurio nors jų numestas 
į šiaudus degąs cigarete galas 
pagimdė gaisrą ir pagaliau 
amunicijos sprogimą.

Musu žemė turinti viso 
1,906 milionus gy

ventojų
------ 1

BOSTON, Mass., geg. 30. — 
World 
damos 
tariato 
čiuoja,
viso yra 1,906,000,000 gyven
tojų.

Peace Foundation, rem- 
Tautų Sąjungos sekre- 
skaitmenimis, apska.I- 

kad ant musų žemės iš

ORR
Chicagai ir apielinkei federa

cinis oro biuras Šiai dienai p>a- 
našauja:

Dalinai debesiuota ir nenu
sistojęs oras; nedidelė tempe
ratūros atmaina; vidutinis, 
daugiausiai žiemių rytų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 58° ir 69° F.

Šiandie saulė teka 5:18^ lei
džiasi 8:17. Mėnuo leidžiasi 
9:11 valandą vakaro.

komunistų elementai planavę;kai kalbėtojai ėmė aitriai smer- 
išsprogdinti laivyno amunici
jos sandėlius Gavite, netoli 
nuo Manilos.

Su tariamu sąmokslu riša
mas dagi Manuel Quezon, Fili
pinų senato pirmininkas, iki 
nesenai buvęs Legionairos dėl 
Trabajo garbės pirmininkas, 
kurs per pastarus metus neva 
buvęs artimame kontakte su 
komunistais Kinuose ir Javoj.

kti Angliją, minia sujudo, nu
traukė raudonas vėliavas ir 
puolė komunistus u j 
tizuotojus. Raitoji 
riaušes patrempė.

Bulgarijoj laimėjo 
valdžios partija

t

simr
policija L

Afigliia siunčia karo lai- 
vns į Egiptą

SOFIJA, Bulgarija, geg. 30. 
-- Vakar Bulgarijoj įvyko par
lamento rinkimai. Surinkti 
daviniai rodo, kad iš 273 vietų 

. valdžios partija laimėjo 172. 
’ > kabinete,

kaip regis, didelių atmainų ne
įvyks.

Ciklonas Ramiojo van- 
vandenyno salose

iš Maltos į Egiptą karo laivus! TOKIO, Japonija, geg. 30.— 
kaip atsargumo priemonę. Už- Lį Korolinos ir Marianos salų 

TtF>RT INA^ o-nn °O _  P-m. sienio reikalu departamenio pranešu, kad ieštadienį Ramia-
, ,. _. ’ .. . rp . ,. valdininkai sako, kad Egipto jame vandenyne siautės katas-klltinej saVO SeSl]O] Tarptautl- , x . . . . . . ' vuimciiyne aiauięs
nes Tautų Sąjungos Draugijų dar° P"9t"nW su' trofingas ciklonas Palao salose
Federacijos kongresas priėmė * f
rezoliuciją, kuria Ispanija ir 
Brazilija graudenamas srižti

Graudena Ispaniją ir, Londonas, geg. 30.
Braziliją grįžti j Tautų . vyriausybė siunči

Sąjungą

buvę ištisi kaimai sunaikinti 
, ir daug čiagimių ir japonų žu- 

......... ......... . vę- 
atgal į Tautų Sąjungą, iš ku-j Ambasadorius Mcksi- • 

..r, Irios jos yra pasitraukusios.
Sekamas suvažiavimas nu

tarta laikyti Sofijoj, Bulgari-; 
joj, šių metų spalių mėnesį, o' 
ateinančiais Į928 metais sesi
jos bus laikomos Haagoj, bir
želio mėnesį.

kai atsistatydinęs PASMAUGĖ PAČIA IR PATS 
NUSIŽUDĖ

ANGELES. Cal., geg.
Krutamųjų paveikslų

Meksikai, aktorius Lawfence Mueller, 32

WASIHNGTONAS, geg. 30. LOS 
Girdėti, kad Jungtinių Vals- 30. — 

t i jų ambasadorius
James R. Sheffield, rezignavęs metų amžiaus, pasmaugė vieS- 
ir kad netrukus grįšiąs namo, buty, kuriame jie gyveno, savo 

^Valstybės sekretorius t Kel- jauną pačią, Peari Evelyn
Francuzų medalis kapt. log£, klausiamas, ar tai tiesa, Mueller, paskui pats pasikorė.

atsisakė’ duot bet kurių paaiš- Dar tik du mėnesiai kaip juo- 
kinimų. du buvo vedę.

Lindberghui
PARYŽIUS, geg. 30. —Frau- 

cijos vyriausybė nuliedins ka
pitonui Lindberghui medalį už 
perskriduną per 
Medalio piešinį darė 
francuzų menininkas 
Prudhomme, 
rum remigio 
oceani littora
mą kartą vandenyno ribos nu
galėtos) sutaisė Inskripcijų ir 
Gražiosios Raštijcs Akademi
jos komisija. .

Atlantiką. 
žinomas 
Georgės 

o parašą: “Ala-
vieta primum 

(skridimu pir-

PARYŽIUS, geg. 30. —Fran- 
cijos moterys subruzdo reika
lauti balsavimo teisių.

TEHERANAS, Persija, jyeg'. 
30. — Premjero Mamaleko ka
binetas. rezignavo.

DUBLINAS, Airija, geg. 30. 
— Rinkimų kampanijos mitin
ge, kuriame turėjo kalbėt Ai
rių Valstybės prezidentas 
Cosgrove, buvo mestos durnų 
bombos. Kilo muštynės, kurio
se keletas asmenų buvo sužei
sta. Keli riaušininkai suimta.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

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

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

2. Per NAUJIENAS yra patogauaia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarai* 
ir sekmadieniais ir. taipgi per skyrius ir paAta ii kitų 
miestų

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

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

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

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

-
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Namai ir Žemė
Lietuvių Nekilnojamo Turto Taryba 

Incorp. 1925 m. bal. 12 <1.
L. N. T. Tarybos Valdyba:

K. J. MACKE, Pirmininkas — 2436 W. 59th Street
J. YUŠKEV1CIUS, Sekretorius — 3647 Archer Avė., Lafayette 4195
A. N. MASU LIS, Iždininkas — GG41 So?Western Avė., Kepublic 5550 
-------------- ------------------------  -...............

Chicago ir susisiekimas 
Orlaiviais

♦

Atrodo, kad greitu laiku Chi- 
cago turės didžiausj angarų ar
ba uostų, skrajojantiems į vi
sas puses orlaiviams.

Du kiliai yra juosti j valsti
jos legislatura ir atatinkamoj 
komisijos- žiuri j juos gana prie-

ChicagD puiki vieta 
vasarai

dėl projektuojamo 
Lietuviu Kliubo

Chicagos gyventojai gali tik 
džiaugtis savo oru. šalę liū
liuojantis ežeras žiemos laiku 
suminkština didžiuosius šalčius, 
o vasarai atėjus — sulaiko 
karščius. Per ištisus beveik 
metus turime vidutinę temi>e- 
raturų, kuri yra sveika ir ma
loni.

Pridėję prie to dar puikius 
gamtos reginius, galėsime leng
vai padaryti išvadą, kad chi- 
cagiečiams nėra reikalo va
žiuoti svetur praleisti atosto
gas. čia pat Chicagoj ir jos 
apielinkėj rasime tinkamų vie- 

, tų, kur atsikvėpti ir pailsėti 
nuo darbe. Užtenka pavažiuoti 
keletą mylių traukiniu ar gat- 
vekariu ir mes rasime nepap
rastus gamtos reginius. Par
kai, vandenys, miškai slepia 
savy daug smagumų ir visus 
vilioja.

Kaip žinome, kiekvienam 
žmogui reikalinga permainų ir 
šiokio tokio j vai rūmo. Musų 
širdis traukia i primityvę gam
tą. Aukštoji civilizacija dar 
nesuspėjo pakeisti ir galutinai 
išdildyti iš žmogaus sąmones 
pirmykščio gyvenimo pėdsakų. 
Mes vis dar esam tam tikram 
laipsny gamtos vaikai. Paga
liau pati musų sveikata reika
lauja tyro oro ir ramumo.

Betas kuris miestas gali pri
lygti Chieagai gamtos turinin
gumu. Todėl atėjus vasarai pri
valome kuodaugiausiai tuomi 
pasinaudoti. —Golfistas.

Durys turi nemažai 
reikšmės

Kuomet architektas planuo
ja namų, jis ima domėn ne tik 
svarbesnius bruožus, bet ir vi
sas smulkmenas. Kiekviena da
lelė turi savo reikšmę ir priva
lo tarnauti žmogui. Nors to 
mes dažnai nenuvokiam, bet 
lavinto architekto akis greitai 
pagauna visas smulkmenas.

Dabar pažiūrėkime kokią 
svarbą turi duyys musų na
muose. Durimis čia vadiname 
visą įžangų: laiptus, išorinius 
stulpus ir tt. Tūkstantį kartų 
praeidami gal ir nepamanėm, 
kad šis arba tas dalykas sta
tytojo Įdėtas atlikti speeialę 
pareigų. Visi Iii pagražinimai, 
kuriuos randame prie savo du
rų, nejuntant reiškia mums 
svetingumą.

Senovės laikais žmonės tu
rėjo kitus tikslus, kitas min
tis, kuomet statė sau pastogę. 
Jiems rūpėjo sykiu ir apsigin
ti nuo priešų. Apie savo namus 
kasdavo griovius, mūrydavo 
.sienas ir gyvenamoji vieta bū
davo panaši į tvirtovę. Sveti- 

rmvn žmogui sunku buvo įeiti 
vidun. Ir čia kilo garsus prin
cipas, jog namas yra kiekvie
no asmens tvirtovė ir tas prin
cipas užsiliko iki šių dienų.

Taigi perkant namų verta pa
žvelgti ir į tai, kiek jis savo iš
vaizda reiškia svetingumo.

' Bridgeportas
Nauji namai

si kolonija, matyt, turi dar 
nemažai pajėgų. Nors varžyti
nės su kitomis kolonijomis yra 
gana smarkios, bet senasai 
Bridgepertas neužleidžia nei 
pčdcs.

Prie Halsted ir šalinių gat
vių auga namai kaip grybai. 
Kai Jcurio k vietose net keletas 
iš eilės. Vienas nukilnojome 
turto agentas užtikrina, kad 
tai dar esanti pradžia arba 
įžanga. Bridgeportas parody
siąs stebuklų. —J. B.

Kadangi “Namų ir Žemės” 
skyriuje jau daugelis b-uvo pa
reiškę mintis dėl Lietuvių Kliu
bo Chicagoj, tai ir man kaipo 
senam šio miesto gyventojui, 
norėtųsi tarti nors keletą žo
džių.

Musų kliubas gerai įrengtas 
ir atsakančiai tvarkomas už
pildytų didelę spragą lietuvių 
visuomeniniam gyvenime. Jis 
tajdų centru, iš kurio plauktų 
sveikos mintys apie musų biz
nio ir kultūros reikalus. Ir tas 
įvyktų sekančiu budu. Kliubas, 
be abejo, sutrauktų keliolika 
šimtų vietos lietuvių, kurie su
sirinkę dėl smagumo ar viešais 
reikalais auklės musų tarpe 
draugiškumo dvasių ir artins 
vienus prie kitų. Kuomet toks 
didelis būrys žmonių sueina 
vienon pastogėn, savaime gims
ta sveikų idėjų ir jų Įgyvendi
nimas tampa galimu.

Jeigu projektuojamas kliubas 
turės sporto įrankius, tai ne
bus sunku patraukti ir jauni
mų. Atsiradus jaunimo bran
duoliui kliubo sienose, tas svar
bus auklėjimas čia augančios 
gentkartės lietuvių dvasioj 
įgys naujų kryptį.

Kuo daugiau mąstai apie 
šiuo dalykus, tuo aiškiau daro
si, kad Amerikos lietuviai pri
valo imtis greitų ir plačių prie
monių, pareiškimui savo gyvy
bės ir individumo.

Aš sveikinu L. N. T. Tary
bos valdybų ir narius, kad jį 
šiose skiltyse rūpinasi pati ir 
leidžia išsitarti kitiems apie to
kį- svarbų reikalą, kaip Lietu
vių Kliubas. —J. A-kas

Kaip atrodo statyba 
balandžio mėn.?

Namų statymas balandžio 
mėnesį svarbesniuose musų 
valstijos- miestuose mažai te
pasikeitė, sulyginus su užpe- 
reitu kovo mėnesiu, 'liesa, pir
majame turėjome $56,48]),363, 
o antrame — $59,905,>13, bet 
kaip žinome, kovo mėnuo yra 
ilgesnis už balandį.

Palyginę, dabar šiuos me
tus su pereitais, rasime, jog 
-is balandis pralenkė savo pirm- 
takuną 8.2 nuošimčiais, nes 
anais metais butą tik $52,223,- 
004. Sekanti miestai gana smar
kų gyvumų parodė: Auuora, 
Bloomington, Blue Island, Ci
cero, Dauvillc, Deeatur, Elgin, 
Treeport, Glen Ellyn, Higli- 
iand Park, Oak Park, Bock- 
ford, VVaukegan ir VVillmette. 
Chieagai iš šios dalies teko 
$44,773,245.

Per keturis menesius 1927 
metų Chicaga išleido statybai 
$153,225,975, t. y. 27.1 nuošim
čius daugiau negu tuo pat lai
ku 1926 m.

žodžiu, atsiektais šioj srity 
rezultatais reikia tik džiaugtis.

Ar norite sales 35,000 
žmonių?

Balsavimai sekančio mėnesio 
8 dieną.

Miestas yra įgaliotas pasisko
linti $15,000,00 pastatymui mil
žiniško triobėsio, kuriam tilp
tų didelė auditorija 35,000 as
menų ir kitos viešos įstaigos.

Birželio mėnesio 8 dienų gy
ventojų bus atsiklausta ar pri
taria jie skolinimui tos sumos 
ar ne. Jei gyventojai pritars, 
statybos darbai tuojaus busiu 
pradėti.

lankiai. Vienas kilius įgalioja 
parkų tarybų statyti aikštę nu
sileidimui aeroplanų; antras į- 
galioja valdžios organus rink
ti tam tikslui asesmentus.

Vieta tokiam uostui yra nu
matoma šalę Grant Parko Da
lis žemės bus paimta iš skirto 
parkui ploto, o kita iš ežero.

Vieta žaidimams ant 
aukšto stogo

- - ___ , 4>

šiaurinėj miesto daly, 129 
Boscoe gatvėj, pradedamas sta
tyti trylikos aukštų apartamen- 
tinis namas. Jis pasižymės tuo, 
kad ant jo ’stogo bus įtaisyta 
plati aikšte. įvairiems žaidi
mams.

Namas kainuosiąs apie $100,- 
000.

Statomas namas rūbų 
prekybai

žada kainuoti $15,000,000

Vidurmiesty, 378 W. Adams 
str., pradedamas statyti devy
niolikos aukštų namas, kurs 
greičiausia taps drabužių par
davimo centru visoj Chicagoj.

Jis kainuos apie penkiolikų 
milionų dolerių. Pirmoji dalis 
bus įrengta iki lapkričio mėn. 
15 d. š. m.

Restrikcijos.

II. Klausimas. — Mes išnuo- 
mavom plotų žemės nuo savi
ninko tikslu pasistatyti tam tik
rą triobėsį. Visus sutarties— 
“lease”—reikalavimus išpildėm 
iki paskutinio. Bet štai gau
nam nuo “subdivideUjd” (ne 
nuo paties savininko) laišką, 
kuriame praneša, jog mes ne
galim statyti namo pigesnio 
kaip penki tūkstančiai dolerių, i 
nors musų kontraktas apie tai 
nieko nesako. Subdivideris tei
sinas, jog ši vieta esanti ap- 
rubežiuota. Kaip mes galėtu
mėm iš to keblumo išsisukti?

Atsakymas. Bestrikcijos ga
lia priklauso nuo to, ar ji yra 
inkorporuota ir nuo aplinky
bių, kuriose tas inkorporavimas 
atliktas. Geriausia butų pasi
tarti su šios srities specialis
tu. •

Klausimai
Kas taiso gatveles?

..1. Klausimas, šalę mano na
mo, maždaug vidury bloko yra 
“alley”—gatvelė, kurioj tiek 
prikrauta purvo ir primesta są
šlavų, akmenų, kad retas auto
mobilius tegali pravažiuoti ne- 
sulaužės ašies ar kų nors kito. 
Beto, žmonSs, kurk- atveža. į- 
vairiua daiktus yra priversti 
mesti juos ant šalygatvio ir 
vaikščiot aplinkui, kas sudaro 
daug nesmagumo ir mums pa
tiems.

Norėtųsi žinoti ar toji ėlė, 
gatvukū negalima būt pataisyt 
ir kas privalo atlikt visą darbų.

Atsakymas. Jeigu gatvelė 
priklauso miestui, tai jis, pa
prastai, tuomi rūpinas; bet jei 
į i yra privatinė nuosavybė, tai 
savininkų pareiga išvalyti ir 
pataisyti jų. —J. V.

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

Lietuvis Kontraktorius
Suvedam šviesas iii 
elektros jiegą j nau HHkaI 
jus ir senus namus 
mainom naujas 
pas j senas;
ant lengvo išmokėji-ML^^llmi

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591L------- ----------------

bendrai su G. Lucu daug iš
pardavė lietuviams namų, ir 
kurie pirko, šiandie visi džiau
giasi, nes jie visi turi gražius 
namus, puošnius rakandas ir 
dar gražių automobilių, o tie, 
kurie laukė kada bus pigesni, 
tai ir šiandie tebelaukia.

