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Stalinas teisina raudonąjį 
terorą sovietijoj

Kinai Šanchajuje grūmoja 
visuotinu streiku

800 Lenkijos kareivių Pozna 
nėj užnuodinti; 300 mirsią

Stalinas teisina terorizmą v 
Sov. Rusijoje

Rusų monarchistai planavę 
svetur suorganizuotomis ar
mijomis pulti Rusiją

kontr-revoliuci- 
Eelgijoj, Ang- 
ir kaimynėse 

kad tie, kurie 
ir daug /kitų,

MASKVA, liep. 4. — Pasi
kalbėjime su Austrijos ir Vo
kietijos laikraščių atstovu Her
manu Godfrey, sovietų viršila 
Stalinas šitaip teisino dabartinį 
raudonąjį terorą sovietijoje:

“Bent per trejus pastarus 
metus soviotŲ lAusijti 

laikėsi labai nuosaikios politi
kos programo, kurį aš ir mano 
draugai buvom nusibrėžę. Musų 
nusivylimui, o opozicijos [Troc
kio ir Zinovjevo vadovaujamų 
kraštutinių komunistų] pasi
tenkinimui, visos musų pastan
gos patenkinti reakcininkus už
sieniams pasirodė eftniYI musų 
prisipažinimu prie savo silp
numo.

“Sovietų Rusija todėl prabilo 
kalba, kurią musų priešai ge
riau sugeba suprasti, štai musų 
atsakymas! [Tai yra pradėtas 
raudonasis teroras, masinis 
baltagvardiečių ir carininkų su
šaudymas.]
('alininkų grįžimas į 

Rusiją.
“Per pastarus trejus

sovietų Rusijon grįžo daug žy
mių carininkų, tokių kaip knia- 
zis Aleksandras Aleksandrovi- 
čas Meščerskis, Borisas 
sandrovičas Nariškinas, 
tautinas Nikolajevičas 
vič-Malevskis, Jevgenius
lajevičas ir ščeglovitovas, M. 
Mikalinas ir tūkstančiai kitų 
kontr-revoliucininkų.

“Mes leidome jiems 
gavę jų prižadėjimą, 
nedalyvaus nė jokiame
chistiniame reakciniame judėji
me. Mes juos dabojome. Mu
sų inspektoriai regulariškai 
pranešdavo, kad tie žmonės, 
vyrai ir moterys, veda kampa
niją tikslu nuversti sovietų val
džią ir atsteigti Rusijoj cariz
mą su didkunigaikščiu Mikalo
jum kaip caru.
Rusų monarchistų bazė esanti 

Varšuvoj
“Mes vis kantriai kentėme, 

įspėdami juos, jogei jų darbai 
mums yra pilnai žinomi. Jie 
tečiau nesiliovė ir tęsė toliau 
savo kriminalines intrygas, tik 
pakeitę kiek metodus. Paga
liau dokumentai, parodą jų 
tiesioginį dalyvavimą caristi- 
niame judėjime, kurio bazė yra 
Varšuvoje, pasidarė taip jžulųs, 
kad tie, kurie yra atsakingi už 
sovietų Rusijos 
giau nebegalėjo

“Aš žinau, 
spauda verčia
prieš mus. Sovietų Rusija te
čiau visai nebos tų jos spau
dos insinuacijų ir vulgariškų 
putojimų.

“Raišų „baltagvardiečiai, kurie
tapo sušaudyti, buvo jau besi- Churchill ir jo kolegos tas kon- negalėjome.

kartu iš de- 
įvairių pun-

Mikalojus,

sovietų

meėus

Aiek- 
Kons- 
M'a*le- 
Niko-

grįžti, 
kad jie 
monai -

ruošią pradėti sukilimą, kuris 
butų pragaišinęs gal milionus 
gyvybių. Rusų 
ninkai Lenkijoj, 
Ii joj, R u man i joj 
valstybėse žino, 
buvo nubausti,
kurie dar bus nubausti, ne ne
kaltai buvo musų kaltinami.
Carininkų žygių prieš sovietų 

Rusiją planai
“Mes savo rankose turime, 

ir netrukus viešai įMiskelbslme, 
planus carininkų kampanijos,! 
kuri turėjo prasidėti prieš so-| 
vietų Rusija vienu 
šimties ar dvylikos 
k tų,

“Didkunigaikštis
kurs pernai laikytame rusu 
baltagvardiečių kongrese Pary
žiuje buvo Rusijos caru ‘patep
tas’, turėjo kaip liepos mėnesio 
pradžioj pradėti karo žygius iš 
Lenkijos. Jis turėjo vadovauji 
85,000 baltagvardiečių armi
jai, slaptomis susibarusiai Len
kijoje.

“Liepos 12 dieną antra bal
tagvardiečių armija, iš 30,000 
vylų, turėjo žygiuoti iš Lietu
vos. Dar vieną milžinišką ar
miją turėjo pasiųsti Rumanija.
Carininkams turėję padėti Ru 

sijos kaimynai
“Mes turime taipjau doku

mentų, parodančių, kad trys 
musų kaimynės valstybės tnr;» 
jo parūpinti Anglijos slaptų 
agentų sukurtai ‘šventajai są
jungai’ kiekviena po 50,000 ka 
reivių. Tuo pačiu kartu Sovie
tų Sąjungos žemėje turėjo [vai
riose vietose prasidėti sukili
mai.

“Didkunigaikščio Mikalojaus 
agentai Luvo pranešę savo šta; 
bui netoli nuo Paryžiaus, kad 
kai tik didkunigaikštis pradė
siąs karo žygius, jis galįs būti 
tikras, kad tuojau jo pusėn 
pereisią bent 100,000 sovietinių 
kareivių Ukrainoj. Baku kraš
te (Kaukazijoj) prieš sovietu 
valdžią sukilsią dar bent 50,- 
G00 vyrų.

Carininkų žygius apsiėmus fi 
nansuoti Anglija

“Slaptame cirk įdare, kurį 
didkunigaikštis Mikalojus iš
siuntinėjo ištikimiems carinin- 
kams visoj Rusijoj, jis paduo
da smulkmeningą planą sukili
mų, kurie turėjo būt baltagvar
diečių pradėti visoj sovietų 
Rusijoj. Visur turėjo būt vedi
ma terorizmo kampanija, naiki
nimas valdžios trobelių, gele
žinkelių stočių | kariuomenė; 
depo ir arsenalų. Keletas tokių 
naikinimų jau įvykinta.

saugumą, li
to ignoruoti, 
kad Anglijos 
srautus nuodų

“Kitame didkunigaikščio Mi
kalojaus išleistame cirkulare 
jis užtikrina savo emisarus so
vietų Rusijoj, kad Anglija ap
siėmus jo kampaniją finansuo
ti.

“Mes turime dokumentų, ku
rie tikrių tikriausiai parodo, 
kad šį pastarąjį carininkų ju
dėjimą finansavo Anglija.

Chicago, III. Antradienis, Liepoę-July 5 d., 1927 <^437 -
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Wiiiiam C. Bridge.man (anglas), Ilugh S. Gihson (amerikietis) ir M muro Saito (japonas), atstovai nusiginklavimo

Kinai Šanchajuj grūmoja 809 LeĄ kareiviu užsi
visuotinu streiku

Reikalauja, . kad svetimšalių 
koncesijos administracijoj ir 
kiniečiai turėtų balso

7 asmens žuvo traukiniui 
užgavus automobilį

• J

BELMAR, N. J., liep. 4. — 
Pennsylvania geležinkelio trau
kiniui užgavus bėgiuose susto
jusį automobįlį, buvo užmušti 
septyni asmenys: Mrs. Catheri- 
ne Damiano, 34 metų amžiaus, 
keturi jos vaikai, kurių vy
riausias buvo 13 metų, Mildred 
Ballentino, našlaitė, 18 metų, 
ir Santo de Filipe, 57 m.

Milžiniška protesto de
monstracija Phila.

10,000 darbininku reikalauja, 
kad Sacco ir Vanzetti butų 
paleisti

nuodijo mėsa
Amerika-rajus tii( kurie 

darba dirba
Mos klerikališki 
maištininkai sumušti

LONDONAS, liepos 4. — 
Sunday Pictorial paskelbia te
legramą iš Varšuvos, kuria 
praneša, kad 800 lenkų karei
vių, stovinčių netoli nuo Poz
nanės, susirgo, 
supuvusia mėsa.

ŠANCHAJUS, Kinai, liepos 
4. — Visoj tarptautinėj kon
cesijoj kiniečiai uždarė savo 
krautuves ir įmones, protestuo-! sako, kad trys šimtai kareivių 
darni, kad koncesijos adminis- veikiausiai nebepasveiksią. 
tracijon kiniečiai neįsileidžiami 
ir visai neturi ten balso.

Nežiūrint, kad svetimšalių į 
koncesijoj kiniečiai sudaro 95 
nuoš. gyventojų ir sumoka 70 
huoš. mokesnių, jie neturi bal
so rinkimuose, jiems užginta 
įeiti į viešus parkus, lankyti 
miesto orkestro koncertus etc. 
Kiniečių masėms mokyklų di
delė stoka, tuo tarpu kai sve
timšaliai savo vaikams turi 
pakankamai mokyklų, lygiai 
svetimšalių kaip ir kiniečių pi
nigais laikomų.

Kiniečių pirkliai ir šiaip biz
nieriai vakar laike masinį mi
tingą, kuriame buvo priimta 
rezoliucija nemokėti padidintų 
taksų (mokesnių), kaip kad 
svetimšalių koncesijos adminis
tracija nutarė reikalauti. Susi
rinkimas nutarė, kad jei sve
timšaliai bandys jėga išreika
lauti mokesnius, paskelbti vi
suotinį streiką, kaip kad buvo 
1925 metais, ir • paralizlioti 
miesto finansus. Masiniam mi
tingui pirmininkavo 
premjeras C. T. Vang.

buvęs

KONSTANTINOPOLIS BU- 
SIĄS PERKRIKŠTYTAS

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, liepos I. Ryšy su Tur
kijos prezidento Mustaf’os Ke- 
malio atsilankymo iškilmėmis 
praneša, kad Konstantinopolio 
vardas projektuojama pakeisti 
Mušta l os Kemalio vardu, šiaip 
Konstantinopolis paprastai yra 
vadinamas Stambulu.

NEW ORLEANS, La., liepos 
4. Kalindamas čia darbo ir 
kapitalo santykiais Amerikoje, 
Darbo sekretorius (ministeris) 
James .1. Davis pasakė, kad 
“Amerikos darbdaviai ir biz
nio žmonės kas metai vis la
biau ir labiau susipranta, kad 
jų pačių gerovė yra neperski
riamai susiėjus su jų darbi
ninkų gerove.” Aukštos algos 

; ir stambi gamyba reiškią ge
rus pelnus. Darbo žmogus, 
kurs patogiai gyvenąs ir inte
resuojasi. kurs žinąs, kad jo 

MIIAVAUKEE, Wis„ liepos I vaikai turi pragumų dar aukš-
4. Sekmadienį buvo suimta čiau prasisiekti, 
arti 500 asmenų, kurie perank- 
sti pradjejo “Liepos Ketvirtą
ją” švęsti, tai yra, jau liepos 3 
ėmė feierverkus spraginti ir 
šaudyti, 
tatymais perankstyvas “šventi
mas” feierverkais, sprogstamo-1 
mis medžiagomis ir šaudymais 
užginta, nes dėl jų dažnai at 
sitinka nelaimių.

pavalgidinti 
Pranešimas

Areštavo 500 asmenų už 
i perankstybjį “Fortdžiu- 

lajaus” šventimą

MEKSIKOS MIESTAS, liepos 
Iš Guadalajaros praneša, 

valstijoj katalikų 
klerikališki maištininkai puolę 
Ciudad Guzman miestą. Puoli
kai betgi buvę federalinės ka
riuomenes dalies, pulkininko 
Otero vadovaujamos, stipriai 
sumušti ir priversti bėgti, pa
likę užmuštuosius ir sužeistuo
sius. Maištininkų įvadas Ser- 
vando Cannle buvęs suimtas 
gyvas ir čia pat sušaudytas. 

* •
Prezidentas Calles įsake at

leisti iš tarnybos Gonzalo (^a- 
pramonėj; departamento 

ne kad jis j J viršininkų. Girdėt, 
prasisiekęs, toks žmogus esąs Į c.arillo busiąs dar areštuo 
geriausias pasauly darbininkas. ■ tas ir atiduotas į teismo ran

kas. Jis esąs kaltinamas dėl 
turėjimo ryšių su aliejaus 
kornpenijomis.

f

šiandie Amerika yra rojus 
tvirti-. Kauntės ir miesto Įs- tų, kurie darbą dirba,

; no Darbo sekretorius. “Pasau
lio istorijoj dar nėra buvę val
stybes, kur socialinė kasta bu
tų buvus taip menkai vertins

ima, bet kur butų buvęs taip 
aukštai vertinamas sunkus

i
darbas. Tikroji Amerika, kuri 
ką reiškia, neklausia tavęs,

Prašė policijos leidimo 
m:šauti savo draugą

Ą 

kad Jalisco

100 žmoniy žuvo parako 
laivams sprogus

LAKE BORES4, III., liep. 4. j{as egj jį jjausja; j<ą įu mo_ sprogo
— Carl Yeargin ir Fred Smith. 
buvo geriausi draugai, 
dirbo viename Lake 
garaže. Prieš savaitę 
Yeargin buvo atleistas 
bo, ir dalykai pakitėjo. Vakar mas. 
Smith atėjęs pas policijos virst-j 
ninką prašo:

“Susimildami, 
permitą.”

i “Permita kam?” klausia še 
fas.

“Noriu nušaut
Lenda, nelabasis, prie mano pa
čios, kai aš garaže dirbu, Ir 
suka jai galvą,” paaiškino, 
Smith.

Policijos šefas atsakė, kad 
medžioklės sezonas dar neatsi
daręs, ir patarė jam kreiptis 
geriau į teismą.

Abudu ki’ kl» «*“ JPadnrvt;
Forest l)an?ato, kad tu gali savo dar- 

betgi hą dirbti, tau kelias atdaras ir 
iš dar- tavęs laukia gausus atlygini- 

»

ŠANCHAJUS, Kinai, liep. 4. 
Jangtse upėj, ties Nankinu. 

» du parako prikrauti 
Ir kai ji; laivai. Baisaus sprogimo dau

giau kaip šimtas žmonių buvo 
užmušta, daug kitų ‘sužeista. 
Padaryta taipjau milžiniškų 
'materialinių nuostolių.

Davis pasakė, kad bolševikų 
išrašykit ma.n propaganda Amerikoje jo nė 

kiek nerupinanti.

