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J. Romanas, Amerikos Lie 
tuviu Prekybos B-vės galva, 

nušovė D-rą Brundza
Nepaprasti Įvykiai Palangoje šių metų sezonui 

besibaigiant

Kauno “Lietuvos žinios“ mg 
piučio 22 d. praneša 
žinia:

Vakar, sekmadienį [rugp. 21 
d.] įvyko Palangoje nepaprasta 
šeimynos drama, vienintelė gal 
būt pastarųjų metų musų gyve
nime .kurios dalyviai buvo po
nų Romanų šeimyna ir plačiai 
žinomas karo gydytojas dr. 
Brundza.

Ketvirtą valandą po piet p. 
Vailokaičių [cenzūros iškąsta] 
viloje “Anapilyje“, kaip pap
rastai, buvo susirinkusi musų 
vietos draugija pažaisti tenisu; 
susirinkusių tarpe buvo ir d r. 
Brundza.

Tuo pat laiku teniso aikštėn 
kuri, kaip žinoma, sueina sieno
mis su p. Romanų gretima vi
la, atėjo ir p. Romanas, išvy
kęs Šeštadienio nakties trauki
niu Falangom kaip jfs pasta
ruoju metu dažniausiai daryda
vo. Tarp p. Romano ir dr. 
Brundzos įvyko aštresnio pobū
džio dialogas, kuris, iš pirmo 
žvilgsnio galima buvo spręstų 
nieku geru negalėjo pasibaigti. 
Visuomet temperamentingas p. 
Romanas kaip tik tuo metu bu
vo didžiausiai susijaudinęs, ne
kantrus ir įtūžęs. Dvikova žo
džiais |>erėjo į dvikovą Mauna
mais ginklais. Pasirodė revol
veriai. Susišaudyta. šovė dr. 
Brundza, bet nepataikė, į Ro
maną. Ponas Romanas tuo tar
pu atkakliai prisiartino prie 
savo rivaliaus, dr. Brundzos, ir 
nudėjo jį vietoje šuviu. Susirin
kusių, daugumoj ponių, tarpe 
įvyko nepaprasta panika.

Ponia Romanienė jau kiek 
pirmiau buvo apleidusi Palan
gą. Kur šiuo metu ji yra, tik
rai nėra žinios.

Kiek mums teko sužinoti, 
tarp velionies ir ponios Roma- 
nienės įvyko kaip ir tylus su
sitarimas nustatyti savo gyve
nimą kartu. Buvo net prieita

konkrečių žingsnių
šitokią šeimai išsiskirti; tuo tikslu ir 

jų vienintėlis sūnūs kaip tik 
buvo besiunčiamas Amerikon į 

[gimines.
Visi, matę pastaruoju metu 

p. Romaną, negalėjo nepastebė
ti jo nuolatinio susikaupimo 
bei susijaudinimo, kurs saky
te sakė apie vykstančią vidaus 
kovą, kuri ir pasibaigė tragin- 
gu finalu.

P. Romanas yra suimtas.
Kauno “Lietuva“ apie D-ro 

Brundzos nušovimą
Valdžios laikraštis “Lietuva” 

rašo apie tą tragediją kiek ki
taip. Ji sako:

“Paskutiniu momentu gauta 
visai tikslių žinių apie daktaro 
pulk. Itn. Brundzos mirtį. Ve
lionis sekmadii-Tiio vidudieni iŠ- 
simaudęs su dr. Blažiu ėjo pie
tauti. Eidami šnekučiavo apie 
mokslinio pobūdžio klausimus. 
Praeinant p. Romano vilą visai 
netikėtai į jį Romanas iššovė ir 
pataikė į koją. P. Brundza su 
Romanu susikibo ir jis ištrau
kė jam iš rankų revolverį. Ta
da Romanas pagriebęs kitą re
volverį iš antros kišenės palei
do vieną po kito dar nei septy
netą šūvių, kurių jau nebe vie
nas sulindo į bėgančio Brund
zos kūną. Velionis buvo tvirto 
organizmo, nes jau pašautas 
dar bėgo apie 150 žingsnių iki 
vilos tvoros, kurią mėgino per
šokti, bet jo jėgos išsibaigė ir 
jis krito mirties agonijoje, ke
purė persirito į antrą tvoros 
pusę, ši apgailestautina irage- 
dija įvyko apie 13 vai. 40 min. 
Romanas tuojau buvo areštuo
tas.”

Jonas Romanas yra pažįsta
mas amerikiečiams asmuo. Jis 
yra Amerikos lietuvių pinigais 
sukurtos ir Lietuvoje operuoja
mos “Amerikos Lietuvių Pre
kybos Bendrovės” galva.
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Francuzy aukštumo laku 
nas sugatas klastoj

Ateis laikai, kad žmonės 
šoks sėdėdami

Sumažins okupacinę arini 
jy Reino krašte

Jis nebuvo iškilęs 
kaip 4,500 metrų, 
slėptas aeroplane

aukščiau 
parodė pa- 
barografas

Jie kitaip ir negalės, kai 
čioti nebevartojamos 
nunyks

vaikš-
kojoM

rūgs.

Amerikos lakūnai išskrido Anglijos Darbo Unijų Kon 
i Roma greso sesijaį Romą

OLD ORCHARD, Maine, 
rugsėjo 6.—šiandie kaip 12:23 
po pietų aeroplanas Oid Glo- 
ry pakilęs iš čia išlėkė per At
lanto vandenyną į Romą, Itali
joj.

Monoplanu Old Glory skren
da trys žmonės, aviatoriai 
Lloyd Bertaud, James Dewitt 
Hill ir vienas New Yorko 
Hearsto laikraščio redaktorius, 
Philip Paine.

Kaip 3:30 po pietų Old Glo
ry buvo matytas skrendant per 
i larborfordą, Nova Scotia.

Vaikai sudegino visų 
Lenkų miesteli

EDINBURGH, Škotija, rūgs. 
6. — Anglijos Darbo Unijų 
Kongresas, kuris čia laiko sa
vo sesiją, šiandie kaip vienu 
balsu priėmė rezoliuciją, kad 
darbo unijų veikimą varžąs įs
tatymas butų tuojau atšauktas, 
o jei ne, tai kad tuojau butų 
paskelbti nauji parlamento rin
kimai.

Kalbėdamas dėl rezoliucijos 
J. U. Thomas pasakė, kad jei 
ponas Baldvvin (Britų ministe- 
ris pirmininkas) esąs tikras, 
jogei jis gerai šeimininkaująs 
ir turįs krašto pasitikėjimą, tai 
tegu jis padarąs vienintėlį gar
bingą žingsnį: tegu paprašąs 
krašto piliečių atsako visuoti
nais rinkimais.

VARŠUVA, rūgs. 6. — Di
delis gaisras beveik visai su
naikino miestelį Koch, turėjusį 
7,000 
žydų, 
vaikai

gyventojų, daugiausiai 
Gaisrą netyčia pagimdė 
bežaisdami.

STAFFORD, Conn., rūgs. 6. 
— Boston-Ncw York oro pašto 
aeroplanui nukritus žemėn ne
toli nuo East Willington, užsi
mušė jo pilotas Daniel Cline.

YOUNGSTOWN, Ohio, rūgs. 
6. — Susikrimtęs, kad niekur 
negali gaut darbo, geležies dar
bininkas Tony Capua, 42 metų 
amžiaus, nušovė savo žmonų, 
sužeidė savo sunaus Žmoną ir 
nužudė šešis abiejų šeimų vai
kus. Kovoje su policija Capua 
buvo pagaliau sužeistas ir su
imtas.

Dany rašytojas siūlosi mir? 
elektros kėdėj

Thorkild Barfod nori įrodyti, 
kad pasmerktąjį ne elektra 
užmuša, bet daktarai pa- 
piauja

Bolševikų Europos revoliu
cijos viltys

Maskva labai apsivylus, lauku
si ir nesulaukusi revoliucijos 
Vokietijoje

6.nigs, 
kada žmonės 
ir pasilinka-

sėdėdami, —

LONDONAS, 
Ateis toki laikui, 
savo vakaruose 
minimuose šoks 
taip sako profesorius A. M.
Low, kurs bando moksliškai 
įžvelgti į žmonių giminės atei
tį.

Žmonės mažai bevartosią sa
vo rankas ir. kojas, kadangi 
ateities amžiais beveik visa kas 
bus daroma mašinomis. Vaikš
čioti nebereikės. Šeimininkėms 
nebereikės virti kepti, indų

GENEVA, Šveicarija, 
6. — Franci jos užsienio rei
kalu ministeris Briand, santar
vininkų ambasadorių konferen
cijos pirmininkas, formaliai 
pranešė Vokietijos užsienio rei- 

kalų ministeriui Stresemannui, 
kad okupacinė santarvininkų 
armija Reino krašte ousianti 
sumažinta iš 70 tūkstančių į 60 
tūkstančių kareivių.

Kur prapuolė skridęs į Bra 
ziliją lakūnas Redfern

RYGA, Latvija, rūgs. 6. — 
Komunistų internacionalo pir
mininkas Bucharįnas paskelbia 
Maskvos Izviestijose, kad atei
nanti internacionalo sesija pra
sidėsianti Maskvoj 1928 metų 
vasario 28 dieną.

Rašydamas apie dabartines 
nenusistojusias sąlygas Euro
poje, Bucharinas įmato jose 
gražų naujos revoliucinės ban
gos žymių.

Jam keista vienok tai, kad 
kuomet bolševikai visados lau
kę ir buvę tikri, jogei revoliu
ciniai neramumai pirmiausiai 
prasidėsią Vokietijoje, iki šiol 
nieko panašaus joje neįvykę, 
tik jie dabar imą kiek pasi
reikšti Francijoje.

Iš tiesų, Maskva labai apsi
vylus tuo, kad Vokietijoje ne
įvyko perversmų ir kad socia
linės sąlygos ten iki šiol tvirtai 
išsilaikė. O Pravda, oficialinis 
komunistų pąrtijos organas, 
nuolatos pranašavo, kad 
Dawes’o planas susmuksiąs ir 
kad Vokietijos proletariatas 
sukilsiąs ir ntišluosiąs ekonomi
nę vergybę, kurion JJ pasta- 
čiusios Jungtines Valstybes.

Trijy valstybių karo ma
nevrai Baltijos juroj

BERLINAS, rūgs. 6. — Bal
tijos jura dabar virto karo 
manevrų scena. Karo manevrus 
laiko joje trys valstybės — Ru
sija, Didžioji Britanija ir Vo
kietija.

Rusija savo karo jėgų ma
nevrus veda iš Leningrado kaip 
bazės. Did. Britanija vartoja 
savo hidroplanus< Baltijos ju
rai žvalgauti, o Vokietijos divi
zijos, pasiųstos į Rytų Prusus, 
operuoja iš .Eylau, netoli nuo 
Karaliaučiaus.

KOPENHAGA, Danija, rūgs. 
6. — Jaunas Danų rašytojas, 
Thorkild Barfod, rašo vietos 
laikrašty Politiken, kad jis su
tinkąs keliauti į Jungtines 
Valstybes, sėsti ten elektros 
kėdėn ir pasiduoti elektrokuci- 
jai, — norėdamas tuo budu į- 
rodyti šitokio nusikaltėlių žu
dymo metodo barbariškumą.

Po Sacco ir Vanzetti nužudy
mo Amerikoje, Danijos spau
doj mat kilo karštų diskusijų 
dėl to, ar pasodinti elektros 
kėdėn nusikaltėliai paleistos 
elektros srovės iš karto užmu
šami, ar ne.

Visi medicinos \ profesoriai 
Danijoj tvirtina, kad elektroku- 
cija retai kada užmušant!, ir 
kad bent pusė pasmerk’ųj^, 
tuo budu tariamai užmuštų, 
gaų būt atgaivinti. Jie saki 
k».d pasmerktieji iš tikrųjų 
mirštą ne elektros kėdėj, bet 
jie skerste paskerdžiami pas
kui, kai daktarai daro skrodi
mą. Skrodžiami, vadinas, gy
vi žmonės, tikrieji Bude
liai esą daktarai.

Siulydamasis pasiduoti elck- 
trokucijai mokslo ir žmonišku
mo dėliai, ir tikėdamas, kad 
tas jo pasiaukojimas prisidės 
prie panaikinimo barbariško 
žmonių žudymo elektros kėdėj, 
rašytojas Barfod stato šitokius 
sąlygas:

Pirma, kad elektros srovė 
jam butų pavartota tokios pat 
jėgos, kaip kad vartojama A- 
merikos teismo pasmerktiems 
nusikaltėliams žudyti; antra,j 
kad elektrokucijos metu čiapat j 
butų tam tikras skaičius Euro
pos ir Amerikos gydytojų ir 
mokslininkų, taip pat Europos 
ir Amerikos spaudos atstovų; 
trečia, kad po elektrokucijos, 
kai normaliai turėtų būt daro
mas skrodimas, gydytojai sten
gtųsi atgaivinti jį visomis mo
kslui žinomomis priemonėmis, 
ir nepaliauti, kol nebus pilnai 
įsitikinta, kad jis tikrai miręs 
ir nebeatgaivinamas; ketvirta, 
Barfod prašo, kad jo kelionė 
į Jungtines Valstybes butų ap
mokėta, ir jeigu jis mirtų, kad 
jo žmonai ir vaikams kas me
tai butų mokama tokia pinigų 
suma, kiek kad jis paprastai 
pelne savo raštais.

Barfod norėtų dar, kad elek- 
trokucija įvyktų toje pat kė
dėj, kurioj Massachusetts teis
mo buvo pasodinti Sacco ir 
Vanzetti.

NEW OBLEANS, La., nigs. 
Atplaukusio čia norvegų 

garlaivio Krohg žmonės sąko, 
kad lakūną Paulą R. Redferną, 
kuris rugpiučio 25 dieną išskri
do is Brunswicko, Ga., j Rio de 

rugpiučio 
26 dieną jie matę skrendant 
per jūres 165 mylias nuo Pietų 
Amerikos krantų. Lakūnas ap
sukęs keletą kartų aplink gar
laivį ir numetęs penkis laiške
lius, klausdamas kelio. Gariai-

6.