1915 m. F. PieŽa pirko 
jo lotų ir pasistatė 
“onuoAii ppĮjjmj ;ut? 
šiandie tas pats
Picža yra vienas didžiausių 
krautuvninkų Brighton Parke, 
tai mat ir čia A.
gera ranka.

A. Saldukas 
6630 S. Westem
metuose perkėlė savo (*fisą į 
naują, namą, liet atsiskyręs 
nuo savo geriausių draugų ne
galėjo ilgtei be jų būti. Llž 3 
mėnesių gryžo atgal v Brighton 
Parką.

Augui Saldukas yra links-

šiandien pas A. Salduką dir
ba septyni gabus ir išsilavinę 
pardavėjai, ir į trumpą laiką 
visi stos į Liet. N. T. Tary
ba, taip kad bus galima vi
siems bendrai veikti-. — Rep.

/—1 " ----------------------------------------------
Tel. Boulevnrd 0214

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausidi 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paulina St., Čhicago, III.

nuo 
na- j 
i? ui

xxr M

AUGUST SALDUKAS 
4034 Archer Avenue 

Narys Lietuvių Beal Estate 
Tarybos

August Saldukas pradėjo 
pardavinėti namus ir lotus 
1914 metuose, neturėdamas 
savo raštinės (ofiso), nes tuom 
pačiu sykiu ėjo ir kitas parei
gas Brighton Parke.

August Saldukas gavo savo 
pirmą kostumerį —J. Baltikaii-

Saldokų butą

pirko namą 
Avė. ir 1924

ską, kurs pirko lotą, nes J. .maus budo žmogus, labai tei- 
Baltikauskas tuom pačiu sykiu singas, tai ir biznis jam gerai

A a* 1 z4 11 Ir 11 i I * 1 • TT • .V •budavojo A. Saldukui namą. J. 
Balti kauskas pirko už $350.00 
dolerių, įmokėjo $50.00 ir suti
ko mokėti po $10.00 į mėnesį. 
Tai buvo lapkričio mėn. 1914 
metuose. A. Salduko butą, gera 
ranka, nes tas pats j. Balti- meris ant visados, 
kauskas šiandie yra didžiau
sias namų budavotojas visam žų ofisą 4034 Archer avė. kam- 

ipas California avė. Salduko ofi
se randasi pirma lietuviška an
trų morgičių korporacija.

A. Saldukas 
rus realestate 
sam Brighton 
Lietuvių Real 
narys ir jei jam 
seksis, kaip jam sekės per pe
reitus 10 metų, tai jis pasiektų 

(labai aukštą laipsnį finansiniu

sekasi. Kas perka iš jo namą 
ar jis kam surašo popierius 
perkant namą, nei vienas kliū
čių neturėjo, nei vienas neliko 
nuskriaustas. Kas pus jį sykį 
nueina, tai jis lieka jo kosiu-

A. Saldukas dabar turi gra-

Brighton Parke.*
1915 metuose Saldukas ati

darė ofisą savo name 4414 So. 
California avė. ir bendrai su 
G. Lucu pradėjo veikti rcal es- 
tate srity. 1916 m. Ą. Saldukas 
rezignavo iš užimamos vargoni
ninko vietos, nes persunku bu
vo du darbus atlikti, nes tuom 
sykiu real estate biznis reika
lavo pašvęsti visą laiką.

August Saldukas veikdamas' atžvilgiu.

šiandie yra stip 
biznierius vi- 
Parke, taipgi 

EsInte Tarybos 
taip biznis

Grojikliai Pianai 
OROPLElT KRAUTUVĖSE

4SBOBS.

TW0 LARGESTO^

1922-32 So. Halsted St
ruRNllURt betterHOME

J. NAKRO6IS, VedėjasM. KEZES, Vedėjas 
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Yra kelrodis Lietuviams, kur įsi
gyti geriausj pianą už teisingą 
kainą, f 
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. 
I/abai lengvus išmokėjimo budus

į Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzio 89*2

8*14-16 ItooseTdt Kd. 
Arti St Louia Ava. 

CHICAGO, ILL.

Kas bus
Kas bus
Kas bus

Birželio
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ŽIRNIŲ SRIUBA

2 blėkinės žirnių
Šalto vandens
4 riekutės svogūnų
1 šaukštas cukraus 
L šaukštukas druskos 
Pipirų
*/o kvortos saldžios Smeto

nos
1 kvortos vištienos arba 

jautienos buljon.
4 šaukštai miltų
4 šaukštai sviesto
Padarykite dažalą iš Smeto

nos miltų, sviesto, druskos h 
pipirų. Virkite žirnius šaltame 
vandenyje. Perkoškite per ši
tą, perspauskite. Dapilkite ga 
na vandens, kad padaryti 2 
kvortas ir sumaišykite su per 
koštais žirniais. Pridėkite 
svogūnus ir cukrų ir virkite 5 
minutes. Turėtų būti 2Į/g 
kvortų sriubos. Sumaišykite si: 
baltuoju dažalu. Paduokite kai 
štą su krekėsais.

padalyk gana gilią duobutę 
kiekviename svogūne. Sukapok 
išimtus svogūnus, ir sumaišyk 
su kumpiu, pipirais ir duonos 
trupiniais, taipgi pridėk pipi
rus, druską. Sumaišyk geni i ii 1 
sudėk mišinį atgal į svogūnus. 
Sudėk svogūnus j bliudą arba 
ant blėties, apdėk sviestuotais! 
duonos trupiniais, ir užpilk! 
milką atskiestą vandeniu, arba

1 tiek pat pieno t. y. du trečda 
liu puoduko. Kepk pečiuje pa 
kol svogūnai bus visai minkšti 
ir gerai parus. Paduok karstui ’ 
prie mėsos arba vienus su bul- ! 
vėmis.

Labai sveikas ir maištingai 
valgis.

1VASHINGTONO PYRAGAS

PRIKIMŠTI SVOGŪNAI

6 svogūnai
V2 puoduko suka|M)to kum 

pio
i/į puoduko sukapotų žalių 

pipirų.
1/2 puoduko baltos duonos 

trupinių
1/3 puoduko milko
1/3 puoduko vandens
Pipirų
U šaukštuko druskos
1 šaukštas sviesto

1/2 puoduko cukraus
1 kiaušinis z
i/i, puoduko tirpyto sviesto 
1/2 puoduko vandens 
li/2 puoduko miltų
21/> šaukštuko baking pow- I 

derio.
I

Išplak gerai kiaušinį su cuk
rum, pakol sutirštės. Pridėk 
tarpytą sviestą ir vandenį ir 
plak pakol gerai susimaišys. 
Persijok miltus su baking 
powderiu ir pridėk prie pir
mojo mišinio. Kepk’ dviejuose 
atskiruose blėtyse 35 minutes. 

'Kuomet atšals aptepk vieną 
pusę vaisių koše, o kitą uždėk 
viršun. Jeigu patinka gali 
vartoti ir šį mišinį perdėjimui 
Washingtono pyrago:

[Pacific and Atlantic Photo J 

Drąsus franeuzų aviatorius

2 š 526 Kaip virt kept ir 11
BULVINE DUONA

4 vidutinio didžio bulvės 
8 šaukštai cukraus 
8 puodukai miltų
l šaukštas taukų bei sviesto 
1 kvorta vandens
1 šmotukas mielių
2 šaukštukai druskos
Nuvalyk, supjaustyk ir nu

plauk bulves. Virk kvortoj 
vandens pakol nebus minkštos. 
Perkošk bulves ir vandenį. Su
maišyk mieles su trupučiu to 
vandens, kuriame bulvės virė, 
pakol vanduo dar bus šiltas. 
Supilk išmaišytąsias mieles 
prie perkoštų bulvių. Pridėk
4 puodukus miltų ir gerai plak
5 minutes. Padėk, kad pasto
vėtų valandą apišiltoj vietoj, 
idant tešla pakiltų. Pridek 
taikytą sviestą ir druską ir 
vėl plak 5 minutes. Pridėk li
kusius 4 puodukus miltų ir 
minkyk pakol tešla neliks min
kšta ir lengva. Sudėk tešlą 
atgal į indą, padėk šiltoj vie
toj, tegiul pastovi apie 1*4 va
landos, pakol ne pakils dvigu
bai to kas pirma buvo.

Padaryk kepalus, kepk iš- 
pradžios karštame pečiuje ko
kias 10 minutų, paskui numa
žink ugnį ir kepk 50 minutų. 
Padarysi 3 nemažus kepajus.

kap. Charles' Nungesser, kuri ; I 
kartu su kapt. Coli bandė iš Pa
ryžiaus atskristi aeroplanu be 
sustojimo į New Yorką, bet vei
kiausia žuvo juroj.

Rugštumai Viduriuose Tel. Lafayctte 0094

E. V. KRUKAS
Phillips Milk of Mngnesia” 

Geriau negu Soda

Vietoje sodos nuo dabar pra- 
I dėkit vartoti po biskį ‘‘Phillips 
Milk of Magnesia” su vandeniu 
bile kada nuo .;ovirškinimo arba 
rugštumų, acid, gasų viduriose 
ir palengvinimas ateis tuojau.

Per penkiasdešimtį metų tik 
ras “Phillips Milk of Magnesia’ 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaipo saturated 
solution of bicarbonate of soda 
ir palieka skilvį liuosą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimą viduriose ir praša- 

: liną visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil-i

j lips”. Dvidešimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 
Charles H. Phillips Chemical Co 
ir jo pirmtakuno Charles 11. 
Phillir^. nuo 1875.

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

4120 So. Richmor.d Street

A. VIDIKAS-LULEVICH
A K U ŠERK A

3!UI >o. Halsted Street 
Kampas 31 mos gatvės 

Tel. Yards 1119

Mrs.
Yards 4951 

Anielia Jaru z Kaushillas 
AKl’fiERKA 

3252 So. Halsted St.

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutarti.

Viršuje

State

Moterys 

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki

Universal

Bank

ir mergi-

Baigusi akuše
rijos kolegiją: 
ilgai praktika, 
▼u s i Pennsyl*
vanijos ligom 

į bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 

į gimdymo ir pc 
i gimdymo.

Už dyką pa 
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi- 

I noms, kreipki- 
1 tės, o rasite dr 
! gelbą.

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

■ ■———--------- -———
Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 

akių įtempimą, ir galvos 
skaudėjimą

1 puodukas sviestuotų 
baltos duonos trupinių.
Nulupk ir nuplauk vieną rie j 

kūtę nuo kiekvieno svogūno:; 
virk juos truputį, pakol bus 
apiminkšti. Nupilk vandenį ir

1/3 puoduko cukraus
1 šaukštas kornų krakmolo
1 šaukštas miltų
1 /8 šaukštuko druskos
1 puodukas pieno
1 šmotukas šokoliado

SISTEK AND BROTHER 
SUITS

The ne* c u s totu of dressing 
brother and airter alike is not 
onty smart būt practical. Eor irt- 
-tance, the two middy blouscs can 
casily be eut oul at one time. 
Brother urears knee trouaėrs, 
vhile »jstcr chooaea a two-p:ece 
skirt attgched to *n undervvaht, 
Dasign No. 3008 i* of
green chambray in combination 
adth arecn and white printed ba
tistą. Pattern is furnishtd in siaet 
Z i. 4 and 6 yeart, and ii to 
•i ruple to u»e, Chat both tbete little 
oostumes couid be mada in a 
tingia aftarnoon. Prie* t S centą 
fri Kampa or cočn (coin araferred). 
Our patterna are maae by tns 
Steadfnjg Pashkm pesignert oi 
|Tew York City and are guaraą- 

•cd to nt peVfectly. You’ll be 
elighted with our Spring artd 

Summer Fashion Magazine. Send 
10 centą for your copy.

1/į šaukštuko vanillos
Sumaišyk sausus pridėČ’kiu 

ir pašildžius pieną užpilk, pri 
dėk tarkuotą šokoliadą ir virk 
maišydama pakol nesulirštės. | 
Ant galo supilk vanillą ir. ap
tepk pyragą.

ŠPINAKŲ SALOTOS

Labai sveikas vaikams, mažo 
kraujo žmonėms ir abelnai ne
sveikiems.

2 puoduku virtų špinakų 
smulkiai sukapotų

2 šaukštu smulkiai sukapo
tų žalių petr.uškų •

’Ą puoduko sukapotų scle- 
ry

2 šaukštu sukapotų svogūnų 
Viską kartu sumaišyk ir pa- 

diiok su Prancūzų dažalu iš 
acto, alyvos, druskos ir cuk
raus arba su mayonnaise da 
žalu.

Majeatic, di- 
laivas pasauly, 
Homeric, BeL 

Lapland, Penn-

PARODYK1TE Š| APGAR
SINIMĄ JŪSŲ 

LAIVAKORČIŲ AGENTUI 
ir jis Tamstai pasakys 
kaip reikia keliauti į Se
nąją Tėvynę už pigiausią 
kainą su visais patogu
mais, geru maistu ir ge
riausiais kelionės paran
kamais. Jisai žino kaip 
tą galima padaryti ant 
milžiniškų, greitųjų laivų, 
kaip tai: 
džiausiąs 
Olympic, 
genland,
land ir ant kitų.
Whitb Star Line 
Red Star Line

International Mercantlle Marine Co. 
Mėsų Geri Arentai apie tai Tamstai pa-t 
•akys. Arba kreipkitės prie musų Pė»- 
■snger Pepartment:
127 So. Statę St., Chicago, 11).

£

Baby Powder 
Kaip Mostis

Johnson’s yra toks švelnus — 
toks raminantis — jis veikia, 
kaip mostis dėl kūdikio lepios 
odos... glamonėja... vėsina... gy
do... Nereikalauja dabar tryni
mo! Vartok Johnson’s po kūdi
kio maudyklės i? kiekvieną kar
tą pakeičiant jo palas. Jis bus 
dėkingas jums savo linksmumu 
ir gyvumu!

Vartok Johnson’s Baby Soup 
kūdikio maudyklei— Johnson’s

žSssssssssssssssssssss^^ 

i *Dcl Gelcnčių ir Skaudžių I 
Raumenų 
Naudokite

DR. RICHTERIO 
Inkaro Rūšies

PAM-EXfEllERĮ
Vaisbaženklis registruotas

S. V. Pat. Biure.
Persitikrinkite, kad In

karo vasibaženklis 
butų ant pakelio 
kurį perkate.
Visose vaistinėse 
po 35c ir 70c arba.

F. AD. RICHTERACO. 
Berry & S o. 5th Sts.

Brosklyn, N. Y.

Baby Cream 
netvarkos.

pašalinimui odos

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu

COLUMBUS
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms

GYVENIMAS
Minėsimi* žarnaias

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidėjas 

900 W. 52nd Street 
Chicago, III.

Tel. Boalevard 3669

IŠSILAVINĘ DARBININ
KAI 'IR INTELIGENTAI 
SKAITO “GYVENIMĄ” — 

SKAITYKIT IR JUS!

1

DR. G. SERNER
'■ LIETUVIS

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

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679 Į ---------- ------ --------- -----------—----1.

Įvairus Gydytojai

Prašalina Niežtėjimą
Niežtanti ir deganti oda netik er
zina, bet gali būti ženklu bloges
nės ligos. Saugumo dėlei geriau
sia vartoti Severa’s Esko. šis vė
sinantis, raminantis tepalas pra-/ 
šalina niežtėjimą ir degimą grei- 
tai ir odų padaro švaria, aiSkia. 
Su pirmu ženklu odos uždegimo 
tuoj tepk Severa’s Esko.
Pasipirkite iš aptiekos. Odos ligą 
prašalink iš sykio.

W. F. SEVERĄ CO.
Cedar Rapids, Iowa

SgįIg4JS
k ........... . ...............

Olken Electric Co.
Kuri gyvuoja per daug metų, dabar 
persikėlė į savo namą, iš 1619 West 
47ts Street į

1525 W. 47 St.

3008. Sesutei ir broliukui rūbeliai. 

Sukirptos mitros nuo 2, 3, 4 ir 6 me

tų amžiaus. Juos taip lengva pasiū

ti, kad neilgiaus imtų padaryti abu 
kostumeliu kaip vien* popiet.

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
Ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų Galima prisiųsti pinigu* 
arba, krasos Ženkleliais kartu su nf- 
aakytnu. LaiMraa reikia adresuoti x

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

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted 8t., Chicago, III. 
čia įdedu 15 ceptų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No -........ ........
Mleros ..................— per krutinę

čMade by
Lambert Pbarmacal Co., Saiat Louis, U. S. A.

Olken Electric Co.
1525 W. 47 St Yards 3326

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valat.) - Rnrsinkites Naujienose

100 N. La Šalie St., Chicago, III. 
arba prie vietinių agentų

fiiųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bue 
brangi divana.

20c

Prenamerata metama
Pusei metų ................

Kopija .. ......... ............

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

/ ■ 1 Ą
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avė.

j Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

Lietuviai Advokatai

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Repnblic 9600 j

K. JURGELIONIS 
advokaia** 

Miesto Ofisas
190 No. State St, Room 1013 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

TeL Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktui. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgiHams.

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriikų, VyriŽkų, 
Vaikų ir visų chronilkų ligų.

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

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne- 
uėliomis ir šventadieniais 10—12 dlen.

DR. M. J. SHERMAN ’
Specialistas Moterų Ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfai 6858

" u >
" 1 ........ . —,

Jei abejoji akimis, pasiteiraak
Dr.A.K. Bl IIMENTIIAL

Optemestrist 
’el. Boulevard 6487 
649 S. Ashland Av. 
ir 80* E. 47th SA 

im



NAUJIENOS «
Tbe UthMAJAtAo Daily

published Dafly KKcev!
ky th« IJtbuanlay Ebdh (Mi.