Sudegė Radzinių 
kaimas

4
Yearginą.

KAUNAS. Papilės valsu.. 
Radzinių kaime sudegė penkių 
ūkininkų 11 trobesių. Nuosto
lių 23,300 litų. Padegė 5 metų 
amžiaus vaikas Mečislovas Mo
ckus, gyvenąs ten pat. Vedama 
kvota.

40 asmenų mirė nuo 
kaitros Ohioj >

spiracijas prieš sovietų Rusiją 
žino geriau, ne kad mes. Todėl 
gi, nors jie visi veda bendrą 
šmeižtų kampaniją prieš mus, ‘pradužęs
savp širdies gelmėse jie 
gerai, kad kitaip pasielgti

žino
mes

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

■ Iš dalies apsiniaukę ir nenu
sistojęs oras; nedidelė tempe-

LAKE GEORGE, N. Y., lie- raturos atmaina; pusėtinas
pos 4. Ties G*len Eyrie užsi- mainąsis vėjas.
gavęs į povandeninę uolą ir

_ i paskendo Ląke 
George garlaivis Sagamore. Vi
si jo pasažieriai ir įgulos žmo
nės buvo išgelbėti.

buvoVakar temperatūros 
vidutiniškai 68° F.

Šiandie saulė teka 5:20, lei
džiasi 8:29. Mėnuo leidžiasi 

j 12:09 ryto.

CLEVELANI), Ohio, liep. 4. 
— Per dideles kaitras praeitą 
penktadienį ir šeštadienį Ohio 
valstijoj nuo karščio mirė, kiek 
žinia, keturiasdešimt žmonių. 
Daug kitų susirgo nuo perkai
timo.

PHILADELPHIA, Pa., liep. 
4, — Vakar Philadelphijoj į- 
vyko milžiniška demonstracija 
protestui prieš pasmerktųjų 
mirties bausmei darbininkų, 
Nicola Sacco ir Bartolomeo 
Vanzetti, nužudymą. Demons
tracijoj dalyvavo apie 10 tūks
tančių darbininkų, jų žmonų Ir 
vaikų.

Kad neįvyktų neramumų, 
demonstracijai daboti buvo pa
siųsta 8,000 policininkų, tečiau 
jokių neiiimumų neįvyko.

Parke, kur demonstrantai 
buvo susirinkę mitingui, šeši 
kalbėtojai savo kalbose reika
lavo, kad Sacco ir Vanzetti, 
kaip nekalti ir neteisingai pa
smerkti, butų tuojau paleisti iš 
kalamo.

Gilės kariams sukilus 
prieš diktatorių

BUENOS AIRES, Argentina, 
liepos 4. — Pranešimai iš San
tjago, Čilės sostinės, sako, kad 
politinė situacija Čilės respub
likoj pasidarius labai rimta. 
Kariuomenės ir laivyno dalys 
sukilusios prieš prezidento gen. 
fbanezo diktatūrą.

Pabaltijo valstybių ir 
SSSr! tarifo konfe

rencija
KAUNAS. — Birželio mėn. 

8 dieną Rygoje prasidėjo tie- 
siogjinio susisiekimo Liettivan 
Latvija-Estija ir Rusija tarifų 
konferencija, kurioje Lietuvą 
atstovauja geležinkelių valdy
bos komercijos tarnybos virši
ninkas inž. C. Liandsbergis. 
Birželio mėn. 20—25 d. Rygoje 
prasidės tiesioginio susisiekimo 
Vokictija-Rusija per Lietuvą 
tarifinė ir technikinė konfe
rencija, kurioje dalyvaus Lie
tuvos atstovais traukos tarny
bos viršininkas inž. Dobkevi
čiaus ir važiuotas tarnybos vir
šininkas inž. A. Grinkevičius.

DEMPSEY BROLIS NUSIŽU
DĖ, NUŠOVUS SAVO ŽMONĄ ✓

SCHiENECTADY, N. Y., lie
pos 4. - John Dempsey, bu
vusio boksininkų čempiono 
Jack Dempsey brolis, nušovė 
čia savo žmonų, paskui pats 
nusišovė. John Dempsey buvęs 
liguistas žmogus ir gėręs. Del 
to žmona buvo, sako, jį pame
tus jau daugiau kaip metai lai
ko.

LINČIAVO NEGRĄ

LINV1LLE, N. C., liepos 4. 
— Govėda baltųjų sugavo neg
rą Brodus Milleu, iš Ashvillės, 
užmušė jį ir Sušaudė. Negras 
buvo įtartas dėl užpuolimo ir 
nužudymo vienos baltos 15 me
tų amžiaus mergaitės.
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Namai ir Žemė Statyba veikli Klausimai
Lietuvių Nekilnojamu Turto Taryba 

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

K. J. MACKE, Pirmininkas — 2486 W. 59th Street
J i UšKEVlėlUo, Seki et ori u s — 3647 Archer Avė., Lafayette 4195
A. N. M AS U LIS, Iždininkas — 6641 So. Western Avė., Republic 5550

Indiana
kurios

padarė nuodugnų
statybos srityj, 

pabaigos gegužes
biskutį buvo atsiliku-

Li me
st a- 
ty-

sta

Kaip atrodo šlij diany 
biznis?

reikalaujama pažinti nors syar 
Iriuosius legalius principus, kad 
jis pats žinotų ir galėtų patar
ti kitiems. Daugelio žmonių ge
rovė priklauso nuo 
kompetentiškumo.

Pagaliau real estate profesi- 
reikalauja iš 

sąžiningumo, 
pasitikėti 
jo patarimais,
pats kitokioj srity, ne

galimybės susipažinti su

ti gonto

savo na- 
Klientas 

savo agen- 
nes bu-

paimtą iš 
žurnalo 

Associa-

Nekilno- 
tobulinu 

traukiant

Dal al tinis biznio .stovis vaiz
duojamas gana įvairiai. Vieni 
žiuri, kad šalies pramonė ir 
prekyba gerokai atsiliko nuo 
pereitų ir užpereitų metų; an
tri vėl tikrina, jog viskas esą 
normalu ir tvarkoj. Patiekti 
nors menką vaizdą apie visos 
šalies biznį, žinoma užimtų, per 
daug vietos ir butų kaip ir pa
šalinis dalykas “Namai ir 
žemė” skyriui. Todėl 
siu tik bendrą mintį, 
Amerikos bankierių 
“American Bankeis
tion Journal” June 1927. Ten 
sakoma:

“Bendrai priimtoji nuomo
nė, kad pereituose keliuose mė
nesiuose apsireikš didėjantis 
gyvumas pramonėj, dabar jau 
patvirtinta dieninių, savaitinių 
ir mėnesinių statistikų. Niekas 
dabar neabejoja, kati po naujų 
metų biznis sistematingai kylo.

“Yra daug davinių, rodan
čių, jc. g šioji šalis gali tikėtis 
turėti neapribotoj ateity gerą 
biznį ir “prosperity”. 1920 bu
vo gana sunku, nes perdaug 
turėjom įvairių prekių, nepap
rastai brangiai įkainuotų. Šian
die nėra didelio inventoriam 
Sandėliai apituščiai. Išdirbėjai 
perka ir gamina tiktai tą, kas 
galima greitu laiku parduoti.

“Impnt konkrečiai statyba, 
automobilių industrija, gelžke- 
liai ir kiti aiškiai nurodo į 
biznio stiprumą.” — S. S.

ja 
rių 
turi 
tu ir 
damas 
turėjo
įvairiom pusėm šio plataus ir 
atsakomingo biznio.

Amerikos Lietuvių 
j amo Turto Taryba 
real estate profesiją,
prie savęs visus žymesniuosius 
agentus. Visuomenė ja pasitiki, 
nes tarybos pamate stovi teiki
mą/ teisingo patarnavimo.

— Naujas Narys.

Naujas namų savi
ninkas

kitiMatydamas, kad visi 
perka vieną ar kitą rūšį nekil
nojamos nuosavybės. P-as J. 
Stungis, Universal State Banko 
skyriaus vedėjas, ėmė ir pats 
nusipirko gražų mūrinį 2 flatų 
namą, 4111 So. Rockwell str., 
Prighton Parke.

VVell, who’s next? — XXX.

Sumetimais 
stono kompanijos, 
tistikai 
rinėjimą 
met iki 
tyba tik
si nuo pernykščių motų.

Taip pernai statybos biu
džetas pirmaisiais 5 mėnesiais 
buvęs $2,881,500,000, o šiemet 
$2,871,000,000. Tolinus, remian
tis skaitlinėmis, surinktomis 
keliuose šimtuose miestų, ge
gužės menesio statyba siekusi 
$845,000,000. ši suma yra auk
štesnė, negu suma, skirta sta
tybai pereitų metų gegužės 
mėnesiui.

Ir gegužės mėnesio skaitli
nės liudija dar, kad vasarai jsi- 
siuhavus, įsisiūbavo ir Statybai 
Be to, daug kitų faktorių duo
da pamato manyti, kad staty
kis veiklumas nusitęs iki metų 
pabaigos.

Vienas tokių faktorių yra 
tas, kad šiemet visuomenės dar
bai (public works) varoma 
platesnėj skalėj. Planuojama 
statyti didokas skaičius didžiu
lių teatrų. Tolinus, kas ypač 
turi būti įdomu chicagiečiams, 
slinkimais (stambiosios pramo
nės vakarų link žada taip Chi- 
cagai, kaip kitiems promoni- 
niams vakarinių valstijų pra
monės centrams veiklios sta
tybos dar ilgokam laikui.

Jau šiandien vidurvakario 
valstijos išleidžia rinkon 29.5 
nuošimčius visos šalies gamy
bos produktų, šios rųšies pir
menybę 
kys ir 
ateityj.

1 Klaus, Kaip apsaugoti “beiz- 
mentą” nuo vandens? Smar
kiai palijus mano namo rūsys 
prisipildo vandeniu ir nežinau 
kaip nuo to apsisaugot. K. D.

Atsakymas. Nemačius namo, 
sunku tikrai pasakyti, koks ap
sisaugojimo būdas geriausia 
tiktų. Patartina beizmento sie
ną išlipyt moliu arba .cemen
tu, o iš oro įdėt dūdas, kurios 
vandenį trauktų šalin.

Savaitės apyvarta
nekilnojamos
reiškėsi sc-

2,079, sumoj

Pereitoj savaitėj 
nuosavybės biznis 
kančiai: i

Namų parduota
$2,117,086.

Morgičių išduota 2,810, su
moj $23,679,900.

Leidimų namams statyti 227, 
sumoj $4,335,100.

Prie 63 gatvės ir Troy pra
dėdama statyti šeimyninis vieš
butis iš dviejų ir trijų kam
barių. Jame tilps taipogi res
toranai ir krautuves. Namas 
kainuos apie pusę miliono do
lerių.

Pirk gerą medi statybai

ADAM DIDUR, ŽYMUS BASKO, METROPOLITAN OPERA KQMPANIJOS

?W$

sunki užduotis —yra“Opera
darbas —• niekuomet dainininkas 
negali užmiršti pagalvoti apie sa- 
vo balso pedėtį ir savo gerklę, 
žmogus turi išsižadėti daugelio 
kasdieninių smagumų. Vienok 
laimei, persitikrinau, kad Lucky 
Šri kės nei biskučio nekenkia mano 
gerklei, vienok suteikia didžiausio 
malonumo.”

kalbamas sritis palai- 
veikiausia sustiprins

Statant namą yra daug pa- 
togiau ir ekonomiškiau vartoti 
geresnės rųšies medį. Kaip ne
būtų gerai atliktas darbas, 1/et 
jeigu medžiaga yra menka, 
viskas bus žemos vertės.

šiandie rasime daug namų, 
kuriuos statant buvo vartota 
silpnas medis. Jų amžius, žino
ma, bus trumpesnis.

It’s toasted
APSAUGOJIMUI JŪSŲ BURNOS

Chicagos lietuviai do- ' 
maujasi kliubu Pirko namus

Retas kuris sumanymas su
kėlė tiek daug diskusijų, kaip 
projektuojamas Lietuvių Kliu-( 
bas. Iš įvairių miesto dalių gir 
dime. užklausimus, pastabas, 
patarimus ką ' ir kaip daryti. 
Kai kurie net ėmė nekantrau
ti ir skųstis, kodėl visas da
lykas taip ilgai užtęsiamas.

Bet, panašiuose atsitikimuose 
skubintis nėra reikalo. Pirma 
negu galutinai susitarti dėl pir
kimo, reikia gerokai apmąstyti 
ir atsiklausti plačiosios visuo
menės.

Yra rimtas pasiūlymas pirk- 
kurie įrodo ti gražų milionieriaus palocių, 

kompetentiškumą šiame 4830 Drexel blvd. Kaina apie 
Pirmiausia reikalinga $120,000. Vieta labai tinkama 

apsipažinti su pačiu miestu ir ir lietuviams nesarmata butų 
jo žemės kainomis. Agentas tu- susirinkti įvairioms iškilmėms, 
ri būti savo rūšies pragmatis- Ar 
tu, t. y. atspėti kurion pusėn šis 
krypsta žmonių masės apsigy- Bet 
venti ir steigti biznius. Iš jo go.

Real Estaie profesija
Ilgas ir sunkus yra kelias į 

kiekvieną profesiją. Reikalinga 
daug darbo, mokslo ir tam tik
rų principų, kad užsitarnauti 
garbę būti vienos ar kitos pro
fesijos nariu.

Nekartą jau rašyta, kad ne
kilnojamos nuosavybės agentu 
gali būti tik tie 
savo 
darbe.

bus surastas geresnis negu 
namas — sunku pasakyti, 
ieškojime nėra nieko blo-

Morgan Parko gyven-

Parduoda ežero 
pakrantes

Senas 
tojas, p. Antanas Jarukaitis, iš
mainė savo rezidenciją į gra- 

1 žų dviejų gyvenimų 
namą, prie Marųuette 
su p. J. Leleika.

Taipgi plačiai žinomas Mar- 
(Įiiette Manore kaipo gerų na
mų bildavotojas p. Carl Cia- 
ras, pardavė savo tik ką už
baigtą budavoti arti Marųuette 
parko gražų ir moderniškai 
įrengtą 8 gyvenimų kampinį 
aparlamentinj namą, p. Her- 
men Binder (svetimtautis), už 
$49,000.

Viršminėtų nuosavybių par
davime ir finansavime patar
navo kaipo suvedėjai-brokeriai 
Liet. Nekilnojamų Turto Ta
rybos nariai K. J. Maekc- & Co., 
2436 W. 59th St. -

Linkėtina namų savininkams 
geriausios kloties naujuose na
muose. —Kazys.

mūrinį 
parko,

Rea.l estate vystosi Chicagoj 
ir aplink stebėtinai greit, štai 
viena kompanija užpirko apie 
3,000 akrų žemės tarp Indiana 
Dunes Parko, ir Michigan City. 
Bendras investmentas sieksiąs 
$10,0(K),(M)O.