PARYŽIUS, rugs. 6. -----Fran-
euzų lakūnas Jean Caiiizo, 
kurs rugpiučio 29 dieną buvo 
neva sumušęs visus aukštumo 
skridimo rekordus, savo aero
planu iškilęs 13,000 metrų arba 
42,650 pėdų į dausas, dabar 
pasirodė kaip apgavikas. Tie
sa, jo barografas rodė, kad jis 
buvo Jtaip aukštai iškilęs, bet 
susekta, kad savo barografą 
jis buvo suklastavęs. Callizo 
mat nežinojo, kad prieš pat jo 
išskridimą vienas inžinierius,
įtardamas lakūną dėl pirmykš- plauti, nes žmonės nebevalgys 
čių jo skridhnų aukštyn, jo iš lėkščių šaukštais, šakutėmis, 
aeroplano sparne buvo paslėpęs i peiliais: maistas 
kitą barografą, kuris ir parodė, koncentruotas, 
kad Callizo nebuvo iškilęs auk- įsidėti pilę Į -burną ir nuryti, 
ščiau kaip 4,500 metrų.

Del šitokios klastos, Franci-‘tinkamai 
jos Aero Klubas atėmė iš Cal- mokslininkas, — visados 
iizo visus garbės ženklus, ku- ieškoma ritmo, ir dėl to vyrai 
riais jis iki šiol buvo apaova- ir moterys visados mėgs šo- 
notas kaip aukštumo skridi-j kius, nors šokama gal bus vi- 
kas, o taipjau diskvalifikavo jį sai kitaip, ne kad dabar. Toli- 
visai kaip pilotą. Jis, kol bus moj ateity, kai dėl nuolatinio vio valdininkai mano, kad Red- 
gyvas, nebegalės daugiau pilo-irankų ir kojų nebevartojimo fernas arba pasiekęs Venezue- 
tuoti aeroplaną. (pasidarys tų organų atrofija, 1OS žemę, arba nusileidęs kurion

----------------- [žmonės veikiausiai šoks sėdė- nors salon, kurių buvo keletas
darni. pakeliui į Venezuelą.
Trankinū ' Garlaivis Kroh« plauk8 iširauKinio susiKunmas Pcrt Au Spain> TrinIdadei j

Kingstoną, Jamaikoje. 13-7 žie
mių platumoj ir 60-37 vakarų 
ilgumoj pasirodęs aeroplanas, 
kurs nusileidęs žemiau ir, suk
damas aplink garlaivį, numetęs 
penkis laiškelius. Trys jų buvę 
tuojau išgriebti iš vandens. 
Kiekviename jų buvę parašyta: 
“Meldžiu, .pasukit laivą smail- 

galiu į artimiausią sausžemį 
ir mostelėkite 'tiek kartų, kiek 
šimtų mylių į ten.. Ačiū. Red
fern.”

Garlaivis pasukęs smailgaliu 
į vakarus, kur už šimto mylių 
nuo tos vietos buvo grupė sa
lų, didžiausios jų tarpe Cayo 
Grande ir EI Roque. Tos salos 
yra 65 mylias j vakarus nuo 
Venezuelos. Be mosto tolumui 
parodyti garlaivis dar du kartu 
subaubęs.

Aviatorius dar kelis kartus 
apsukęs aplink, garlaivį ir, pa
galiau, nulėkęs vakarų linkui. 
Oras skridimui buvęs labai 
palankus.

Sovietų legacija Varša- 
voj stipriai sergima

kad per 
rusų balta- 

Traikovskio, nu- 
legacijoje, ne- 
demonstracijų, 
stropiai polici-

VA'RŠUVA, Lenkija, rūgs. 6.1 
— Kadangi bijoma, 
laidotuves vieno 
gvardiečio, 
šauto sovietų 
įvyktų piktų 
legacija šiandie 
jas sergima.

Rusas Traikovski, kurs gi
mimu, sako, buvęs vilnietis, bu
vo praeitą penktadienį legaci- 
jos tarnautojo nušautas, kai 
jis bandė jėga įsibriauti pas 
sovietų charge d’affaires Ulia- 
novą.

[Kitų telegramų nušautojo 
ruso vardas paduodamas kaip 
Trainovič.J

Rašytoja Ruth Mason 
Rice nusižudė

NEW YORKAS, rūgs. 6. — 
Savo namuose gazu nusitroš- 
kino Mrs. Ruth Mason Rice, 
žinoma Amerikos rašytoja, po- 
ėtė ir prelegentė. Ji buvo labai 
susikrimtus dėl išsiskyrimo su 
vyru ir savo dviem dukterim ir 
manoma, kad tai buvus jos nu
sižudymo priežastis.

bus taip su- 
kad reikės tik

Bet kol žmogaus smegenys Janeiro, Brazilijoje, 
veiks, — sako tas 

bus

Trys žmonės užmušti, aštuoni 
kiti sužeisti

PRINCETON, Ind„ rūgs. 6.
Trys žmonės buvo vietoj už

mušti ir vienas mirtinai sužei
stas, pasažiėriniam traukiniui 
įbėgus į atdarus šalutinius 
bėgius ir susidūrus su anglies 
gabenamuoju traukiniu. Septy
ni pasažieriai buvo sužeisti.

Užmušti yra pasažierinio 
traukinio mašinistas Nelson, 
pečkurys Wils6n ir anglies 
traukinio pečkurys Anderson. 
To traukinio mašinistas Flu- 
her mirtinai sužeistas.

šiai dienai pra-
Chicagai ir rpielinkei federa

linis oro biuras 
našauja:

ir nenusistojęs 
temperatūros

Debesiuota 
oras; nedidelė 
atmaina; vidutinis 
vėjas.

Vakar temperatūros 
tarp 67° ir 89° F., 

šiandie saulė teka 6:20, lei- gendama. Mahoma, kad gelbė- 
grįžo iš Europos iždo sekreto- džiasi 7:16. Mėnuo leidžiasi damos nuo ugnies ji šoko į 
rius Andrew Mellon. 1:27 ryto. j vandenį ir prigėrė.

NEW YORKAS, rūgs.
Garlaiviu Lcviathan

6. - 
vakar

VANCOUVER, B. C., rūgs, 
’mainąsis 6. — Gazolino tankui sprogus 

sudegė motorinė jachta Sutik 
buvo Viena moteriškė skaudžiai ap

degė, o vienos mergaitės pasi-

AEROPLANO NELAIMĖ

MEKSIKOS MIESTAS, rūgs. 
6. — Didelis Farmano aero
planas, pakilęs skristi iŠ čia | 
Havaną, Kuboj, nukrito žemėn 
ir susikūlė. Keturi jo įgulos 
žmonės susižeidė, bet nepavo
jingai.

MOUNT CARiROLL, 111., 
rūgs. 6. — Netoli nuo čia rado 
jų namuose nušautus gyvento
ją Henry Diehl, jo žmoną ir 
dešimties metų dukterį. Veda
ma kvota.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

TEN IR M
LIETUVOS

PER HAMBURGĄ
' nt murij trim Arinhų laivų 
NEW YORK . HAMBURG 

DEUTSCHLAND 
ALBERT BALLIN 

RlkSOLUTE, RELIĄNCB 
ir populiarinki vieno kamn 

laivai,
( tevdand, VVestphalia. 

Thuringia
Europines kelionės asmeni

niai vadovaujamos -----------------------------------«, 
new yor.

^/|! <K() IKI KAU- 
LUUno IR ATGAL

Plūs ¥. S. Revenue taksai 
L_______________________ /

Savaitiniai išplaukimai
Dvi permito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

Hamburg-American Lino
United American Lines, Ine.

General Agentą 
177 N. Michigan Avė. 

Chicago, III.

Šiandie SLA 36 kuopos 
susirinkimas

Jvyksta Mildos aukštojoj svet.
8 vai. vakare

Pailsėję per paskutines va
saros šventes, galime dabar vėl 
stoti į darbą. Keletas svarbių 
dalykų laukia mus neatidėlio
tinai, ypatingai SLA 36 kp. ri
bose.

25 METU PATYRIMO

JAN SMETANA, 0, D.
OPTOMETKISTAS

Ekapertaa tyrimo akių ir 
pritaikimo akinių

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

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

Valandos nvo 9 ryto iki 8:30 vak.
Nedėlioj uždaryta.

Tel. Canal 052J.

SAPNINTKAS
.Nauja laida

Tik-ką išėjo iš spaudos

Čia telpa:
Virs 300 paveikslų, išgul
dymai keletos tūkstančių 
sapnų, planetos ir laimės 
— nelaimės apsakymai.

Kas myli sapnuoti ir sa
vo sapnus suprasti ir jspė- 
ti, šis sapninykas jam-jai 
bus geru padėjėju ir drau
gu.

Puikiai atspausdintas 
graži popiera, kaina

75 centai

Naujienos
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

_________ /

Del xreito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
><ainą, raudokite 
Maujieiaų h^blegnuuų

tainėj, prie 2IXtos ir Halsted 
gatvių.

Visi jaunuoliai bukite su sa
vo muzikos instrumentais 7:30 
vai. vakare. Ateikite ir nauji 
jaunuoliai, kurie mokinotės mu
zikos arba kurie norite mokin
tis muzikos. —Vedėjas.

Viešnios ir svečiai 
“Naujienose”

Anlradienyj, rugsėjo 6, “Nau
jienas” atlankė panelės Adeli- 
na Pocevičiutė. ir Paulina Ju- 

Irėniutė, iš Detroit, Mich. Kar
tu su panelėmis atsilankė ir se
nas “Naujienų” draugas, p. 
Strazdas, taipgi detroitietis.

Detroitietės panelės jau vie
ši Chicagoj apie porą savaičių, 
šią savaitę jos ketina vykti at
gal į Detroitą. Abi panaites 
Chicagoj apsistojusios yra pas 
p-ią Venckienę, 
Oakley avė. P-16 
yra universiteto 
mokinasi teisių.

Kaip geras re ai

šį vakarą turėsime tos kuo
pos mėnesinį susirinkimą, ku
riame visi nariai kviečiami da-i 
lyvauti. SLA kp. yra jau lais
va nuo tos betvarkės ir suiru
tės, kurią tyčia keldavo savo 
protestais ir rezoliucijomis drau
gai maskviečiai. Kiekvienam na-j 
riui bus, be abejones, 
praleisti valandą, antrą draugiš-Į tytojas, p. Vaidyla 
kam būry 
gų.

Prie 
keti ir

4951 North 
Pocevičiutė 
studentė ir

estate sky- 
smagu Į riaus vedėjas ir Chicagos boos- 

* t ypatingai 
pažįstamų ir d ra u-1 stengėsi išgirsti panelių nuo

monę apie Chicagą, klausinėjo 
kaip joms patinka... ne Chi- 
caga, l>et chicagiečiai. Musų la
jai mandagios viešnios pasakė, 

kad chicagiečiai joms labai pa
tikę. Bet Vaidylos pastangos 
sužinoti, kas labiausia patiko, 
pasiliko bergždžios: jam 
vyko sužinoti. —V. P.

progos galėsime užmo- 
mėnesines duokles.

M. V.

Dr. Davidoaio prakalbos
Daktaras Dav klonis, šiomis 

dienomis sugrįžęs iš Lietuvos, 
papasakos uįmc savo įspūdžius 
iš kelionės ir ypatingai iš Lie
tuvos. Daktaras DaVidonis pa
pasakojo taip įdomių dalykų 
apie šių dienų Lietuvą, kad jo 
draugai nutarė surengti jam 
prakalbas, idant plateanioji lįr- 
tuvių visuomenė galėtų iš
girsti.

Daktaro Davidonio prakalbos 
Įvyks ketvirtadieny j, rugsėjo 8 
dieną, Mildos svetainėj, 3112 S. 
Halsted st. Pradžia 8 vai. vaka-1 
re.

Jaunuolių orkestro domei
šį vakarą įvyksta Jaunuoliu 

orkestro praktika ir mitinga: 
Mark \Vbite Square parko sve-

Išmokit Dressmaking
Kirpimo, Pritaikymo, 
siuvimo, Siuvamos 
mašinos operavimo, 
lengva sistema. Na
muose ir biznio kur 
so. Reikalaukit d>

Master Dressinukinu
Collej'e

J. F. KASNICKA
190 N. State St, 

kamp. Lake St. 10 fl.

JŪSŲ AKYS

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.

nepa-

Town of Lake
šeš-
už-

Nakti iš penktadienio į 
tadienį moteris, negalėjusi 
migdyti kūdikio (laikas buvo 
įpic 1 vai.) pažvelgė per langą. 
Ji pamatė, kad kas ten triū
sas! ant stogo garažo, kuris 
rrndasi prie namų 1847 W. 46 
st reet.

Garaže buvo porą automobi- 
ių, vienas kurių priklausė p. 
Stankui. Moteriškė davė 
įpic tai garažo savininkui 
Stankui.

žinią 
ar p.

poli-Pastarieji patelefonavo 
eijai. Policija pasiskubino nu- 
rodvton vieton. Atvažiavo net 
)ora vežimų. Prisirengusi susi
ekti vagilius, policija pradėjo
kaištis į garažo duris. “Viduj 
viskas nutilo. Tik staiga ka- 
lin kas subildėjo. Tai plėšikai, 
šlindę per stogą, nušoko ir 
pasileido bėgti.

Policija turėjo paleisti kele
tą šūvių, kad sulaikius piktada
rius. Ir sulaikė. Bet kas pasi
rodė? Gi pasirodė, kad piktieji 
plėšikai buvo vaikiščiai, kurių 
vyriausias turėjo gal 13 me
lų, o jaunesniausias buvo ne 
senesnis kaip kokių aštuonių 
metų.

Sugavo tris. Ketvirtasis per 
akis dingo kaip akmuo vande
nyj. Pradėta ieškoti ir suras
ta jį prisiglaudusį prie tvoros. 
Net ieškotojai nusistebėjo vik
rumu vaikiščio.

Moteriškė pamatė vaikiščius 
į lendant j garažą, skubiai duo
ta žinia policijai ir pastaroji 
greitai pasirodė. Tikrai laiko 
vaikai turėjo nedaug, o vienok 
kad ir į taip trumpą laiką, jie 
jau spėjo numauti tris tairus, 
nuimti baterijas ir jau buvo 
pradėję dirbti ant ketvirto tai- 
:o. Tai tikri jauni “ekspertai”.

V; kiščiai buvo nugabenti 
j p* icijos stotin. —Reporteris.

“Plaukite po 
Amerikos Viliava”.

Važiuokite į Lietuvą
Kiti išplaukimai Spaly:

S.S. Leviathan ..............Spalio
S.S. Pres. Hardi n g .......Spalio
S.S. Republic\................Spalio
S.S. Pres. Roosevelt.....Spalio
S.S. Leviathan ..............Spalio

Klauskite vietos agento pilnu 
informacijų ir kainų, arba rašy
kite pas:

jūsų tėvynę puikiausiais laivais 
pasauly, valdomais ir operuo
jamais Suvienytų Valstijų Val
džios.

Speciali ekskursija, vedama 
M r. J. A. Peont, United States' 
Lines atstovo, išplauks laivu

S.S. George Washington 
iš New Yorko Spalio 12.