Edlt.>/ P. GRIGAITIS 
173P SoatlTHaisted Streo* 

Oicaro, III.
Tdephone Roosevdt SUM 

Suboeription Ratas i 
$8.10 per year in Canada.

8c. per eopy,

Eatered aa Socond Class Mattor 
Mareh 7th. 1914. ak tho P*st Office 
»f Chleago, III, ^ndaot fchr Mt ot 
Mareh Ird 1879.____________________

Haujienoi eina kasdien, ilakiriant 
sekmadienius, taidftia ■aajienų Ben-> 
drovi. 1719 S. Hslstod St., Odeago,' 
BĮ. — Telafoeasi Raosevalt

Visimokijlmo kalnai 
(viuctigoje —- paktui 

Matams ------------------
Pasai metą---------------------
Trims minseluMu 
IMajo. mtoaaUuui ----- -----

i Vhuui.ni nsAavdm —
Chicafoje per nekieto jusi

Viena kopija------———----
Savaitei -- ------------ ------------ — 18c
Mineliui ......................-........ 71c

Suvienytose Valstijose. na Chicagoje, 
paktui

Metams|7.M 
Pasai metų M0
Trims minėdama ..............  1.75
Dviem minesiams-------------------1.26
Vienam miaesiui------------------ - .75

lietuvon ir kitur alsianlaosai 
^Atpiginta) 

Metams________
Pasai metų-------

. Trims minesiams
Pinigas reikia siųsti palte Money 

orderis karta la uAsakyms.

|8JB

L5«
.74

18.00

DIKTATORIAUS SVAJONĖS.

Pereitų savaitę Italijos premjeras Mussolini pasakė 
ilgą kalbą parlamente, kuri, pasak laikraščių korespon
dentų, atkreipusi į save visos Europos politikierių* dėmesį. 
Ką gi tokio nepaprasto jisai pasakė?

Juodmarškinių viršyla pareiškė, kad Italija turinti 
būt galinga valstybė. O kad ji butų galinga, tai jos gy
ventojų skaičius už kokių dešimties ar penkiolikos metų 
turis pasiekti 60,000,000 (šešių dešimčių milionų). Ir kad 
kitos valstybės gerbtų Italiją, tai ji privalanti turėti 
5,000,000 vyrų gerai apginkluotoje armijoje.

Šituos tikslus jisai sakosi įrašęs j savo “programą” ir

su stambiųjų kapitalistų atstovais paliko tik su 5 balsų 
dauguma parlamente. Valdžia, pasirėmusi tokia menka 
dauguma, butų labai silpna, todėl koncleriui teko kviesti 
talkon 9 žemes ūkio atstovus.

Bet susidedamas su šita grupe, Seipelis buvo privers
tas pakeisti vieną svarbiausiųjų savo “principų”. Jisai 
iki šiol buvo priešingas Austrijos susijungimui su Vokie
tija, o dabar jisai staigiai pasidarė susijungimo šalinin
kas, — apie ką jisai ir pranešė parlamentui savo pirmuti
nėje kalboje, susirinkus naujiems atstovams. Saulius 
pavirto Paulium.

Austrijos žmonėms nemaža juoko matyt, kaip senas 
“krikščioniškas” politikierius keičia savo “įsitikinimus”, 
kad tik neišsprūstų iš jo rankų valdžia.

Bet už idėją Austrijos susijungimo su Vokietija kre
ditas priklauso pirmiausia socialdemokratams. Jie to su
sijungimo visuomet reikalavo. Prie jų nusistatymo pas
kui pakrypo žemės ūkio partiją, o ši dabar prispyrė stoti 
už susijungimą ir klerikalus. Tuo budu, kad ir nebūdami 
valdžioje, Austrijos socialdemokratai jau daro didelės 
įtatos į krašto politiką.

Kaip gyvena turtingie
ji indėnai

Amerikos istorijoj butų 
kon-

rie moka savo reikalus tvarky
ti.
galima surasti nemažai 
gresmanų, senatorių, guberna
torių ir šiaip pasižymėjusių 
žmonių, kurių gįslose tekėjo 
indėnų kraujas. Jie paėjo iš 
mišrių baltųjų su indėnais šei
mų. ' . H

■>—- ■' .................................. ...... '■■■■■■ ■—

Leonas Vitkauskas.

Antradienis, Geg. 31, 1927
Laikui bėgant, sako Dr? 

Work, indėnai išmoks tinkamai1 
gyventi. Bet valdžia turi su
teikti jiems progų. Ji turi pri
deramai jų teises saugoti. Iki 
šiol to nebuvo, štai kodėl ne
turintys patyrimo indėnai greit 
patapdavo visokių prigavikų 
aukomis. —K. A.

Moters Vertė
Kur tu Moterie, kuriai aš|čiu jausmu, kilusiu iš jos pir- 
dvasioje lenkiu visuomet 
galvų?....

Nieko ypatingo, kaip matote, toje Mussolini’o kalboje 
nėra. Diktatorius svajoja apie “savo” valstybės galingu
mą, — tai ir viskas. Bet kuris diktatorius apie tai nesva
joja? Diktatorius, kuris nenorėtų būt galingesnis už vi- j 
sus, nebūtų diktatorius. Svarbu tačiaus yra ne tai, apie 
ką diktatorius svajoja, bet kokios yra tos realės pajėgos, 
kuriomis jisai tikisi pasiekti savo “galingų” tikslų.

Flašistų vadas kalba apie 60 mlionų gyventojų Itali
joje, — tuogi tarpu dar nesenai laikraščiuose buvo pilna 
žinių apie tai, kad Mussolini nesuranda kur padėti nuo
latos augantį Italijos gyventojų perviršį, — nors šiandie 
Italijoje yra tik apie 40 milionų žmonių.

Juodmarškinių diktatorius giriasi padarysiąs savo 
kraštą taip stipriu, kad didžiausios valstybės drebėsian
čios prieš jį, — bet kartu jisai bijosi net savo krašto žmo
nių. Štai, pereitą šeštadienį telegrama iš Romos prane
šė, kad fašistų valdžia suėmė buvusį parlamento atstovą, 
Liaudies (katalikų) partijos darbuotoją, Aldelde de Gas- 
peri, kaltindama jį buk mėginusį pasišalinti užsienin su I 
padirbtu pasu.

Kodėl fašistų valdžia taip persekioja demokratinę 
katalikų partiją Italijoje?

Kodėl Mussolini atėmė viešo gyvavimo teisę Italijos 
socialistams? Kodėl jisai uždarė senąsias darbininkų 
profesines sąjungas?

Del to, kad jisai nepajėgia su tomis žmonių organi
zacijomis vesti kovą teisėtomis priemonėmis! Ir tas nu
susėlis įsivaizduoja, kad po jo vadovybe Italija patap
sianti taip galinga, kaip niekuomet savo istorijoje!

Pirma negu italų privis iki 60 milionų ir pavirs pir
mos klasės galybe, pasaulis apie tą fašistų barškalą vei
kiausia bus jau senai užmiršęs. i

Indėnai yra neturtingi žmonės. 
—- Minerališkas aliejus indėnų 

žemėj. — Kokios įtakos da
ro indėnams netikėtas pralū
kimas? — .Pęlnagaudos, ku
rie skriaudžia indėnus. — 
Turtingų indėnų laidojimo 
išlaidos. — Indėnų globėjai. 
— Išlaidumo pavyzdžiai. — 
Kur išeitis?
Amerikos indėnai (indijonai), 

rpskritia imant, sako Dr. Ilu- 
bert Work, yra neturtingi žmo
nės*. Daugumos genčių nariai 
gyvena gan biednai. Jų vyriau
sias užsiėmimas yra žemdir
bystė.

Bet? kai kurioms indėnų gen
tims nusišypsojo laimė. Jų kon
cesijose rasta minerališko 
aliejaus, gazo, švino ir visokių 
mineralų. Tų gerybių ypač 

Oklahomos indėnų

DABAR JIE GALĖS PAGALVOT.

MacDonaldas, būdamas Anglijos premjeru, suteikė 
sovietų Rusijai pripažinimą ir rūpinosi gauti iš parla
mento leidimą garantuoti stambią paskolą Rusijai Lon
done, kad ji galėtų vesti prekybą su užsieniais. Bet bol
ševikai už toki MacDonaldo palankumą Rusijai šmeižė jį 
kiek drūti ir stengėsi per savo agentus, suorganizuotus į 
vadinamą “komunistinio internacionalo sekciją”, sukelti 
Anglijos darbininkus prieš Darbo Partiją.

Nelemtos atminties kominterno prezidentas Zinovje- 
vas pasityčiodamas sakė: “Mes palaikome Darbo Parti
jos valdžią, bet palaikome taip, kaip korikas palaiko virvę 
kariamam!”

Savo intrigomis Maskva nemažai prisidėjo prie to, 
kad MacDonaldo valdžia buvo nuversta. Jos vietą užėmė 
Baldvvino ir Chamberlaino valdžia. Ir ji šiomis dienomis 
nutraukė diplomatinius santykius su Rusija ir paliepė 
sovietų atstovams važiuoti Maskvon!

Ar dabar bolševikai patenkinti?
Gavę nuo konservatorių jspirt į užpakalį, Rusijos bo

sai dabar gal ims galvot ir supras, kokie jie buvo idiotai, 
kad darė šunybes MaeDonaldui. Ęef, deja, tai bus supra
timas, pavėlintas bent dvejetu metų.

Bėda su tais rusais, kad jie visuomet galvoja “užpa
kaliniu protu”!

žemėj.
šiaurinės- 

Osage indėnų rezervacijose, ta
po atidengti didžiausi aliejaus 
i * gazo laukai visame pasaulyj. 
Taip vadinamų penkių civili
zuotų genčių nariai įsigijo mil
žiniškus turtus. Quapaw indė- 
rai tapo turtingi ačiū tam, kad 
jų laukuose rasta švino ir cin
ko. Netikėtai praturtėję indė
nai pasidarė rimta problema 
valdžiai.

Ūmas praturtėjimas yra pa
vojingas dalykas- net ir tiems, 
kurie yra pratę prie praban
gos ir puošnaus gyvenimo. Bet 
kuomet skuržiai gyvenantys 
žmonės tampa pasakiškų tur
tų savininkai, tai tankiai su 
jais atsitinka labai nemalonių 
dalykų. Atsiranda tūkstančiai 
prigavikų, kurie visokiais suk
tais 
doti 
tu. 
taip 
raudonodžiais/ 
patyrimo vesti bizniškus reika
lus. Daugumos baltodžių, ku
rie gyvena tarp indėnų, užsiė
mimas susiveda prie to, kad 
padėti raudonodžiams, kiek ga
limu greičiau, nusigyventi ir

Oklahomos dalyj,

budias stengiasi pasinau- 
naujai praturtėjusių jų tur- 

Prigauti baltuosius nėra 
jau lengva. Kas kita su 

Indėnai neturi

Tos rųšies žmonių 
priviso indėnų re-

Jiems ten gerai 
indėnai, kaipo tai-

SEIPELIS “ATVIRTO“.

Pralotas Seipelis, Austrijos klerikalų vadas, turėjo 
ieškot sąjungos su ūkininkų partija, kad išgelbėtų savo 
politinę karjerą. W

Po paskutinių rinkimų į parlamentą jo partija kartu

Nuolat galima girdėti nusi
skundimų, kad tie, kurių parei
ga yra saugoti indėnų teises, 
naudojasi proga ir 
juos. Deliui to ne 
ir skandalų.

Indėnai nemoka 
prie naujų aplinkybių. Kuo
met jie urnai praturtėja, tai 
pinigus leidžia be jokio saiko. 
Nesenai Oklahomoj buvo toks 
atsitikimas. Mirė turtingas 
indėnas. Jo “geradariai’’ su
manė pasinaudoti proga. Už 
grabą jie paskaitė $5,250. Ki
tų išlaidų, surištų su laidojimu, 
susidarė apie $750. Vietos tei
smas įsakė tų milžiniškų sumų 
išmokėti tiems, kurie rūpinosi 
laidojimu. Bet kadangi miru
siojo indėno turto paveldėto
jas buvo valdžios globojamas, 
tai įsimaišė lederališka valdžia 
ir sulaikė $(>,000 išmokėjimų.

O štai kitas pavyzdys. Už 
turtingo indėno palaidojimų bu
vo pristatyti! $2,300 bila. Tarp 
išlaidų buvo paminėta ir dova
nos tiems, kurie atsilankė į 
pagrabų. Tam tikslui paskirta 
$1,000.

Yra žinomi atsitikimai, kuo
met globėjai tiesiog begėdiš
kiausiu budu apiplėšia nepihia- 
namečius indėnus. Osage gen
ties indėnas bėgiu kelių metų 
surinko iš savo aliejaus laukų 
$38,500. Kadangi jis buvo ne
pilnametis, tai jam paskirtas 
globėjas. To globėjo žinioje 
buvo indėno turtas. Globėjas 
taip gerai “saugojo” pavestų 
jam turtų, jog indėnui beveik 
nieko neliko. Pasirodė, kad 
indėno sųskaiton buvo prida
ryta $34.00 skolų.

Indėnai, kaip žinia, daugu
moj pilietiškų teisių neturi. Ta
čiau kai kuriems jų ‘tos teisės 
yra suteikiamos. Įgavę teises, 
turtingieji indėnai pradeda sa
varankiai veikti. Tas veiki
mas tankiausiai nelaimingai pa
sibaigia. Bėgiu vienų kitų 
metų turtingi indėnai visų sa
vo turtų prašvilpia.

Prieš kiek laiko Osage indė
nė paveldėjo $50,000. Praėjo 
pusantrų metų ir iš tų pinigų 
beveik nieko nebeliko. Pini
gus ji išleido sekamiems daly
kams: nupirko neįmanomai 
brangų apsiaustą, didelj dei
mantinį žiedų, namus Kalifor
nijoj, pirmos rųšies automobi
lių, įsigijo nejudinamo turto 
Floridoj, už kurį trigubai dau
giau užmokėjo nei jis buvo ver
tas. Reikia dar pridurti, kad 
ta indėnė be gautų $50,000 tu
rėjo $12,000 metinių įplauk,#.

Štai dar pora pavyzdžių apie 
indėnų išlaidumų. Osage indė
nų jaunuolis urnai praturtėjo. 
Jis nusisamdę iš Kansas City 
aeroplanų, kad lėkti namo į 
Oklabomų. Ta kelionė atsiėjo 
jam $150. O jo draugas pasi
samdė taksi kabą ir užmokėjo 
$264. Važiuoti gelžkeliu butų 
atsiėję tik $16.

Butų, vienok klaida manyti, 
i yra tokie. 

Tarp jų yra gabių žmonių, ku-

Nuo pelnagaudų ir parazitų, 
kurių ypač daug buvo atsira
dę karo metu, nėra lengva at
sikratyti, 
dabar daug 
zervacijose. 
sekasi, nes
s.yklė, lengvai papuola baltųjų 
įtakon.

Beveik kiekviena valstija tu
ri pra vedusi įstatymus, kurie 
siekiasi apsaugoti turtą tų žmo
nių, kurie nesugeba tinkamai 
savo reikalus tvarkyti. Indė
nų gyvenamose valstijose yra 
išleista ir specialių įstatymų, 
kurie neva raudonodžių turtą 
apsaugoja. Bet tikrenybėj tie 
įstatymai pridaro indėnams 
daug bereikalingų išlaidų, o ap- __ T, _____ ,
saugos suteikia mažiau, negu'kad visi indėnai 
valdžios išimtina kontrolė.

skriaudžia 
retai kyla

Mažikė “Aušra” stovėjo Ne
vėžio krante ties Raudondvariu, 
atvežusi iš Kauno gegužinin- 
kus, ir savo bendru vaizdu gra
žiai derinosi su tylia vakaro u- 
pe ir gražiu, po lietaus, aplin
kiniu oru ir artima gamta. 
Gražiai, stikliniame vandens 
paviršiuje stovėjo atsispindėju
si baltoji dangaus pusė, ir ku
teno uosles malonus ir grasus 
• - pilnas ozono, po lietaus — 
aplinkinis oras. Ant garlaivu- 
ko dėnio, ant vieno iš jo suole
lių • arčiau prie vidurio, prie 
mašinų vietos — negražiai at
sigulusi gulėjo tamsiai raudo
na “suknia,” trumpomis ranko
vėmis, aukštesnio už vidutinį 
ūgio ir vidutinio kūno pilnumo 
moteris. Miegojo, giliu miegu, 
jos akys buvo užmerktos. Po 
suoleliu ties jos burna buvo 
kiek ypatingesnis, negu šlapu
mas visame kųtik nulytame 
garlaiviuko denyje, skystas ir 
baigiąs jau nykti liugnas, ku
rio aš — kųtik atėjęs į laivą 
— iš sykio buvau nepastebėjęs. 
Moteris man pasirodė esanti 
staiga labai susirgusi, nes kaž
kodėl visuomet esu linkęs ko
kioje nors nepaprastoje žmo
gaus padėtyje, kurioje jį neti
kėtai pamatau, pirmiausia ma
tyti, ne kų nors verčia daryti 
blogų atsiliepimų apie tų žmo
gų, bet kaip tiktai atbulai 
greičiau esu linkęs matyti ta
me tiktai ištikusių kokių nors 
žmogui nelaimę. Ir tokiais at
vejais man, kažkodėl, tuoj pa
sidaro labai artimai to mani
mi pamatytojo žmogaus gaila 
ir manyje kįla artimas ir gi
liai užjaučiųs dalyvumas ma
no manomoje to žmogaus nelai
mėje. Taip ir čia įėjęs į 
laivelį ir pamatęs jame gulin
čių ant suolelio moterį, aš pir
miausia buvau apimtas staigiai 
manę bauginusios minties — 
kad su ja kas nors labai blo
ga yra atsitikę, ypatingai — 
kati tuoj išgirdau šalę jos sė
dinčių žmonių kai kų paleistų 
atsikreipimų:

—Žiūrėkit jų kas ners, žmo
nės! Ji gali nusiristi ir į van
denį, mes už jų neatsakom!