Ežeras traukiąs žmones. Ka
dangi Illinois valstijoj turime 
tik 40 mylių kranto, o India
na 90 mylių, tai šių plotų toli 
gražu neužtenka 10,500,000 gy
ventojų Chicagos srity.

šis nepaprastas susiįdomavl- 
mas smiltynajs aiškinamas 
tuom, kad liuosų plotų’ aplink 
Chicagą labai mažai beliko.

šis 37 aukštų namas buvo 
pradėta® statyti 1915 metais. 
Jis turėjo tuomet 16 aukštų, 
nes miestas neleido statyti 
aukštesnių negu 200 
turiems metams 
miestas pakėlė pėdų 
260. Bokštas tuomi 
jo ir paaugo iki 21
1923 metais įstatymas vėl 
vo pakeistas ir Roanoke 
mas tapo vienu didžiausių 
soj Chicagoje.

šis pavyzdys parodo, kaip 
netikusi įstatymai gali varžyti 
statybos laisvę.

pėdų. Ke- 
praslinkus 
skaičių iki 
pasinaudo- 

aukšto. 
bu- 
na- 
vi-

Reikalinga priežiūra

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Peoples Furniture Co.
DIDŽIAUSIOS LIETUVIU KRAUTUVĖS CHICAGOJE 

Užpildytos su aukščiausios rųšies, Planais, Radioin.s, Rakandais, Kau
rais, Pečiais ir visokioms namų reikmenims.

Taipgi išdirbinėja dailiausius seklyčioms setus 
nuosavoje dirbtuvėje. —*

Ir yra autorizuoti pardavinėti labiausiai 
išgirtus muzikalius instrumentus.

Roanoke bokšto istorija
Jau galutinai užbaigtas bu- 

davoti vienas aukščiausių mie
sto triobesių — Roanoke Bok
štas’prie Madison ir La Šalie.

■įj '
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Daugelis žmonių labai mažai 
kreipia domės į išorinę namo 
išvaizdą. Dažų nubirėjimas,, 
sienų, laiptų sukinimas, yra 
skaitomas mažmožiu. Bet tas 
kaika.da pakenkia pačiam savi
ninkui. . |

18-tos gatvės apielinkėj, ne-1 
lapai senai vienas lietuvis no- ; 
rūjo atnaujinti pirmą morgičlų, 
sumoje $6,000. Atėjo apkainuo- 
tojai ir ėmė žiūrėti. Jie paste
bėjo, ka,d ten tas apleista, o 
kitur kitas ir rezultate patiekė 
neprielankų raportą ir atnauji
nimas buvo atmestas, žmogus/ 
imdamas antruosius morgičius 
turėjo sumokėt kelius šimtus 
komiso, visai bereikalingai.

Gatvių platinimas 
Chicagoje

ši vasara Chicagoj bus žymi 
dar ir tuom, kad praplatins 
pusėtiną skaičių gatvių, žino
mos mums Halsted ir Ashlar^į 
gatvės jau gerokai padidintos. 
Nuosavybių kainos savaime pa
šoksią ir biznis esąs daug gy
vesnis.

žymiausią dalį išlaidų šiame 
pakelia visi taksų mokė- 
o kokį ketvirtadalį 
savininkai.

darbe 
tojai, 
namų

tai

Pirko ir pardavė

KIMBALL PIANUS ir R. C. A. RADIOLAS

rųšis ir gerai įsi-Tik pailgindami prekių 
vaizdindami j Jums teikiamą patarnavimą 
ir tvarkingą šios pirklybos vedimą, Jus da- 
žinosite, kad visuomet* apsimoka pirkinėti 
namų reikmenis labiausiai' atsakančiose 
(Most Reliable) Krautuvėse. Todėl Jus 
visais žvilgsniais busite geriau patenkinti 
lankydami I’eoples Furniture Co. Krautu
ves, nes jus čia rasite geriausias prekes ir 
patarnavimą už mažesnį atlyginimą.

Lengvins Išmokėjimo Budus Pritrūkom Kiekvienam 
Pagal Išgalę

Dvi Krautuvės ir Setu Dirbtuvė

4177-83 Archer Avė., 1922-32 S. Halsted Št.
Lafayette 3171 Fanai 6982 l.
M. KEŽAS, Vedėjas J. NAKROŠLS, Vedėjas hM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

i Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzia 8992

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

CHICAGO, 1LL.

Albany avė. ir 41 gat. 25x- 
123. Jonas Gondek Antaninai 
Mukus.

----------- ----- ooo-----
Trysdešimt septinta ir Lowe Maplewood avė. ir 70 g. 30x- 

aye. 60x125, skola $14,000. $15,000 vertės, 3967-69 Archer 
Ahtenas Olis — Stove Rum- Micka ■— M. Simanaičiui, 
cnak.

Loomis s 
skola $9,500. 
kas — Jonui Kapiui. 

----- ooo—

----------OOO-'-------

Ciceroj, Grand Land Assn.
Alfred Dellarmi

—ooo
t. ir 18 pi. 24x122; skola $9,000.

B. Zajančkaus- - - Kazimierui Gasėnui.
Statys namus.

Jokantų broliai gavo leidimą
i

statyti vieno aukšto garažių. 
$15,000 vertės, 3967-s9 Archer 
avė. Architektas M. Žaldokas.

----- ooo —
Mikutis,’ 4615* S. Flournoy 
s Ui lys mūrinį namą k ra uavę. 

tuvei ir butui, 2539 W. 69 st. 
Kainuos $0,500.

----- ooo
N. Malkus vieno aukšto 

murinę krautuvę 12xGl. 6846 
N. Western Avenue.
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me pečiuje bent 10 minutų 
paskui sumažink ugnį ir kepk 
50 minutų, arba pakol obuoliai 
nebus minkšti. Padarysi vieną 
didelį pajų.

SPINAKV SRIUBA.

IV2 puoduko virtų špinakų
1 vidutinio didžio svogūnas
1 šaukštą sviesto
Į/į puoduko baltos sausos 

duonos trupinių
2 puoduku buljono (sriubos)
1 pu o< taką saldžios Smetonos 

arba milko
truputį pipirų

šaukštuko druskos
1 šaukštas miltų
2 šaukštai šalto vandens
Virk svogūnus svieste, žiū

rėk kad jie butų tik išvirę, o 
ne iškepę. Pripilk sriubą, su
dėk duonos trupinius, druską 
ir pipirus ir virk keletą minu- 
tų. Išmaišyk miltus su šaltu 
vandeniu, ir pripilk prie pirmo
jo mišinio ir virk 10 minutų. 
Ant galo sudėk špinakus ir 
Smetoną.

Jeigu neturi buljono, tai gali 
vartoti vandenį, bet turėsi da- 
pilti dauginus Smetonos. Pa
duok su šaltais virtais ir smul 
kiai supjaustytais kiaušiniais.

puode. Dėk apmiltuotus šmo
tus. Kepk ant karštos ugnies 
pakol gerai parus. Paskui pa
dėk puodą pečiun is kepk tuo
se taukuose ir svieste pakol 
višta bus minkšta. Išimk viš
tieną, sudėk 2 šaukštus miltų 
ir duok tegul pasikepina. Pas
kui supilk atskiestą saldžią 
Smetoną ir virk 3 ar 4 minutes. 
Gali dadėti daugiau druskos, 
jeigu yra reikalas. Taip iškep
ta višta būna skanesnė, minkš
tesnė ir ne taip sausa. Paduok 
stalan su virtais žaliais žir
niais, keptom bulvėm, salotais 
su agurkais ir Smetona. Viš
tienos pakaks šešioms ypatom.

ŠOKOLIAD1NIS GHARLOT- 
TE RUSSE

>4
u
‘4 druskos 

išplaktos, sald •

vanillos
(s|x>nge etikes)

aelatiną 5 minutes

KEPTA VISTA IR DAŽALAS

3 sv. višta
2 šaukštukai druskos 
1/8 šaukštuko pipirų 
1/3 puoduko taukų 
14 puoduko sviesto 
Miltų, kuriais apvelsi vištą • 
1 puoduką saldžios Smetonos

NAUJŲ. ŽALIŲ OBUOLIŲ 
PAJUS

l>/2 puoduko gerųjų, baltųjų 
miltų

6 laukštai taukų
•% šaukšto druskos
3 šaukštai saldžios Smetonos
3 šaukštai vandens
6 žali, nauji obuoliai
1 puodukas cukraus
Nutmeg
Persijok sumaišius miltus 

su druska. Įtrink taukus į mil
tus su ranka, pakol miltai bus 
panašus į rupų smėlį. Dapilk 
atskiestos, saldžios Smetonos, 
kad atskiestus pasidarytų* 
minkšta gera tešla iškočioji- 
mui. Iškočiok tešlą, išklok blė* 
tį. Sudėk pusę cukraus, pas*

1 šaukštukas Želatino
1/3 puoduko šalto vandens 

puoduko karšto vandens 
puoduko cukraus 

puoduko kakao 
šaukštuko

1 puodukas 
žios Smetonos

1 šaukštukas
Biskvitų —
Mirkyk

šaltam vandeny. Dapilk karšto 
vandens ir gerai maišyk, idant 
ištirptų. Persijok bent keletą 
sykių kakao ir cukrų kartu su
maišydama. Pridėk kakao su 
cukrum. Dapilk atšaldytą žela
tiną ir pridėk druskos. Ant ga
lo sudėk ir lengvai išmaišyk 

|su plakta saldžia smetona.
Supiaustyk ilgais, plonais 

■šmotukais sponge cake ir su
dėk molinin indan. Užpilk tiek 
mišinio, kad biskvitai butų 
padengti bent vieną colį. Pa
dėk ledaunėn, kad atšaltų. Pa
dabink su plakta saldžia Sme
tona ir uogomis.

AGURKŲ IR KIAUŠINIŲ 
SANDVIČIUS

vid. didumo agurkas 
šaukštas tarkuotų svogu-

1 puodukas vandens arba 2 kui nuvalytus, nuluptus ir su*
puoduku pieno

2 šaukštu miltų.
Nuvalyk ir sukapok vištą, 

apipilk miltais. Ištarpink svies
tą ir taukus vienoj skauradoj 
arba sunkiame geležiniame

piaustytus obuolius ant vir
šaus obuolių supilk likusį cuk
rų ir tarkuotą nutmeg arba ci
namonus. Viršų apdengk liku
sia tešla, kurią su šakute gerai 
perdurk. Pradėk kepti kąršta-

M A D O S

,nų
4 kietai virti kiaušiniai
Salotų lapų, mayonnaisė da

žnio.
Nulupk, išimk sėklas ir su

kapok smulkiai šviežių agurkų. 
Pridėk svogūną sukapotus k tau 
šinius ir gana mayonnalse, 
kad viskas kartu taikytus. Ap
tepk balta duona sviestu, už- 

, dėk salotų lapų ir mišinio. Pa- 
j darysi 6 gerus, vasaros karš
čiams sveikus sandvičius.

STRAWBERRY ICE CREAM

kvortą stravvberries
1 iki puoduko cuk- 
žiurint ar uogos buą dau- 
ar mažiau rūgščios.

šaukštu citrinų sunkos

per sietą.

nuo 
raus 
giau

2
truputį druskos

1 puoduką milko
1 puoduką saldžios Smetonos 
Sumaišyk milką su saldžia 

Smetona ir a-tšaldyk. Sumaigyk 
uogas ir perleisk
Turi būti du upoduku 
uogų košės. Pridėk cukrų prie 
uogų košės, padėk į šalį tegul 
cukrus ištirps. Pridėk citrinų I 
sunką ir druską, paskui su
pilk uogų košę prie Smetonos 
ir milko. Sumaišyk kaip pap
rastą ice cream. Padarysi 1 1/3 
kvortą šaltakošės.

VYŠNIŲ IR PINEAPPLE 
KOŠĖ 4

išimk

3084 Graži vasarinė suknelė. Gali
ma siūdinti iš bile lengvos materijos. 
Tinka kiekvieno amžiaus moterei ar
ba mergaitei. Sukirptos mieros 15, ir 
18 Aietų ir 86, 38, 40 ir 42 colių per 
krutinę. 36 mierai reikia 3 7/8 colių 
materijos.

Norint gauti viena ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
Midų o tą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 9o. 
Halsted St., Chicago, III.

3085 Kiekviena smarki moteris 
gali pritaikyti sau skrlbėlaitę prie 
kiekvienos suknelės. Kokios spalvos 
suknia, tokios tinkamos spalvąs skry
bėlė. čia padouta 4 rūšių skrybėlės. 
Skrybėlei No 3, No 4 kiekvienai po 
1/4 yardo materijos.

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

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

3 kvortos vyšnių
1 pineapple
5 puodukai cukraus
Nuplauk, išvalyk, 

kaulukus sumalk (per mašinė
lę kur mėsą malsi) vyšnias; 
Nebijok, kad pasidarys daug 
sunkos nuo vyšnių —-tai nie
ko, beverdant vyšnių , sunka 
suvirs. Su pineapple taip pat 
padaryk — sumalk. Sumaišyk 
vyšnias su pineapple, pridėk 
duknų ir duok pastovėti va* 
tandą laiko. Vjrk Rnt mažos 
ugnies nuolat , maišydama pa
kol nepasidarys tiršta.

Supilk į sterilizuotus stiklus 
ir kaip atšals Užpilk parafinu. 
Gali taikyti visą žiemą. Gerai 
ant duonos užtepti, vaikams ir 
užaugusiems.

T

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

siųsti man pavyzdį No —

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. Halsted St., Chicago, I1L 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No ~~

Pašalink Koėuli, ŠaltifGaL 
vagele, Ramstoma ir Visa* 

pylas ir Skausmus

Mieros ____ ___ __  per krutiną

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir vaist)
----- - -j i j-— -— ———-----------------

Mieros_____________ per krutiną

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

....(Miestai’ Vvaistr
-------- .. -------------------

f p
¥!•<>*• aptiaiioM- Mc Ir Sfc puoduką* Ir 
SuSalS. ChUdraa'* Muaterote (iMffrM- 

■4 fono*) M*. r
Geresnis nei Mustard Plaster,

NAUJIENOS, Chicago, DL

Rūgštumai Viduriuose

kolegiją;

Lietuvis Kontraktoriiis

Įvairus Gydytojai

JOS. F. BUDRIK

Išmokit Dressmaking
Lietuviai Advokatai

Telefonai

100 N. LaS'alle St., Chicago, III. 
arba prie vietinių agentų

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

Tel. Boulevard 6487 
4G49 S'o. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
Kenwood 1752 

Praktikuoja 20 metų Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

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

Res. telephone Plaza 8210

Yards 4951 
Mrs. Anielia Jarusz-KHushillas 

AKUAKRKA
3252 So. Halsted St.