Planuokite važiuoti smagioje 
draugėje jūsų tautiečių.

United
110 S. Dearborn St., Chicago,

1
5

15
19
22

45 Broadway. New York City

HELMARŲ, rū
kytojams nie

kuomet nenusibosta 
Helmarai. Meilė 
prie Helmarų visuo-

yra tikri.

Susipažinkil Su

Karalienė Žymiausių
Cigaretų

Rastas negyvas

Jonas Vaškevičius, džianito- 
rius, mirė rugsėjo 2 dieną. 
Rasta negyvas grįčioj, kur gy
vena, būtent 1115 E. 61 st. Pa
šarvotas buvo p. Eudrikjo lai
dotuvių įstaigoj, 4605 So. 
Hermitage avė. Palaidotas • ta
po vakar, rugsėjo 6 dieną, Tau
tiškose kapinėse.
minių nesurasta' tai palaidojo 
draugai. 

♦ ♦

Kadangi gi-

♦

Nusižudė meksikietis

Evnestino Lucio, meksikie
tis, gyvenęs 1405 W. 47 st., 
rugsėjo 3 dieną nusišovė. Pa
matė, kad jo moteris pasibu
čiavo su kitu vyru, tai ir pa
pildė saužudystę. Nusižudži tį
sio meksikiečio moteris buvo 
areštuota, bet tapo paleista, 
nes daug meksikiečių liudijo, 
jog vyras papildęs saužudystę.

Kūnas pašarvotas p. Endei- 
kio koplyčioj, 4605 S. Hermi
tage avė. Laidotuvės buvo 
dies į Evergreen kapines. 

• * * v
Mirė nuo gėrimo

Stove Pudz, lenkas, gyvenąs 
1445 W. 45 st., mirė rugsėjo 
4 dieną. Koronerio tyrinėjimas 
parodė, kad jis mirė 
mo. Mirė susilaukęs 
nevedęs.

Kūnas pašarvotas
kio koplyčioj, 4605 S. Hermi
tage avė. Laidotuvės į Besu- 
rection kapines. —Reporteris.

šian

nuo gėri-
27 metų,

p. Eudei-

Bridgeportas
Norima a. a. M. M. Juodžiui 

paminklą statyti.

Norima pastatyti paminklą 
ant M M. Juodžio kapo. Pradžia 
jau padaryta, tik dar reikia pa
sidarbuoti • ir pamatysime, kad 
norai išsipildys.

Jau treti metai, kaip M. M. 
Juodis ilsisi po žalia velėna. 'Tan
kia girdisi kalbų draugijose, ku
riose Juodis, gyvas būdamas, 
daug dirbo. Taipgi ir pavienei 
asmenys, kurie Juodį pažino, pa
geidauja, kad paminklas kokiu 
nors budu butų pastatytas.

Juodis buvo juodrankis darbi
ninkas — kalvis. Dirbo sunkiai, 

'bet rasdavo laiko dar pašvęsti 
darbo draugijose. Jei kurioj 
draugijoj priklausė ir ypač jei 
dar buvo pirmininkas tai ten jis 
savo energiją ir liekamus centus 
praleisdavo agitacijai už draugi
ją '

Prieš mirtį jis priklausė 
dviem draugijom, būtent Jaunų 
Lietuvių Amerikoje Tautiškam 
Kliubui ir Lietuvių Piliečių Bro
lijai Amerikoj. Kai Juodis mi
rė, pastaroji draugija vos tik bu
vo suorganizuota. Taigi Jaunų 
Lietuvių Amerikoj Tautiškam 
Kliubui teko ir palaidoti. Kliu- 
bas iš savo pusės darė kuo ge
riausia, nusamdė muzikantus, 
palaidojo Kliubo lote. Po laido
tuvių pasirodė, kad liko dar $35 
pinigų.

Vėlionio brolis Tadas sutiko, 
kad likusieji pinigai butų palik
ti pastatymui mirusiam jo bro
liui paminklo. Taigi buvo pada
ryta pradžia paminklo statymui. 
Vienok šių pinigų pastatymui 
paminklo neišteko. Todėl rūpin
tasi sukelti jų daugiaus. Ypa
tingai tuo reikalu rūpinosi jo
niškietis drg. K. I attčius. kur s 
nesenai kreipėsi laišku į Bridge- . 
porto Lietuvių Politinį ir Pašal
pos kliubą prašydamas aukų pa-

minklo pastatymui ir nurodyda- 
msa, kad a. a. Juodis yra daug 
pasidarbavęs Šiarti kliubui.

Laiškas buvo priimtas, iš kliu
bo kasos paaukauta $25. Susi
rinkimas be to išrinko dar du 
draugu -— Lietuką ir A. Zalato
rių — kurie parinko aukų tarp 

1 kliubo narių. L. Getautas ir A. 
Zalatorius aukavo net po penki
nę, kiti aukavo po dolerinę. Ir 
štai viso labo susidarė 60 dole
rių. Tai bus bene svarbiausia 
auka. Už tai kliubui tenka pa
sakyti ačiū.

Toliau, Lietuvių Piliečių Bro
lija irgi nenori likti kalta. Ją 
Juodis suorganizavo, jos pirmi
ninku jis buvo, ši draugija, 
nors ir būti tekiu
ponu, kaip kalbamas Kliubas, 
stengiasi neatsilikti. Kadangi 
draugija yra palyginamai jauna 
ir neturtinga, tai negalėjo au
kauti iš kasos paminklui pasta
tyti Juodžiui. Bet pereitame su
sirinkime nutarta išrinkti komi
tetą, atspausdinti blankas ir įsa
kyta su Kliubo Įgaliavimu pa
rinkti aukų paminklo pastaty
mui. Paskirtas komitetas mie
lu noru apsiėmė parinkti aukų, 
ir tikimasi, pasekmės bus geros.

Be to, dar L. P. B. kliubas nu
tarė surengti tam tikslui išva
žiavimą ir, jei išvažiavimas ge
rai pavyks, pelnas eis pastaty
mui paminklo Išvažiavimas į- 
vyks 11 dieną rugsėjo buvusia
me černausko darže, Lyons, UI. 
Vieta betgi bus ne pačiame dar 
že, ale išlipus iš gatvekario rei
kės dar paeiti per visą daržą ir 
eiti kokią porą blokų. Ten bus 
trokas.

Išvažiavimas, numanoma, bus 
su programų. Muzika bus tikrai 
lietuviška, alkio ir troškulio tai 
nereikės bijotis, nes visko bus, 
ko rejkalinga žmonių sveikatai.

Reporteris.

Bridgeportas
Nelaime lietuvių šeimynoj
Domi nikus Maslauskas, jo 

žmona Ona Maslauskiene ir 
vaikai, 912 W. 33rd st., nusi
tarė pereitą nedėldienį Išvažiuo 
ti savo automobiliu pasivažinė
ti ar giminių aplankyti. Starvec 
Rock linkui, už Joliet miesteo, 
jų automobilius susikūlė su ki
tu. Moteris tapo sužeista. Nu
galinta ligoninėn ji 
tj iš pirmadienio į 
apie 3 vai.

Kūnas pašarvotas
kio laidotuvių įstaigoj, 4605 S. 
Hermitage avė. Laidotuvės bus 
penktadienyj iš laidotuvių ko
plyčios j Tautiškas kapines.

Koronerio tyrinėjimas atidė
tas >ki rugsėjo 23 dienos.

A. a. Onos Maslauskienės 
vyras ir vaikai išliko gyvi.

mirė nak- 
antradienį,

p. Eudei-
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Nuelafinis, Apsoliutis Kontroliavimas
nuo žalio materiolo iki užbaigtų produktų 

SU AMERIKOS ŽINOMAIS 
SALYKLININKAIS

Anheuser-Busch yra vieni iš labai nedaugelio 
. syrupo išdirbinėtojų, kurie užlaiko absoliučią kontro

lę rųšies nuo pat žalio materiolo iki užbaigto pro
dukto. Visas salyklo sudaiginimas yra padaromas mu
su dideliuose namuose St. Louis — išvalymas irgi 
čionai atliekamas — sortavimas, sumaišymas puikiau
sių apynių ir miežių užaugintų Amerikoj ir užsieniuo
se. Net ir kenai yra pripilami ir užlipinami Anheuser- 
Busch dirbtuvėse, St. Louis. Ir mes nedaleidžiam, kad 
Budweiser Malt butų pardavinėjamas po kokiu nors 
privačiu leiMiu!

Atsiminkite tai kuomet kitu sykiu pirkaite malt 
syrup. Nes nei vienas išdirbinėtojas, kuris vartoja 
daliną procesą, negali garantuoti rūšies šio puikaus 
užbaigto produkto.

Budweiser
TIKRAS APYNIŲ SALYKLO SYRUPAS

ANHEUSER.BUSCH~St.Louis,'u.S.A. .
Western Sales Corporation

DUtrtbuton Chicago, 1U.

The Switchboard
'TINKLAS dratukų, kurie užsibaigia numeriyoto.se 

skylutėse. Ranka gatavai prirengta atsakyti sig
nalą, kuris pasirodo mažoje lemputėje. Mintis, grei
ta ir akuratiška atlieka svarbų patarnavimą. Pasi
šventimas tam darbui atsiranda iš tos minties, kad 
reikia patarnauti publikai.

Kiekviena sekcija telefonų svvithcboard yra koor
dinacija žmonių pastangų, ir mechanizmo, kuris pa
daro galimu Amerikos toli siekiančių telefonų pa
tarnavimą. Jų dratai sujungia vieną šalį su kita. Te
lefonų operatorkos yra viena iš armijos vyrų ir 
moterų, kurie yra pasirengę patarnauti dėl šalies 
komunikacijos.

Dirbtuvėmis ir savo sustatu, Bell System turi 
daugybę tų svvitchboardų, kurie pagelbsti sujungti 
mintis žmonių toli ir arti, tai yra telefonų augimas 
ir išsivystymas.

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY 
BELL SYSTEM

One Policy • One System » Universal Service

ten

w \ / 'motinos
\vr Castoria

kenkiantis pavaduo tojus
_____________ Castor Oil, P a r e g o r i c, 

Tecthing Drops ir boothing Syrupo, specialiai prirengtos dėl

: — Flctcher’s 
yra maloni, ne-

Castoria

nešiojamų kūdikių ir vaikų visokio amžiaus.

Apsisaugojimui imitacijų, žiūrėkit šio parašo
Nurodymai ant kiekvieno pūkelio. Gydytojai visur rekomenduoja 
jas.

numeriyoto.se
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[korespondencijos)
seimininkėms kelrodis

Rašo ISABELLE KAY
Lietuvi Seimininkč Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atfikinčjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei ieimininkei

Plymouth, Pa.

Mrs. Anielia Jarusz-Katishillas A. VIDIKAS-LULEYICHPhone Central 1110 
Res. Canal 0403

JOHN S. RYBICKI
ADVOKATAS

54 W. Randolph St. 
Room 607 Woods Bldg.

AK USER K A 
3252 So. HalMted St. AKUŠERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuie- 
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos Jigon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio- 

. se ligose prieS 
i gimdymo, laike 
• gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

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

VirSuj Unlversal
State Bank

tai, kad tokia parJija oficialiai 
butų, ir kad per Ją Voldemaras- 
Smetona galėtų atsiųsti j Ame
riką savo žmones, savais politi
niais reikalais. Todėl p. Sirvy
do vak ac i jos galėjo būti grynai 
politinio pobodžio.

Kiek šitos kalbos yia teisin
gos veikiausia galėsime tuo
ju u s patirti. Turiu pažymėti, 
kad šitaip kalba gana rimti 
žmonės. Taigi, pamatysime kas 

to bus.

Kuumet Karštis Daro 
Kūdikį Neramiu.

Nuramink šaltu, kvepiančiu 
JohiiHon’s Baby ir Toilet Pow- 
der, ir matyk jį šypsančiu!

Vartok Johnson’a Baby Soap 
kūdikių maudyklei.
Johnson’s Baby Cream 
lininiui odos netvarkos.

Lietuvių Laisvų Kapinių Ben
drovė laikė mėnesinį susirinki
mą rugpiučio 28 d., 2 vai. p< 
pietų, 40 Ferry St. Kadangi 
liepos mėnesy dėl tūlos prie
žasties susirinkimas neįvyko, 
lai šiame susirinkime išduota 
valdybos atskaita už (> mėne
sius. ♦ ,

Per 6 mėnesius įeigų viso 
buvo .... . ..................... $484.75

Nuo 1920 m. buvo .

RODYKLE No. 100
Naudoki! du ar daugiau grūdinių 

maistų sykiu gaminant pusryčiams 
valgj, ir pamatysit, kud jie bus daug 
skanesni ir geriau valgomi.

Naminiai Pasigelbėjiniai
Prašalinimui bryžių ženklų nuo po

pierių, patrink tą vietą su lemonu, 
I askuinuvalyk skaruliu pamirkytu 
kreidos košėj. Numazgok viską su 
šiltu vandeniu ir muilu, paskui tuoj 
nušluostyk švariu skaruliu išgręžtu 
tyrame vandenyj.

Užlaikymui sidabrinių peiliu ir šau
kštų žibančiais, pamerk juos j borak- 
so vandenį keletui valandų. Vanduo 
turi būti netoli užvirimo.

Glicerinu galima prašalinti arbatos 
ir kavos plėtmus nuo lino audeklo. 
Uždėk biskį plicerino ant plėtmo ir) 
išmazgok paprastu budu.

Grožės Patarimai
Svarbiausias dalykas prie grožės yra į 
tiesus kūno užlaikymas. T'
tintis sėdėt ramiai per kelias minu- j kapinių darbininkas).
tas lengvoj pozicijoj. Reikia žiūrėt • 
tinkamo užlaikymo kūno einant ii i 
vaikščiojant Reikia vengi nevirške * palaidoti šį mėnesį.

Taipgi norėčiau primint
maišvk Diena Tuo laiku atidaryk' audrinus ar perarypus pu.ivija jr«| , o ‘Simonų <1*4. ir nuplikyk iuvj. Ka-1 »iena iJ tikrųpriež^iy užki.tsjimc, tiems draugams, kurie užsisakė!