Tas tai atsikreipimas ir pa
dvigubino gilumų to staigaus, 
mane bauginančio jausmo, ku
ris mane tuoj įėjus į laive
lio denį — visų apėmė,
tiesų, ši gulėjusi moteris leng
vai galėjo nusiristi nuo suolo 
i vandenį, laivui sujudėjus eiti, 
ir nebuvo visiškai- kas prie jos 
stovėtų arba dabotų.

‘ Bet kaip gi tai atsitiko? Pa
likta visiškai be priežiūros, vi
siškai kaip negyvame stovyje 

nes visa kaip numirus: tvir
tai užmerkusi akis ip, rados, 
dargi visiškai nekvėpuojanti, 
guli ant kairiojo šono lyg 
truputį prisilietus, ir taip, į kad 
nevisiškai estetingai “viešai” iš 
jos kojūgalio matosi baltos a- 
patinės, kojas dengiančios dra
panos ir ruoželis* balto mote
riško kojų kūno; po vienu žan
du pasikišusi vienos rankos del
nų, o kitų rankų taip atmetus, 
kad dalinai ji visa atrodo lyg 
butų pasiruošusi viešai nevisai 
padoriam rodytis, intypiam 
meilikavimui su vyru jr jį į 
savo guošlų glėbį kviečianti. 
Taip pat gašliai kalba ir jos 
į priešakį, tam tikrai atkištoji, 
nors dar ir drapanuota, krūti
nė. žodžiu — buvo tinkamiau
sia proga, kartu su bauginau-1

mo pamatymo, pajusti ir tų į 
didelį gašlumų linkstantį įspū
dį, kurį ji savo visa padėtimi 
ant garlaiviuko denio suolo 
aplinkiniams darė. Antras įs
pūdis, žinoma man galėjo 
si rasti tiktai tuomet, kai 
vienų ir kitų kartų šalę 
suolelio, kažkodėl save lyg
tai nedrįsdamas ar norėdamas 
geriau persitikrinti jos padė
ties pavojingumu — prAėjau 
ir kai išgirdau iš vieno, sale 
manęs stovinčio žmogaus, lupų 
šiuos - su ypatingu garsų 
prispaudimu jo tariamus žo
džius:

at- 
aš 

jos 
ko

E tai, prisigėrė, kaip kiau
lė ir drybso! ...— ir kai prie 
to dar pamačiau nevisiškai es- 
tetingų jos apatinių drapanų 
ir moteriško jos kojų kūno 
tvarkų. Pirma mintis apie bu
vimų gašlaus įspūdžio jos pa
dėtyje man nebūtų atėjusi į 
galvų. 'Bet kaip tie žmonės iš 
sykio galėjo taip atsinešti į gu
linčių mąterj, dar kų tik jų pa
matę (vieni kratosi jos’, šalę 
jos sėdėdami, kitas — iš sykio 
blogai apie jų pastebi, net nė- 
kiek nesigilindamas į jos padė
ties esmę), taip jų sųmonėje 
galėjo tučtuojaus kilti gašlus 
vaizdai ir mintys, kų tik tų mo
terį tokioje padėtyje garlaiviu
ko denyje pamačius, 
kodėl-gi — nežinau
pirma neprileisti tokioje žmo
gaus padėtyje esant pirmiausia 
ir greičiausia nelaimės arba li
gos, o ne tuoj — vien tiktai jo 
blogybių išdavų tame niekšiš
kai ieškoti?...

Bet mano manymas lieka 
vien lįktai mano manymu, o 
žmonės — nors ir, paviršutiniš
kai žiūrint, jie ir vulgariškai,

negražiai ir nė kiek neestetin- 
.ii, ir d'irgi, rodos, turėtų būti 

užgaunamai link matomo žmo
gaus — imasi šiurkščiai kons- 
tantuoti tikrų padėtį, kurioje 
žmogus yra,— ir tikrų dalykų 
stovį visgi tikrai įspėja. Tas 
mane paprastai sunkiai dvasi
niai prislegia, nes aš tuomet 
jaučiu, kad mano grynai idea
lus atsinešimas -į žmones lieka 
jų vulgariškų ir negražių ir ne
visiškai neestetiškų ir šiurkš
čių užmačių uolos bėgai lesti li
gai 'atitrenkti į šalį ir galuti
nai beviltingai perblokšti. Taip 
įvyko ir dabar, nes moteris, 
ištiesų, pasirodė esanti tiktai 
girta, ir todėl ir man — kaip 
ir tie žmonės, kųtik jų pamatę, 
kad darė — reikėjo iš pat pir
mo jos pamatymo mesti jos 
padėčiai tiktai visiškos panie
kos pilnų ir visiškai negražų 
įkainavimų... Liūgnelis ties 
jos burna ant dėnio ištiktųjų 
pasirodė tikrai jos... išvemtu 
degtinės liūgneliu esąs...

Bet ir po to, kų pamačiau 
ir kame pats įsitikinau, man 
visgi buvo gaila, jos kentėji
mo; ir kartu darėsi skaudu dė
lei jos tokios sau negražiai pa
darytos padėties. Bet — kal
bėsiu apie kitų šio dalyko pu
sę:

(Bus daugiau)

Keistas berniukas
Allahabado miesto apylinkė

je, Indijoje policija toli nuo 
žmonių gyvenamų vietų rado 7 
metų berniukų, labai keistai at-

’T

Ir iš

Nors, 
vistik

liai padengti įvirta panašia į 
ragų, stora .oda. Jis labai grei
tai ir lengvai ruopoja keturio
mis, nors vaikščioti kaip žmo
gus irgi puikiai moka. Kalbėti 
berniukas nemoka ir tik šūkau
ja keistu storoku balsu.

Spėjama, kad berniukas dar 
visai mažutis buvo vilkų atras
tas ir jų užaugintas. Jei tas 
spėjimas pasitikrintų, tai pa
sitvirtintų ir mitas apie komos 
įkalėjus Bomulų ir Rėmų, ku
rie kaip pasakoja mitas*, irgi 
vilkės buvo užauginti.

Keistas* berniukas atiduotas* 
Allahabado mokslininkams au-

Lietuviai Daktarai
.......... ................■ .................

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5918
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted S't.
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 

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

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Rcpublic 7868
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dienų 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

A. L. Davidams, JM.;O.
ir DR. J. A. GOODHART

4910 So. Michigan Avė. ,
Tel.Ke n wood5 107

Ka/andosl DU0 ? J’ ,val* 7,e; * 
r nuo g yaUie

-

A. MONTVID, 'M. D.
1579 MUwaukee Ave^ Room 219 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8688 

Ultravioletini kvieia ir diathanąk

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Mlduran Avė. 
Valandosi 2—4 dieną; 6:30—8:80 

vakare.
Ofiso Telefonai Pullman 1198 

Namų Telefonas Chesterfield 0578

DR. MARGĖMS
3421 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 848.°.
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 
iki 8:30 v. Sekmadieniais nuo 10-12

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

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

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

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

Tel. Lafayette 4146

Valandos

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4611 So. Ashland. Tel. Boaheard 
7831. -Ree., 6641 So. Albany Ave^ 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. NediHoj II iki 12 d. 

■ ■ e *i m ■ ■—

Oftice JBopjevard 7942

- Dr. C. Z. Vezelie
LIĘTUVJS DANTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Ant ZąMskjo Aptittai 

CHICAGO, ILL.
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J T LIJONAS DRUKTENIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužio 29 dieną, 3 valandą iš 
ryto, 1927 m., sulaukęs 68 me
tų amžiaus, gimęs Lietuvoje, 
Raseinių aK, Aržvilko parapi- 
j1s, 1-enktčių kaimo, paliko di
deliame nubudime moterį An
taniną Druktenienę, 2 brolius 
Pranciškų ir Tamošių Ameriko
je, Lietuvoje paliko seną moti
nėlę ir brolį Adomą. Kūnas pa
šarvotas, randasi 6621 Rhodes 
Avė.

Laidotuv6s įvyks ketverge, 
birželio 2 dieną, 8 vai. iš ryto iš 
namų į šv. Juozapo (South Chi
cagos) parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Julijono Druktenio 
Riminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris ir Broliai.

luiidotuvėse patarnauju gra
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Pramogos Riverview Parke
d. milžiniškų elektros švie
sų parodos; nuo liepos 9 iki 
rugpiučio 14 — puikios cirko 
parodos, įdomiausi akrobati
niai žygiai, parodymas gyvulių 
gudrybės, klounų krečiami juo
kai kasdien 2:30 p. p. ir 8:30 
v. v.; nuo rugpiučio 20 iki rug
sėjo 18 — niardi grass karni- 
valas, kas vakaras* 8:30 v. v.

Mayoro Thompsono sumany
mu, Chicagoj įvyks 2, 3 ir 4 d.

J. F. R ADŽIUS
patar- 
ir pi-

Pigiauiaa Lietuviai
Graboriu Chicaguje 

leidotuvšae patar 
nauju geriau ir pi 

•i ] giau negu kiti, to 
-A dėl, kad priklausai 
sf prie grabu išdirby 

V' aua.
OFISASi 

668 W. 18th St. 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted SL 

Tel. Blvd. 4068

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 
ir BalzAmuotojas 

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

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

Tel. Canal 
ir 2199

mano 
užga-

1271

Mirė gegužio 28 dieną, 10 va
landą ryto, 1927 m., sulaukęs 
37 meti) amžiaus; gimęs Kauno 
rėd., Tauragės ap., Pagraman
čio parapijos, Alijošiškių kaimo, 
palikdamas dideliame nubudi
me savo mylimuosius ir mylin
čius 5 pusbrolius: Juozapą, An
taną, Stanislovą, Antaną ir Bal
tramiejų Jacikus, brolienes ir 
giminės, o Lietuvoj brolį Joną 
ir sesrj Oną. Dabar ran
dasi prirengtas į paskutinę ke
lionę, namuose 4605 S. Hermi
tage Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, bir
želio 1 dieną, 1:30 vai. iš Eu- 
deikio koplyčios bus nulydėtas 
į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Ant. Jaciko gimi
nės, draugai ir pažįstami ir 
taipgi draugai likusių nuliūdi
me jo mylimųjų esat nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nubudę liekame, 
Pusbroliai, Brolienės 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

GRABORIUS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 

sanžiningas ir 
todėl kad 

neturime išlaidų už
laikymu skyrių.

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO, ILL.

Tel.

Simpatiškas — 
Mandagus —’ 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitage A v. 

Tel. Yarda 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenae, 
Tel. I^kfayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 4S Ct, Cicero 
Tel. Cicero 3794 ir 8094 

SKYRIUS
3201 Auburn Ave^ Tel. Blvd. 3201

a + a
ANTANAS PETRAVIČIA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužio 27 diena, 9 valandą va
kare, 1927 m., sulaukęs 103 me
tų amžiaus, gimęs Kauno rėd., 
Raseinių ap., Žigaičių parap
ijos, Vizbarų kaimo. Išgyveno 
Amerikoj 30 metų, paliko dide
liame nubudime marti Johana 
Petrąvlčienč ir žentas Antanas 
Valintis ir giminės, o Lietuvoj 
duktė Juizaitienė. Kūnas pa
šarvotas, randasi 4606 S. Wells 
Street.

Laidotuvės įvyks seredoj, bir
želio 1 dieną, 1927, 8 vai. ryte 
iš namų j Šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
K-edulinKos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydėtas 
j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Ant. Petravičiaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinj patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Marti, Žentas ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, tel. Yards 1741

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

škumas.
3315 South 
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res. ■ Tel.

Beverly 2300

Babies Love It
Del skilvio ir vidurių neaiua- 
ffunių i* priežaHiea dantų 
augimo, nieko nėra geresniu 
kaip šis saugus Kūdikių 
Lazative.

Mus. Winslow*s 
Syrup

ADOLFAS BERNOTAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužio 28 dieną, 6:15 valandą 
ryto, 1927 m., sulaukęs 50 me
tų amžiaus, gimęs Vilniaus rėd., 
Švenčionių ap., Tverečiaus pa
rapijos, Pečiurkų kaimo, paliko 
dideliame nubudime moterį Ur
šulę, po tėvais Kečaitę, 2 duk
teris, Eleną ir Stanislavą, 2 sū
nūs Adalfą ir Joną, seserį Juo- 
zefą ir švogerj Jeronimą Rėksnį 
ir gimines, o Lietuvoj 2 seseris, 
1 brolį ir 2 švogeriu. Kūnas 
pašarvotas, randasi 4415 /South 
Honore St.

Laidotuvės įvyks seredoj, bir
želio 1 dieną, 8 vai. ryto iš na
mų į šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. A. Bernoto gimi
nės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti, jam. pas- • 
kutlnį patarnavimą ir atsisvei- '• 
kinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Vaikai, Seserys, 
švogeris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

Tarp Chicagos 
Lietuvių

W»slSidftVVvuI viliu
GYDO 

Kraujo, odos, chroniškas

Roseland
da- 
pi- 
in- 
at-

finansininkai 
tik ekspertai 
tik farmerių 
stambieji Wash-

ir kariš-

birželio konferencija aptarimui, 
kaip kontroiluobi potvinius Mi- 
ssissippi upėj.

Konferencijojy tikimasi, da
lyvaus j 20,000 žmonių. Well, 
žinant mayoro Thompsono mo
kėjimą “fliufuoti”, galima spė
ti, kad nei pusės toskaičiaus 
žmonių nedalyvaus. Ale visgi 
reikia tikėtis, kad konferenci
ja bus labai skaitlinga. Joje 
lyvaus ne tik 
niguočiai, ne 
žinieriai, ne 
stovai, bet ir
ingtono politikieriai, 
kiai inžinieriai. 

♦ * *
Naktį iš šeštadienio į sekma

dienį Chicagos policija suėmė 
85 asmenis užpuolimuose ant 
nužiurėtinių rasių Chicagoj. Iš 
95 suimtųjų, sakoma 47 yra 
tokie, kurie turi kalėjimo re
kordą. Well, suimti nužiūrimus 
asmenis ir su rekordais ir be 
rekordų policija gali ir nesun
ku tai atlikti. Ret pamatinis 
prižadas, duotas šios valdžios 
tuo laiku, kai buvo rinkimai, 
pasilieka neišpildytas. Mat ma- 
yoras Thompson žadėjo išvyti 
žiulikus ir nusikaltėlius iš Chi
cagos. Tuo tarpu žulikysčių ir 
plėšimų skaičius pastaruoju 
k u išrodo 
mažėjęs.

A. ž., gyvenęs ant 107 st. ir 
turėjęs ten užeigą, turėjo taip
gi nepaprastai gerą draugą, J. 
Kr-ą, kuris gyveno ir turėjo 
biznį prie 102 st. 
avė.

J. Kr-as taip 
“draugą” A. ž.,
pasiimti ant savęs A. ž. “naš
tą”, t. y. jo moterį ir porą kū
dikių. Ir pasiėmė J. Kr-as da
bar išsikraustė iš Roselando, 
persikėlė gyventi ant Bridge- 
porto.

ir Michigan

pamęgo savo 
kad nusitarė

padidėjęs, o ne

♦ ♦ * 
į * ‘ I

Illinois valstijos

lai- 
su-

at-Nesenai 
stovų hutas priėmė bilių, kuris 
taikosi panaikinti šios valstijos 
prohibicijos įstatymus. Dabar 
prieš-saliuninė lyga įtempė vi
sas savo 
dus tam

jėgas, idant nedaloi- 
biliui pereiti senate, 
pavyks pakreipti sa- 
pakankamą senatorių

blaivybes įstatymus, 
pasiliks federaliai įs- 

vei-

Illi-

vo pusėn 
skaičių, greitu laiku pamaty
sime. Ret jei ir nepavyktų, jei 
Illinois valstija ir atmestų sa
vuosius- 
vis vien
tatymai, kurie veiks kaip 
kė iki šiol.

* * ♦
Pastarosiomis dienomis 

nois legislaturos komisija
rinėjo skundus, kad kai kurios 
vertelgų firmos pardavinėja 
tam tikruose atsitikimuose net 
dvigubai brangiau, negu tikė
tų verte yra. Valdžios atstovas 
grūmojo vertelgoms, kad val
stija atimsianti teises iš ver
telgų pardavinėti teatrų tikė
tus. Ret grūmojimai veikiausia 
pasiliks grūmojimais.

♦ * ♦

Du vaikėzu, vienas kurių 21 
metų, John Harper, <)432 Cot- 
tage Grove avė., ir Daniel Rald- 
win, 20 metų, 1142 East 61 st., 
susibetino, kuris jų daugiau

John Harper laimėjo “betą”, 
bet šiandie jis guli graboriaus 
įstaigoj, o prakišęs laižybas 
Daniel Bald\vin guli ligoninėj. 
Sąryšy j su tuo areštuota Mc- 
Anany, kurio aptiekoj, !M)I E. 
55th st., vaikėzai pirko šnap- 
so. Areštuota taipgi pora ap
tiekęs klerkų, pardavusių snap
są vaikėzams. Aptickos uževiz- 
dos policija nesuranda. 