BLDG. 
St.
Clark

25 METŲ PATYRIMO
Priteikime akinių dėl visokių akių

Telephone Yarda 0094

DR. MADRIDE KAHN

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE
77 W. Washington

Cor. Washington and
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395

“Phillips Milk of Magnesia” 
Geriau negu Soda

Vietoje sodos nuo dabar pra
dėki! vartoti po biskį “Phillips 
Milk of Magnesia” su vandeniu I 
bile kada nuo nevirškinimo 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 jš skilvio kaipo saturated i 
solution of bicarbonate of soda 
ir palieka skilvį liuosą nuo viso 
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimą viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
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. H 
Phillins nuo 1875.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating 

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

4604 So. Paulina Stn Chicago, III.

WENNERSTENS 
uohemfan (typo 

TIKRI APYNIAI 
TORTINGAME SAMI

Suvedam šviesas ii 
elektros jiegą į nau
jus ir senus namus h 
mainom naujas liam- 
pas į senas; duodameKffi^n 
ant lengvo išmokėji 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

PROCESAS iškelia 
paslėptą skonįpasaulio 
puikiausią apynių ir

Viršnj Univeraal
State Bank

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMESTRIST

Nuolatinės Slogos ir 
Reumatizmas

SKAUSMAS
Ar jų* kenčiat skausmu* bile daly sa

vo kūno, kaip tai nuo Kataro, Inkstų. 
Širdies, Kepenų, Skilvio ar Pūslė* ne
smagumų, Dusulio Reumatizmo, Nuolati
nių Slogų, Užsinuodjimų, Goiterio, Mo
terų lytinio netvarkumo, Nervuotumo, 
Kosdlio, Odos ligų, Socialių ligų ir tt.

Vartokit MERITĖX. Pasauly Geriausia 
ir nekenksmingiausla Gyduolė $1.00 už 
buteliukų.

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

Merltea Lab., |*te*rta 1882
1924 Blue Island Avė.

CHICAGO, ILL.
Siunčiame bile kur už $1.00. 

Nesiunčiame C. O. D.

BUDRIKO NAUJA 
KRAUTUVE

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

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos 
ilgai praktika
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 

■ nauja, 
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymp.

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

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

Pennsyl- 
ligon- 
Sąži- 

patar- 
visokio- 

rieš

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679

Phone Pullman 0621 
Ką tik grįžo iš Europos 

Dr. Lewis H. Lippman 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Nedėlioj 10 iki 1

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

Garsinkites Naujienose

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

Jei kenčiate nuo galvos skaudė
jimo.

Jei skaitant raidės susilieja į daik- 
• tą. H "’;*1
Jei spaudos raštas išrodo dvigu

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

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

pritaikymo akinių

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

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

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vak.

3417-21 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 4705

Chicago, I1L

Kirpimo, Pritaikymo, 
siuvimo, Siuvamos 
mašinos operavimo, 
lengva sistema. Na
muose ir biznio kur
se. Reikalaukit dy
kai knygutes.
Mastei- Dressmaking 

College
J. F. KASNICKA 
190 N. State St^ 

kamp. Lake St. 10 fl.k - - -

Phone Central 1110 
Res. Canal 0403 

JOHN S. RYBICKI 
ADVOKATAS 

54 W. Randolph St. 
Room 607 Woods Bldg.

Grant Works Pharmacy
4847 West 14th Street

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

Išpildau visus 
receptus sąži
ningai ir atsar
giai už pigiau
sią galimą kai
ną. Laikau sa 
vo aptiekoj vi
sus dalykus, ki 
rie tik yra lai
komi didžiau
siose aptiekose. Rekomenduoju gy
duoles ir duodu patarimus. Atei
kite ir persitikrinkite. Visi busi
te užganėdinti.

Saugioji spinta (šėpa) brangme- 
nėms pasidėti atidaryta kasdien 
nuo 8 vai. ryto iki 9:80 vakaro.

J. MALACHOWSKAS

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
’ 127 N. Dearbom St., Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta
3323 South Halsted St.

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

DR. HERZMAN
—Iš ftUSIJOS—

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

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

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

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

(Dienomis: Canal 
8110. Naktį

South Shore 2288 
Boulevard 4136

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

ną.

Gaišinkite Naujianosa
iii— «■*” -• ,

KJURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

Po pietų nuo 8:30 iki 8:00 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

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

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAI

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9600

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, 111.-
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midway 2880

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 Sb. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Tel. Pullman 6377

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

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

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas 3102 So. Halsted St„ Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

John Kuchinskas ir 
Bailys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:00 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienom
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savo žiaurų smurtą Smetona su Voldemaru? Ar ne taip 
pat teisindavo savo galvažudiškus darbus caro ministe- 
ris Stolypinas?

. Ir kaip tyčia prie visų savo idiotiškų išsisukinėjimų 
Rykovas dar priduria ir “aukštą tikslų.” Argi jisai ne
žino, kad obalsis “tikslas pateisina priemones” tai jėzui
tų obalsis, }<uriuo šlykštisi visa protaujančioji žmonija?

Tai, mat, kokiais argumentais tas bolšeevikų komi
saras tikisi pakreipti savo pusėn Anglijos darbininkų 
nuomonę. Aišku, kad jisai neturi mažiausios nuovokosIV99V.............

Z3ZZ 1.751 apie tų darbininkų protavimą.
...... ...... 1.25 1
........... .75
užsieniuose:

...’.*____  $8.00
r......— 4.002.50

I Apie Įvairius Dalykus j

PRASTAS PASITEISINIMAS
Kada žmogus yra 

girtas

ĮkorespondencijosĮ
Portage, Pa.

Piknikas. — Lietuvių Tautos 
Draugystės susirinkimas ir 
bolševikiškos nesąmonės

nepasitenkina net ir tada, kai 
i dvi savaiti uždirba 130 ar 140 
-’olerių. Tuo tarpu dirbtuvėse 
mokama nuo $3.50 iki .54.00 
dienai. Pragyvenimas gi kaip 
vieniems, taip ir kitiems yra 
vienodas. Vienas dar šiaip taip 
gali skursti, o su šeimyna, tai 
tikras vargas.

Mūrininkai gauna $12 die
nai, o karpenteriai $10. Jiems 
bepigu negyventi. Bet kuomet 
paprastas darbininkas turi sa
ve ir savo šeimų pramaitinti 
už 4 dol. dienoj, tųsyk gyve
nimas pasidaro visaj skurdus. 
Toks darbininkas ne tik tinka
mo drabužio, ale ir tinkamo 
maisto negali turėti.

Dabar nebedirbama penkio
se kasyklose: dviejų kasyklų 
darbininkai sustreikavo, o ki
tos šiaip sau užsidarė. Jau pra
ėjo visas mėnuo, kaip užsidarė 
kasyklos. Bedarbių visur pil
na. Bizniai smunka. Visi vai
kšto nusiminę ir galvoja apie 
lai, kada lajkai pagerės.

Važiuoti iš kitur darbinin
kams į Scrantonų jokiu budu 
nepatarčiau. Kurie atvažiuos, 
tai tik bedarbių skaičių padi
dins.

* * ♦

Šiomis dienomis apleido 
Scrantonų kun. Jonas Kuras, 
Šv. Juozapo Lietuvių Bažny
čios klebonas. Jis išvažiavo Lie
tuvon, išgyvenęs Amerikoj be 
pertraukos 33 metus. Kada jis 
grįš, nėra tikrai žinoma, nes J 
savo vietų paliko kitų kunigų.

♦ ♦ ♦

, Vyskupas ' Jonas Gritėnas 
gerai darbuojasi Lietuvių Tau
tiškoj parapijoj. Dabar jis ga
vo iš kokios tai amerikoniš
kos įstaigos nemažai pinigų 
senelių prieglaudos namams. 
Prieglauda vadinsis Vilniaus 
Namai. —J. Petrikys.

Projektuojama buvo pravesti 
visų eilę reformų, kurios butų 
pastačiusios Lietuvų greta tik
rai civilizuotų valstybių.

Dr. K. Griniaus ir Sleževi
čiaus valdžia gyvavo neilgai, o 
vienok nemažai jau buvo nu
veikusi. Dedama buvo visos 
pastangos sukurti Lietuvoj 
tikrai demokratiškų tvarkų. Tai 
buvo gan sunkuš darbas, nes į 
vienų dienų negalima visų val
diškų aparatų perorganizuoti.

Nuo bolševikiško teroro žu
vo Rusijoj Dr. Griniaus žmona 
ir duktė. Bet Dr. Grinius yra 
tiek kultūringas ir humaningas 
žmogus, jog savo asmeniškus 
reikalus su politika jis nemai
šo. Todėl ir komdnistams bu
vo duota žodžio ir susirinkimų 
laisvė. Bet kų darė komunistai 
atgavę laisvę? Ar jie kovojo su 
tais, kurie juos į kalėjimų pa
siuntė ir atėmė iš žmonių lai
svę? Visai ne. Jie ėmė dergti 
ir šmeižti kaip tik tuos žmo
nes, kurie dėjo pastangas su 
šaknimis išrauti klerikališkų 
despotizmų.

Kuomet komunistai .kovojo 
prieš Dr. Griniaus valdžių, tai 
jie tuo pačiu silpnino demo
kratijų. Taip darydami jie kaip 
tik padėjo fašistams nuversti 
Lietuvos teisėta valdžią.

Kai dėl “Keleivio” ir Ame
rikos socialistų, tai Maskvos 
davatkoms aš galiu tik tiek pa
sakyti, jog socialistams niekas 
negali primesti, kad jie butų 
taip aikvoję iš žmonių surink
tus pinigus, kaip kad “Lais
vės” ir “Vilnies” komisarai. 
Kaip tie komisarai aiikvojo 
žmonių aukas, savo laiku iš
kėlė aikštėn Zabulionis.

Maskvos davatkoms patar
čiau skaityti rimtus laikraš
čius ir knygas. Tųsyk jie atsi
kratys nuo fanatizmo ir drau
gijų susirinkimuose nebepliau- 
kš nesųmonių.

—Pasaulio Vergas.

gus gali pakelti daug, o kitas 
mažai; taip sakant, vienas iš
geria už kvoterj, ale pasige
ria už visų dolerį, o kitas kaip 
tik priešingai: išgeria už do
lerį, bet girtas tėra tik Už kvo- 
terį.

Praeitais metais, sako Dr. 
Emil Bogen, Cincinnati ligoni
nėj buvo išegzaminuotą 500 
žmonių. 340 tapo sulaikyti, nes 
tyrimai parodė, jog jie buvo 
girti. Likusieji buvo paliuo- 
suoti su tokia pastaba: “Nėra 
pakankamai įrodymų, kad jie 
butų buvę girti.”

Dabar klausimas kyla, ku
riuo budu buvo įrodyta vie
nų girtumas, o kitų blaivumas?

Dalykas labai paprastas. Cin
cinnati universiteto laboratori
joj tapo surastas lengviausias 
būdas patirti, kiek žmogaus si
stemoj randasi alkoholiaus. 
Tam tikslui egzaminuojama 
žmogaus kraujas arba iškvė
puojamas oras. Tyrimai paro
de, jog žmogus nėra girtas 
(t. y. jis gali pilnai save kon
troliuoti), kuomet viename ku- 
biškamo centimetre jo kraujo 
randama vienas arba mažiau 
miligramas alkoholiaus. Du 
miligramai jau rodo girtumo 
ženklus: žmogus mažiau save 
bekontroliuoja, jo veidas parau
sta, akių išžJura ima kitėti. 
Kalba jis garsiai. Eisena ne
bėra tvirta.

Iš 54 žmonių, kurių kubiškas 
kraujo centimetras turėjo iki 
trijų miligramų alkoholiaus, 
tik apie 14 galėjo šiek tiek 
tvirčiau vaikščioti. Visi kiti 
žymiai straksėjo. Jiems nela
bai tesisekė surasti rakto sky
lutę ir atidaryti duris. Visi 
jie buvo labai linkę peštis.

Jokio sunkumo nebuvo nu
matyti į64 asmenų girtumų, 
kurių kubiškame kraujo centi
metre rasta iki keturių mili
gramų alkoholiaus. IŠ viso to 
būrio tik vienas galėjo žmoniš
kai kalbėti ir ant kojų stovė
ti.

Trys dešimtys penki asme
nys turėjo iki penkių alkoho
liaus miligramų. Su jais 
veik visai nebebuvo galima 
sikalbėti. Be paramos 
kojų jie stovėti negalėjo, 
veidai buvo nebe raudoni, 
išblyškę.

Buvo dar išegzaminuota try
lika asmenų, kurių kubiškame 
kraujo centimetre radosi apie 
šeši miligramai alkoholiaus. Jie. 
kaip sakoma, buvo mirtinai 
girti. Kalbėti jie visiškai nebe
galėjo. Jų jausmai buvo la
bai atbukę.

Tie tyrinėjimai davė galimy
bės moksliškai nustatyti, ar 
asmuo yra girtas, ar ne. Cin
cinnati mieste teisėjas nebe- 
pviduoda didelės reikšmės liudi
ninkų tvirtinimams, kad tas 
ar kitas asmuo buvo girtas ar 
negirtas. Jis ne tiek liudi
ninkų parodymais remiasi, 
kiek ligonines laboratorijos ra
portu. Jeigu raportas rodo, 
jog kaltinamojo kubiškas cen
timetras kraujo teturėjo tik 
vienu niilijjranu, arba mažiau 
ulkoholiaus, tai be jokio toli- 
mesnio tardymo apkaltintasis 
asmuo paliuosuojanias, nes jis 
skaitosi negirtas. Jeigu randa
ma daugiau, negu i vienįs rhili- 
gramas alkoholiaus, tųsyk iš
nešama nuosprendis, jog ap
kaltintasis ištiesų buvo girtas. 
O toks nuosprendis, žinoma, 
reiškia paskyrimų įstatymais
numatomos bausmės. —K. Ą. tis ir rūpintis savo

jog 
bus 
jog 
pel-frNelaimės su automobiliais 

gi durnas. — Kaip teisėjai 
žiuri | gidus automobilistus. 
— Ne visuomet girtumo pa
žymiai tiesų pasako. — Cin
cinnati nivuersiteto tyrimai. 
— Kraujo egzaminavimas. 
—Kada žmogus yra girtas, 
o kada ne.