, ,cik.« p..-...I.-- “• Teisigas išlaikymai įotus ant išmokesčio (o tokių
i- reikia virt viską ant; kūno formos budavoja ig gerą cha- , i.ori

.a _' An-! rakteri ir pagelbsti kitus tokiais pa-i yra apie 20), kad baigtlimėt
mokėti, nes kaip konstitu
cija rodo, po 3 mėnesių turėsite 
mokėti 0 nuošimtį. Taigi pasi

i lotus ii

Virimo Receptas
Salmonai yra viena iš populiarin- 

giausių žuvu maistų šioje šalyje. 
Amerikos žmonės sunaudoja apie pu
sę sudedamų j dėžes salmonų. Yra 
daugel salmonų rųšių. Privalot pir
kti tiktai tas ryšis, kurias pagamina 
patikėtinos įstaigos. Kaip tik atida
rai salmonų dėžę tuoj reikia jas iš
krėsti j torielką. Nepalikit dėžėj nes 
susigadins. Sekantis receptas paro
do kaip padaryti skanų valgį su dė
žiniais salmonais. I 
pagaminti ir visišeimynos 
patenkinti.

Smetonuoti Šalmo n su
1 dėžę salmonų
•% puoduko evaporated 

mišto su
1 puoduko vandens
2 šaukštai kornų krakmolo 
H šaukštuko drožtų svogūnų 
2 šaukštai sviesto pavaduotojo 
1 šaukštukas druskos

šaukštuko pipirų
1 puodukas nevirtų žirnių 

virti ryžiai
Sutarpyk riebalus; įmaišyk

laibai lengvai jį 
nariai bus

Žirniais

pieno at-

krak-

ii

on’s Baby ir Toilet Pow- 
ir matyk jį šypsančiu!

K Soap 
Vartok 

pala*

Viso 739.37
Išmokėta per 6 mėne

sius ..........
Liepos 1 d. pas 

buvo .....
Prie išmkėjimų

| atiduotoji skola sumoj $400.
Kapinių užžiurėtojni praneša, 

kad kapinės yra švariai užlai
komos, žolė, nuplauta, keliai su- 

Reikia" pVa” i taisyti (mat šiemt laikomas ant
Taipgi 

pranešta, kad du žmonės tapo

.......... 580.48
kasteriu
... $158.81

molą. dedėk uždarą,’ir laipsniškai j- įtempimo sėdint arba vaikščiojant . 
Tuo laiku atidaryk Sudribus ar perkrypus policija yra |

^Miuiviiy r •• — — g .

da sosas virs, reikia įmaišyti salmoną ! ir nerviškumo.
ir žirnius ir ------- -- , .
karšto vandens per 10 minutę. Ap- . rakterj ir i-_ „
dėk torielkos kraštus ryžiais duodant1 daryt su kuo tik susieini, 
į stalą.

Virtuvės Patarimai
Ypatiška Sveikata

I ‘ Y, Geriausia gydyt persišaldymą tai 
a ........... ____
, Geriausia gyuyi persisaiuyiną iai ------y / -

Aprūdijusius peilius pamerk per^tolimu ir nedraugišku budu. Neap- skubinkit*' išmokėti 
naktį rūgusiam piene.

Kopūstus geriausia supjaustyt
duodama kaipo salotai.

Darant kokį vaisių gėralą,

Uždarymui vaisių košių stiklų ge- 
rai _ _
tilptų į antvožą ir pamerk į alkoho-

• sipratink su šalčiu, nes jis išnau-
i 1 Nekurie žmonės kalba

| apie pagavimus šalčio, ir šaltis juos j 
. Kuomet nuvargsti, persi- j n r 

------------------ visada šaltis :
prisimeta. Šaltis yra ____________ _

gauti dilus.
Taipgi ir tie draugai, kurk 

nenusipirkote loto, o no 
u užsikrečiamas i retumete pirkti, tai yia gcic

jei <|os tave.

Darant kokį vaisių gėralą, jeigu pagauna.
stoka skonio, dadėk biskį gingerale. dirbi ir persivalgai

Uždarymui vaisių košių stiklų ge- prisimeta, šaltis y:
lai, iškirpk sugeriamo popierio gad nuo kitų ypatų. Jeigu pats turi šal-. nioga dabar nes IX> nauju meti 
tilptų j antvožą ir pamerk į alkoho- tį sav"“l':“ ......iL.Avb I K > i
lj. Sutarpyk biskį parafino ir užpilk į čiaudi 
ant košelių nors katvirtadalio colio [ mesk šalin sušnypštas nosines nuo 
storumo.

tį saugokis kitų neužkrAsk, kada I f 
užsidenk burną nosine. At- | DUS

kitų skalbinių.

keliama lotų kaina.
Fin. Sekr. St. Žukauskas.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OPTOMLSTRIST

Tel. Boulevard 6487 
4649 So. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
Kenwood 1752 

Praktikuoja 20 metų

Tau Smetona važine
ja pasikinkęs libera

liškus fašistus! Buti-

na i kiek vienas įsigy- —f 1 

kitę Juokų mėnesinį * i

žurnalą “Rimbą” ir<£— -Jį

pamatykite kaip jis važiuoja ir kas jį veža. Dėk 
konvertan savo antrašą ir 10c tuoj “Rimbas” 
bus pas tamstą. O jei prisiusi $1, tai “Rimbas” 
per visus metus tamstą lankys nešdamas links
mumą.

“RIMBAS”
1 Bateman Place So. Boston, Mass

TAUPYK PINIGUS TAUPYK LAIKA
PRAŠALINK NESMAGUMUS

Pataisyk savo pečiy, furuas arba boilerį tuojau 
Nėra būtino reikalo pirkti naują pačių, furnas arba boi
lerį, kuomet dalys išdega, sulūžta arba suplyšta; taipgi 
nereikia tų dalių siųsti kur nors toli dėl apmainymo.

NORTHWESAER SIC VE REPAIR COMPANY
Turi Tas Dalis

Tiktai paimkit vardą, numerį ir išdirbėjų vardą. Jei to 
negalit sužinoti, atveškit pas mus senas dalis — 
kit kol ateis šaltas zero oras.

VEIKIT TUOJAU!
Sutaupykit pinigus pataisydami ‘savo seną pečių,
arba boilerį vietoj pirkti naujus. Mes turime penkis 
rius Chicagoj — vienas randasi netoli jūsų.

The Northwestern Stove Repair Co.
654-66 W. Roosevelt Road

853 W. 63rd St.
Block west of Halsted
3209 E. 92nd St.

Nelau

f ' J ' 
furnas 

sky-

176 W. Lake Street
Between LaSalle & Wells St.

South Chicago, III

Svarios, Grynos, Sveikos

Q».,Dpc.H.S.,9B.OhioSt.

2355 Milwaukee Avė.
Betvveen California & Fullerton Avės

Chicago

Yra Puiki žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, Atžviežl- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos 

Knygutė “Eye Care” arba *Eye 
Beauty” Pykai

rei- 
mote-

kreipki-

Rrooklyn, N. Y
Iš lietuviškos politikos

vienybinia 
“didelį iš 

dėl “skait- 
atsilankymo 
Vienybieeiai.

smetonlaižiai ren#e 
važiavimą”, kuris 
lingos” publikos ; 
visai neįvyko.
savęs susiraminimui randa ir 
priežasčų, dėl ko tas didysis 
išvažiavimas neįvyko. Būtent 
kad diena buvo apsiniaukus. 
Tai netiesa.. Tą pačią diena 
įvyko Šv. Jurgio Dr-jos pikui 
kas, kuris ir sugėrė visą jų iš
važiavimą. Diena buvo, taip 
sakant, vidutinė, nelijo, kartais 
ir saulė iškišusi nosį pro dobė 
sis pasidairė. Piknike žmonii. 
atsilankė nemažiau 3—4 tūks
tančių.

Praeitą metą vienybiečiai tu 
rojo irgi išvažiavimą. Publikom 
buvo privažiavę apie 4 tukstan- 
čaii. Na, o šiemet? Kodėl šįmet 
toji pati publika taip smarkiai 
atsuko Vienybei nugarą? Prie
žastis veikiausia bus ne tame, 
kad ‘diena buvo apsiniaukus”, 
bet štai kame. Pereitą metą 
Vienybė dar nebuvo smetonuo- 
ta. (ii šį metą, kaip žinome,

kurios žmonės nelabai myli. Ši
tas įvykis parodo, kiek Vieny
bei pritaria visuomenė deliai 
jos smetoninės politikos.

Apie p. Sirvydo vakacijas
Jeigu ką žmones kalba ne

gali uždrausti. Reporteriai nu 
girdę irgi turi tiesą parašyti 
laikraštin. Ir reikia pasakyti, 
kad kartais žmonų kalbos pa
sirodo gana teisingos. Ir štai ką 
nugirdau.

P. J. O. Sirvydas važinėjo 
miestas nuo miesto ne su ko
kiom “vakacijoms”, bet su ti
kslu organizuoti smetonlaižių- 
fašistų partiją. Kalbama ši
taip: šią vasarą Vienybes štabo 
narys, p. Sabunas, lankėsi Lie
tuvoje. Buvo ir Kaune. Volde
maras per Norkų (rodos, P. 
Norkų) Kaune įteikęs šabunui 
raštą, kurį jis (Sabunas) par
vežė p. Sirvydui. Voldemaras sa
vo rašte Sirvydui liepia tverti 
Amerikos Tautininkų Partiją, 
kuriai Kaunas pažada finansinę 
paramų. Kašte, sakomu, nuro
do, kad visai nesvarbu, kad bu
tų didelė partija. Svarbu tik-

buvo prie ko nors 
buvo atvykę net ir 

Pruseika su Jan
gai jie ateina tiktai 

Ikkarijotas Be-
ves kovų prieš neke

Iš kriaučių politikos
Brooklync vėla atsirado p. 

Iškąri jotas Bekampis. Neminė
siu jo praeities, šiandien Be
kampis atrodo žymiai kvailesnis 
ir skystesnis nei kad keli me
tai atgal. Tiesiai atrodo, kad 
ko nors trūksta. Išvaizda labai 
biedna. Drabužiai labai nudė
vėti. Kelinaitės siauros su iš
sivariusiais keliais į priešakį. 
Veidas išblyškęs ir nusibaigęs. 
Užsilaikymas tiek jau nerim
tas, kad daro blogą įspūdį net ir 
jo artimiesiems draugams. Pra
dėjo dalyvauti ir kriaučių uni
jos veikime. Rugpiučio mėne
siniame susirinkime dėl jo labai 
skystų įsišokimų kilo tokis triu
kšmas, kad atrodė, jogei susi
rinkimas turės iširti. Bet tik 
per didelę bėdą susirinkimo iš
irimas tapo išvengtas.

šiame susirinkime, tur būt, 
komunistai 
prisirengę; 
ių “čyfai”, 
kausku. O 
temyli kaip 
kampis
munistus kriaučius. Tas labai 
gali būti. Bet daugelis kriau
čių sako, kad jie girdėję, jogei 
komunistai buvo pasiryžę išvyti 
1 a barti n į kriaučių delegatę d. 
A. Bubnį, o jo vieton pastatyti 
pusgalvį Bekampį. Biskutj j 
tai ir buvo panašu, nes Bekam
pis visą laiką ir puolė delegatą; 
Pruseika su Jankausku labai 
tėmijo.

9

Tarpe komunistų
SLA. 83 kuopą galima pava 

dinti komunistais. Čionai ji 
veikimas visiškai be vaisių. Sa 
koma, kad susrinkimuose netu 
rį. ką veikti. Prieš rimtesniųjį 
narių pasitraukimą iš šios kuo 
nos komunistai sakydavo, ka< 
tautininkai su socialistais truk 
Ją visą kuopos veikimą ir pa 
čios kuopos augimą. Pasitrau 
kusieji nariai prie 38 kuopo; 
prirašė jau keletą desėtkų nau 
jų narių, kuomet 83-čioji komu 
nistų kuopa stovi ant vietos 
šitas faktas parodo, kad komu 
nistams nerupi organizacijų au 
ginimais, bet tik triukšmo kėli 
mas ir užgriebimas.

Dabar komunistai “šiftina’ 
visas savo spėkas į sporto or 
ganizacijas. šį mėn. virš de 
sėtko komunistų įsirašė į Ame 
rikos Lietuvių Atletų Kliubą 
Tas rodo, kad jau šį kliubą ko
munistai “nešis”. Pirmiau 
kliūbas buvo gana švari orga
nizacija ir visuomet turėdavo 
didelio pasisekimo savo paren
gimuose. Bet jau apie pora 
metų, kaip komunistai pradėjo 
sukti čionai savo 0guštaB”’ir 
pasisekimai parengiamose su
mažėjo. Jau šį tnetą prie Vie
no parengimo kliubas turėjo 
pridėti (kas kliubiečiub; labai 
nustebino), o dar kitas paren
gimas davė “mažai uždarbio”. 
Komunistams pradėjus guštas 
sukti žmonės pradėjo mažiau 
eiti j kliubo parengimus.

—Reporteris,

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

ikumas.
3315 South
Halsted St. į

Tel. Yards 1546 
Res Tek

Beverly 2300

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paulina StM Chicago, UI.

SERGANTI ŽMONES
Del reriaunlo ir rreičiaunio iAnlgydymo 

panitarkit hi>

Dr. B. M. Ross
> Specialistu

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimų, ir galvos 

skaudėjimų

949

F. WAITEKAITIS
Laikrodinin

kas, visokius 
laikrodžius ir 
Deimantus už
laiko ir par
duoda prieina
momis išlygo
mis. Speciali
stas taisyme 
visokios išdir- 
bystės laikro
džių.

St., Chicago
Englewood 4279

t . Jo trisdešimtis me-
į>’W iv !’rnI ktikavimo gydvme
\ tironiškų ir užkrė- j
\ čiamt; ligų, kraujo,

PUfJės, privatiškų ir 
s*aptų ^ums y" y™* ra garantija jo at-

< sakomingume. Pasi
tarimas dykai. Jis vartoja Amerikos j 
ir Europos gydymo metodus. Geriau- Į 
šiai ir greičiausiai išgydo. Ofisas

35 S. Dearborn St.
Kampas Monroe Street, Chicago, 

Crilly Building
Imkite elevatorių iki penkto ąukito. V.v- [ 

rų priėmimo kambarys 506, — Moterų 508. 
Ofiso valandom kasdien nuo 10 ryto iki 5 
vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
piet. PanecMlyj, Seredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakare.

Rusiškos ir
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

APRŪPINAME VISUS JŪSŲ REIKALUS LABAI GREITAI
— pirkime ir pardavime —

NAMŲ, LOTŲ. FARMŲ. BIZNIU
. DOKUMENTUS
J KONTRAKTUS
J PALIUDYMUS1 IR KITUS DOKUMENTUS 

Musų Ofisas atdaras dėl visų
S. J. DARGUŽIS

Real Estate—Notaras
807 W. 18th St. Tel. Canal 4960

DAROME

Lietuviai Advokatą
K.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411.