* * *
Chicagos advokatų asociaci

ja išsiuntinėjo stambesnėms 
Chicagos organizacijoms laiš
kus, kuriuose pataria ateinan
čiuose rinkiniuose 6 d. birže
lio balsuoti už tris kandidatus 
į teisėjus, būtent Charles M. 
Thomsoną, Oscarą M. Torriso- 
ną ir Frank Johnstoną, nors 
repuhlikonų ir demokratų par
tijos jų ir nepastato kandida
tais. Advokatų asociacija tvir
tina, jog šie trys teisėjai nebu
vo nominuoti tik todėl, kad jie 
nešoko pagal (kinokratų ir re- 
publikonų partijos dūdą.

NAMŲ SAVININKŲ 
PAŠNEKESYS

•^Aš esu labai susirūpinęs 
dėl savo namų. Man rodos, jog 
pamatai blogai buvo tiesti ir 
ilgainiui namas gali nugriūti.

—O aš hio atžvilgiu labai 
ramus.

—KodePtaip ramus?
Mano namus gyventojai 

taip apipynė radio antenom, 
kad tie namai atlaikys ir že
mės drebėjimą.

Prm poros savaičių tūla 
lietuvių šeimyna, gyvenanti 
107 st., surengė “surprlse pu
rę”. Gavo namų rakandų ’ setą. 
Ta parė rengta naktį iš penk
tadienio į subatą. Ale matyt, 
kad išgertas parėj šnapsas at
siliepė į šeimynos “galvą”. Su- 
batos ryte tas pats šeiminin
kas, kuris buvo taip linksmas 
parėj, atsikėlė paniuręs ir ėmė 
kabinėtis prie savo žmonos Ir 
prie jos brolio, įtardamas brolį 
ir seserį nemoraliu sugyveni
mu. Už tokį įtarimą “šeimynos 
galva” buvo areštuotas. Pane- 
dėlyj įvyko teismas. Teisėjas 
pareiškė, kad “šeimynos gal
va” bus pasiųstas į Kankakee 
(t. y. »į beprotnamį), jei nesi
liaus niekus tauzijęs.

Mano gerą “draugą” L. 
kuris turi minkštų gėrimų, 
garų ir tabako krautuvę ant 
107-tos gatvės, nugabeno į po
licijos stotį. Kodėl? Kas atsiti
ko?

ci-

nieko ypatingo. Prohi- 
agentai, matote, apart 
ir cigarų surado mui>- 

Kuo tas nesmagu
mas mano “draugui“ pasibaigė, 
nežinau. — Reporteris.

Nagi 
bicijos ; 
tabako 
šainėles.

RAUDONOJO KRYŽIAUS
PAMOKOS

Raudonojo Kryžiaus Chica
gos skyrius duoda pamokas, 
kaip užlaikyti sveikatą namuo
se. šios pamokos iki šiam lai
kui turėjo didelio pasisekimo. 
Tai liudija sekamos skaitlinės: 
1925 m. jas lankė 3,(MM) mote
rų ir merginų, gi paskutinių 
metų bėgiu skaičius lankančių
jų kalbamas pamokas pašoko 
iki 10,000 ypatų.

Tatai rodo, kad lankančios 
pamokas moterys *ir merginos 
randa jose tikro pamokinimo 
ir kad tokio pamokinimo dau
gelis reikalauja. Patartina ir 
lietuvėms moterims ir ihergi- 
noms atkreipti domės į jas. 
Raudonojo Kryžiaus Chicagos 
skyrius randasi 616 So. Michi
gan avė. tel. Harrison 6164.

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokių akių

Jei kenčiate nuo galvos skaudė
jimo.

Jei skaitant raidšs susilieja į daik
tą.

Jei spaudos raštas išrodo dvigu
bas.

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

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

pritaikymo akinių
1801 South Ashland Avė.
Platt Bldg., kamp. 18 St., 3 augštaa 

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

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vąka-;
Vo. 'Ned.' riuo 9 ryto iki 11:30 dieną

/ei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriteri.

Gatvių perskirimas ir kryž
kelių pataisymas

Vienas svarbiausių pagerini
mų, planuojamų padaryti iš 
$10,000,(MM) bondsų išleidimo, 
kuris bus patiektas Westsidės 
gyventojų referendumui 6 d. 
birželio balsavimuose, yra tin
kamesnis sutvarkymas trafiko 
tarp Western avenue (kaip 
komercinės* gatvės) ir Western 
avenue (bulvaro) prie Illinois 
ir Michigan kanalo.

Trumpai atpasakotas šis pla
nas yra toks: .

1. Norima gatvekario bėgius 
perkelti kiton vieton, taip kad 
rytinė dalis tilto per sanitarį 
kanalą taps pavesta naudotis 
gatvekariams ir komerciniams 
vežimams, o vakarinė — kaipo 
bulvaro kelias, šitokia regulia
cija butų kaip tik priešinga 
dabartinei. Toliaus, norima per
kelti du keliu tarp Santa Fe 
dešinėsės pusės ir Bross Avė. 
Komerciniam susisiekimui gat
vė turės eiti žemai ir išlysti 
I>o apačia bulvaro prie Illinois 
ir Michigan kanalo, gi bulvaro 
kelias turės pasilikti tokioj 
aukštumoj, kokioj yra šiandie. 
Ačiū tam atskilimas važiuojan
čiųjų šiomis dviemis 
bus galima atsiekti 
žinti susigrūdimą.

2. Pastatyt! naują
sanitarį kanalą, į rytus nuo da
bartinio tilto; šituo naujuoju 
tiltu galės naudotis gatveka- 
riai ir komerciniai vežimai 
(trakai etc.). Gi senasai tiltas 
visoj platumoj bus pavestas 
nekomerciniam susisiekimui.

3. Pastatyti naują tiltą per 
sanitarį kanalą, kuiruo 
naudotis nekomercinis 
mas.

Visa šių pagerinimų 
sulig apskaitliavimu, 
sianti $2,119,000. Dalį
mos turės pakelti Chicagos 
miestas kaipo toks; kitą — są- 
nitaris Chicagos apskritis; 
trečiai} — Santa Fe geležinke
lis; ketvirtą Chicagos gat- 
vekarių kompanija, ir pagalios 
— pietų ir vakarų dalies par
kai.

West Sidės gyventojų daliai 
tektų pakelti $246,800. Ši pini
gų suma ir bus dalis išlaidų 
pagerinimui Wes-lsidės, paim
ta $10,000,000 bondsų išleidi
mo.

Tur būt visoj Chicagoj nė
ra k’tos apielinkės, kur įvyktų 
toks susigrūdimas, kaip minė
tose aukščiau vietose. Visos 
aukščiau nurodytos įstaigos,
suinteresuotos pagerinimu tra- liu: 
f i ko kalbamoj vietoj, pareiškė Bolide avė. Laidotuves bus 1 
savo norą paimti dalį pageri-’ dienų birželio, 8 v. ryte. I.aido- 
nimo iškaščių. Palieta West tuvių vedėjas p. Masalskis, 
Sidė. Ir jos gyventojai turės iš- 3307 S. Auburn avė. Velionis 
spręsti šį reikalą referendumo prauklausė Vyskupo Valančaus- 
balsavimu. ko draugijai, —Rep.

Benas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų Ir moterų

Dr. J. W. Baandelte
VIRBUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos;

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. Nedl- 
lloi nuo 2:80 iki 4:80 po pietų

REZIDENCIJA: 
2216 Mankai] Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

J. B. KUHLMANN
Maleva, alyvas, stiklai, jrankiai, ja- 
nitorių reikmenys, namų reikmenys, 
elektros reikmenys. Taisome spynas 
ir dirbam raktus.

324 So. Crawford Avė.
Kedzie 9585

Nėra kito šaltinio; 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujieeoa.

Biidgeportas

gatvėmis 
ir suma*

tiitą per

galėtų

suma, 
kaštuo
tos su-

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi
naujoj vietoj

DR. VAITUSH
OPTOM'ETRISTAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAb
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę 

l Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da- 

i 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 So. Ashland Avr, 
Hoalcvard 7585

P-nia O. Kirienė SLA. 208 j 
Moterų Kuopos pirm, išva- 
žiuaja Lietuvon, rengiama 
išleistuvės

Gerai žinomos vietinės SLA. | 
208 kuopos pirmininkė, p. O. 
Kriene, šią savaitę išvažiuoja > 
Lietuvą aplankyti. P-nia Kirie
nė nevažiuoja viena, bet su vi-i 
sa savo šeima. Važiuoja taipgi! 
p. Kiras ir dukrelė Sylvija. 
P-nai Kirai aplankys Londoną, 
Paryžių, Romą, Beriiną, tcčia.us 
ilgiausiu grabus Lietuvoje.

SLA. 208 kuopa, kuria! p-n!a 
Kirienė jau antri metai darbš
čiai pirmininkauja, rengia jai 
ateinantį trečiadienį, birž. 1 d., 
išleistuvių pietus. Pearson. 
viešbutyj, 190 E. Pearson St., 
12:30 d. ir prašo, kad visor 
narės susirinktų minėtą va-! 
landą. Čia bepietaudamos galės 
pasikalbėti, palinkėti savo pir- 
mininkei laimingos kelionės, g’ 
po smagiu atostogų pargrįžusi 
vėl darbuotis savo kuopoje. Pp. 
Kirai pagrįs paskutinėse dieno
se spalio mėnesio.

MIRĖ JULIONAS DRUKTENIS

Julionas Druktcnis, 63 m. 
amžiaus, persiskyrė su šiuo pa
sauliu. Iš Lietuvos paėjo iš Ra
seinių apskričio, Aržvilkų pa
rapijos, Lektučių kaimo. Ame
rikoj paliko moterį ir du bro- 

Kunas pašarvotas 6621

IŠ NEW YORKO TIESIAI KLAIPEOON 
IŠPLAUKIA LIETUVOS VYČIŲ 

EKSKURSIJA 
BIRŽELIO (JUNE) 14 d., 1927 m.

BALTIKI) AMERIKOS LAIVU “LITUANIA”

Smagesnės kelionės Lietuvon ir patogesnio lai
ko už šitą niekas šįmet neturės. Del savo patogumo 
ir dėl pakėlimo lietuvių vardo keliaukite su minėta 
eskursija.

Baltiko Amerikos linija viską pritaiko taip, kad 
įtikti lietuviams.

Laiko visai nedaug beliko, todėl ketinantieji 
vykti, turi pasiskubinti su vietos užsisakimu ir do
kumentų gavimu.

Turime dar truputį vietos ir kas bus pirmesnis, 
tas gaus geresnę vietą-kajutą ant laivo.

Del platesnių informacijų kreipkitės tuo
jaus pas: , | < 1 ;

PAUL BALTUTIS & COMPANY
901 West 33rd Street, Chicago, III.

Tel. Yards 4669

t

SERGANTI ŽMONES!
Dr. Ross patarimas yra 

dykai dėl jūsų
Jus esate kviečiamas pasinaudoti 
iš tos progos. Per daugelį metų. 
DY. Ross yra pasekmingai išgydęs 
Chroniškos. Nervų, Kraujo,. (Mos, 
Inkstų, Pūslės ir Visas šlapumo 
Ligas. Del gydymo tų ligų Dr. 
Ross vartoja geriausius Amerikos 
ir Europos metodus. Jo atpigin
tos kainos už medikolį patarnavi
mą yra Per Pusę negu paprastai.

IN-MO-RAY 
THERAPY 

apsaugoja nuo pirm- 
laikinio pasenimo, 
sugrąžina jaunystės 
vikrumą ir prailgina
kiekvienam naudin- . 
gą gyvenimą. Jos 
sustiprinina vikru
mą ir priduoda vy- . 
riŠkumą silpniems specialistas 
vyrams. Grynas kraujas ir stip
rus nervai yra svarbus faktoriai 
dėl sveikatos. Atsišaukit šiandien. 
Visų ligų paslaptys niekam neiš
duodamos.
Vyrų priėmimo kambarys 606 — 
Moterų priėmimo kambarys 508.

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St., 
Kampas Monroe Street, Chicago, 

Crilly Building
Imkit elevatorių iki penkto augšto.
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto 
iki 5 vakare. Nedėliomis nuo 10 
ryto iki 1 po piet. Panedėlyj, Utar- 
ninke ir Seredoj nuo 10 r. iki 8 v.

Kg reiškia tavo vakaryk
štis sapnas?

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

172S Sft. Halsted St

NORI TAPTI PklEGlU
Skaityk

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25 centai — gaunamas 

Naujienose
I 9

Šioj knygelėje skaitytojas ras 
visus reikalingus pamokinimus 

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

Reikalauk tuojaus prisiųsda- 
mas 25 centus.

Naujienos
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.
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ims. O štai ragana paviliojo jį, 
ir suėdė mano procią.”

O visų tų aorkių klausytis, 
buvo pašaukti pašaliniai žmo- Beporteris, atlankęs 
nės. Ir už ką? Gi dėl $180. quctte Parką, nugirdo šiai ko-

Matote, padengus įvairias bi- kį gandų, liečiantį ne tik vie
las ir išlaidas laidotuvių, ku- tos, bet visos Chicagos ir jos 
riomis rūpinosi laidotuvių įstai- apielinkių (o rasi ir Amerikos) 
gos vedėjas p. Masalskis, 33117 lietuvius, parapijų narius*: esą, 

į S. Auburn avė., paliko tik $180 pralotas Krušas mąstąs apie pa- 
• Adolfui. Štai dėl šių f........
; buvo tiek ašarų, kumštynių, 

'•alvi ’>arn*b *r piktumo tarp dviejų 
gaspadinių.

Adol- O tuo tarpu pašuliniems 
int žmonėms, kaip Masalskiui, ten- 

33 plr.ee. arti mokyklos. Gyve* į ka į visą lai žiūrėti ir viso to 
no gražiai, dirbo, atiduodavo! klausytis. Iš tikro, gral/oriaus- 
“mamatei” "Ign. o ši duodavo i darbas yra ne lengvas. Jam n i- 
burdingicriui išsigerti, kiek jo kia turėti 
širdis trokšta. Argi reikėjo gra- doza gero 
žesnio gyvenimo?

Ale papainiojo biesas burdin- 
gi liaus Adclfo broliui numir
ti ir palikti $509 “insurance • 
poliey.”

Mamatė tikėjosi to inšureno. 
kita gaspadi- 
ant Halsted 

Mark VVhite i

*

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Marquette Park
M ai -

Bridgeportas
Karas dėl burdingieriaus *

Ak pinigai, pinigai 
žodžiai!

Gyveno burdingierius 
fas pas “mamutę” Košienę

nepaprastai dide’ė 
ūpo ir kantrybės, 

pa-i kad neišbėgti laukan viską 
' notas. —Reporteris.

$180 ir statymą Manjuette Parke lie
tuviškos katedros.

Jei, girdi, katedros pastaty
mui pavyktų sukelti pakanka
ma pinigų suma, lietuviai vei
kiausia susilauktų to, kad kard. 
Mundelein paskirtų tai kated
rai lietuvį vyškupą. Anot šio 
garnio, iš lietuvių kunigu, dau
giausia turinčių 
vyskupu, vienas 
Krušas.

progos tapti 
•s<)s pralotas

Cicero
pabrėžia, kad ši 

nugirstas žmonių 
ir kad jis nežino,

žinia yra tik
kalbų gandas
kiek tame gande esamu teisy
bės. —Reporteris.

v..dyt»s .» .. CLASSIFIED ADVERTISEMEN
JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE _______

TAUTIŠKO KLIlino valdyba 1927 
m.: pirm. JuozapaH Rūta, 3422 So.' 
Ix>we Avė., pag. Adolpas Vainaus
kas, 3548 So. Union Avė., nut. ra’t. j 
S. Kunevičia, 3220 So. Union Avė.,' 
tin. rašt. J. Grinius, 723 W. 34 St, Į 
kontr. rašt. F. Kaspiras, 3534 So. 
Lovve Avė., kas. Jonas Žilvitis, 3308 
So. Ėmerald Ave„ teisėjas Steponas 
Dilius, Liet. Auditorijos atstovas 
P. Lėtukas, apiekunai kasos: < 
Mačiulis ir J. Paškevičia.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Real Estate For Sale
Namąl-žemi Pardavimui

PARDAVIMUI 
PRAPERTĖJUS GALIT UŽDIRPTI

DAUG PINIGŲ
ns . ; Lotas 30X125, 1 blokas nuo
J- DIRBDAMI VISĄ LAIKĄ suros ir šnlygat-
 | ! viai apmokėti, reikia $350

vi-ARBA DALJ LAIKO
Reikia vyrų dėl pardavi-i 

nėjimo PATTAWATOMIE

Mirė 103 metų lietuvis

šios 
atė- 

pasi-

Bet tikėjosi jo ir 
nė, kuri gyveno 
Street, prieš 
Scjuare paikutį.

Pereitą ketvirtadienį 
pastarosios burdingierius 
jo pas Adei**} ir išvadino
vaikščioti. Jiedu išėjo ir išėjo.

Kaip tik tą dieną atėjo agen
tas ir atnešė $5(M) čekį. Sujudo, 
sukruto mamatė. Skubiai pa- 

’ siuntė kitą burdingierių pas

Gegužės 27 d. čia mirė An
tanas Petarvičius, kuris buvo 
103 metu amžiaus. Tai gal pir
mas atsitikimas Amerikoj, kad 
'ietuvis butų taip ilgui išgyve- 
n?s- 6-tas

l.š Lietuvos- Petravičius paSjoiciją.
\š Raseinių apskričio, Vizbarų ' i odos, 21. 
kaimo.
40 metų suviršum. gatų nebuvo, nes jie buvo už

Nabašninkas paliko žentą An- imti darbu.