Anglijos Darbo Partijos parlamento atstovai, George 
Lansbury ir James Maxton (reikia pastebėt, labai kai
rus ir palinkę i bolševikų pusę) nesenai pasiuntė Mas
kvon telegramų, protestuodami sovietų valdžiai prieš 
kruvinojo teroro atgaivinimų Rusijoje. Kadangi bolše- 
vikarris labai rupi turėt gerų vardų Anglijos darbinin
kuose, kurių tarpe jie sau senai “meškerioja” nesigailė- 
dam nei pastangų, nei pinigų, — tai į tų telegramų da- 

,vė atsakymų pats liaudies komisarų tarybos pirmininkas 
(premjeras), Rykovas. Jisai, tarp ko kitą,, rašo:

“Tų nuosprendį, kurį išnešė Sovietų Sąjungos Po
litinis Departamentas, jus vadinate “bausme (sušau
dymu) be teismo.” Bet tai netiesa. Sulyg musų vals
tybės įstatymais, Sovietų Sųjungos Politinio Depart- 
mento Kblegija, tokiuose atsitikimuose, kai būna rei
kalas atremti kontr-revoliucinį veikimų, turi galią ^el, kad* automobilistai 
revoliucinio tribūnais. Tuo budu S.S.P.D. Kolegija 
yra nepaprastas teismas, savo formoje panašus į to
kius nepaprastus karo lauko teismus, gyvuojančius 
visose buržuazinėse valstybėse. Skirtumas tiktai prin
cipe, būtent: Sovietų teisinas baudžia kontrrevoliu
cionierius, o buržuazinių valstybių teisinas baudžia 
revoliucinius darbininkus.”
Šitais žodžiais p. Rykovas prisipažįsta, kad sovietų 

valdžia dabar ėmė žudyt “kontr-revoliucija” įtariamus 
žmones be teisino. Nes Sovietų Sąjungos “Politinio De
partamento Kolegija” tai ne teismo įstaiga, o tiktai po
licijos įstaiga — žvalgybą.

Bolševikų valdžios premjeras teisinasi tuo, kad viso
se (?) buržuazinėse valstybėse gyvuojąs nepaprastas ka
ro lauko teismas. Sovietų “Politinio Departamento Ko
legija” atliekanti tas pačias funkcijas, ką buržuazinėse 
šalyse atliekų karo lauko teismai. Bet ar šitoks Rykovo 
argumentas gali pateisinti sovietų valdžių?

Viena, jau net ir liberalinė buržuazija smerkia karo 
lauko teismų vartojimų prieš paprastus piliečius ir ne 
karo lauke. Kada Lietuvoje Smetona su Voldemaru įve
dė karo lauko teismus politiniems nusikaltėliams bausti, 
tai visa pažangioji Lietuvos visuomenė tuo pasipiktino.

Antra, žvalgybai pavesti galią teisti mirčiai žmones 
tai dar aršiaus, negu įsteigti karo lauko teismą,Jeigu žval
gyba teisia nusikaltėlius, tai ji atlieka tris skirtingus dar
bus kartu: šnipo, kaltintojo ir teisėjo. Prie šitokios “teis
mo” tvarkos apkaltintam nėra jokios progos apsiginti. 
Tai yra gryniausias inkvizicijos teismas.

Keista, pagaliau, kad Rykovas tvirtina, jogei skirtu
mas tarp to kruvino bolševikų “teismo” ir buržuazinių ka
ro lauko teismų esąs “principe:” sovietai baudžiu “kontr
revoliucionierius,” o buržuazinių valstybių karo lauko teis
mai baudžiu “revoliucionierius.” Tai yra nesąmonė, nes 
čia yra ne skirtingi principai, o visiškai vienas principas.

Buržuazinės (tikriaus sakant, fašistinės) valdžios 
karo lauko teismais žudo savo priešus, ir sovietų valdžia 
žvalgybos “teismu” žudo irgi savo priešus.

Bolševikų premjeras, toliaus, šitaip kalba apie kerš
to politiką:

“Jus reikalaujate, kad kerštas butų sulaikytas. 
Sovietų Sąjunga labai daug domės kreipia į Didžio
sios Britanijos darbininkų klasės nuomonę, bet man 
atrodo, kad musų darbas statymo socialistinės (? 
“N.” Red.) visuomenės nepaprastai sunkiose aplin
kybėse, nepaisant neapykantos ir tų baisiai skau
džių smūgių, kurie tenka mums nukentėti nuo klasi
nių priešų, ginant dirbančiųjų valstybę — pirmą to
kią valstybę visoj žmonijos istorijoj, gimusių kovų 
sūkuryje, — musų šitas darbas yra naudai visos pa- 
saulio darbininkų ( ? MN.” Red.) klases.” ..................
Kas čia norima pasakyti? Ar Rykovas mėgina už-

ginčyti tų faktų, kad sovietų valdžia vykina keršto poli
tiką? Ne, nemėgina. Vietoje to, jisai stengiasi tą politi
kų apginti ir pateisinti.

Ir teisina jisai ją tuo, kad, girdi, bolševikų valdžia 
turinti labai aukštų tikslų — “socialistinės visuomenės 
statymą” ir jai tenkų veikti labai sunkiose aplinkybėse. 
Bet ar no kiekvienas despotas savo kruvinus darbus tei
sina “sunkiomis aplinkybėmis?” Ar ne taip pat teisina

Nepaprastas padidėjimas au
tomobilių skaičiaus veda prie 
įvairiau&ių nelaimių. Dauguma 
tų nelaimių įvyksta dėl žmonių 
neatsargumo. Kai kurie žmo
nės nepaiso nė savo, nė kitų 
gyvybės* jie važiuoja, kaip a- 

I kis išdegę. Tyrimai parodė, jog 
labai daug nelaimių įvyksta

i va
žiuoja įsikaušę. Kuomet žmo
gus yra “linksmas,” tai papra
stai jis mažiau boja ir labai 
neatsargiai važiuoja.

Tie dalykai yra kiekvienam 
žinomi, štai kodėl, teismuose 
girti automobilistai yra 
i kaudžiai baudžiami. Kai 
jie teisėjai tiesiog sako, jog 
girtas automobilistas yra 
lenciališkas žmogžuda. 
rasi, bile valandų jis gali 
gų užmušti.

Kuomet taip žiūrima į 
mobilistus,, tai 
1 us i 
ra girti, ar ne. Kai kurie tei
sėjai yra tos nuomonės, jog 
labai lengva girtų žmogų pa
žinti. Alkoholiškas kvapas, 
paraudęs veidas, svyruojanti 
eisena, išsipūtusios akių le- 
liutės, netvarki kalba, — vis 
tai girto žmogaus pažymiai.

Tačiau žmogus gali būti tiek 
įsitraukęs, jog tinkamai auto
mobilių nebegali valdyti, liet 
tuo pačiu laiku atrodyti visai 
gerai, t. y. niekas nesakytų, 
kad jis yra girtas. Teismai gir
tumų ne visur vienodai supran
ta. Pavyzdžiui, Pennsylvanijos 
valstijoj žmogus gali eiti tie
siai ir tinkamai atlikti savo 
darbų, neparodydamas jokių 
oaviršutinių girtumo ženklų, 
bet nežiūrint į tai, jis gali bū
ti pripažintas girtu. Mat, toj 
valstijoj girtu skaitotosi kiek
vienas, kuris nors šiek tiek y- 
ra alkoholiaus ragavęs.

Ohio valstijoj teismų patvar
kymas yra toks, kad girtu žmo
gum skaitosi tik tas, kuris ne
gali paeiti arba visai nebega- 
’i save kontroliuoti. Žmogus 
sali atsiduoti alkoholium, kaip 
bravaras, ir kalbėti visokius 
niekus, bet įstatymo akyse jis 
bus negirtas, jeigu jis tik ga
li šiek tiek susikontroliuoti ir 
nuo kojų dar negriuva.

Cincinnati miesto patvarky
mai reikalauja, kad automobi
listas, kuris yru įtariamas gir
tumu, butų egzaminuojamas 
ligoninėj. Kadangi .įtjarimah 
girtumu yra gan rimtas daly- 
’cas, tai buvo gyvas reikalas 
surasti būdų, kuriuo einant bu
tų galima pasakyti, kada žmo
gus yra girtas, o kada ne. Pa- 
virintin lai paiymiai, kaip tai, 
veido raudonumas, netvarki 
kalba, svyruojanti eisena ne 
visuomet paeina nuo girtumo. 
Kartais sergantis žmogus ga* 
Ii atrodyti lyginai taip pat, 
kaip ir girtas.

Iš kvapo irgi negalima pažin
ti, ar žmogus yra girtas, ar 
ne. Kiekvienas juk žino, jog 
yra būdų alkoholiaus kvapų 
panaikinti. Be to, vienas žmo-
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Scranton, Pa.
šio miesto darbininkai dau^ 

giausia dirba anglių kasyklose. 
Kai kasyklos sustoja, tai ir vi
sas judėjimas apmiršta. Tiesa, 
yra ir kitokių dirbtuvių, kaip 
tai: geležies, šilko ir tt. Bet 
darbininkams yra geriausia, 
kuomet dirbama kasyklose. Tų
syk pinigų yra kaip šieno. Jei 
mainieris gauna 70 ar 80 dol. 
per dvi savaiti, tai jis sako: 
“Kas čia do pėdė!” Kai kurie

gyvenimas
Mineeinia žaro&laa

Antanas Žymontas
Redaktoriaa-Leidijas

900 W. 52nd Street
Chicago. Ui.

Tel. Boalerard 3669

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

geriausiu draugu.
Prenamerata metama    $2 
Pašei metu ______________  $1
Kopija ______—---------------20c

Il --------------- ---------
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Birželio 26 d. Lietuvių Tau
tos Pašalpinės Draugystės bu
vo rengiamas piknikas. Kadan
gi iš vakaro lijo, tai rengėjai 
manė, kad piknikas teks kitam 
kartui atidėti. Ant rytojaus 
nors ir buvo apsiniaukę, bet 
atrodė, jog lietaus nebus. Pik
nikas tad jvykp. Žmonių susi
rinko neperdaugiausia, — vieni 
lietaus bijojo, o kiti manė, 
dėl naktinio lietaus miške 
šlapia. Vienok manau, 
draugystė turės pusėtinai
no, nes už daržų nieko nereikė
jo mokėti, o šaltakošę ir pap- 
sų pagamino patys draugystės 
nariai.

Atvykusieji į piknikų nesi
gailėjo: jie linksmai tyrame 
ore prąleido laikų.

Lietuvių Tautos Draugystėj 
yra keli nariai, kurie Chicagos 
ir Brooklyno tavorščiams sim
patizuoja. Kai kada jie kalba 
nesąmones susirinkimuose. Ba
landžio susirinkime kilo suma
nymas, kad draugystė kartu su 
SLA 48-ta kuopa rengtų pro
testo mitingų prieš Lietuvos 
smurtininkus. Buvo pasiūlyta 
kviesti rimtų kalbėtojų, kuris 
galėtų tinkamai Lietuvos rei
kalus nušviesti. Įnešta kvies
ti Yitaitj ir Michelsonų. Lai
svintai pradėjo siūlomus kalbė
tojus šlykščiausiu budu nie
kinti. Girdi, dabar yra atvažia
vęs iš Lietuvos žmogus, kuris 
tinkamai galės papasakoti apie 
tai, kas dabar dedasi Lietuvoj.

Susirinkimas, nebegalėda
mas ilgiau pakęsti triukšmo, 
nutarė, kad rengimo komitetas 
pasirūpintų kalbėtojų gauti. 
Komitetan pakliuvo keli 
viniai, kurie ir pakvietė 
nai iš Lietuvos grįžusi 
danskų kalbėti.

Turiu pasakyti, • jog
danskas nėra jokis kalbėtojas. 
Jis nemoka net žmoniškai kal
bėti. Portage jis kalbėjo bal, 
18 dienų, šnekėjo jis daug, bet 
nieko nepasakė. Nieko nebuvo 
galima suprasti, ką jis 
pasakyti. Jis painiojosi, 
viščiukas pakulose. Jam 
bėtojo vardas tinka taip,
karvei balnas. Bet tavorščiams 
juk kalbos turinys ir nerupi. 
Liaudąnskas jiems yra niekas 
daugiau, kaip tik įrankis bur- 
žuaziškiems doleriams gaudyti.

Kai Lietuvių Tautos Drau
gystė nutarė iš savo iždo pa
skirti $5 kovai su Lietuvos 
smurtininkais, tai vėl kilo klau
simas: per kurių įstaigų tuos 
pinigus siųsti. Rimtieji nariai 
patarė padaryti tai per “Ke
leivį”. Tavorščiai tuoj piestu 
stojo. Jie pradėjo niekinti “Ke
leivį”, jo skaitytojus ir net 
Lietuvos socialdemokratus bei 
liaudininkus. Girdi, jie Lietu
vos darbo žmonių reikalus fa
šistams pardavę. Aukas tad 
esu geriausia per “Laisvę” 
siųsti.

Aš tiems karštagalviams ke
liais faktais įrodysiu, jog de) 
dabartinės padėties Lietuvoj 
didelė atsakomybė puola ant 
komunistų, kurie visur pasižy
mi darbininkiško judėjimo de
moralizavimu.

Laike paskutiniųjų rinkimų 
Lietuvoj Rusijos bolševikų 
burdingieriai, Z. Ąpgarietis ir 
V. Kapsukas, atvirai savo lei
džiamame “Komuniste” ir “Kir 
birkštyj”, rašė, Xad Lietuvos 
darbininkams nėra jokio išro- 
kavimo už socialdemokratus 
balsuoti. Goriau esą sąvo t»i- 
sus atiduoti,

munistjĮ olgiiw> wejaMem»’-
kratai ir liaudininkai atsistoję

priekyj P^liuo^-
vo polhiškus kurie
daugumoj nuaidėjo iš komunir
tų. Buvo taipgi atšaukti sut
rinkimus ir spaudų varžantys, 
patvarkymai. Pąrbinipkąi ture-, 
jo pilniausių laisvę organizup-< 

reikalais.

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel Boulevard 5918

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

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

Res. 3201 So. Wallace Street

DR. MARKERIS
3421 So. Halsted Street 

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

A. L. Davidonis, M. 0.
ir DR. J. A. GOODHART

4910 So. Michigan Avė
Tel. Kenwood 5107

Valandos:! nu» ? !,k‘ J1 v.aL ?tci 
( nuo 6 iki 8 vai. vakare

Ii I i ■■ i *

............. 1
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos

9 iki 12, 1 iki 3 dieną 
ir 6:30 iki 9:30 vakare 

4608 S. Ashland Avė., 
Netoli 46th St. Chicago, 111.

Vii R II 1 |

DR. M. T. STRIKOL 1
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Hk>ulevard 
7820, Res., 6641 So, Albany Avė. 
Tel. Vrospect 1930. Ofiso yaUn- 
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 ikį 12 d. 

h rwwi į^—ii in

Dr. A. J. (ARAUUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, 111.