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

3323 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1810 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K.JURGELIONIS
Miesto Ofisas

190 No. State SU Room 1012 
Tel. Dearborn 2784 

Valandos nuo 9:30 iki 2:80 vai.
Bridgeporto Ofisas 

3335 So. Halsted St.
Po pietų nuo 8:80 iki 8:60 vai. vak. 

Nediliomis nuo 10 ryto Iki 12 
TeL Yards 6141

Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičlams.

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 Fitnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679

(vairus Gydytojai
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

Telephone Yarda 0994

DR. MAURIGE KARK
4631 So. Ashland Avė,

Ofiao Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedtliomia ano 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plasa 82H

DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

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

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

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

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

Tel.: Dieną: Canal 3110. Naktį 
South Shore 2288, Boulevard 4136

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE
77 W. Washington

Cor. Washington and
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8895

BLDG. 
St.

Clark

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adanti St Room 1217 
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

19756 So. Michlgan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Tel. Pullman 6877

ADVOKATAS
li S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Randolph 1084—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pitnyčiog

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

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir CMrargas
Specialistas MoteriDm, Vyriškų
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas 3102 So. Halsted St„ Chicago 
arti 81st Street

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis ii* Šventadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858

* -ii— ■ 1 ■" " i ■

Lietuvis Kontraktorius
Suvedam Šviesas ii 
elektros jiegą į nau 
jus ir senus namus i 
mainom naujas liam 
pas j senas; duodam
ant lengvo išmokėji 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone Canal 2591

Garsinkitės Naujienose
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by tho Lithuanlan Daily News Pub. 
Co. Ine.

Editor P. GRIGAITIS
1739 South Mgted Street

$8.00
404
2.50
1.50

.75

8c 
18c

Telephone Roosevelt 85M
-.................... ................(■-------------------------------——— ■■

Subscription Katėsi A 
|8.90 per year in Canada 
$7.00 per year outaide of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago.

9c. per copy.
Entered as Second CIsm Matter 

March 7th. 1914, at the Post Office 
of Chicago, 111., under the act of 
March 8rd 1879.
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Naujienos eina kasdien, ilskiriaat 
sekmadienius. Leidiia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III — Telefonas: Rooeevelt 8509.

Užsimokėjimo kalnai

Chicago je — paitu:
Metams ................... .......... ......
Pusei metsi ______ _______
THms mlneaiams ________
Dviem mėnesiams................
Vienam minėsiu! ________

Chicagoje per neiiotojusi 
Viena kopija _ _______ __

Savaitei -------------- ----- -
Minėsiu! --------------------------

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltai 

. 17.00 
metų ..  8.50

Trims mėnesiams .........   1.76
Dviem minesiams 1.2f
Vienam minėsiu! .75\

Lietuvon ir kitur uisleniuosei 
(Atpiginta)

Metams ____ _______________ |8.IO
Pusei metų__________ .... 4.00
Trims minesiams__________ 2.M

Pinigus reikia siųsti palto Money 
orderiu kartu sn ufleakymu.

vos “visuomenės stulpo”, kun. Vailokaičio, mažiaus kaip 
per dešimtį metų pasidariusio iš neturtingo žmogaus mi- 
lionierium.

Tenai, vienos tų vilų pievoje (iš laikraščių aprašy
mų neaišku, kurios tikrai) rugpiučio 21 d. ir susitiko 
du, dėl moteriškės įširdusiu viens prieš antrą, vyru. 
Romanas buvo mitresnis, todėl jisai pasiuntė j “aną pa
saulį” senyvą daktarą ir pats su savo “prezidentišku” 
titulu atsidūrė belangėje.

Už mokėjimą svetimais pinigais pralobti įstatymai 
jo ik? šiol nebaudė (jei ne gruodžio 17 d. “pučas”, tai ka
žin kaip būt buvę). Bet už gabumą vartot revolverį ji-

Tai tokios tokelės dedasi naujosios Lietuvos buržua
zijos viršūnėse.

/s

NESANTAIKA IR TAUTININKŲ EILĖSE

Dabartiniai Lietuvos diktatoriai, susipykę su krik
ščionims demokratais ir su Ūkininkų Sąjunga, ima pyk
tis ir tarp savęs. Tarp tautininkų sąjungos pirmininko, 
p. L. Noreikos, ir kitų tos organizacijos lyderių kilo, ma
tyt, stambių nesusipratimų, nes nesenai pasklido žinia, 
jogei p. Noreika pasitrauksiąs iš “Lietuvio” redakto
riaus vietos. \

Iš tos vietos p. Noreika jau pasitraukė. Kauno laik
raščiai, be to, praneša, kad jisai atsisakė ir eiti tautinin
kų centro komiteto pirmininko pareigas. Vieton Norei
kos pirmininku dabar tapo išrinktas p. V. Matulaitis, ku
ris Lietuvoje yra mažai kam žinomas.

Apie buv. Lietuvos tautininkų pirmininką mes esa
me painformuoti iš patikėtinų šaltinių, kad jo nusistaty
mas buvęs toks: Valdžia turinti pravesti referendumą 
dėl sumanytųjų konstitucijos pataisų; jeigu referendu- 
,me valdžia pralaimės (kas yra beveik neabejotina), tai 
ji privalanti pasiduoti daugumos valiai ir da šį rudenį 
paskelbti rinkimus į Seimą senuoju įstatymu.

Kariuomenės leitenantai, kuriais remiasi smetoni- 
ninkų diktatūra, tokiam p. Noreikos nusistatymui yra 
priešingi. Jie stoja už tai, kad tautininkai valdytų kraš
tą visai be Seimo. Voldemaras su Smetona tur-but pri
taria leitenantams, kad juodu sutiko “duot saktį” savo 
partijos pirmininkui ir organo redaktoriui.

ji privalanti

ROMANO KARJEROS GALAS.

Amerikos Prekybos Bendrovės prezidentas, p. J. Ro
manas, Palangoje nušovė karo gydytoją, D-rą Joną 
Brundzą. Užmušėjas suimtas ir nugabentas į Kauno ka
lėjimą.

Lietuvo§\Iaikraščiai paduoda ne visai vienodų to 
tragingo Įvyk aprašymų. Vieni rašo, kad Brundza pra
dėjęs šaudyti pirmutinis; kiti — kad Romanas paleidęs 
šovinį į daktarą be jokios provokacijos pastarojo pusėje.

Žmogžudystės pagrinde esanti meiliška istorija: 
Brundza norėjęs pavilioti Romano žmoną, iršis už tai 
jos neapkentęs.

Mums čia nėra reikalo p. Romaną nei kaltinti, nei 
teisinti. Tai atliks teismas. Bet užmušėjo asmuo Vis 
tik yra gana įdomus amerikiečiams ir apie jį verta tarti 
keletą žodžių. r.

Rašančiam šį straipsnelį teko viso tik du kartu ma
tyti Amerikos Prekybos B-vės “prezidentą”, kuomet pa
starasis pereitų metų pabaigoje buvo atvykęs Chicagon. 
Iš trumpo pasikalbėjimo/su juo buvo galima numanyt, 
kad tai žmogus be jokių principų — trokštąs vien sma
giai pagyventi ir parodyt “kas aš”. Gabumų jam, ma
tyt, netruko.

Romaną padarė “žmogum” kun. F. Kemėšis, su ku
rio pagalba jisai suorganizavo stambią kompaniją, Pre
kybos Bendrovę, ir sukėlė jai didelę sumą pinigų, dau
giausia iš Amerikos lietuvių katalikų. Nors patsai jisai 
į kompaniją pinigų įnešė labai nedaug (nes ir neturėjo), 
bet jam pavyko, nukeliavus Lietuvon, taip viską sutai- 
syt, kad jisai pasidarė pilnas bendrovės šeimininkas. 
Kun. Kemėšis vėliau So. Bostono “Darbininke” išreiškė 
apgailestavimą, kad katalikų sudėti pinigai neatnešę 
jiems jokios naudos, o tik pagaminę vieną kapitalistą 
Lietuvai.

Kaune Romanas įkūrė Tarptautinį banką ir pristei
gė eilę kitokivj biznių. Tie bizniai tečiaus buvo pa-

statyti tur-but ne kažin kaip tvirtais pamatais, nes už
pernai Tapratutinį banką valdžia turėjo paimti savo 
globon, kad nedavus jam galutinai susmukti, o kiti Ro
mano kuriniai keletą kartų perėjo įvairius krizius. Kad 
pakelti savo biznio vardą publikos akyse, o gal, kad bu
tų kuo pasigirti, 
tuvoje žmones, mokėdamas jiems ministeriškas algas ir 
laikydamas juos, kaipo “direktorius”. Taip, kurį laiką 
jo banko direktorium buvo gen. Žukauskas ir, rodos 
“pats” Smetona.

Ir taip jaunas vaikinėlis, vos išėjęs pradinę mokyk
lą, palyginti trumpu laiku sugebėjo pavirsti ^tambiu šu 
lu Lietuvoje, kurio draugijos nesišalino nei isteriai 
su prezidentais. Kaip vienas “parinktųjų”, jisai, 
ma, turi na tik gražų butą Kaune, bet ir vila (puošnų v 
sarnamį) Palangoje. Jo vila stovi šalę vilos kito Lie

— Romanas samdėsi “garsiausius” Lie

K. A.

Kunigaikščio Windisch- 
Graetz Avantiūros

(Tęsinys)

II. Kaip Windisch-Gra- 
etz jgijo “bulvių kuni
gaikščio” titulų

Ar Žuvys mato spalvas? spalvotų juostų maisto gavi
mui. Po trumpo treniravimo 
jos vis j tos pačios spalvos 
juostą atplaukdavo. Tuo budu 
tapo patirta, kad žuvys atskiria 
raudonų, geltonų, žalia ir mė
lynų šviesų. Bet tai dar ne vi
sa. Pasirodė, kad žuvys mato 
dar ir tokias šviesas, apie kurias 
mes neturime nei mažiausio 
supratimo.

šviesos spindulys, -perleist^ 
pro prizmę, susiskakib j septy
nias aukščiau nusakytas spal
vas. Kitais žodžiais sakant, pa
sidaro spektras. Kraštutinės 
spektro spalvos yra raudonos ir 
fioletinė. UŽ fioletinės šviesos 
seka dar ir kitokia šviesa, ku
rios musų aky 
matyti. Kad 
tiesų yra, tai 
šiandien dau 
nėra girdėjęs

Tyrinėjimo sunkumas. — žu
vys, kurios permaino savo 
odos spalvą. —Eksperimentai 
su 'žuvimis. — Pagrindinės 
spektro spalvos.— žuvys ma
to ultrafio|etinius spindulius. 
—Kokios spalvos yra sun
kiausiai atskirti. — Klysti yra 
ne tik žmoniška, bet ir “žu- 
viška”.

Nėra lengva patirti, ką gy
vūnai mato. Juk niekas, sako 
prof. H. Munro Fox, negali su
sikalbėti su vienos ar kitos rų- 
šies gyvūnu. Fiziologui, kuris 
studijuoja gyvūnų jutimus, 
I risieina tad netiesioginius bu
dus i>avartoti. Jis negali ope
ruoti taip, kaip žmogų tyrinė
jantis fiziologas. Prisieina i*i- 
vartoti visai skirtingus meti^ 
dus. z

Paskutiniais heleriais metais 
ypač daug patirta 
.utinius. Dabar 
<ad 
>et 

sas, 
kai

lošė vado- 
Po paskelbimo 

tuoj vi-

apie žuvų 
mes žinome, 

žuvys ne tik mato spalvas, 
gali atskirti ir tokias var- 
kurių žmogaus akis visiš- 
nepastebi.

Dvejopu budu buvo patirta, 
kad žuvys atskiria spalvas. Pir
mas tyrimo būdas buvo toks: 
1 ai kurios žuvys gali permainy- 
t: savo kūno spalvą. Permainy
ti spalvą jos gali momentališ- 
kai. Tas spalvos persima i ny- 
mas įvyksta ačiū tam, kad žu- 
\ies odoj yra daugybe mikros
kopiškų ląstelių su dažais. Rei
kalui esant tos ląstelės gali iš
sitempti ir apimti visą kūną 
rrba visiškai susitraukti. Kai 
ląstelės, kurios turi, sakysime, 
melsvą spalvą išsitempia, tai ir 
rtivis atrodo melsva. Ląstelių 
judėjimą kontroliuoja nervai, 
kurie veikia pagal smagenų 
p. u rodymų. Tapo pastebėta, kad 
1 ai kurios žuvys pasidaro to
kios spalvos, kokios yra vande
nyj esantys akmenys. Atrodo, 
kad tos .žuvys mato akmenų arba 
ežero dugno spalvų ir imituo-

m

Antras tyrinėjimo būdas da- 
\ė tokius pat rezultatus. Tapo 
pastebėta, jog žuvį galima taip 
ištreniruoti, kad ji atplauktų į 
palvotos šviesos apšviestą 

vandens juostų gauti maisto. 
Kai žuvis yra ištreniruota, ji 
visuomet plaukia Į apšviestą 
Juostą, nežiūrint j tai, ar ten 
yra padėta maisto, ar ne. Ji nie
kuomet nepadaro klaidos. O tai 

i ūdija, kad žuvis mato spalvą. 
Vėliausieji tyrinėjimai parodė 
dar Įdomesnių dalykų. Manau, 
kad visiems yra žinoma, jog 
kuomet saules spirrdulių pltioš- 

telia yra perleidžiamas pro tri
kampę prizmę, tai mes ’ pama
tome visas tas spalvotas Švic
as, kurios randasi laumės juos

toj (vaivorykštėj). O matome 
nes septynias spalvas, būtent: 
raudoną, gelsvą, geltoną, žalią, 
žydrią, mėlyną ir tamsiai mėly
ną arba fioletinę. Toks baltos 
šviesos susiskaidymas vadinasi 
spektru. Tikrenybėj spektre 
yra daugiau, negu septynios 
šviesos, bet kitų mes nematome* 

Tyrinėtojams atėjo mintis į 
ar žuvys gali•aivų patirti, 

si|>ektro šviesas atskirti. Akva
riumas buvo spektro šviesų nu- 

iestas ir žuvys buvo pratina- 
plaukti į vienų kurių nors

nebeįstengia 
kia šviesa iš 

faktas. Apie ją 
kalbama. Kas gi 
apie ultrafioleti-

nlhs spindulius? Tie spinduliai 
pastaruoju laiku pradėta vadin
ti “sveikatos spinduliais”.

Bet grįžkime prie žuvų. Ste
bėjimai parode, kad žuvys ma
to ir ultrafioletinius spindulius. 
O tai reiškia, kad joe mato dau
giau spalvų, negu žmonės.