L.LA. 6-to apskričio 
konferencija

d. geg., Mildos svetainėj 
apskritis turėjo konferen- 
Delegatų buvo nuo 6 kp., 

Nuo dviejų kuopų, 
Amerikoj jis išgyveno priklausančių apskričiui dele-

Davė dar 50 centų kelionei. 
Tasai išėjo ir nebegrįžo. Pa
siuntė savo vyrą “papatį”. 
To gaspadinė nepriėmė. Nubė
go pati — ir jos nepriėmė.

Kas daryti? Puolėsi į p-nią

— Susimildama, gelbėk: 
dingierių Adolfą paviliojo 
na, kuri gyvena ant Halsted st., 
o burdingieėiui atėjo čekis ant 
.*500!

raga-

“Mamatė”, p-nios Gcležinie- 
nės lydima, pagavus “taNi’’, nu
dūmė į policijos stotį. Gaviu

ir pašaukus graborių, kuriam 
taipgi buvo dar neužmokėta už 
patarnavimus, mamatė nuvyko 
pas burdingieriaus paviliotoją, 
ant Halsted str.

Pasibaidė, atsidarė durys. 
Mamatė žengė vidun.

Tiakš! pliaukštelėjo ka-

kur
ėmė

kuris vra plačiai žinomas Cite- Si konferencija, kaip ir visos 
oj biznierius. kitos (i-to aP^HČio konferen-

ei jos, pasižymė jo rimtumu ir 
Kūnas randasi pašarvotas Jo- j draugingumu. Atsilankė cent- 

hanos Petravičienės namuose, j r(> organizatoriaus* įgaliotinė p. 
1606 S. vVells st. : Kemėšienė pasitarti su apskri-

Ijiidotuvės iv-yks seredoj,J^iu apįe jaunuolių organizavi- 
birželio 1 d. Po iškilmingų pa- ju« 8Ckasj prirašvnėti
naldų šv. Kryžiaus parapijos jaunuolilISt bet ji nenori‘juos 
bažnyčioj nabašnmko kūnas jtraukti bolševikuojančias 
bus išlydėtas | šv. Kazimiero Taipgi atsilank6 sve_
-.apmes. a(jv Kodis, p. Laukis ir ke-

Laidotuvėm runintis pavesta Ii kiti. Po nuoširdžių ir rim-
Eudeikių pagrabų įstaigai. tų kalbų, pasakytų delegatų ir

♦ ♦ * svečių ir valdybos raportų ei-
Praeitą šeštadienį tapo išneš- ta prie įvairių klausimų svars

tis nuosprendis p-ios Gurskie- tymo ir tarinių. Pasirodė, kad 
nės ir d-ro Gurskio byloj. Tei- 16-to apskričio kuopos įtraukė 
sėjas sutiko su advokato K. į SLA. viršiau 100 jaunuolių 
Gugio nuomone, kad p-nų Gur- per 4 pastaruosius mėnesius, 
ikių reikalai geriausia galėtų : Suaugusių prirašyta žymiai ma
žuti sutvarkyti, taip sakant, 
šeimyniniu budu, visapusiu ap
kalbėjimu suisdariusios padė
ties, kad suradus tinkamiausią 
išeigą iš keblios* padėties. Tei
sėjas paskyrė advokatą K. Gu- 
?į kaip ir kokiu apekunu ir 
igaliavo jį |>-nų GursRlų reika-

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
valdyba 1927 n).: pirm. T. Janulis, 
3430 So. Morgan St., pirm. pag. 
Aug. Jankauskas, 3232 Emerald 
Avė., nut. rašt. P. Kilis, 941 West - . .
34 st., turt. rašt. a. Kauiakis, 3842 HILLS, ką tik atidaryti, tai r* • *• . _ _ — _ -- -
naitis, 6918 So. Maplevvood Avė.,į- -

ižd. J. Raccvičia, 3326 Sę. Union . 
Avė., iždo grobėjai: J. Krikščiūnas, ' 
3157 Emerald Avė. ir Iz. Masaitis, MO1S 
3211 So. Union Avė., i 
Petrolevičiu, 843 W. 33 St., knygyno 
prižiūrėtojai: F.
Stonkus, 1819 S. 50 Avė., C‘
111., direktorius Auditorium Bend- 
drovėj T. Janulis.
Susirinkimus laiko kiekvieną mėne- 
kas pirmą sekmadienį, 12 vai. die

ną, Cricagos Lietuvių Auditorijos sve
tainėj, 8133 So. Halsted St.

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

dėldienį 1 vai po pietų.

SUSIVIENYJIMO LIETUVIŲ NA
MŲ SAVININKŲ ant Bridgeporto 
valdyba 1927 m.: pirm. S.'Mažeikis, 
3149 So. Halsted St., pirm. pag. 
J. Mineikis, 3219 So. \Vallace St., 
nut. rašt. D. Gulbinas, 3144 South 
VVallace St., turt. rašt. A. Lazaus
kas, 3339 Šo. Union Avė., kontr. 
rašt. A. Raduskas, 3328 Auburn 
Avė., iždininkas A. Bugailiškis, 
3339 So. Wallace St., advokatas J. 
W. Zacharevičia, 903 W. 33 St. 
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

trečiadienį menesio.
LIETUVIŲ ItYTINftS' ŽVAIGŽDES 

PA A. ir PA«W,. KLIUDO valdyba 
1927 m.: pirm. J. Makrickas, 4036 
Brighton Pi., pirm. pag. V. čepelis, 
1654 N Robey St., rašt. M. Crepul, 
3227 Le Moyne St., fin. rašt. J. 
Radišauskas, 5124 Dakin St., 
kontr. rašt. P. Labanauskas, 1351 
Dean St., pag. M. Krajauskas, 1750 
Wabansia Avė., marš. M. Žiūkas, 
1354 N. Paulįna St., kas. L. Striu- 
pas, 3636 North Avė.

reikia 
cash. Tiktai 7 mylios nuo 
durmiesčio. Veikit greit.

Naujienos, 
1739 S. Halsted st. 

Box 939.

Financial
________

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisaš. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

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

Phone Central 6260

*i

Dvi kuopos turi įsteigu- 
jaunuoliams dainų ir lietu- 
kalbos pamokas. Jaunuo- 
lanko jas skaitlingai. 6- 
apskritis rengė centro or-

So Union Avė kontr rašt. J. Sta- yra South Side puikiausi i nmtiH n’llK So. IVI »i f ii ntvnnd AvĄ.f ... 1
--------subdivizija. Gatvės dabar!

................. yrą jau išcementuotos. Illi-i NA(!JAS 5 kanibnrlų mūrinis 
’ ! Central geležinkelio ; bungalow, 7030 S. CInrcmont avė., 

i plien > konstrukcija, furnas, jinu- 
oo o»., nnv*vm, - ...Ja valia, tilo grindys, stikliniai ir

Valančius ir V. parduodama šios rųšies Že- SU sieteliais porčiai, vaisiams skle- 
Cicero, mp atdarną iki « pūkas, cementuota gatvė, kainan. /nie. Ullbas atdaras IKI O numažinta iki $8250, cash $1000.

W. H. O’Brien, 6906 So. Robey st. 
Republic 10174.

st rknyKyno i transportacija. Labaj pigiai

Ofisas atdaras iki 8 k‘“!S 
vai. vakąro. Pasimatykit su 

MR. GEO. ELMORE, 
H. W. ELMORE & CO.

, 29 S. La Šalie SU 
Room 348

Furnished Rooms--•----------- 1
KAMBARYS ant rendos su visais 

naujais Įtaisymais. Vienam ar j 
dviem vaikinam, su valgiu ar be Į 
valgio. Hemlock 3740.

' v ,

For Rent
PARENDAVOJIMUI vėliausios ma

dos ofisas tinkamas g? dytojui arba 
advokatui. Gera transj ortacija, arti 
karų ir gelžkelio. Nėra toj apielinkėj 
tokios profesijos lietuvių. 2 Broad- 
way, Melrose Park, III., Tel. Melrose 
Park 624 ar 4470.

RENDAI Storas. 2646 W. 63 St. 
Šaukit Plaza 0657.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

$850 vertės grojiklis pianas, su 
benčiumi ir cabinet, $83. 6136 S. 
Halsted st. 1 fl. frontas.

ESU priverstas parduoti savo 
grojiklj pianą, su 90 rolelių ir hen- 
čiunii. už $65, cash $25 ir po $10 
j mėnesį. (>512 S. Halsted St. 1 fl.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosemė ir saldai
nių krautuvė, biznis randasi tarpe 2 
mokyklų, parduodamas iš priežasties 

•ligos. E. KranėV, 2741 W. 38 Place, 
Tel. Lafayette 3174.

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

PETRZ1LEK BROS.
1647 W. 47 Str.

Miscellaneous

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

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

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

Phone Victory 7452

didelis pasirinkimas Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

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

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

PARDAVIMUI naujas mūrinis 
namus, 4 pagyvenimų, viekas įtai
syta pagal vėliausios mados. Ice 
box ir gos rangės. Taipogi 3 karų 
garažas. Randasi S. E. kampas 66 
ir Rockwell st. 2549—59 West 66th 
Street. ,

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

*8ų gpečialumas. Ge- 
ras patarnavimas, žemog 
kainos.

tu vandeniu apšildomas pirmas fla- SOSTHEIMS, 1912 So. State St 
tas. Randasi Brighton Parke, 4637 
So. Washtenaw Avė.

2 NAUJI mūriniai namai, tik 
baigiami budavoti, 2 flatu po 4 ir 
4 kambarius, bus įtaisyti pagal vė
liausios mados, 70 Tahnan avė.

2 METŲ senumo namas, po 5 ir 
5 kambarius, aržuolo trinias, karš-

STOGDENGYSTE
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 

o________ __ Automobi-
5 kambarių, aržuolo trimin- lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
r..n„oc.. gražioj apielinkėj. įsteigta 34 metų senu-

Didžiausia ir geriausia stogų 
įgimo jstaiga Chicagoj. Tik paty- 
unijos darbininkai samdomi.
J. J DUNNE ROOFING CO.

3411-13 Ogden Ave„
Phone Lawndale 0114

PARDAVIMUI labai gražus cot- ir garantuojamas už $4. 
tage, .r * 
gus, furnasu apšildomas, 
vietoj, tik pusė bluko nuo karų Ii- m'o. UOM»
nijos, taipgi ir lotas 20y 125 šalę dengimo jstaiga Chicagoj 
namo. 6222 S. Kildare avė. rę

\ —————— 
PARDAVIMUI 4 fialų mūrinis 1 

namas, visi po 4 kambarius, mau
dynės, elektra ir visi parankuinai, į 
namas tik 9 metų senumo, randasi 
Brighton parke, graži vieta. Kaina 
$15,500; (mokėti pagal sutarties.

Mes tuos namus galime mainyti 
mažesnius ant didesnių, didesnius 
ant mažesnių, arba lotų, taipgi ir 
ant biznių.

HOME 
CON 3TRUCTOR

tempia jį 
gaspadinė, 
įsikimba į 
Matydama, 
resne, kad

žin kas.
'lai “mamate” gavo į veidą, 

todėl kad neprašyta svečiosna 
atvažiavo.

— Kur burdingierius, 
Adoliukas? — verkdama 
klausinėti mamate.

—Nėra jo čia — atsakė na
mų gaspadinė.

P-iai Geležinienei pradėjus 
klausinėti, gaspadinė prisipaži
no, kad mamatės burdingierius 
yra čia pat. Pagalios pasirodo 
Adolfas, o su juo dar kokis tu
zinas kitu burdingierių.

Eik čia, Adoliuk,. paukšte- 
liuk, kačiuk! Eik pas mamutę. 
Eikš, klausyk ką pasakysiu 
kalbėjo nudžiugusi mamate.

“Adoliukas” prieina, pasilen
kia klausyti, ką jam majnatė 
pasakys. “Mamate” gi suspau- 

vą po pažasčia ir 
durių link. Namų 
paviliojusi Adolfą, 
jo švarką ir laiko, 
kad mamate stip- 
ką gero ji gali iš

tempti Adolfą iš grįčios, gas
padinė paleidžia švarką ir už
bėgusi iš priešakio — šmokt! 
“mamatei” tiesiog į nosį.

šitoks netikėtas “manevras” 
nustebino “mamatę”. Jos alkū
nių raumenys atslūgsta. Bur
dingierius pasinaudoja “atslu- 
gimu’’, ištrūksta iš pažasties ir 
pasislepia už kitų burdingie
rių.

“Mamatė” Betgi nesijaučia 
prakišusi mūšį. Ji vėl pradeda 
iš naujo:

—Eik čia, Adoliuk, kačiuk, 
karveliuk.

Bet Adolfas purto galvą lyg 
ožys ir jau nebeina. Prasideda 
ilgi “argumentai”.

Pasekmės jų tokios, kad mu
sų mamatė eina namo dejuoda
ma: “Sprogdinau, valgidinau ir 
lakindavau. Maniau gausiu už
mokesti, kai jis in.šureną pa-

♦ * ♦
Ieško agentų

Atsilankęs pereitą /šeštadie
nį į Cicero, Reporteris turėjo 
“intervicw” (pasikalbėjimą) su 

1 Lietuvių Moterų Asociacijos 
j Munšainui Virti ir Pedliavoti 
•atstovėmis. Pasikalbėjimas bu
vo ytin trumpas, kadangi jis 
greitai suprato Asociacijos rei
kalus. Ir čia jis trumpai papa
sakos apie juos.

Dalyksa toks, kad Ciceros 
lietuvės moterys, priklausan
čios Asociacijai Munšainui Vir
ti ir Pedliavoti ieško burdin- 
gierių, kurie mėgia munšainą 
gerti. Kiekvienam agentui, ku
ris tokių burdingierių prirodys, 
garantuojama 5 doleriai komi- 
šeno už kiekvieną burdingierį.

Agentams šis pasiūlymas yra 
tuo labiau pelningas, kad mun- 
šaino virėjos ir pedliavotojos 
nė nereikalauja garantijos (už
tikrinimo), jog jų prirodyti 
burdingieriai turi išbūti ant 
burdo tam tikrą, pažymėtą lai
ką. Munšaino virėjos ir ped
liavotojos apsiima pačios tuo 
pasirūpinti.

Pastaba: Įsitėmykite! Agen
tų reikalauja ne tos moterys, 
kurios karts nuo karto išverda 
galionuką-kitą, o tik tos, ku
rios užsiima munšaino virimo 
ir pedliavojimo bizniu plačiame 
maštabe. —Reporteris.

P. S. Reporteris 
šiuo pranešimu jis 
tenkino reikalavimą 
Moterų Asociacijos
Virti ir Pedliavoti ir kad aso
ciacijos nares tinkamai įver
tins jo patarnavimą. —Rep.

Žiau. 
i sies 
I vių 1 
liai 

1 tas ;
ganizatoriui prakalbas 6 vieto
se ir pasidarė išlaidų, vienok da 
turi ižde arti 100 dolerių.

Svarbiausias šios konferenci
jos darbas buvo tarimas ir plo
no paruošimas organizavimui 
Chicagoj ir jos apielinkėj vie
nos didelės centrinės jaunuolių 
kuopos su skyriais įvairiose ko- 
lionijose. Mat norima, kad 
suaugusiųjų kuopos tik globo
tų ir gelbėtų jaunuolių kuopai, 
bet kad patys jaunuoliai imtų 
aktyviai dalyvumą Susivieniji
me ir savo kuopoj pareikštų 
savo 
darbuotę.
teisėta, norima į ją įtraukti 10 
ar daugiau pilnamečių jaunuo
lių. šituo reikalų kreiptasi į 
Pild. Tarybą ir jau išrinkta ko
misija tokios kuopos organiza
vimui, jei Taryba atsilieps prie
lankiai.
jaunuolių kuopos organizavi
mas, jos į skyrius išdalijimas, 
mokslo, sporto reikalų sutvar
kymas ir tt. Ta pati komisija 
turčs įkurti 6-to apskričio kny
gynėlį, j kurį bus bandoma su
rinkti visos angliškoj kalboj 
knygos, kuriose rašoma apie 
lietuvius ir Lietuvą. Apart to, 
bus perkamos ir lietuviškos 
knygos, bet tik gera literatū
ra, o ne Bile kokia. Knygos 
bus platinamos ypač tarpe jau
nuolių.

troškimus ir nustatytų
Kad kuopa butų

Komisijai pavedama

CLASSIFIED ADS.
________ --------------------- -J

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

Announcements
Pranešimai

Jaunuolių orkestrus mėnesinis, susi
rinkimas jvyks seredoj, birželio 1, 
1927, Mark White Square, 30 ir Hal
sted St., 8 vai. vak. po praktikos. 
Visi nariai ir tėvai malonėkit būti 
laiku. Atsiveskit naujų narių.

— E» Grušas, Vice-Prez.

Susivienijimas Liet. Draugijų ir 
Kliubų Bridgeporto laikys mėnesi
nį susirinkimą antradieny, gegužio 
31 d., 8 vai. vak., Ch. Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted st. At
stovai ir valdybos draugijų malo
nėkite pažymėtu laiku pribūti, nes 
yra svarbus susirinkimas.

P. K., rašt.

Socialistu Partijos Press nikni- 
niko tikietus galit nusipirkti Nau
jienose. LSS kuopos tuojau paim
kite Inos oardavinėti. Piknikas 
{vyks birželio 19. 1927, Riverview 
Parke. Tikieto kaina 30c.