Boulevard 2 160
i . . — Valandos —:

NUO 9 iki 12 vai. dienos ir 
ir 6 iki 9 valandai vakare 

V Į.I —..n. „.w..Ri ... ——- Į, —rr
IR.' " "'JTĮ 

A. MONTVID, M. D, 
1579 M|lwaųk«. Av<į. K<>om 20l| 
Kampas North Avė. ir Robcy St, 
Valandas: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletine šviesa ir diathennia

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.
Rezidence 6640 S. Maplewood Av.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

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

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

Res. 6000 So. Campbell Avė. 
Vincennes 6987 arba Hemlock 5524
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Sveikatos Dalykai
Rašo Dr. A. J. Karalius

Saldus daitkai tai ne chemiko 
o kūnas

apie šimtas
metus kiek-
Ir cukraus
ir auga. Ir

Amerikoj vartojama beveik 
daugiau cukrau*, negu visoj 
Huropoj. Pereitais metais Ame
rikoje suvartota 
svarų cukraus per 
vienam piliečiui, 
gamyba vis auga
sykiu jau pasirodo cukraus per
viršio kenksmingumas sveika
tai. Paskutiniai 10 metų paro
do, kad Amerikoje dauginasi 
cukrinė liga ir aplamai vidurių 
ligos (mitybos kanalo ligos).

Cukraus pamėgimas išvysty
ta. Tokiuose valgiuose kaip 
duona, bulvės ir aplamai ja
vai yra tie patys elementai 
kad cukruj. Pastebėta, kad tos 
tautos, kurios mažai arba visai 
cukraus nevartoja, nėra nė 
kiek silpnesnės. Laukiniai cuk
raus neturėjo.

Cukrus ir virškinimas
Chemikai sako, kad cukrus 

labai maistingas daiktas ir su
koncentruotas maistas. Vienok

musų pilvas 
bandomoji stiklinė, 
ne 1 alio ra tori ja; tie, kurie ty
rinėjo virškinimo procesą, sa
ko. jogei granu luotas cukrus 
labai sunkiai virškinąs!. Vie
nas dalykas aiškus: jei virški
nimas truputį pakrikęs, tai cuk
rus nesusivirškina arba labai 
Sunkiai virškinami. Apart to, 
cukrus dar trukdo virškinimą 
kitokią valgomų daiktų.

Aiškiai įrodyta autoritetingų 
tyrinėtojų, kad“ cukrus skran
dyje su kitais valgomais (taik
iais paprastai stabdo (trukdo) 
gamybą virškinimo sulčių (vir
škinamųjų sulčių). Įrodyta, kad 
jei skrandžio sultyse yra de
šimta dalis saldžių daiktų, tai 
hidrochlorines rukšties gami- 
limas sustojo. O kadangi be 
Ūtos rukšties paprastai negali 
būti tinkamo virškinimo visa- 
ne penybos kanale, tai šiuo 
žvilgsniu cukrų apkaltinti turi
me pilną tiesą. Jei norite pa- 
krikdinti virškinimą, tai valgy
kite daugiau cukraus ir viso
kių saldainių. Dažnai vaikai 
t' 4 
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AR NORI BOTI GRAŽIAUSIA MOTERIS

Miss Amerika
Kas yra poetų, dailininkų, mu ikantų ir rašytojų BVa’jdnė? 1 

GRAŽIAUSIA MOTERIS!
Kur galima gauti patarimu PYKAI kaip tapti graži.
Kur galima gauti sveikus, nenuodijančius preparatus 
veidui, plaukams, rankoms gražinti?
Kas prirengia paskiausios nja los grožybei įgyti prepara
tus pagal naujausių Paryžiaus receptų ir pilnai garan
tuoja kiekvienų savo produktu.
Turime savo laboratorijoj didelį pasirinkimą visokiausių, 
kokius tik pasaulyj yra grožyliei įgyti preparatų: 
MOTERIMS: pudrų, visokiausios rųšies, dėl sausų ir rie
bių odos mostelės, ferfumų, lotions dėl plaukų ir tt. 
VYRAMS: mostelės dėl veido, pudrų, lotions dėl juodų ir 
šviesių plaukų ir tt., ir tūkstančius kitokių preparatų.

REIKALAUKITE KATALOGO 
Siųskite Money Orderius. — Kainos Žemos.

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

privalgo kendžių ir už kelių va
landų išvejuia tai, Ha valgė (ne- 

' suvirškintą maistą
Aš pastel/\jhu, kad beveik 

visiems, kurie skundžiasi ne
virškinimu, daug gero padaro 
cukraus nevalgymas.

Bravarelis pilve.
Cukrus pagamina kitų valgo

mų daiktų puvimą ir rūgimą. 
Kiekvienas namines gaminto
jas žino, kad be cukraus ir 
mielių nėra fermentacijos jo 
užraugtame kubile. Jei valgo
me cukrų su šviežia duona, ku
rioje yra mielių, tai skrandy 
bus rūgimas. Ir chemikai su
rado nuodų namie netinkamai 
raugintuose gėrimuose. O tų 
pačių nuodų pasidaro ir pilve, 
jei maistas rūgsta. Tie brava- 
reliąi žmonių pilvuose pagami
na galvos skaudėjimą, nerviš
kumą ir daug kitokių nesmagu
mų.

Cukrus neturi vitaminų —■ 
tų be galo svarbių dalelių, ku
rių randame šviežiuose valgo
muose daiktuose.

Prie cukraus mes priprato
me. Jei vaikai prašo saldainių, 
tai dar visai nereiškia, kad jau 
nėra geresnio daikto už saldai- 
nes. Galų gale yra visai neti
kusių saldainių, kurios stačiai 
kenksmingos.

Vienok negalima sakyti, kad 
cukrus visada ir visiems kenk
smingas daiktas kaipo maistas. 
To mes nesakome. Aš nore- 
jtu pasakyti, kad mes pripra
tome perdaug cukraus vartoti. 
Jau butų laikas mažinti saldžių 
daiktų valgymą.

CHICAGOS 
ŽINIOS

18 place; John Mikrup, 2122 
W. 19 str.; John Bayer, 2120 
W. 19 st. Kiek vėliau padegta 
garažas M. Stroko, 2128 W. 18 
Place.

Juokai
Daugiau vedusių moterų yra 

apsivylusių meilėje, negu sen
mergių.

Nckurios žmonos daro kom
promisų bučkiu; kitos žmonos 
gi lieka bučkio sukompromi
tuotos.

Advokatas: “Aš manau, kad 
aš įstengsiu paslėpti nuo laik
raščių žinią apie jūsų perski
ltas.”

Aktore: “Nedryskit to dary
ti; tai geriausia man reklama.”

Graži slaugė visuomet gali 
I pasakyti kada jos ligonis pra
deda pasveikti.

PIRMIEJI AUKSO MORGIČIAI
Didžiausia nauda kokia saugiai įdėti pinigai neša yra 6% mokamas 

Pirmų Aukso Morgičių.
Mes turime gerą pasiskirimą Pirmų Aukso Morgičių nuo $500.00 ir dau

giau, ir patogiausis laikas juos pirkti yra dabar, po Liepos Pirmos Dienos.

Čia paduodame keletą jūsų pasiskirimui:
išeina Kovo 8,1929 

išeina Balandžio 23, 1928 
išeina April 2, 1928 
išeina May 9, 1928 
išeina Sept. 4,1931 
išeina Jan. 7, 1930 

išeina Jan. 18, 1929

$500.00 ant 3313 So. Halsted St.
$500.00 ant 3321 Lowe Avė., 
$500.00 ant 3420 Wallace St. 
$1000.00 ant 3149 Emerald Avė. 
$1500.00 ant 3338 Emerald A ve. 
$2000.00 ant 1726 So. Halsted St. 
$2500.00 ant 3645 Emerald Avė.

ir daug, daug įvairių kitų

Atsineškite savo taupimo knygelių bilę kurios bankos ir mes iškolektuo- 
sime jūsų pinigus su pilnu nuošimčiu ir įdėsime jums ant Aukso Pirmų Mor- 
gičių, nešančių 6%.

Nesivėlinkit, nes kas pirmesnis tas turės didesnį pasiskirimą.

UNIVERSAL STATE
BANK

3252 South Halsted St.

Siuntimas pinigij 
telegrama

Pereitais metais Western 
Union Telegraph kompanija 
persiuntė tuo budu 251,812,- 
508 dolerius. Didžiausias pa
vienis persiuntimas buvo $250,- 
000, pasiųstas iš New Yorko į 
Ix)s Angeles.

Mažiausia pasiųsta telegra
ma suma buvo 1 centas. Taipgi 
buvo tylas skaičius persiunti
mų telegrafu 2 centų sumos.

Su vieno cento persiuntimu 
buvo tokia istorija. Tūlas new- 
yorkietis pasiuntė savo pažįs- 

j tarnam Chicagan atvirutę užli
pinęs ant jos vieno cento kra- 
sos ženklelį. Chicagietis nusi
skundė sarkastiškame laiške, 
parašytame newyorkiečiui, kad 
atvirutė aplaikyta, bet kad rei
kėję už štampą primokėti len
tas. Taigi ncvvyorkietis pasi
skubino pasiųst i įjam telegrama 
stokuojąntį centą ir dar kele
tą žodžių “priedo”. Visas šis 
biznis newyorkiečiui kaštavo 
apie doleris.

Divejų centų pasiuntimas 
dažniausia buvo todėl, kad paš
tas sulaiko laiškus dėl krasos I
>.enklų stokos.

Vienas didžiausių šaltinių 
pinigų siunčiamų telegrama yra 
pinigai, kuriuos siunčia darbi
ninkai, dirbantys toli nuo na
mų. Kai ateina algų gavimo 
diena, daugelis darbininkų siun
čia pinigus iš kampių savo šei
mynoms arba kad lindėjus pi
nigus tame banke, kurio depa- 
zitoriais jie yra. Greitumas 
persiuntimo pinigų telegrama, 
o taipgi labai neparankios są
lygos laikyti kiek didesnę pi
nigų sumą kai kuriose kampo
se yra svarbios priežastys to, 
kad daug darbininkų bevelija 
siųsti savo pinigus telegrama. 
Žmonės iš patyrimų žino, kad 
nepatogu laikyti pinigus to
kiose vietose, kur jie gali pa
mesti juos, prakaziriuoti arba 
kas gali pinigus pavogti. To
dėl jie stengiasi išsiųsti savo 
pinigus kaip galėdami greičiau 
į saugesnę vietą.

Siuntimu pinigų telegrama 
dažnai naudojasi turistai ir 
selesmanai. Subatomis ir ne* 
dėldieniais, kai bankai ir tūlos 
kitos biznio įstaigos yra už
darytos, o taipgi tokių švenčių 
dienomis, kuomet valdiškos įs
taigos pinigų neima siuntimui^ 
siuntimas pinigų telegrama vi
suomet padidėja.

VAJUS PRIEŠ UODUS.

meistrai. Bet teismas yra pa
vojingas už tokius raštus. Jei 
patrauks teisman ir teks duoti 
atsakymas teisėjui, — kaip ta
da bus? O rašyti teisybę, — 
jokios naudos komisarams iš 
to nebus. Taisei ir galvojo ir dir 
bo' visas komisarų štabas virš
laikį per porą paskutinių sa
vaičių, kad parašius taip, jog 
ir p. Vitajtis butų apšmeižtas 
ir teismas šmeižėjains negru- 
motų. Ar |>avyko jiems ta keb
li užduotis atlikti, Reporteris 
nežino, ba pranešimas, kaip 
jau minėta, pasiekė jį iš “pu
siau oficialių šaltinių.”

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandofi:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. Neda
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pictu

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH
OPTOMFTRISTAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuria 

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

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Bouleyard 7589
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Liepos 15 dieną Chicagoj 
šaukiamą konferencija apkal
bėjimui kovos būdų su uodais.

Konferencijoj dalyvaus įvai
rios parkų organizacijos ir 
sveikatos departamento valdi
ninkai, o taipgi nariai tam tik
rų organizacijų, kurios stato 
savo užduotimi kovą prieš uo
dus.

Manoma, kad konferencija iš
rinks arba rekomenduos 
tikrą tarybą, kuri ateityj 
vaus visam vajui.

Jau dabar kai kuriose 
se, kur uodų būva labai
tapo išdalyta aliejaus. Tas alie* 
jus rekomenduojama išpilstyti 
tose vietose, kurios yra drėg
nos. Mat tokios vietos yra skai
tomos uodų veisimosi vietos.

tam 
vado-

vieto* 
daug,

Ieško namų padegėjo. Da
lykas toks, kad lietos ir 
Leavitt gatvių apielinkėj šio
mis dienomis buvo mėginta pa
degti keturi namai kokio pus
valandžio laikotarpiu. Kiekvie
name šių padegimų atsitikima 
ugnįegesiaans duota žinia pirma 
netfu gaisras išsiplėtojo. UgSėį 
gesiai nužiūri, kad padegėjas, 
uždegęs tuoj duodavęs ugnege- 
siams signalų, o vėliau pasislė
pęs tėmijo jų atvažiavimų.

šių piliečių namai buvo pa
degti: Walter Venick, 2119 W.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

SLA. 36-tos kuopos 
susirinkimas

Trečiadieny j, liepos 6-tą 
dieną, įvyks perorganizuotos 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje 36-tos kuopos susirinki
mas Lietuvių Auditorijoj. Susi
rinkimo pradžia. 7:30 v. Vakaro.

36-tos kuopos nariai privalo 
visi atsilankyti į šį susirinki
mą. Del triukšmo, dėl suiručių, 
kurias kėlė komunistai šioj 
kuopoj, ji turėjo būti ir tapo 
perorganizuota. Dabar prasidės 
rimtas, konstruktyvis darbas 
joje.
Ką matė ir nugirdo Reporteris

Užvakar Reporteris užsuko 
“Naujienų’? skyriun ant Brid- 
geporto. Mato, p-nas Krukonis 
aiškina ką tai Skyriaus prižiū
rėtojui.

—Kas atsitiko? — paįdoma- 
vo Reporteris.

—Lietuvos valdžia jau įsigi
jo kariškąjį laivyną — paaiš
kino p. Krukonis.

—Nejaugi?
—Tikėk manim. Yra oficia

lių pranešimų, kad valdžia nu
pirko karinį laivą 500 tonų į- 
talpos. Laivo vardas — PREZ. 
SMETONA.

—500 tonų. — sumykė Re
porteris.

—Ar negana? Juk tas laivas 
yra dešimtį kartų sunkesnės 
įtalpos, negu dinozauras, kuris, 
sakoma, svėręs į 50 tonų.