Spektro geltonoj dalyj, tarp 
raudonos ir žalios juostos, ir 
mėlynoj dalyj, tarp žalios ir fio- 
letinės juostos, musų akys la
biausiai pastebi spalvos kitėji
mą. Dvi raudonos, dvi žalios 
arba dvi fioletinės spalvos be
veik negalima atskirti. Bet 
kuomet sudedame greta dvi 
geltonas spalvas, tai ir mažiau
si skirtumą tarp tų spalvų ga
lima pastebėti. Kaip šiame at- 
vėjyj dalykai esti su žuvimis?

Atrodo, kad atsakyti į tą 
klausimą nėra jokios galimybės. 
Vienok mokslininkai tinkamai 
išsprendė ir tą problemą. Jau 
buvo minėta, kaip žuvys yra iš
mokinamos atplaukti į geltonos 
ar kitokios šviesos apšviestą 
vandens juostą. Jos plaukia Į 
tą juostą todėl, kadtikisi mais
to gauti. Skirtingos^'žuvys bu
vo išmokytos plaukti į skirtin
gų spalvų juostos. Natūralūs 
dalykas, kad žuvys, nėra tobu
los. Karts nuo karto žuvys su- 
klysdavo. Savo juostą jos su
rasdavo maždaug ik) kartų iš 
šimto. Čia jau reikia pridurti, 
kad viso spalvotų juostų buvo 
29. Vadinasi, buvo keli raudo
ni ruožai, keli mėlyni ir t.t. 
Mėlyni ruožai savo spalvos in
tensyvumu labai mažai vieni 
nuo kitų skyrėsi. Tas pats bu
vo ir su kitų spalvų ruožais.

Ir štai koks įdomus dalykas 
tapo pastebėtas: žuvys daugiau
siai klaidų darė raudonuose, 
žaliuose ir l’iolct i 11 iuose ruožuo- 
se, o mažiausiai geltonuose ir 
mėlynuose. Išeina, kad žuvims 
skirtumas tarp kelių mėlynų 
arba geltonų spalvų lengviau 
pastebėti. Bet, kaip matome, 
tas pats z yra ir su žmonėmis. 
Iš to aišku, kad tame atvėjyj 
tarp 
nėra
skirtumas, sako prof. Fox, yra 
tame, kad žuvies akys yra la
biau jautrios, negu žmogaus. 
Ačiū tam, žuvis mato ir tokias 
spalvas, apie kurias mes netu
rimi' nė mažiausio supratimo. 
Sakysime, u Itrapa trinti nų spin
dulių spalva mums nėra žino
ma, o žuvis, pasirodo, gali ją 
atskirti nuo kitų spalvų.—K. A.

žmogaus ir -žuvies akių 
skirtumo. Svarbiausias

1918 m. lapkričio mėnesį 
kunigaikštis Windisch-Graetz 
išvyko j Šveicariją tartis su an
glų ir franeuzų delegatais. Tuo 
laiku jis rimtai svajojo apie 
kanclerio vietą. Bet visai ne
tikėtai centralinėj Europoj pra
sidėjo revoliucija. Imperatorius 
Karolis pabėgo, o Austro-Veng
rija subyrėjo į keletą valstybių. 
Kunigaikštis Windisch-Graetz, 
kuris prieš porą dienų diploma
tų rateliuose lošė labai svarbių 
rolę, dabar tapo nežymiu žmo
gum. Savo valstybės reikalus 
jis jau nebegalėjo atstovauti.

Žinios, kurios atėjo iš Buda
pešto, buvo labai nemalonios 
jam. Grafas Michael Karolyj 
tapo išrinktas Vengrijos respub
likos prezidentu. Naujoji revo
liucinė valdžia pirmiausiai iš
kėlė aikštėn milžinišką “bulvių 
šmugelį”, kuriame kunigaik§> 
tis Windiscli-Graetz 
vau j amą rolę,
faktų apie šmugelį 
siems pasidarė aišku, iš kur 
kunigaikštis Luchvig ėmė pini
gus.

Kunigaikštis tačiau nebuvo 
išsiųstas iš Šveicarijos, kadangi 
jis neva buvo politiškas pabė
gėlis. Į Budapešto valdžios 
kaltinimus kunigaikštis su pa
šaipa atsakė:

“Aš esu savininkas didelių 
dvarų, kurių vertė siekia 12,- 
000,000 frankų. Aš turiu $250,- 
000 metinių Įplaukų. Tokioms 
sąlygomis esant aš neturiu ma
žiausio reikalo sutepti savo ge
rą vardą pasisavinimu keturių 
milionų kronų”.

Nežiūrint į kunigaikščio už- 
sigynimus, skandalą likviduoti 
r-eibuvo galima. Visoj Europoj 
\Vindisch-Graetz buvo vadina
mas “bulvių kunigaikščiu”. Jo 
padėjėjai buvo tardomi ir nu
teisti kaleli. Eugene Maritch, 
vienas žymesniųjų šmugelninkų, 
apkaltino kunigaikštį išaikyUji- 
rnu valstybės pinigų. Grafas 
Karolyj, kurio pastangomis bu
vo iškeltas aikštėn šmugelis, 
apie kunigaikštį pareiškė sek; 
mą nuomonę:

“Aš visuomet laikiau tą prin
cą paprastu kriminalistu, avan
tiūristu ir šmugelninku. Jis ser
ga nepagydoma morališka bepro
tybe, ir jo visas gyvenimas su
sideda vien tik iš avantiūrų.”

Kunigaikštis Ludwig (nors 
jis nepateko į teismo na
gus, kadangi kontr-revoliucinė 
Vengrijos valdžia, kuri susida
rė grafui Karolyj • pasišalinus, 
norėjo geruoju su “bulvių ku
nigaikščiu” sugyventi) Berno 
nelabai smagiai tesi jautė. Savo 
memuaruose jis pasakoja, kad 
šnipai seko kiekvieną jo žings
nį. Vieną naktį užpuolė jį du 
vyrai ir bandė j upę įmesti. 
Kartą vėl jo skrynios buvo iš
laužtos ir visi svarbesni doku
mentai išvogti.

Bet 
kunigaikštis 
tesikrimto. Iš Berno jis išvyko 
į Genevą, kur kas dieną aplan- 
kydavo Pranj<inx palocių. "l'amo 
palociuj buvo apsigyvenęs pa- 
bėgusis Austrijos imperatorius 
Karolis. Be to, kunigaikštis 
gan tankiai lošdavo iš pinigų. 
Reikia tiesą pasakyti, sako De
ri, kad tai gal buvo laimingiau
sias periodas kunigaikščio gy
venime. Romantiškas princas 
oasidarė rojalistinio judėjimo 
centras. Jis organizavo visokias 
slaptas draugijas ir darė pla
nus karlistiškiems pučams.

Didžiausi kunigaikščio Lud- 
\vigo problema buvo gauti pa
kankamai pinigų sau ir “pučų” 
organizavimui. Pats jis nieko 
neturėjo parduoti, o lošti iš pi
nigų nesisekė. Tąsyk jis su
galvojo parduoti Hapsburgo

šeimos visokius brangius daiktus 
ir senus paveikslus, kuriuos Ka
rolis atsivežė j Šveicariją.

Ex-impeirat<)riu8, kuriam pi
nigai irgi buvo labai reikalingi, 
pavedė kai kuriuos savo daiktus 
kunigaikščiui tąja sąlyga, kad 
jie bus parduoti. Kadangi 
Šveicarijoj tie daiktai nebuvo 
galima parduoti, tai kunigaikš
tis Ludvrig išvyko į Paryžių, 
kur jis aplankė žymiausius 
auksodailius. Hapsburgų šei
mos kai kruie daiktai buvo par
duoti. Kiek kliuvo kunigaikš
čiui už tarpininkavimų, to nie
kas nežino. Vienok yra tikrai 
žinoma, kad iš Paryžiaus jis 
parsivežė daug pinigų. Niekam 
nebuvo paslaptis, kad prieš tai 
kunigaikščio finansai buvo su
irę. Bet po sugrįžimo iš Pary
žiaus jo finansai tiek pasitaisė, 
kad jis pradėjo pinigus be jo
kios atodairos aikvoti. Rojalis
tams tai buvo ne labai malonus 
dalykas, kadangi neįmanomai 
reikėjo pinigų rengiamam “pu- 
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1921 m. pavasarį kunigaikš
tis Windisch-Graetz aplankė 
Prangins palocių, kur gyveno 
išguitas imperatorius Karolis su 
savo šeima. Kunigaikštis pa
tarė Karoliui parduoti garsių
jų artistų paveikslus, kuriuos 
jis atsivežė į Šveicariją. Karo
lis sutiko, ir princui Lud\vig 
vėl buvo pavesta Rapliaclo, Ru
benso, Tenierso, Van Dicko ir 
kitų paveikslai parduoti, ^pa
veikslus, kurių vertė tsiekė mi- 
lionus dolerių, princas nugabe
no į Paryžių. Francijoj tuo 
laiku siautė finansinis krizis, 

i tad pirkėjų nepasisekė surasti. 
Tąsyk princas nuvyko Į Ispani
ją, kur atsirado pirkėjai. Euro- 

gandai apie 
gavo už pa
tvirtino, kad 
o kiti, —kad

Kaip ten buvo, 
kaip ne, bet pakeliui i Švei
cariją princas sustojo San Se
bastiane palošti iš pinigų, šį 
kartą laimė jam nusišypsojo, ir 
jis, sakoma, išlošęs 2,000,000 
frankų.

1921 m. prisirengimas “pu- 
’ji” ėjo visu smarkumu. Prin- 
as Windisch-Graetz buvo są- 
nokslininkų vada; Nors jis La
žo išvytas iš Austrijos ir jam 
buvo uždrausta ten.- gyventi, 
/ienok jis Vienų kelis kartus 
įplankė. Kartų jis atvyko į 
Vienų kaipo anglų šokėjas, o 
kitų kartą kaipo danų pirklys. 
Vienoj jis pasimatė su stambiau
siais reakcionieriais, kuriems 
•espublikoniška tvarka buvo 

tiesiog peilis po kaklu. Tarp 
kitko jis turėjo pasitarimų su 
pulkininku Lehar, paskilbusio 
vengrų komjMizitoriaus broliu, 
kuris pasižadėjo sumoksią rem- 
*i. .lis Vienoj taipgi nusamdė 
aviatorių, kuris turėjo orlaiviu 
j Vengriją buvusj imperatorių 
atvežti. Kai prasidėjo pirmas 
pučas, princas buvo Budapešte.

Karolis buvo priverstas grįž
ti atgal į Šveicariją. Keliems 
iiėnesiams praslinkus Įvyko ant
ras pučas, kuris irgi nepasise
kė. šį kartą Karolis tapo iš
siųstas į Madeirą. Tuo budu 
karlistų pučai galutinai tapo 
likviduoti. Kartb su tuo pasi
baigė ir princo rolė kaipo kon- 
spiratoriaus. Po to jis apsigy
veno Budapešte viename šau
niausių palovių. Jis nuolat lan
kydavo aristokratiškiausius klu
bus ir karts nuo karto keliau
davo į Paryžių, Londoną arba 
Monte Carlo.

(Bus daugiau)

Surembėjimai 
Greita, saugi, tikra pagelba nuo 
surembėjimų ir skaudamų 
kojų.

Aptiekose ir čeverykų 
krautuvėse.

DZScholl's Uždekit vieną ir 
w ( skausmas 

pranyksT/ino-pads

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas 

900 W. 52nd Street 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

poj ėjo įvairiausi 
tai, kiek princas 
veikslus. Vieni 
6,000,000 frankų, 
du kart tiek.

Rugsėjo mėnesio 
GYVENIMAS 

papuoštas naudingais 
raštais ir puikiais 
gražuoliu atvaizdais. 
Isigykit GYVENIMĄ 
tuojau — nesigailėsit.
Prenumerata metams
Pusei metų
Kopija ..........................

$2
$1

20c

^Lietuviai Daktarai

dūliai tų nemalonumų
Ludwig nelabai

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

J

f
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Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St.
Chicago, 111.

Tel. Boulevard 2160
— Valandos — 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
ir 6 iki 9 valandai vakare '

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.

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

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Į DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuc 12 iki 8 po pietų. Nuo 6:30 
iki 8:30 v. Sekmadieniais nuo 10-12
■ II !■ II— I I ■ I II I ■

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso ir Uos. Tol Boulevard 5913 
DRr A. J. BERTASII

8464 80. Halsted St,
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

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

A< L. Davidonis, M, D.
Ir DR. J. A. GOODHART

4910 So. Michigan Avė
Tel. Kenwood 5107

Valandos:! nuo 9 iki 11 val- ryte»
I nuo 6 iki 8 vai. vakare

A. K. Rutkauskas, I\I. O. 
4442 8o. Wcstern Avė,

- Tel. Lafayette 4146
„ . , J nuo 9 iki 11 v. ryto 
Valandos '( nuo (j jkį 9 vai. Vak.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Ashland Are. 
Ant Zaleskio Aptiekon 

CHICAGO, ILL.

Res. 6600 So. Artesiun Avė.
Phone Prospect 6659
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
gydytojas ik chirurgas

1821 So. Halsted St.
Chicago, III.
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ŽINIOS
Tarp Chicagos 

Lietuvių

džiu, susisiekimas nėra blogiau- Gimnazistų išsilavinimas

Į viešąsias Chicagos mokyk-: 
las vakar sugrįžo ir įstojo, 
nauju mokinių 470,000. AjKskai- , 
tliuojama, kad stoka mokyklo- 
se vietos 27,000 vaikų ir mer-į i 
gaičių. Bet mokyklų perdėti-'^, 
niai tikrina, kad keleto dienų i 
begiu vietos bus parūpinta ir! 
tiems, kurie pirma d'eną nesu
tilpo. 

♦ * ♦

'l ies trobesiu 846 W. Roosc- 
velt Boad susikūlė ugnagesių 
vežimas su truku. Ir ugnage
sių vežimas ir t rokas įvirto per 
langų krautuvėm Sužeista 5 as
menys.

« ♦ *
šiandien turi įvykti streikuo

jančių jau nuo balandžio mė
nesio angliakasių darbininkų ir 
kompanijų atstovų konferenci
ja apkalbėjimui sąlygų, kurio
mis galima butų baigti strei
kas.