JOSEPH W. GRIGAL
Advokatas

Skelbia, kad jis permainė savo 
ofiso vietą. Pirmiau buvo 1225 N. 
Ashland Avė., Room 366. Dabar 
yra 2243 W. North avė., 1 fl. Tel. 
iluiuboldt 6188.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEšKAU draugės apslvedimui; 
tokios, kuri norėtų eiti mokintis 
moterims plaukus niarselinti. Aš 
turiu barberne ir vietos dėl beauty 
šapos. Gali būti 40 metų ar biskį 
mažiau ar daugiau. Norinti arčiau 
susipažinti, atsišaukit per laišką. 
1739 S. Halsted St. Box 940.

Chicago, III.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

PARDAVIMUI garažas, daromas 
geras biznis. Sun — Wray Garage, 
1224 W. 69 St.

DEL svarbios priežasties parsi
duoda kendžių štoras. Pigiai. Grei
tam pardavimui. 2979 Archer avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nč, geroje vietoje, .su namu arba 
be namo. Taipgi turiu parduoti pi
giai automobilių. 3225 S. Auburn 
avė.

Real Estate For Sale
Namai-Žemč Pardavimui

TIKRAS BARGENAS
Savininkas turi parduoti kampi

ni mūrinį, namą, 2 flatu, 6—6 kam
barių, karštu vandeniu šildomas, 
geroj vietoj, Marųuette Manor, ar
ba mainysiu į bungalow.

5701 S. Sacraniento 
Hemloc 4497

avė.

SAUGIAUSIA VIETA PINIGAMS
Mes parduodam visokia kaina na

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

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

ĮSIGHIMAS NAMO IŠRIŠTAS
Pabudavosim ant jūsų loto bun- 

Čalow, 2 flatu arba apartmentinį 
mosime dėl 15 metų morgičių be 

nuošimčių per 3 metus. Del apsi
saugojimo pamatyk mano planus 
pirmiausiai. Geo. O. Hadwick, kon
traktams ir budavotojas. Phone 
Palisade 3163.

arba mainymui 4PARDAVIMUI 
kambarių apartmentas, garu šildomas 
lovos sienose, 2 karų mūrinis gara
žas. North West kampas 65 ir Mo- 
zart St.

Šaukit savininką 
Crawford 4451 I

tiki, kad 
pilnai pa- 

Lietuvių 
Munšainui

Po konferencijos toje pačioj 
svetainėj delegatai ir svečiai va
karieniavo ir draugingai links
minosi. —Delegatas.

VYRAI norinti gerą darbą ir ge
rą užmokestį atsišaukit 
Patyrimas nereikalingas.

Matykit: 
MR. BARTKUS 

7 W. Madison st. 
Rm. 502.

šiandie.
Stebėtini Bargenai

6—6 KAMBARIŲ medinis namas, 
kary garažas, geroj vietoj Brigh- 

ton 
kėt

2
Parke, kaina labai pigi; jmo- 
tik $2,000,

skelbimai Naujienos* 
duoda naudi dėlto, 
kad pačios 'Naujienos 
yra naudingos.

REIKIA mechanikų, mašinistų, 
i dirbtuves darbininku, klerkų, 
knygvedžiu ir kitu, kurie nori dirb
ti 1 arba 2 valandas. 3 vakarus i 
savaite, dirbant speciali darbu. Ge
ra mokestis. Priduokit savo varda 
ir adresa i Naujienas. 1739 South 
Halsted st. Box 941.

6 KAMBARIŲ cottage ir 4 kam
barių cottage, abidvi ant vieno lo
to, kaina pigi, įmokėti tik $1500. 
Atsišaukit greit pas savininką.

Juozas Vilimas
4405 S. Fairfielti avė.

Tel. Lafayette 5948

BUdavoJu namus, garažus, taisau 
senus namus ir darau bile reikė

ti ingus priLudavojlmus prie namų.
„ . . . . Darau r? iandus-fixtures ofisams
Mes budavojam namus ir ant arba krau uvėms. Atlieku bile kurį 

kontraktų. Jeigu neišsirenki iŠ mu- karpenter.stės darbą. Taipgi įvedu 
pabudo- apšildymą į namus. Reikale atlikti 
’ ’ vi ršpažy mėtus darbus kreipkitės

prie sa’o tautiečio lietuvio.
HOME CONSTRUCTOR

sų gatavų namų, tai- mes 
vosinie pagal tamstų reikalavimą.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer avė.
TeL I^afayette 7674

.39 South Halsted St 
Tel. Roosevelt 8500

ooi Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In

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

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

Tel. Cicero 130.
Farms For Sale

Ūkiai Pardavimui

akerių žemės, jauTURIU 160
pradėta gyventi, lietuviais apgyven
ta kolonija, McNaughton, Wiscon- 
sin. Parduosiu pigiai arba mainy
siu ant namo ar loto. Norinti atsi- 
šaukit. R. Puishis, 2915 E. 91 St., 
Chicago, III. f

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel. Lafayette 8705—8700

Chicago

Financial
Finanaai-Paskoios

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Elektros Kontratkorius 
Jvedam _dratus j senus ir naujus na
mus.
ir

Taisom. RADIO parduodam 
taisom. Geras patarnavimas ir 

nebrangiai.
Wallin & Cserep 

1435 W. 105th PI. 
Tel. Beverly 9794

Educational
____________ Mokyklos_______

MOTERYS Ir vyrai, išmokit bar
barystės. Mes mokinam dienomis ir 
vakarais. Atsišaukit arba rašykit:

International Barber College 
651—672 W. Madison St. 

arba 109 S. Wells st.

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

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

AR JUS NORITE
Tiktai 3!4% nuošimčių j didesnj užmokesnį, geresnes darbo 

į Be Komiso......... '
Mes paskolinsime jums $100—$200 ir 
$800 dėl užsimokėjimo taksų, nuošim
čių už morgičius ar kitiems privati
niams reikalams. Pinigai paskolinami 
j 12 valandų.

Industrial Loan Service j mokame įsiiekinanj.' mijktoĮl 
1726 W. Chicago Avė. V8Žin‘U' ,n'trul[clit'8 »1B W *r 
kampas Hermitage Avė.

Atdara vakarais iki 9 va), apart se- . 
rėdos ir pBtnyČios.

•’ąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 

; Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
naus išmokti to ainuto ir greitu lai- 

i ku gauti gerą darbą su geru mokes
tini. Darbą surandame. $20.00 Ir $40

1 me važinėti.
' daugiaus.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOCL
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

ims. O štai ragana paviliojo jį 
ir suėdė mano procią.“

O visų tų sorkių klausytis: 
buvo pašaukti pašaliniai žmo
nės. Ir už ką? Gi dėl $180.

Maniuette Park
Mat-

Bridgeportas
Karas dėl burdingieriaus

Reporteris,
(juette Parką, nugirdo štai ko- 

Matote, padengus įvairias bi-. kį gandą, liečiantį ne tik vie
las ir išlaidas laidotuvių, ku- tos, bet visos Chicagos ir jos 
riomis rūpinosi laidotuvių jstai- apielinkių (o rasi ir Amerikos) 
gos vedėjas p. Masalskis, 3307 lietuvius, parapijų narius-; esą,
S. Auburn avė., paliko tik $180 plalotas Krušas mąstąs ąpie pa-.
Adolfui, štai dėl šių $180 ir stutvma Maruuette Parke lie- 

I buvo tiek ašarų, 
. barniu ir piktumo galva-1 V- gaspadinių.

Adol-1 O tuo tarpu

Ak pinigai, pinigai 
žodžiai!

Gyveno burdingierius
tas pas “mamatę“ Košienę antį žmonėms, kaip Masalskiui, teu- 
33 place, arti mokyklos. Gyve-ika į visą tai žiūrėti ir viso to 
no gražiai, dirlio, atiduodavo i klausytis. Iš tikro, graL-oriaiis 
“mamntei“ "Igą. o ši duodavo Į darbas yra ne lengvas. Jam r< i- 
burdingieriui išsigerti, kiek jo kia turėti nepa|>rastai dide’ė 
širdis trokšta. Argi reikėjo gra- loza gero ūpo ir kantrybės, 

kad neišbėgti laukan viską 
lietus.

žesnio gyvenimo?
Ale pupainiojo biesus burdin- 

gi i jaus Adolfo broliui numir
ti ir palikti $50!) “Insurance 
policy.“ <

Mamatė tikėjosi to inšureno. 
Bet tikėjosi jo ir kita gaspadi
nė. kuri gyveno ant Halsted 
Street, prieš Mark VVhitc

šios 
atė- 

pasi- 
išėio.

Pereitą ketvirtadienį 
pastarosios burdingierius 
jo pas Adi.i‘\' ir išvadino 
vaikščioti. Jiedu išėjo ir

Kaip tik tą dieną atėjo agen
tas ir atnešė $500 čekį. Sujudo, 
sukruto mamatė. Skubiai pa- 

’ siuntė kitą burdingierių pas 
gaspadinę ant Halsted stričio. 
Davė dar 50 centų kelionei. 
Tasai išėjo ir nebegrįžo. Pa
siuntė savo vyrą “papatį”. 
To gaspadinė nepriėmė. Nubė
go pati — ir jos nepriėmė.

Kas daryti? Puolėsi į 
GeleŽinienę:

— Susimildama, gelbėk: 
dingierių Adolfą paviliojo
na, kuri gyvena ant Halsted st., 
o burdingiečiui atėjo čekis ant 
$500!

“Mamatė“, p-nios Geležinie- 
nes lydima, pagavus “taxi,\ nu
dūmė į policijos stotį. Gavus

p-nią

bur
ia ga-

ir pašaukus graborių, kuriam 
taipgi buvo dar neužmokėta už 
patarnavimus, mamatė nuvyko 
pas burdingieriaus paviliotoją. 
ant Halsted str.

Pasibaidė, atsidarė 
Mamatė žengė vidun.

Tiak.š! pliaukštelėjo ka-

durys.

kur
ėmė

žin kas.
lai “mamatė“ gavo į veidą, 

todėl kad neprašyta svečiosna 
atvažiavo.

— Kur burdingierius, 
Adoliukas? — verkdama 
klausinėti mamatė.

—Nėra jo čia — atsakė na
mų gaspadinė.

P-iai Geležinienei pradėjus 
klausinėti, gaspadinė prisipaži
no, kad mamatės burdingierius 
yra čia pat. Pagalios pasirodo 
Adolfas, o su juo dar kokis tu
zinas kitu burdingierių.

—Eik čia, Adoliuk, paukšte- 
liuk, kačiuk! Eik pas mamatę. 
Eikš, klausyk kų pasakysiu 
kalbėjo nudžiugus’! mamatė.

“Adoliukas“ prieina, pasilen
kia klausyti, ką jam mapiatė 
pasakys. “Mamatė“ gi suspau
džia jo galvą po pažasčių' ir 
tempia jį

įsikimba j 
Matydama, 
resnė, kad

durių link. Namų 
paviliojusi Adolfą, 
jo švarką ir laiko, 
kad mamatė stip- 
ką gero ji gali iš

tempti Adolfą iš grįčios, gas- 
padinė paleidžia švarką ir už
bėgusi iš priešakio — šmokt! 
“mamutei” tiesiog j nosį.

šitoks netikėtas “manevras“ 
nustebino “mamatę”. Jos alkū
nių raumenys atslūgsta. Bur
dingierius pasinaudoja “atslū
gimu’’, ištrūksta iš pažasties ir 
pasislepia už kitų burdingie- 
rių.

“Mamatė“ betgi nesijaučia 
prakišusi mūšį. Ji vėl pradeda 
iš naujo:

—rEik čia, Adoliuk, kačiuk, 
karveliuk.

Bet Adolfas purto galvą lyg 
ožys ir jau nebeina. Prasideda 
ilgi “argumentai“.

Pasekmės jų tokios, kad mu
sų mamatė eina namo dejuoda
ma: “Sprogdinau, valgidinau ir 
lakindavau. Maniau gausiu už
mokesti, kai jis inšureną pa

$180 ir statymą Marųuette Parišę lie- 
kumštynių, tuviškos katedros.

tarp dviejų jejt girdi, katedros pastaty
mui pavyktų sukelti pakanka- 

nnšilinioins ,nn Pin‘KU suma, lietuviai vei
kiausia susilauktų to, kad kard. 
Mundclein paskirtų tai kated
rai lietuvį vyskupą. Anot šio 
><ando, iš lietuvių kunigu, dau
giausia turinčiu progos tapti 
vyskupu, vienas ėšąs pralomtJ 
Krušas.v

—Reporteris.

Cicero
I

Mirė 103 metų lietuvis

Gegužes 27 d. čia mirė An
tanas Petarvičius, kuris buvo 
103 metų amžiaus. Tai gal pir
mas atsitikimas Amerikoj, kad 
’ietuvis hutu taip ilgai išgyve-

Reporteris pabrėžia, kad ši 
žinia yra lik nugirstas žmonių 
kalbų gandas ir kad jis nežino, 
kiek tame gande esama teisy
bės. —Reporteris.

L.LA. 6-to apskričio 
konferencija

d. geg., Mildos svetainėj 
apskritis turėjo konferen- 
Delegatų buvo nuo 6 kp., 

Nuo dviejų kuopų,
Iš Lietuvos Petravičius paėjo 

iš Raseinių apskričio, Vizbarų 
kaimo. Amerikoj jis išgyveno 
40 metų su viršum.

Nubašninkas paliko žentą An-
aną Valiutą (1548 S. 48 avė.), 

kuris yra plačiai žinomas Cice-
oj biznierius.

Kūnas randasi pašarvotas Jo- draugingumu.
lianos Petravičienės namuose, r() organizatoriaus įgaliotine p. 
1606 S. Wells st.

laidotuvės jvyks seredoj, 
birželio 1 d. Po iškilmingų pa- 
naldų 3v. Kryžiaus parapijos 
bažnyčioj nabašninkd kūnas 
bus 
<apines.

22 
6-ta s 
eiją. 
iodos, 24.
priklausančių apskričiui dele
gatų nebuvo, nes jie buvo už 
imti darbu.

Si konferencija, kaip ir visos 
kitos 6-to apskričio konferen
cijos, pasižymėjo rimtumu ir 

Atsilankė cent-

Kemėšienė pasitarti su apskri- 
čiu apie jaunuolių organizavi
mą. .lai sekasi prirašynėti 
jaunuolius, bet ji nenori juos 

, , . . .... įtraukti į bolševikuojančias
)šlydėtas | sv. Ivuimiero ku(;pas Taipgj atsiIunkč 8Ve.

čiai adv. Rodis, p. Laukis ir ke
li kiti. Po nuoširdžių ir rim
tų kalbų, pasakytų delegatų ir 
svečių ir valdybos raportų ci- 

! ta prie įvairių klausimų svars
tymo ir tarimų. Pasirodė, kad 

16-to apskričio kuopos įtraukė 
į SLA. viršiau 100 jaunuolių 
per 4 pastaruosius mėnesius. 
Suaugusių prirašyta žymiai ma
žiau.

; sies 
vių I 
liai 
tas ; 
ganizatoriui prakalbas 6 vieto
se ir pasidarė išlaidų, vienok da 
turi ižde arti 100 dolerių.

Svarbiausias šios konferenci
jos darbas buvo tarimas ir plo
no paruošimas organizavimui

Laidotuvėm runintis- pavesta 
Eudeikių pagraby įstaigai. 

♦ ♦ ♦
Praeitą šeštadienį tapo išneš

us nuosprendis p-ios Gurskie- 
nes ir d-ro Gurskio byloj. Tei
sėjas sutiko su advokato K. 
Gugio nuomone, kad p-ny Gur- 
;kių reikalai geriausia galėtų 
Luti sutvarkyti, taip sakant, 
šeimyniniu budu, visapusiu ap
kalbėjimu suisdariusios padė
ties, kad suradus tinkamiausią 
išeigą iš keblios- padėties. Tei
sėjas paskyrė advokatą K. Gu- 
gį kaip ir kokiu apekunu ir 
igaliavo j j p-ny GursRių reika- 

’.us prižiūrėti. 
♦ ♦ ♦

Ieško agentų

Atsilankęs pereitą šeštadie
nį į Cicero, Reporteris turėjo 
“interview“ (pasikalbėjimą) su 
Lietuvių Moterų Asociacijos 
Munšainui Virti ir Pedliavoti 
atstovėmis-. Pasikalbėjimas bu
vo ytin trumpas, kadangi jis 
greitai suprato Asociacijos rei
kalus. Ir čia jis trumpai papa
sakos apie juos.

Dalyksa toks, kad Ciceros 
lietuvės moterys, priklausan
čios Asociacijai Munšainui Vir
ti ir Pedliavoti ieško burdin
gierių, kurie mėgia munšainą 
gerti. Kiekvienam agentui, ku
ris tokių burdingierių prirodys, 
garantuojama 5 doleriai komi- 
šeno už kiekvieną burdingierj.