Pusiau oficialis pranešimas, 
pasiekęs šiomis dienomis Re
porterį, skamba taip:

Sovietų ąmbasada ant Brid- 
geporto prisirengus paleisti di
delę gniūžtę purvų adresu tų 
žmonių, kurie pažabojo komu
nistų šeimininkavimą Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje 36 
kuopoj. Komisarai parašę bro
šiūrą apie “Tėvynės” redakto
riaus Vitaičio buvimą Chicago- 
je ir perorganizavimą 36-tos 
kuopos.

Šituos purvus komisarai bu
tų jau paleidę į svietą. Bet nu
žiūrėjo keblumų: parašyti ką 
nors šlykštaus, ką nors biau- 
raus apie p. Vitaitį jiems ne
sunku. Jie yra tokių dalykų

Kūdikio Pudra Ligo
nių Pasirinkimas

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

J. F. RADZIUS.
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoje

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

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4053

JONAS IZOKAITIS

Peersiskyrė su šiuo pasauliu 
Liepos 2 dieną, 8 valandą ry
to, 1927 m., sulaukęs 47 m. am
žiaus, gimęs Lietuvoj, Suvalkų 
redyboj, paliko dideliame nuliū
dime 2 dukterį: Marijoną, Oną 
ir gimines. Kūnas pašarvotas, 
randasi 4605 S. Hermitage Avė.

• Laidotuvės įvyks Trečiadieny, 
Liepos 6 dieną, 8 vai. ryto iš 
J. F. Eudeikis kaplyčios į šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas j Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A.A. Jono gimines, drau
gai ir nažįstami esat nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nuliūdę liekame, Dukteris ir , 
giminės. Laidotuvėse patarnau
ja graborius J. F. Eudeikis. 
Telephone Yards 1741.

a + a

KORNAI

Prašalina skausmus j 1 
minutę

a s užmiriit, kad jus turėjot koma i vieną 
nutę po uždėjimo Dr. Scholl’a Zino-paa 
—itai kaip greit jie praialina skausmui. 
Kuomet komai išgydomi jie daugiau neat

sinaujina. Jei nauji, čeverykai erzina ta 
vieta, Zino-pad pagelbės i viena naktj.

Dr. Scholl’a Zino-pad yra ploni, su gy
duolėmis, antiieptiškl, apsaugojant!, gy
danti. Saugios, tikros, greitos paiekemėi 
garantuojamos. Nusipirkit bakselj aptiekoj 
arba čeverykų krautuvėj—35c.

DlScholls 
Zino-pads 
Uždekit vieną ir skauitnaa pranyks

■?
I 
I
■ 
i
S
■ 
I
I 
8 
i 
■ 
I 
■ 
i 
| 
8 
a 
S

Parduodam - Mainom
Namus, 
Lotus, 
Farmas, 
Biznius, 
Garadžius, 
Automo
bilius. 
Jei nori 
Pirkti gr 
Parduoti 
Natną, 
Lotą, 
Farmą 
ar Biznj,

pasitarkit su K. Valaitis. 
Jei turi $500.00 ar daugiau, ga
li pirkti namą per K. Valaitį. 
Pirmiausiai kreipkis pas mus, 
nes mes turime daugybę bar- 
genų ir esame pasirengę teikti 
greitą, sąžiningą patarnavimą.
K. Valaitis (D. Co. ■

3404 So. Morgan Street ■
Tel. Yards 1571 g
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Jūsų akys tai jūsų didelis turtas. 
Saugokite savo akis ir sykiu apsau
gokite savo sveikatą. Jei nesveikos 
jūsų akys, tai ir visas jūsų kūnas 
nesveikas.

Egzaminuoju akis ir pritaikau aki
nius kam reikia, duodu patarimų akių 
higienoje visiems.

Dr. C. Michel
LIETUVYS OPTOMETRISTAS

3401 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.
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JONAS PETRAUSKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Liepos 2 dieną, 11 valandą ry
te, 1927 m., sulaukęs 19 m. am
žiaus, gimęs ‘Chicago Heights, 
paliko dideliame nuliudime mo
tiną, tėvą, 3 seseris, gimines ir 
draugus. Kūnas pašarvotas, ra
ndasi 3622 Parnell Avė.

Laidotuvės įvyks Utarnįnke, 
Liepos 5 d, 8:30 vai. ryte iš na
mų j Šv. Jurgio parapijos baž
nyčių, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už včlionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero, kapines.

Visi A. A. Jono gimines drau
gai ir pažįstami esat nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nubudę liekame, Tėvas, Se
seris ir Giminės. Laidotuvėse 
patarnauja graborius Kadžius, 
Telephone Boulovard 4053.

LACHAVICZ '
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, 111.
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 1271 
ir 2199

ŠIŪŠKITPEK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
fo prašo Lietuvos žmonėsr 

taip pataria Lietuvos bankai



NAUJIENOS, Chicago, m. Antradienis, Liepos 5 d., 1927

Tarp Chicagos 
Lietuvių

18-tos gatvės apielinkė
Apiplėšė spulkos kasiertų

parė” tūlai R-skienei. Dovanų 
jai žadama pirkti automobi
lius sedanas dviem ypatom va
žinėti.

Buvo biskj prisiminta są
ryšy] su ta pare ir apie numi
rėlius. Esą ir jiems teksią kai 
kas iš parės.

j Bet kas 
pauostyti 
šia nieko 
Nei cento 
aptaisyti, 
apsodinti.

tau. Numirėliai nei 
negavo ir vcikiau- 
iš tų parių negaus, 
neduota jų kapams 

jų kapus kvietkoms

Tūlos 
šioj kolioni- 
trečiadienlo

parės rengiama savo 
puikiems kailiniams 

kambarius išdabinti, 
žiedą gauti, 

su • krokodiliaus 
nupirkti, o la- 
naminėlės iki so-

naus visų lietuvių 
vienas tautietis 
atvažiuoti kaip į
ba
la

naudai. Kiek- 
galės drąsiai 
savo namus, 
tiek mokyk-tiek bažnyčia, 

bus visų lietuvių savastis.
Lietuvis.

Roseland
Rengiama piknikas

Aušros knygyno palaikymui 
rengiama piknikas liepos 17-tų 
dieną Washington Heights 
aikštėj. Kitas piknikas rengia
ma tam 

dienąai
puriam tikslui liepos 
toj pačioj vietoj.
139-tos kuopos

susirinkimas

binu vieną “deal” “užklosyti”. 
Ką, namą pardavei?

f: -Ne, — atsakė real estati
ninkas, nusamdė mane tū
las vyras įpiršti j i turtingai 
našlei... žinoma, už gerą ko- 
mišeną... Aš juk dirbu ant 
komišeno.

Bet tamsta juk esi reni esta
tininkas?

—O kas yra real estate? — 
atšovė klausiamasai. Beal — 
lietuviškai: tikras. Estate, lie
tuvių kalba: savastis. Tas vy
ras, kurį aš dabar stengiuos 
įpiršti, juk yra reikalinga sa
vastis. 'lodei šis mano “dealas” 
pilnai priklauso real estate biz
nio srytei.

Lenką pripažinti, kad šitoks 
real estate biznio sryties aiš
kinimas išsyk nustebimo ma
ne. Bet pagalvojęs 
tikau, kad mano 
tiesos butą.

Dalykas, matote,
kad iki šiol, kalbai 
apie real estate, aš įsivaizduo
davau tą biznį kaip nekilnoja
mos savasties biznį. Bet real 
estate biznis apima ir kilnoja
mą arba judinamąją savastį, 
ir todėl piršlybos pilnai pri
klauso real estatininkų darbuo
tei. «—Reporteris.

Roseland

CLASSIFIED ADVERTISBMEN
Announcements

Pranešimai

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

Dr-joR šv. Petronėlės susirinkimas 
atsibus Utarninke, Liepos (July) 5, 
1927, 7:80 vai. vakare, šv. Jurgio pa- 
rap. svet., 82nd Place ir Auburn Avė. 
Narės pribukite ir užsimokėkite savo 
mokestis ir priduokite savo tikrus ad
resus.—A. Kliučinskaitė.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

NĮURINE 5 kambarių hungalow, 
parduosiu arba mainysiu į dides
nį namą arti vienuolyno. 5320 So. 
Kildnre avc. Tel. Virginia 0887.

Misccllaneous
įvairų*

Phone Republic 6322
ANTON M. ZIEGLER

Generalis Budavotojas ir 
Kontraktorius

Paveldėjas senos ir atsakančios 
firmos

M. ZIEGLER & SON.
Visas darbas garantuojamas 

Biznyje jau 50 metų
1943 W. 51 St, Chicago

DEL užbaigimo reikalų, 1 re
zidencijos lotas, netoli Addison St. 
$1200. Taipgi kitas bizniavus lotas 
prie Addison St. $2500, 30 pėdų 
apartmentinis lotas, *į pietus nuo 
Irvinų Park bulvaro. $1400, cemen- 
tavimas, vanduo, šalytakiai, viskas 
apmokėta išmokėjimais U cash, 
kitus į 5 metus. Trust Department. 
Adresuok it 608 S. Dearborn St., 
Room 840. Box 3782.

Roseland. Liepos 5 d, 7:3(1 vai. va
kare Aušros kambariuose, 10900 S. 
Michigan Avė. įvyks Lietuvių Im- 
provement and Benefit Kliubo pusme
tinis susirinkimas, šiame susirinki
me bus svarstoma svarbus reikalai. 
Visi nariai atsilankykite paskirtu lai
ku. Už neatsilankymą ant šio susi
rinkimo bausmė 50 centų.

—J. Tamošauskas, sek r.

Tel. Wentworth 6292 
“Užganėdinantis Apšildymas’* 

SOUTH TOWN HEAT1NG 
M. J. SCHULTZ, 

Kontraktorius 
Suteikiamas apskaitl (avimas už Va- 
cuum, Garu ir Vandcn.’j Apšildymą. 
Jvedam i nesnus ir rtjjus namus. 

6810 So. Morgar. <*. t.

PARDAVIMUI. Turiu parduoti 
savo 50 pėdų rezidencijos lotą, 
puikiausioj vietoj Northwest side 
UŽ $500, turi turėti $250 cash, kai
navo dvigubai. Rašykit:

608 S. Dearborn St.
Room 840. Box 3783—Z.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoj 139-tos kuopos susirin
kimas įvyks ateinančio ketvir
tadienio vakare, t. y. 7-tą die
ną liepos, Strumilos svetainėj. 
Pradžia kaip 8 vai. vakare.

Parazito nepriėmė
Boselande gyvuoja veiklus ir 

turtingas nariais ir kasa Gol- 
den Star Kliubas.

Roselande yra taipgi dviko- 
tą bažnyčiai ir mokyklai sta- jų sutvėrimų, kurie vadina sa- 

„ • jis pradės sta- ve komunistais ir kuriuos ki- 
jie buvo j.yti bažnyčią ir mokyklą. Kadjti vadina raudonaisiais biznie- 
ne laukė ^Cs moterys butų geros, pro- riais. Bet tinkamiausias var- 

tingos, jos parengtų parę baž- das jiems turėtų būti parazitai, 
nyčios ir mokyklos pastatymui.l Kodėl?
Iš tokio parengimo butų dide
lės naudos, o taipgi tai butų 

i graži auka. Tos moterys įgy
tų gerą vardą, laikraščiuose 

’ j butų paskelbta, kad jos pada
riusios tokią auką; kiekvienos 

i jų vardas ir pavardė laikraš- 
jčiuose taptų paskelbta. Malo- laimingas sutvėrimas, kuris pa
inu butų ir pačioms pasiskaity- razitą nešioja ir maitina, pra- 

i.ti: j..*: deda, liesėti, susti ir nykti.
Ir taip atsitinka ne tik su 

pavienniu gyvunu, kaip, pa
vyzdžiui, šunimi, kurį blusos 
apniko, bet ir su žmonių drau
gijomis, kurias apsėda dviko
jai parazitai, pasivadinusieji 
komunistais—raudonaisiais biz
nieriais.

Apsiginti nuo parazitų yra 
i dvi priemonės. Viena tų prie
monių tokia; vyti juos lauk, 
išlepti kokia nors mostimi, ku- 

; rios kvapo parazitai negali pa
kęsti. Kita priemonė, tai ne
duoti parazitams įsiveisti.

Į Kad nedavus įvairiems para
zitams įsiveisti, gaspadinūs 

! stengiasi juo švariau užlaikyti 
namus. Kad nedavus įsivyrau
ti šių dienų dvikojams i>ara- 
zitams, draugijos stengiasi ne
įsileisti, jų į savo tarpą. Mat 
daug lengviau yra užlaikyti 
draugystę švaria, negu vėliau 
iškrapštyti parazitus iš jos.

Taigi tur būt turėdamas 
omenėj šitą sunkumą atsikra
tyti nuo parazitų Kliubas ir ne
priėmė vieno parazito, kuris 
šiomis dienomis būtinai sten
gėsi įsibriauti jin. —-Reporteris

Mat 
naudai: 
įsigyti, 
deimantinį 
skrybėlę 
plunksna 
Liausią, —
čiai patraukti, gi vėliau purvy
ne gerai išsivolioti.

Vis tai daro moterų gudry
bė. Jos moka kvailus vyrus iŠ- 

$10,000 č(> naudoti. Kitas

Pereitą ketvirtadienį, birže
lio 30 dieną, keletas plėšikų pa
darė “hold up” ir pasipelnė 
tur būt dauginu, negu kada 
nors kitados lietuvių apgyven
to] apielinkėj. Jie atėmė iš 
žmogaus $5124.00.

Dalykas buvo toks, 
spulkos, esančios 
joj, nariai turėjo
vakare, birželio 29-tą, susirin
kimą. Ant rytojaus, t. y. ket
verge ryte, spulkos kasięrius' 
nešė pinigus į banką. Pinigų
viso labo jis nešė vi
kiais ir $5,424 grynais pinigais, kelnių palieka, 

19-toj gatvėj, ties t___
1242 West 19-th Street, jį už-j 
puolė keletas jaunų 
atėmė visus “<
čekių piktadariai neėmė. Pasi- - - - - 
gavę pinigus. plėšikai susėdo'tyti Neužilgo
automobilun, kuriuo ’ 
čia atvažiavę ir kuriame laukė 
kokią penkiolika minučių kol 
kaaierius pasirodė, plėšikai nu-1 
dūmė savais keliais.