Dr. Davidonis apie 
Lietuvą

Ar jus žinote, kad
Virš dvylika milionų pasikalbė- j 

jnuf buvo atlikta šioje šalyje 1921 
mJti^e per Amerikos telefonus ir 
te’ .t.i\»s. pagal jų išleistą metini! 
rapt;’-*ą. Yra apie 8,333,(MM) telefo
nu operuojamų tos kompanijos ir j 
4.267,(MM) telefonų yra susijungusių ; 
iš kitų kompanijų, kurios uždirba i 
nbelnai 12,600.(MMt telefonų vartoja-; 
mų 1921 metais. Ar jus žinote, kad J 
dar nei vieno meto nepraėjo, kad ■ 
Ilelmarai nedadėlų prie savo ar-i 
nujos cigaretų rūkytojų. Susipažin
kite su llelmarats .šiandie.

daktaras matė ir girdėjo 
Lietuvoje.

neš keletą dienų grįžo iš 
• Lietuvos Dr. A. Davidonis. Įdo- 
*mu man buvo patirti, ką gera 
matė ir girdėjo daktaras Lie
tuvoj, todėl ir nuvažiavau pas 
jį “pasikalbėti.”

Bendri įspūdžiai
Pirmiausia pradėjova nuo 

bendrų įspūdžių. Atrodo, parei
škė Dr. Davidonis, kad visa 
Lietuva užimta statyba. Kur 
tik nepažvelgsi, visur prailgta 
statybos darbas: stato namus, 
tiltus, geležinkelio stotis ir vi
sokias valdžios įstaigas.

Tuo žvilgsniu Lietuvos tie
siog negalima pažinti. Geležin
kelio stotys, kurios paskuti
niais metais tapo pastatytos, 
erdvios ir gražios. Tiltai stato
ma dideli ir tvirti. Kartais žmo
gus pradedi galvoti, kad Lietu
vai jie perdaug jau geri.

Keliai jau irgi nebe tie, ko
kie buvo prieš penkiolika *r 
daugiau metų. Jie visur taiso
mi. Nemažai yra ir plentų. Zo-1

sias.
Miestų ir miestelių persimainy- 

miks
Miestuose ir miesteliuose 

daug kas padaryta. Kaip toli 
Lietuva, pažengė toj srityj liu
dija jau tas faktas, kad mies
teliuose yra elektros gaminimo 
stotys. Sakysime, Biržuose 
beveik kas trečias namas yra 
elektros apšviestas. .

Kaip gyvena ūkininkai.
Ūkininkų gyvenime galima 

pastebėti didelį progresą. Lau
kai jau daug geriau yra ap
dirbami. Namai statoma geres
ni. Išviso Lietuvos ūkininkai 
kulturėja.

Darbininkų padėtis
Kai dėl darbininkų padėties, 

tai galima štai kas pasakyti. 
Amatninkų gyvenimas palygi
namai yra pakenčiamas. Bet la
bai sunku yra gyventi juodo 
darbo darbininkams ir viso
kiems mažiems valdininkė
liams. Pavyzdžiui, paprastam 
darbininkui mokama penki ar 
šeši litai į dieną. Tiek gaunant, 
žinoma, nėra galima žmoniškai 
pragyventi.

Švietimo reikalai
švietimo srityj daug kas pa

daryta. Įsteigta daug pradinių 
ir vidurinių mokyklų. Gimnazi
jų yra net ir perdaug. Lietuvai 
reikėtų daugiau specialiųjų mo
kyklų — techniškų ir amati- 
nių.

Atrodo, kad dabartinės gim
nazijos neišlavinu mokinių taip, 

i kaip išlavindavo rusiškos gim
nazijos. šiandien baigusieji 
gimnazijas mokiniai gal mate- 

įrnatiką, kalbas ir gamtos moks
lius pažįsta neblogai, bet jiems 
tarytum trūksta bendro išsila
vinimo. Svarbiausia to priežas
tis gal yra ta, kad trūksta 
kvalifikuotų mokytojų. žino
ma, tas trukumas dabar nebė
ra taip aštriai jaučiamas, kaip 
prieš keletą metų, bet vis dar 
tinkamų mokytojų nėra pakan
kamai.

Lietuvos universitetas
Jeigu, sake Dr. Davidonis, 

spręsti apie Lietuvos universi
tetą iš medicinos skyriaus, tai 

i jis gan neblogai pusraty tas. 
Kauno universitetas turi gan 

i gerų chirurgų (pav. Dr. Kuz
ma ir . Dr. Bagdonas), -kurie 
operacijas daro labai mikliai. 
Visa bėda su universitetu yra 

j ta, kad trūksta lėšų. O tos 
'priežasties Heliai jis negali įsi- 
Igyti reikalingų mokslui prie
taisų.

Teisių skyrius turi gan ne
blogų profesorių. Ypač reikia 
pažymėti prof. Stankevičių, ku
ris visais atžvilgiais yra inte
ligentiškas žmogus.
Ką žmonės sako apie Smetoną

Kalbant apie politinę Lietu
vos padėtį, pirmiausia reikia 
pažymėti cenzūrą. Fašistinė 
cenzūra yra tiesiog nepaken
čiama. Negalima atspausdinai 
nei mažiausio dalykėlio be cen-

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas*žaizdas, ligas rectal,

Dr. J. W. Beaudelte
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO
1800 So. Ashland Avė.

Valandos: 
Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. Neda

lioj nuo 2:30 iki 4:30 po piety
REZIDENCIJA: 

2226 Marshall Blvd.
TELEFONAS ChAWFORD 1480 

TELEFONAS CANAL ?464

Pastaba: Mano ofisas dabar randaai 
naajoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOATETRIRTAS

LIETUVIS AKIŲ SPECLA.L 
Palengvina akių įtempimų,

STAb 
kuria 

esti priežaatimi gaJVoa skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, narvuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso 1 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. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė. 
Te). BoaJevard 7589

11,105 ★ daktarų sako, jog Lucky Strike Cigaretai 
mažiau negu kiti įrituoja švelnias gerklės sienas ir 

mažiaus kenkia bile vienai kitų cigaretų

zoriaus leidimo.
Paprasti žmonės sako maž

daug taip: “Smetona gal Ir ge
ras žmogus, bet visgi nerink
tas”. Tačiau miestų .darbinin
kai ir išviso labiau apsitarus 
žmonės gan atvirai kalba apie 
tai, kad “reikės Smetoną į 
sviestą sukti.”

Komunizmas.
Jeigu ką galima apie komu

nizmą pasakyti, tai tik tiek, 
kad jis Lietuvoj neprigijo. Ko
munistinis judėjimas atrodo 
svetimas. Prie komunistų dau
giausia yra prisišlieję žydai ir 

• kitų mažumų žmonės. Komu
nistų lietuvių tarpe nedaug tė
ra.

ą|a **
PADĖKAVONĖ

Vincentas ir Petronėlė 
Liutkai. širdisgiausiai ta
riame ačiū visiems tiems, 
kurie atjautė musų liūd
nas valandas ir parodė sa
vo širdį, jog esat musų iš
tikimais draugais.

Pirmiausiai dėkavojame 
už vainikus ir širdingus 
atjautimus Paliuliams, Tu- 
pikaičiams, Pičiai, Piktu- 
žiams, Čiapam, Baliam, J. 
Lipskiui, Ka^.anauskiams, 
Ketvirčiams, Šležams, VV. 
Cukrams, Veilant, Ruth 
Wohen, Dr. ir p-iai Yuš- 
kams, Mr. Art, Mr. Patle- 
cek ir visiems, kurie taip 
buvot malonus palydėti 
musų mylimą sūnelį Al
fonsą į amžiną vietą.

Ir amžiui bėgant neat- 
sisakysiin nei vienam nuo
širdžiai patarnauti, nes da
bar tik pažinome jumis, 
kada simpatija yra reika
linga tragedijoj arba kito
kiose liūdnuose atsitiki
muose. Ir tie smūgiai pa
silieka mums lengviau neš
ti pasitikusiems tarpe taip 
daug gerų giminių ir drau
gų.

Dar sykį tariam širdin
giausi ačiū visiems.

Vincentas ir Petronėlė 
Liutkai.

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Aubnrn Avė 
chicago. ILL.

A + A
* WILLIAMAS MICKUS

Mirė rugsėjo 5 d., 12 vai. 
dienų, 1927 m., sulaukęs 31 
metų amžiaus. Gimęs Kražių 
pavap., sodžiaus Joniškio, Ra
seinių apskričio. Paliko di
deliame nubudime savo myli
muosius ir mylinčius moterį 
Lillian, dukterę Julių, tėvų 
Antanų, motinų Rozaliją, bro
lį Prancišką, dvi seserį: Oną 
Gaibauskienę, Elzbietą Žič- 
kienę ir švągerį, o Lietuvoj 
dėdes, pusbrolį ir dvi pusse
serė Kūnas dabar randasi pri
rengtas į paskutinę kelionę 
namuose 3316 Wallacc st.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
rugsėjo 9 d., 8 vai. ryto iš na
mų į šv. Jurgio bažnyčių, ku
rioje* atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Williamo Mickaus 
giminės, draugai ii' pažįstami 
ir taipgi draugai likusių nu- 
iludimc jo mylimųjų esat 
nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Moteris, duktė, tėvai, brolis, 

seserys ir švogeriai.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius S; 1’. Mažeika Tel. 
Yards 1138.

UTi ta iiVeMUHMmBIMIMMni

LACHAVICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, III.
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 1271 
ir 2199

Giacomo Rimini—
Žymus Chicagos Civic Operos dainininkas, rašo:

Tai tiek apie savo pasikalbė
jimą su Dr. Davidoniu. Supran
tamas daiktas, daktaras papa
sakojo daug daugiau apie Lie
tuvą, nes pasikalbėjimas už
truko apie trejetą valandų. Ta
čiau viską surašyti butų labai 
sunku. Antra vertus, norintie
ji daugiau apie Lietuvą sužino
ti, atvykite ketvirtadienį rug
sėjo 8 d., 8 vai. vakaro, į Mil
dos svetainę. Ten Dr. Davido
nis duos platų pranešimą apie 
Lietuvą. Galima pilnai užtik
rinti, kad daktaro pranešimas 
bus labai įdomus. — K. A.

“BIRUTĖS” NARIAMS ŽINO-

“Kol tik aš nepradėjau rū
kyti Lucky Strikes, aš nie
kuomet nesijaučiau liuosai 
rūkydamas. Aš pasirinkau 
Lucky Strikes, todėl, kad aš 
suradau jogei jie yra netik 
daugį, malonesni rūkyti, bet 
taipgi svarbu yra dėl manės, 
nes jie visai nekenkia mano

‘) šiuo liudijau), jog mes 
. žemiaus pasirašę egzanąt- 99 navome 11,105 kortelių su 

parašais liudijančių tei
singumą viršaus paduo
tojo pasakymo.

> Lybrand, Ross Bros
ir Montgomery

• Atskaitų vedėjai ir 
Auditoriai

New York, July 22, 1927

TINA.

It’s toasted
GERKLĖS—NEKEIK KOSĖTI

Pirmoji “Birutės” repeticija 
įvyks rytoj, 8 vai. vakaro, 
Mark White Sąuare svetainėje.

Visi birutiečiai ir norintieji 
prie “Birutės” priklausyti ma
lonėkite į pažymėtą vietą at
vykti. Komp. St. Šimkus ren
giasi rimtai pradėti darbą, kad 
butų galima tinkamai prie 
koncerto prisirengti. — R.

Naujieną Laivakorčių 
skyriuj

Laivu Estonia apie 9 dieną 
rugsėjo sugrįš Ncw Yorkan 37 
lietuviai, kurie buvo išvažiavę 
Lietuvon su “Naujienų” eks
kursija paviešėti, gimines ap
lankyti, su draugais ir senais 
pažįstamais pasimatyti, skanaus 
alučio paragauti, gardžiais val
giais pasisotinti. Dabar jie 
grįžta atgal prie savo sunkaus 
darbo, kad atpildyti kišenius, 
kurie jiems būvant Lietuvoj 
prakiuro ir iš kurių apsčiai pi- 
sigų išbiji’ėjo.

a + *
KAZIMIERAS MIKNIS
Persiskyrė su šiuo pa

sauliu pirmadienyj, rug
sėjo 5 dieną, 3 vai. ryto, 
1927 m., sulaukęs 37 me
tų amžiaus. Gimęs Lietu
voj, Panevėžio apskr., Pa* 
nevėžio parapijoj, Karu- 
žiškių kaime. Paliko di
deliame nuliūdime moterį 
Oną, dukterį Anelę 12 me
lų, Genovaitę 7 metų ir sū
nų Kazimierą 2 metų ir 
6 mėnesių, taipgi švoge- 
rius Juozapą ir Antaną 
Stukus. Kūnas pašarvotas 
randasi 3836 S. Donore St.

Visus gimines ir pažįs
tamus širdingai užprašom 
į laidotuves, kurios bus 
ketverge, rugsėjo 8 dieną, 
8 vai. ryto j Šv. Kazimiero 
kapines.

Laidotuvėse patarnauja 
Igraborius S. D. Lachavicz, 

Tel. Canal 1271—2199.

A A
ONA MASLAUSKIENfi

Po tvais Rikašaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo (i d., 2;10 vai. ryte, 
1927 m., sulaukus 29 m. am
žiaus. Gimus Telšių apskr., 
Žarienų parap., Plutelių kai
mo. Paliko dideliame nuliū
dime vyra Dominiką, dukte
rį Marijoną, 2 sūnūs: Adolfą 
ir Pranciškų, tėvų Ignacų, 
brolį Klemensų ir gimines, <> 
Lietuvoj seserį Magdeleną. 
Kūnas pašarvotas randasi 912 
\V. 33 St.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
rugsėjo 9 d., 1:30 vai. po pie
tų iš namų į Tautiškas kapi
nes.

Visi a. a. Onos Maslauskie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimų ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Vyras, vaikai, tėvas, 

brolis ir giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

boriuš Eudeikis Tel. Yards 
1741.

Konstantas Skridulis
dieną, 11 vai.

Paeina iš
Persiskyrė su šiuo pasauliu rugsėjo 3 

nakties. 1927 m., sulaukęs 36 metų amžiaus. 
Šiaulių apskr., Sakinių parapijos, Zarenėlių kaimo. Paliko 
dideliame nubudime savo mylimdosius ir mylisčius moterį 
Prancišką, pa tėvais Levinaitė, 3 sūnūs: Antaną 10 m., 
Vincą 4 m. ir Vladislovą 14 mėnesių, tėvą Kazimierą, mo
tiną Oną, seserį Zuzaną ir gimines.

Kūnas pašaraotas randasi 4843 W. 14th St., Cicero, 
111. Laidotuvės įvyks ketvirtadieny, rugsėjo 8 d., 9 vai. 
ryto iš namų į Tautiškas kapines.