Agentams šis pasiūlymas yra 
tuo labiau pelningas, kad mun
šaino virėjos ir pedliavotojos 
nė nereikalauja garantijos (už
tikrinimo), jog jų prirodyti 
burdingieriai turi išbūti ant

Dvi kuopos turi jsteigu- 
jaunuoliams dainų ir lietu- 
kalbos pamokas. Jaunuo- 
lanko jas skaitlingai. 6- 
apskritis rengė centro or-

nes didelės centrinės jaunuolių 
kuopos su skyriais įvairiose ko- 
lionijose. Mat norima, kad 
suaugusiųjų kuopos tik globo
tų ir gelbėtų jaunuolių kuopai, 
bet kad patys jaunuoliai imtų 
aktyviai dalyvumą Susivieniji
me ir savo kuopoj pareikštų 
savo troškinius ir nustatytų 
darbuotę. Kad kuopa butų 
teisėta, norima į ją įtraukti 1(1 
ar daugiau pilnamečių jaunuo
lių. šituo reikalų kreiptasi į 
Pild. Tarybą ir jau išrinkta ko
misija tokios kuopos organiza
vimui, jei Taryba atsilieps prie
lankiai. Komisijai pavedama 
jaunuolių kuopos organizavi
mas, jos į skyrius išdalijimas, 
mokslo, sporto reikalų sutvar
kymas ir tt. Ta pati komisija 
turės įkurti 6-to apskričio kny
gynėlį, j kurį bus bandoma su-

burdo tam tikrą, pažymėtą lai- rinkti visos angliškoj kalboj 
ką. Munšaino virėjos ir ped- knygos, kuriose rašoma apie 
liavotojos apsiima pačios tuo lietuvius ir Lietuvą. Apart to, 
pasirūpinti. _ į,us perkamos ir lietuviškos

Pastaba: Isitėmykite! Agen- knygOs, bet tik gera literatu- 
ty reikalauja ne tos moterys, ra, () ne jjije Rckia, Knygos 
kurios karts nuo karto išverda platinamos ypač tarpe jau- 
gahonuką-kttą, o tik tos, ku- nuoiių 
rios užsiima munšaino virimo
ir pedliavojimo bizniu plačiame Po konferencijos toje pačioj 
maštabe. —Reporteris. svetainėj delegatai ir svečiai va-

P. S. Reporteris tiki, kad į karieniavo ir draugingai links- 
šiuo pranešimu jis pilnai pa- minosi. —Delegatas,
tenkino reikalavimą Lietuvių 
Motery Asociacijos Munšainui 
Virti ir Pedliavoti ir kad aso
ciacijos narės tinkamai įver
tins jo patarnavimą. —Rep.

skelbimai Naujienos* 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios ,<aujieno^ 
yra naudingos.

Draugijų Vaidybos 1927 m. i
JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE i 

TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1927 
m.: pirm. Juozapas Rūta, 8422 So. 
Ix>we Avė., pag. Adolpas Vainaus-: 
kas, 3548 So. Union Avė., nut. ra’t. 
S. Kunevičia, 3220 So. Union Avė., 
Un. rašt. J. Grinius, 723 W. 34 St., 
kontr. rašt. F. Kaspiras, 3534 So. 
Lowe Avė., kas. Jonas Žilvitis, 3308 
So. Emeraid Ave„ teisėjas Steponas 
Dilius, Liet. Auditorijos atstovas 
P. LStukas, apiekunai kasos: 
Mačiulis ir J. Paškevičia.

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Help Wanted—-Malė

Darbininkų Keikia

JUS GALIT UŽDIRPTI 
DAUG PINIGŲ

Real Estate For Sale
Namai-žemi Pardavimui

PARDAVIMUI 
PRAPERTĖ

Ix>tas 30X125, 1 blokas nuo
J- DIRBDAMI VISĄ LAIKĄ kary linijos, suros ir šulygat- ----- .... $350

VI-ARBA DALĮ LAIKO
Reikia vyrų dėl pardavi

nėjimo PATTAWATOMIF

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
valdyba 1927 m.: pirm. T. Janulis, 
3430 So. Morgan St., pirm. pag. į 
Aug. Jankauskas, 3232 Emerald 
Avė., nut. rašt. P. Kilis, 941 West - , (
34 St., turt. rašt. A. Kaulakis, 3842|HILLS, ką tik UtldllTyti, t<11 j r ““ * A ‘ - * - -- -
naitis, 6918 So. Maplewood Avė.,,- .

ižd. J. RaceviČia, 3326 Sę. Union 
Avė., iždo grobėjai: J. Krikščiūnas, 
3157 Emerald Avė. ir Iz. Masaitis, nOlS _
«21? .So-x-Un!,oJi 21arŽtt,ka J- transportacija. Labai pigiai PctroleviČiu, 813 W. 33 St., knygyno ........ , J ,____................. A 1
prižiūrėtojai: F, 
Stonkus, 1819 S. 50 Avė., C‘ 
III., direktorius Auditorium Bend- 
drovčj T. Janulis.
Susirinkimus laiko kiekvieną mene- ( 

sj kas pirmą sekmadienj, 12 vai. die
ną, Cricagos Lietuvių Auditorijos sve
tainėj, 3133 So. Halsted St.

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

dėldienį 1 vai po pietų.
SUSIVIENYJIMO LIETUVIŲ NA

MŲ SAVININKŲ ant Bridgeporto 
valdyba 1927 m.: pirm. S.'Mažeikis, 
3149 So. Halsted St., pirm. pag. 
J. Mineikis, 3219 So. Wallace St., 
nut. rašt. D. Gulbinas, 3144 South 
VVallace St., turt. rašt. A. Lazaus
kas, 3339 So. Union Avė., kontr. 
rašt. A. Raduskas, 3328 Auburn 
Avė., iždininkas A. Bugailiškis, 
8339 So. VVallace St., advokatas J. 
W. Zacharevičia, 903 W. 33 St. 
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

trečiadienį mėnesio.

LIETUVIŲ RYTINAS’ ŽVAIGŽDĖS 
PAš. ir PAIrflL. KLIUBO valdyba 
1927 m.: pirm. J. Makrickas, 4036 
Brighton Pi., pirm. pag. V. čepelis, 
1654 N Robey St., rašt. M. Crepul, 
3227 Le Moyne St., fin. rašt. J. 
Radišauskas, 5124 Dakin St., 
kontr. rašt. P. Labanauskas, 1851 
Dean St., pag. M. Krajauskas, 1750 
Wabansia Avė., marš. M. Žiūkas, 
1354 N. Paulįna St., kas. L. Striu- 
pas, 3636 Noi-th Avė.

viai apmokėti, reikia 
cash. Tiktai 7 mylios nuo 
durmiesčio. Veikit greit.

Naujienos,
1739 S. Halsted st. 

Box 939.So. Union Avė., kontr rašt. J. Sta- yra South Side puikiausi ___
Hfiltie Kn M’ifilPU/nnrl Ava./*7 * -------- - -------

— subdivizija. Gatves dabar_________________________
yra jau išcementuotos. Illi- • 5 kambarių mūrinis

Central geležinkelio; bungalow, 7030 S. Clorcmont avė., 
plion > konstrukcija, furnas, įnni- 

011 miynynui » - » t* *’• * . ryta valia, tik* giindjs, stikliniai ii
Valančius ir v. parduodama sios rųsies ze- su sieteliais porčini, vaisiams skle-

Cicero, nfiąjjų ntdnrną iki R Pūkas, cementuota gatvė, kainaine. aiucu jai °, numažinta iki $8250, cash $1000.
vai. vakąro. Pasimatykit su w. h. o’Brien, 6oo« So. Robcy st.

S)
M R. GEO. ELMORE, 

H. W. ELMORE & CO.
, 29 S. La Šalie St.* 

Room 348

Fumished Rooms
KAMBARYS ant rendos su visais 

naujais įtaisymais. Vienam ar 
dviem vaikinam, su valgiu ar be 
valgio. Hemlock 3740.

For Rent
PARENDAVOJIMUI v blausios ma

dos ofisas tinkamas g? dytojui arba 
advokatui. Gera transj ortacija, arti 
karų ir gelžkelio. Nėra toj apielinkėj 
tokios profesijos lietuvių. 2 Broad- 
way, Melrose Park, III., Tel. Melrose 
Park 624 ar 4470.

RENDAI štoras. 2646 W. 63 St. 
.šaukit Plaza 0657.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

$850 vertės grojikiis pianas, su 
benėiumi ir cabinet, $83. 6136 S. 
Halsted st. 1 fl. frontas.

ESU priverstas pardribti savo 
grojiklį pianą, su 90 mielių ir ben
ėiumi, už $65. cash $25 ir po $10 
j mėnesį. 6512 S. Halsted St. 1 fl.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernė ir saldai
nių krautuvė, biznis randasi tarpe 2 
mokyklų, parduodamas iš priežasties 

•ligos. E. KranėV, 2741 W. 38 Place, 
Tel. Lafayette 3174.

Rcpublic 10174.

DIDELIS PASIRINKIMAS

mūrinisPARDAVIMUI naujas
i namas, 4 pagyvenimų, viekas įtai- 
i syta pagal vėliausios mados. Ice 
box ir g»s rangės. Taipogi 3 karų 
garažas. Randasi S. E. kampas 66 
ir Rockwell st. 2549—59 West 66th 
Street.

Financial
Pins nMHi> Paskalos

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažus komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

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

Phone Central 6260

NEROKUOJAM KOMISENO 
už antrus morgičius už $10(1, 
$200 arba $300.

PETRZ1LEK BROS.
1647 W. 47 Str.

Miscellancous
{vairas

ELECTRIC KONTPvAKTOPJUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. Įvedam elektros (im
tus, motorus, taisom elektros reik

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

Phone Victory 7462

Bridgeport Paintmg 
& Hardvvare Co.

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

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

2 METU senumo namas, po 5 ir 
5 kambarius, aržuolo trinias, karš- Į

2 NAUJI mūriniai namai, tik 
baigiami būdavot), 2 flatu po 4 ir 
4 kambarius, bus įtaisyti pagal vė
liausios mados, 70 Talman avė.

KRAUTUVIŲ FIKČERIA1 
Grosernių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken
džių, Bekemių. Mu
sų spečialumas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
.> AuniMMnu.5, arzuoiu minas, Kars- kainos.
tu vandeniu apšildomas pirmas fla- SOSTHEIMS, 1912 So. State St 
tas. Randasi Brighton Parke, 4637 
So. Washtenaw Avė.

PARDAVIMUI labai gražus cot- 
tage, 5 kambarių, aržuolo trimin- 
gas, furnasu apšildomas, gražioj 
vietoj, tik pusė blako nuo karų li
nijos, taipgi ir lotas 20 X125 šalę 
namo. 6222 S. Kildare avė.

CLASSIFIED ADS
GARAŽO biznis su sales ruimu 

pardavimui arba mainymui. Telefo- 
r/Uokit Hemlock 6151.

Announcements
Pranešimai

PARDAVIMUI garažas, daromas 
geras biznis. Sun — Wray Garage, 
1224 W. 69 St.

Jaunuolių orkestros mėnesinis susi
rinkimas įvyks seredoj, birželio 1, 
1927, Mark White Sųuare, 30 ir Hal
sted St., 8 vai. vak. po praktikos. 
Visi nariai ir tėvai malonėkit būti 
laiku. Atsiveskit naujų narių.

— E* Grušas, Vice-Prez.

Susivienijimas Liet. Draugijų ir 
Kliubų Bridgeporte laikys mėnesi
nį susirinkimą antradieny, gegužio 
31 d., 8 vai. vak., Ch. Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted st. At
stovai ir valdybos draugijų malo
nėkite pažymėtu laiku pribūti, nes 
yra svarbus susirinkimas.

P. K., rašt.

Socialistu Partiios Press nikni- 
niko tikietus galit nusipirkti Nau
jienose. LSS kuopos tuojau paim
kite Inos nardavinėti. Piknikas 
įvyks birželio 19, 1927. Rivervievv 
Parke, Tikieto kaina 30c.

JOSEPH W. GRIGAL
Advokatas

Skelbia, kad jis permainė savo 
ofiso vietą. Pirmiau buvo 1225 N. 
Ashland Avė., Room 306. Dabar 
yra 2243 W. North avė., 1 fl. Tel. 
Ilumboldt 6188.

Personai
Asmenų Ieško

PA IEŠKAU draugės apsi vedimui; 
tokios, kuri norėtų eiti mokintis 
moterims plaukus marselinti. Aš 
turiu barberne ir vietos dėl beauty 
šapos. Gali būti 40 metų ar biskį 
mažiau ar daugiau. Norinti arčiau 
susipažinti, atsišaukit per laišką. 
1739 S. Halsted St. Box 940.

Chicago, III.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikią

VYRAI norinti gerą darbą ir ge
rą užmokestį atsišaukit 
Patyrimas nereikalingas.

Matykit: 
MR. BARTKUS 

7 W. Madison st. 
Rin. 502.

Šiandie.

REIKIA mechanikų, mašinistų, 
i dirbtuves darbininku, klerkų, 
knygvedžiu ir kitu, kurie nori dirb
ti 1 arba 2 valandas. 3 vakarus i 
savaite, dirbant speciali darbu. Ge
ra mokestis. Priduokit savo vardo 
ir adreso i Nauiienos. 1739 South 
Halsted st. Box 941.

DEL svarbios priežasties parsi
duoda kendžių štoras. Pigiai. Grei
tam pardavimui. 2979 Archer avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, geroje vietoje, su namu arba 
be namo. Taipgi turiu parduoti pi
giai automobilių. 3225 S. Auburn 
avė.

Real Estate For Sale
Namai-Žemč Pardavimui

TIKRAS BARGENAS
Savininkas turi parduoti kampi

nį mūrinį, namą, 2 flatų, 6—6 kam
barių, karštu vandeniu šildomas, 
geroj vietoj, Marųuette Manor, ar
ba mainysiu į bungalow.

5701 S. Sacramento avė.
Hemloc 4497

SAUGIAUSIA VIETA PINIGAMS
Mes parduodam visokia kaina na

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

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

SIGIJIMAS NAMO IŠRIŠTAS
Jabudavosini ant jūsų loto bun- 

6a ow, 2 flatų arba apartmentinį 
luosinie dėl 15 metų morgičių be 

nuošimčių per 3 metus. Del apsi
saugojimo pamatyk mano planus 
pirmiausiai. Geo. O. Hadwick, kon- 
traktorius ir budavotojas. Phone 
Palisade 3163.

PARDAVIMUI arba mainymui 4 
kambarių apartmentas, garu šildomas 
lovos sienose, 2 karų mūrinis gara
žas. North West kampas 65 ir Mo- 
zart St.

šaukit savininką
Crawford 4451 I

Stebėtini Bargenai
6—6 KAMBARIU medinis namas, 
karų garažas, geroj vietoj Brigh

ton 
kėt

2

6

Parke, kaina labai pigi; įino- 
tik $2,000.

KAMBARIŲ cottage ir 4 kam
barių cottage, abidvi ant vieno Jo
to, kaina pigi, įmokėti tik $1500. 
Atsišaukit greit pas savininką.

Juozas Vilimas
4405 S. Fairfielti avė.

Tel. Lafayette 5948

STOGDENGYSTE
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 

įgimo įstaiga Chicagoj. Tik paty- 
unijos darbininkai samdomi.
J. J DUNNE ROOFING CO.

3411-13 Ogden AveM
Phone Lawndale 0114

dengimo įstaiga Chicagoj 
. rę i ’

PARDAVIMUI 4 flatų mūrinis j 
namas, visi po 4 kambarius, mau
dynės, elektra ir visi parankumai,| 
namas tik 9 metų senumo, randasi 
Brighton parke, graži vieta. Kaina 
$15,500; įmokėti pagal sutarties.

Mes tuos namus galime mainyti 
mažesnius ant didesnių, didesnius 
ant mažesnių, arba lotų, taipgi ir 
ant biznių.

HOME
CON 3TRUCTOR

Biidavbju namus, garažus, taisau 
senus namus ir darau bile reika
lingus priLudavojlmus prie namų.

. Darau rf <andus-fixtures ofisams
Mes budavojam namus ir ant arba krau uvėms. Atlieku bile kurį 

kontraktų. Jeigu neišsirenki iš mu- karpenter stės darbą. Taipgi įvedu 
sų gatavų namų, tai- mes pabudo- , apšildvmą i namus. Reikale atlikti 
vosime pagal tamstų reikalavimą.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer avė.
TeL lafayette 7674

karpenterystės darbą, taipgi įvedu 
apšildymą į namus. Reikale atlikti 

' viršpažy .nėtus darbus kreipkitės 
prie sa’o tautiečio lietuvio.
HOME CONSTRUCTOR

4.39 South Halsted St 
'lel. Roosevelt 8500

ool Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In

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

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

Tel. Cicero 130.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

TURIU 160 akerių žemės, jau 
pradėta gyventi, lietuviais apgyven
ta kolonija, McNaughton, Wiscon- 
sin. Parduosiu pigiai arba mainy
siu ant namo ar loto. Norinti atsl-’ 
šaukit. R. Puishis, 2915 E. 91 St., 
Chicago, III. Z

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel. Lafayette 8705—8700

Chicago

Financial
Finanaai-Paskoios

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Elektros Kontratkorius 
Jvedam dratus į senus ir naujus na
mus. ~ 
ir

Taisom. RADIO parduodam 
taisom. Geras patarnavimas ir 

nebrangiai.
Wallin & Cserep 

1435 W. 105th PI. 
Tel. Beverly 9794

Educational
Mokyklos

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

International Barber College 
651—672 W. Madison St.

arba 109 S. Wells st.

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

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

AR JUS NORITE

Tiktai 3'/:% nuošimčių didesnį užmokesnį, geresnes darbo 
■*Qlygas? Leiskite mums jums pagel
bsti, 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- 
! tim. Darbą surandame. $20.00 ir $40

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

Industrial Loan Service mokame besimokinant. Irgi mokina- 
1726 W. Chicago Avė. ™ važin,tt In8trukciJ»« »16 00 
kampas Hermitage Avė.

Atdara vakarais iki 9 vai. apart se- 1 
rėdos ir pMnyČios.

daugiaua.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOCL
j