Žmonės pastebėjo laisnį au
tomobilio, kuriuo plėšikai nuva
žiavo. Pasirodė, kad tas auto
mobilius buvo pavogtas trečia
dienio vakare Ciceroj.

trobesiu duoda paskutinį
Tuo tarpu gi 

vyrų ir Kapinių gyvena

tokių vyrų be 
moterims ati-

prie Tautiškų 
senas kunigas, 

cash’ pinigus. kurijj turi nupirkęs puikią vie-

štai kodėl. Imkime, pavyz
džiui, tokį parazitą, kaip Lietu
voj žinoma utėlė, šis “sutvė
rimas” gyvena, svetimu prakai
tu, svetimu krauju. Parazitas, 
prisiplakęs prie svetimo kūno, 
ima augti, tukti, veistis. O ne-

pilnai su- 
pažįstamo

yrą toks, 
užėjus

Personai
Aartienu Ieško

PAJ1EŠKAU brolio Kazimiero 
Pučkoriaus, kuris išvažiavęs po naujų 
metų ir nebeduoda žinios apie savę; 
žadėjo dirbti ant botų . Jis pats ar 
jį žinanti duokite man Žinią. Turiu 
svarbų reikalą.

JUOZAPAS PUČKORIUS 
4506 So. Honory St., Chicago, UI.

____ GENERALIS kontraktorius ir bu- 
PARDAVIMUI kampas prie Grace davotojas. Garažai, mediniai, mu- 

St.. įtaisymai apmokėti, kaina $1400, riniai ir stocco porčiai, viškai, fla- 
reikia % cash, kitus j 4 metus, tai ir pertaisymas. Cementini, dar- 
Rašykit 608 S. Dearborn St. Room bas visokios rųšies, 24 mėnesiai dėl 
840. Box 3784_ Y.---------------------------išmokėjimo. Mes duodam pianus ir
_J_____________ _________________ finansuojam namus 15 metų dėl iš

mokėjimo. 20 metų patyrimo. T. C. 
CHARLES, 2483 Archer avė. Tel.

Balsas šaukiančio tyruose'
ti ir kitiems parodyti.

Gi šiaip duoti pinigus, 
nupirkus vienai moterėlei 
lyčios setą, kitai kailinius,

kad 
sek-

Prie Tautiškų Kapinių ren
gia visokias pares. Nauda eina

' vis moterims. Buvo surengta 
jau kelios parės. Kai kurios'čiai automobilių, duoti pinigus | 
rengėjų gavo dovanų pečių, ki-j tokiam tikslui žmonėms jau 
ta — seklyčiai setą, trečia • nusibodo.
— vėl ką kitą. O dabar, liepos i Kai bažnyčia ir mokykla ( 
9-tą dieną, rengiama “surprise taps pabudavotos, tai jos tar-

ROSELAND 80TTLING CO
STANLEY SUDENT, Savininkas 

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

naujus trokus dėl patarnavimo jums dieną ir naktį.

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

buvo surengta 
iŠ trečiadienio 
žmonių purėj 

Valgių ir geri- 
kiek tik širdelė •

Paieškau :cvo brolio Domininko 
Nedvaro, paeina iš Puškonių k., Nau
jamiesčio vai., Panevėžio aps. Turiu 
svarbų reikalą. Aš ką tik sugryžau 
iš Lietuvos. Jis pats ar kiti jj pažys- 
tanti praneškit:

LEONARDAS NEDVARAS.
1512 So. 48th Ct., Cicero, 111.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

ATYDAI BIZNIERIŲ
5 kambarių mūrinė bungalow. Caluni‘enbl2.’ 

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

BIZNIAVAS namas su groserne, i
arti šapų ir ant gatvekarių linijos. Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
Moteris nori mainyti ant privatinio * i “x ‘>J
namo. Geros progos, verta pasisku
binti;

STANKO & NESTOR 
5097 Archer avė.

Lafayette 6036

STOGDENGYSTF:

Bhie Islande 
“sunprise” parė 
į ketvirtadienį, 
dalyvavo daug, 
mų duota tiek,
troško. Kai kurie dalyvių pri- 
liodavo valgiais stvo 
taip sunkiai, kad 
ant dviejų kojų panešti, todėl 
perrėpliojo namo ant keturių.

—Reporteris

pi!\ t 
nebeįstengė

REIKALINGA mergina dirbti val
gyklos virtuvėj. Geistina kad darbą 
mokėtų. Kepti “short orderius,” ar
ba norėtų mokintis to darbo. Dar
bas ant visados. Atsišaukit Tel. Ci
cero 3738, arba ypatiškai 1312 So. 
Cicero Avė.

PARDAVIMUI, mainimui arba pa- 
randavosiu biznio namą, dėl visokių 
biznių, tinkantis, naujas namas. Prie
žastį patirsit ant vietos. Prieš tau
tiškas kapines. Justice Park ant Kean 
Avė. S. Svilenas.

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

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

Phone Lawndale C114

Draugijų Valdybos 1927 m.
JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 

TAUTIŠKO KLIUDO \aldyba 1927 
m.: pirm. Juozapas Rūta, 3422 So. 
Lowe Avė., pag. Adolpas Vainaus
kas, 3548 So. Union Avė., nut. ravt. 
S. Kunevičia, 8220 So. Union Avė., 
fin. rašt. J. Grinius, 723 W. 34 St., 
kontr. rašt. F. Kaspiras, 3534 So. 
Ix>we Avė., kas. Jonas Žilvitis, 3308 
So. Emerald AvL teisėjas Steponas 
Dilius, Liet. Auąitoriios atstovas 
P. Tėtukas, aptekunai kasos: J. 
Mačiulis ir J. Paškevičia.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia •

REIKIA antrarankio bekerio, 88 
W. 147 St. Tel. Harvey 858—W. West 
Harvey, III.

PARDAVIMUI 4 flatų medinis na
mas. Parduosiu pigiai tik už $3800.00 

919 W. 18th PI.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

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

3149 So, Halsted St.
Phone Yards 7282 

J. ? RAMANČJHNIS

Furnished Rooms
PARENDAVOJIMUI didelis švie

sus kambaris su visokiais įrengimais 
naujausios mados. 3309 S. Union Avė. 
3rd Fl. Rear.

STMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
valdyba 1927 m.: pirm. T. Janulis, 
3430 So. Morgan St., pirm. pag. 
Aug. Jankauskas, 3232 Emerald 
Avė., nut. rašt. P. Kilis, 941 West 
34 St., turt. rašt.,,A. Kaulakis, 3842 
So. Union Avė., Itontr. rašt. J. Sta
naitis, 6918 So. Maplewood Avė.,

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARDAVIMUI grojiklis pianas su 
benčiumi, 104 roleliai už $110. Ma
tyki! janitorių. 1120 S. Halsted St., 
Ist Floor.

DIRBTUVIŲ VERGŲ AI YDAI.
Ice Cream Parlor — labai geroj 

vietoj, prie Pančiakų, Marškinių ir 
Nash Motor Co. dirbtuvių. Biznis ge
rai išdirbtas. Parduosiu su namu, ar
ba tik biznį už $2,500. Renda už Sto
rą ir 4 ruimus dėl gyvenimo tik $55 
j mėėnesj. Pardavimo priežastj patir
site ant vietos. Randas tik 50 my
lių nuo Chicagos, labai j^ražiam mies
te Kenosha, Wis. Kreipkitės per lai
škų arba ypati&kai J. Martin, 2425— 
60th St., Kenosna, Wls.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8700

Chicago

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

Ofiso antrašas:
2221 West 22nd Street

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

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

gausit tikrą ir teisingą patarnavimą visuose reikaluose.
18-tos gatvės apielinkė
Namų savininkams patarimas

u-

Pinigai Lenkijon
Vilniaus Krašta

Siunčiami per Naujienas pašto perlaidomis ir 
kablegramomis greičiausia nueina.

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

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

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

štai kokių įvykių pasitaiko. 
Tūlas laikas atgal. vienas šios 
apielinkės real estatininkas pa
samdė elektrišeną suvesti elekt
ros šviesas na>»an. Susiderėjo 
su elektrišenu, kad pastarasis 
atliks darbą už $120. Susiderė
jo žodžiu, bet kontrakto nepa
darė. Kai jau darbas buvo at
liktas, elektrišenas pareikalavo 
$300 su viršum. Taigi patarti
na namų savininkams samdant 
mekanikus bile kuriam dar
bui prie namų padaryti rašy
tą sutartį, vieną kopiją kurios 
turės žmogus, apsiėmęs atlik
ti reikalingą darbą, o kitą na
mų savininkas.

Irgi real estate biznis
Koks yra real estate biznis? 

Pirmas pilietis atsakys daug
maž taip: pardavimas, pirki
mas ir mainymas namų, lotų ir 
kitokios nejudinamas savasties. 
Reikia pasakyti, kad ir rašan
tysis šiuos žodžius taip manė 
iki šiol. Bet pasirodo, kad jis 
klydo.

Andai susitinka jis vieną 
real estatininką ir, kaip pra
tęs, užklausia:

—Kas naujo?
-—Neturiu laiko kalbėti, sku-

ižd. J. Racevičia, 3326 So. Union 
Avė., iždo grobėjai: J. Krikščiūnas, 
3157 Emerald Avė. ir Iz. Masaitis, 
3211 So. Union Avė., maršalka J. 
Petrolevičia, 843 W. 33 St., knygyno 
prižiūrėtojai: F. Valančius ir V. 
Stonkus, 1819 S. 50 Avė., Cicero, 
III., direktorius Auditorium Bend- 
drovėj T. Janulis.
Susirinkimus laiko kiekvieną mėne

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

DRAUGYSTES LIETUVOS VELIA- 
VA AMERIKOJ No. 1 valdyba 1927 
m.: pirm. K. Deivis, 5648 South 
Bishop St., tel. Republic 7411, pirm, 
pag. L Kačinskienė, 6821 South 
Rockwell St., nut. rašt. J. Dabuls
kis, 2100 W. 22 St., fin. rašt. A. 
Ambutas, 16000 So. Lincoln St., 
Harvey, III., 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., kasięrius 
A. čėsna, 4501 So. Paulina St., tel. 
Boulevard 4552, ligonių komy tetai: 
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, 
8149 So. Halsted St., pirm. pag. 
J. Mineikis, 3219 So. Wallace St., 
nut. rašt. D. Gulbinas, 8144 South 
Wallace St., turt. rašt. A. Lazaus
kas, 3339 So. Union Ave.t kontr. 
rašt. A. Raduskas, 3828 Auburn 
Avė., iždininkas A. Bųgailiškis, 
3339 So. Wallace St., advokatas J. 
W. Zacharevičia, 908 W. 38 St. 
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

trečiadienį mėnesio.

LIETUVIŲ RYTINES’ ŽVAIGŽDES 
PAS. ir PASIL. KLIUBO valdyba 
1927 m.: pirm. J. Makrlckas, 4036 
Brighton PI., pirm. pag. V. Čepelis, 
1654 N Robey St.. rašt. M. Crepul, 
8227 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, 
1854 N. Paulina St., kas. L. Striu- 
pas, 8636 North Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosemė; laikoma 
ir kitokių smulkmenų. Pigiai nupirk
si!, nes apleidžiu miestą. Turi būti 
parduota šią savaitę, 5626 S. Racine 
Avenue.

PARDAVIMUI grosernė. Priežas
tis — apleidžiu miestą. Biznis iš
dirbtas per 15 metų. 46(ro South 
Paulina st.

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė arba priimsiu partnerį. Ne
mokantį išmokinsiu. Gera vieta lie
tuviais apgyventa. Renda $45. Gy
venimui 4 kambariai. Priežastis 
pardavimo — partnerių nesutiki
mas. šaukit Boulevard 3379.

PARDAVIMUI grosernė ir bu- 
černė. Savininkes vyras serga. Mo
teris priversta parduoti. 1459 W. 
Hastings avė.

PARDAVIMUI saliunas su namu 
arba be namo. Taipgi kendžių 
stow fikčcriai, 1931 Canalport avė.

Real Estate For Sale
Namai-Žemi Pardavimui

PARDAVIMUI 5 akrai, namas, ga- 
radžius, šantis, galima Chicagoj dirb
ti, savininkas gali duoti morgičius. 
C. Urbonas, 185 St. ant 44 Avė., R. 1, 
Box 93, Blue Island, III.

. SVARBI NAUJIENA
Visi, kas turite senus namus ar

ba tuščius lotus ir norit gražiai 
gyventi, prašom atsilankyti pas 
mus. Mes pnbudavosim tamstoms 
naujį gražų namą, kokio norėsit, 
priimdami seną namą į mainus.

STANKO & NESTOR 
5097 Archer avė. 

lafayette 6036

Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujielnų kablegnuaig

PARDAVIMUI per savininką. 
N. E. kampas Kedzie Avė. ir 42 
PI., 50 125 pėdų, išmokėtas, ge
ras biznio kampas, kaina $8500, 
įmokėti $3000, kitus pagal sutartį. 
John D. Seidner, 3927 Jackson 
Blvd.

TURIU parduoti savo 3 kam
bariu cottage, netoli Addison St. 
didelis lotas, 3 blokui iki mokyk
los, 1 blokas iki krautuvės, kaina 
$1850, $300 cash ir po $25 i mė
nesi. Rašykit 608 S. Dearborn St. 
Room 840, Box 3785-X.

===== WM. DAMBRAUSKAS
Financial Lietuvių mufuotojas. Esu pasiren-

Finanaai-Paskoloa gęs tamstoms patarnauti, kuomet
. mufuositės, arba reikalausit ang- 

$250,000 lių, tai kreipkitės pas mus, mes at-
Paakolinsiu dėl antrų morgičių i <iksiu darb^ P‘^iai ,r .teisingai. Ma- 

mažas komisas. Teisingai atliksim tykitejnum^ pirmiausia.^ 
reikalą į 24 valandas.

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

Phone Central 6260

b mumis pirmiausia.
817 West 34th St.

Tel. Boulevard 9336

Tiktai 3!4% nuošimčių 
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
1726 W. Chicago Avė.
kampas Hermitage Avė.

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

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

ras* patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State Street.

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

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

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

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

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

Phone Victory 7452

2- RI MORGTCIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6788-6716

Phone Prospect 4320 
Prieš budavojimą pasitarki! su 

Stanley Kleehammer 
Generalis kontraktorius ir 

budavotojas 
5019 So. Western Avė.

Chicago

Educational
Mokyklos

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

Internationa] Barber College
651—672 W. Madison St.

arba 109 S. Wells St.

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

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

MES PERKAME IR PA 
gaminame antrus morgičius 
dvi dienas.

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47th Str.

AR JUS NORITE

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

Peoples Loan Service
1647 W. 47 Str.

didesnį užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Elcctric 
Mechanikos pamokos ant kostumerių 
kai*ų duos jums gale greičiaus ir ge
rinus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes
tini. Darbą surandame $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važiuoti. Instrukcijos $15.00 ir 
dauginus.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
1507 W. Madison Street