Visi a. a .Kostanio Skridulio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Trečiadienis, Rūgs. 7, 4927NAUJIENOS, Chicago, ŪL

Real Estate For Sale 
Namai-žemi Pardavimai

Announccments
Pranešimai

Bridgeportas
šeštadienio naktį, taip 

2:30 valandą, p. Daujotas, 
turi real estate ofisą kartu 
Dargužiu, adresu 707 W. 
Street, ir gyvena 3300 S. Union
Avė., išgirdo kriokimų. . Pažvel
gęs per langą, pamatė, kad trys į

- ■■ !J Susivienijimas Lietuvių Namų Sa
vininkų ant Bridgeporto laikys sa
vo mėnesini susirinkimą trečiadie
ny, rugsėjo 7 d., Ch. Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted st. Susi
rinkimas prasidės 7:30 vai. vakare.

apie ; Visi nariai malonėkite susirinkti —r , ---
Vin ių laiku, nes randasi daug svarbių da- j valandos, 

dykų dėl aptarimo.
SU p. : Gulbinas, rašt.
18th ■ -

Help Wanted—Female
Darbininkių Keikia

REIKALINGA patyrusi veiterka 
į restaurantą. 4102 Archer avė.

■ f—

Real Estą te r or Sale
Namal-žeml Pardavimai

Real Estate For Sale
Namai-žemi Pardavimui

Miscellaneous
{vairus

Personai
Asmenų Ieško

kišenius.
Ponas Daujotas skubiai nubė- 

go namo laiptais žemyn ir pusi-; Buren 7556. 
leido per kiemą alėjos linkui, j 
Plėšikai, matyti, jau buvo apsi
dirbę. Jie nubėgo. Daujotas 
pribėgo prie nukentėjusio. Tik 
kokiai minutei vėliau apiplėštas 
žmogus atsipeikėjo ir ėmė šauk
tis pagelbos. Pasirodė vėliau, 
kad jo butą lietuvio iš Melrose 
Parko. Jis viešėjo Chicagoj pas 
draugus. Išsigėręs ėjo 33 gat
ve. Tarp alėjos ir Union Avė. 
jį plėšikai prismaugė ir įvilko a- 
lejon.

Greitu laiku pas.r • ė detekty
vų automobilius, kurie paklausi
nėjo nukentėjusio, kaip piktada- 
įJai išrodę. žmogus negalėjo at
vaizduoti, taigi policistai nuva
žiavo savais keliais.

Plėšikai atėmė iš lietuvio 10 
dolerių ir sudraskė drabužius.

Reporteris. >

TONS1LAI IR ADENOIDAI 
TIK UŽ $25 ‘ 

širdies ligos ir reumatizmas paeina 
nuo ligotų tonsilų. Išimkit juos dėl 

, Dr. Frank L. 
Nathanson, 3846 W. Madison St. Van

REIKALINGA mergaitė už veiter- 
ką j restaurantą, dienomis, vienodos

Gera mokestis. AtsiŠau- i Palisade 5690.
kit tuojau. Universal Restaurant, A.---------------- -

, Norkus, Sav., 750 W. 31st St. Tel.
Yards 5877.

REIKALINGA moteris arba mergi- 
. * na, prie namų darbo, 5234 S. Seeley 

Avė. Tel. Heemlock 0653.

LIETUVIAI
Kurie esate pirkę Sub-division že

mę ir jums nori panaikinti kontrak
tus arba jus nesutinkate su kontrak
tu, tai pasimatvkit su manim tuojau.

A. B. ALLEN
134 N. I-a Šalie St. Central 3355

PAIEŠKAU moteries prisidėti į 
gerai pelningą rooming house biz
nj. Aš esu pavienis, dcl to vienam 
yra persunki! rooming house biz
nj valdyti. Norėčiau susipažinti su 
laisva inoteri, I 
pelningą biznj vesti, 
ypatiškai arba 
Krist. 24 N. Ma

Dabar turime daug gerų darbų
Indų plovėjų, $15 iki $18 j savaitę. 

Prie baltinių merginų $70 j mėnesį. 
Seamstress, $55, kambarys ir valgis. 
Counter merginų, $15 iki $25 j savai
tę. prie plovimo iki $60 j mėnesį. Lo
vų taisytojų, $60 iki 65 { mėnesj. Ma
žų virėjų, $20 j savaitę. Virėjų, $25 
iki $35 j savaitę. Merginų prie namų 
darbo $18 j savaitę, kambarys ir val
gis.

South Park Employment Agency 
4191 So. Halsted St. 2ndfl.

Corner 42nd St.

For Rent

kuri pagelbėtų šj 
Kreipkitės 

laišku. Antanas 
St., Chicago.

RENDON krautuvė, kas norės su 
pikčeriais ar be pikčerių. Tinkama 
vieta dėl visokio biznio. Pigi renda. 
F. Urbelis, 6624 So. Tai man Avė.

For Rent
PASIRINKIMAS sampelinių kaili

nių kautų, pamušai biskj sutepti, par- 
dusiu pigiai, šaukit Tel. Nevuda 3588

RENDON gražus kambarys prie 
mažos šeimynos, arti galvckarių, 
dėl vaikino ar merginos. Matyti ga
lima visada. 3531 VV. C! St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

LIETUVIAI, 
uždirbkit $100 j savaitę

RENDON 4 ruimų flatas. Renda 
$18. Kambariai šviesus. Taipgi turiu 
ruimą ant rendos. Vienai ypatai. 
2900 So. Poplar Avė.

GRAŽUS 5 kambarių mūrinis 
bungalovv, karštu vandeniu šildo
mas, kampas, 2 karų garažas, ce
mentuota gatvė, gražioj apielinkėj, 
geriausis bargenas North West 
Side, išmokėjimais, matykit tuoj, sa
vininkas 3458 Natehez Str. Te).

KRAUTUVE ir flatas, prie pat Be- 
verly Hill, naujoj, greitai augančioj 
vietoj, tinka bile kokiam bizniui, mai
nysiu arba parduosiu. 1710 W. 87th 
St. arba" Tel. Vicennes 0339.

SU mažu {mokėjimu galite 
nupirkti naują 6 kambarių mu
ro bungalovv puikiai pabūdavo- 
ta ir moderniškai įrengta. Jei 
kas nori, gali pirkti ir už cash. 
Namas randasi puikioje Mar- 
ųuette Park apielinkėje, tik 
trejetas blokų nuo parkų, arti 
gatvekarių ir boulevarų. Pirkė- 

gaus lengviausias išmokėji- 
sąlygas.. Kreipkitės: 
7114 S. Campbell Avė.

' jas 
I mo

2 FLAT, mūrinis namas, 5—5 
kambarių, 4341 Drummond Placc, 
visi assesmentai išmokėti, 2 furnas, 
viršutinis flatas IŠrenduotas už $50, 
kaina $13,500, cash reikia $2500. 
G. Earl Grindie!*, 4956 N. Kentucky 
avė. Tel. Palisade 0029.

PARK MANOR, *}8 fl. mūrinis, 
mainysiu j bungalovv arba 2 fl. 
Taipgi turiu 2 ir 3 flatų { Chatham 
Field, mainysiu j 6 kamb. bungn- 
lovv { Purk Manos arba So. Shore. 
A. Matushek, South Chicago 9380.

Gražus 5 kambarių mūrinis bunga
lovv, 2 karų garažas, $10,000, cash 
$8500, kitus lengvais išmokėjimais, 
didelis nuleidimas už cash. Savinin
kas 2238 N. Keating Avė. Phone 
Belmont 1395.

PARDAVIMUI 7 kambarių medinis 
namas su garažium. Puikioj apielin- 
kije, Roselande. Parduosiu pigiai. 
10520 So. State St.

NAŠLĖ parduos eųuity, 50 pėdų 
Elston Avė. biznio lotas, 50x125, 
eųuity $1500. Palisade 6933.

Geras lotas sekamas nuo kampo 
prie 79, netolf valstijos kelio, 25x125, 
lengvais išmokėjimais. Walter J. Paul, 
Real Estate, 3236 W. 55th St. Apt. 2.

NIEKO nejmokėti, 5 kambarių 
mūrinis bungalow, $5300, pastaty
sim ant jūsų loto, kitus kaip ren- 
dą. Rašykit arba atsišaukit. T. D. 
Rogers, Construction Co., 189 W. 
Madison st. Tol. State 7622.

PLUMBINGO IR APŠILDYMO 
MATERIOLAS

F®r Cats and Wounds
Apsisaugokit užsikrėtimo! 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba jsibrėžimą c u šiuo ne- 
nuodijančiu antiseptiku. 
Zonite užmuša bakterijas.
Ir išgydo.

Visi mano pasamdyti vyrai 
tiek uždirba. Jus galit irgi tą 
padaryti! Man reikia 3 smarkių 
lietuvių vyrų pagelbėti prie mano 
darbo. Mano biznis taip greit au
ga, kad aš su savo žmonėmis nebe
galiu apsidirbti. Patyrimas nerei
kalingas. Jums tiktai reikės turėti 
norą toliau pasisiekti. Jei jus turi
te apie 25 metus amžiaus ir gyve
note Chicagoj vienus metus, tai 
pasinaudokit iš šitos progos. At
važiuokit Šiandien pasimatyti su 
manim. Ofisas atdaras iki 
vakaro.

po 
pat

RENDAI Storas dėl real estate. Ge- “‘"kėtį. 
roj apielinkėj. Renda $35, 736 W. 35th - 2 
St. Burke, Midway 2246(

PARDAVIMUI j Park Ridge, 422 
Lake Avė., 6 kambarių reizdcnci- 
ja, karštu vandeniu šildoma, kam
pinis lotas, 87X 124, assusinentai iš- 

. $5,000 cash,
bloko North YVestern Stotis. 

Earl Grinder, 4956 N, Kcntucky 
avė. Palisade 0029.

$13,500,

8 vai.

Automobiles
PARDAVIMUI dvieju* tonų trokas, 

1925 model. Geram padėjime, pigiai. 
1003 W. 32nd St.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

GRAŽUS 4 kambarių nauji rakan-

CLASSIFIED ADS
M r. James Verr, 

29 S. 14i Šalie St.
Boom 348.

Kas, ką, kur, « . Ruda
rengia, veikia ar kviečia

Announcements
Pranešimai

REIKALINGAS senyvas žmo
gus dirbti už porterį prie groser- 
nės. Turi būti pastovus darbinin
kas. Valgis, guolis, landrė. Atlygi
nimas geras geram žmogui. 1458 
West 15th St.

Tautiškas Kliubas “Lietuva” lai
kys savo mėnesini susirinkimą rug
sėjo. 8 d., Davis Sipiare Park svet., 
8 vai. vak. Visi nariai malonėkite 
susirinkti, nes daug svarbių daly
kų bus aptarti. —Rast. H. L

REIKALINGAS vaikinas dirbti 
lietuvio aptiekoj, turintis truputį 
patyrimo. Trumpos valandos. 4847 
W. 14th St.

PARDAVIMUI 2 akrai žemės, 
120x169, aptverta ir garažas, prie 
Coimtry linijos, $3350 cash, 
elektra, telefonas, taipgi % 
su 5 kambarių namu, $3250, 
elektra, telefonas, tik žemė 
tiek. Augančioj apielinkėj.
K1RKVVOOD, 3939 W. North avė.

Behnont 2407

gasas, 
akro

gasas, 
verta

dai, greitam pardavimui, 8 šmotų PARDAVIMUI i vietni e-ara- 
parloro setas, 7 šmotų riešutinis vai- - rnvior „aa., '? m-hn mninvJomo kambario setak. 3 Šmotu mles-: • JįX
ruimio aętaa aprinki matrasas vir-1
tuves setas, - kaurai 9x12 lempos ir ■ w sjd Del* platesnių infor- 
?re>‘ M8UrTV«a’ UŽ * ' <lallm'8’i maeijų kreipkitės pas William Gritė-6542 N. Clark St. ,|as 3Į,41 Ha|[)|'e<1 st phone B()U.

Icvard 5066.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

| MARŲUETTE Manor, 2 flatų na
mas, kaina tik $18750 greitam par- 

i davimui. Sun parlor, garu šildomas, 
PARDUOSIU savo Ceader grojiklj 2 garažas, telefonuokit savinin- 

pianą su 75 roleliais ir suolelis už $75. Hemlock 6315 
Priimsiu $30 cash, o kitus išmokėji
mais j 3 menesius nuo tinkamų žmo
nių.

SAVESTY, 
6512 So. Halsted St.

Birutės pamokos {vyks ketvirta
dieny, 8 d. š. m., 8 vai. vakare, 
Mark White Sųųare svet. Daininin
kai ir dainininkės bukite laiku. Bi
rutė kviečia naujus dainorius-res 
atsilankyti j pamokas ir prisidėti 
prie Birutės, nes komp. St. Šimkus 
atsivežė

Lošt and Found
Rasta Pamesta

naujų veikalų.
Valdyba.

PAIEŠKAI! šuniuko. Turi nu
linkusias ausis. Raišas ant pirmos 
kairės kojos. Ausys juodos. Ker
šas su juodom. Viena akis juoda. 
Visada kinkuoja. Už sugrąžintmą 
atlyginsiu. 162 E. lltith St.

$850 vertės grojiklis pianas už $125. 
Roleliai, benčius, cabinet. Duosime 
ant kredito, šaukit Normai 9432.

PARDUOSIU $750 vertės grojiklį 
pianų už $130, suolelis, roleliai i K ca- 
binet, 6136 So. Halsted St.

Sidės Draugijų Sąryšio 
susirinkimas atsibus se- 

7:30 vai. va- 
Visi delega- 

turite atsilankyti, nes 
išdirbti planus rudens ir 
sezonui. —Sekretorius.

North 
delegatų 
redoj, rugsėjo 7 d., 
karo, savoj svetainėj, 
tai būtinai 
turime 
žiemos

Help VVanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

Pardavimui gerai pastatytas 2 fla
tų mūrinis namas 5-6 kambarių, kar
štu vandeniu šildomas, aržuolo tri
nias, dideli kambariai, angliškas skie
pas iš fronto {einamas, 2 karų gara
žas, reikia pusėtinai {mokėti. Savi
ninkas 1526 N. Springfleld Avė. Te). 
Albany 5370.

Naujoj lietuvių kolonijoj

Parsiduoda lotas 35x125, neto- 
mokyklos, krautuvių, traukinių,

SLA 36 kp. mėnesinis susirinki
mas {vyksta šiandie, trečiadieny, 8 
vai. vak., Mildos svet., 3140 So. 
Halsted St.

Visi nariai prašomi dalyvauti 
šiame susirinkime ir kurie skolin
gi užsimokėkite, kad išvengus su
spendavimo ar kitokių nemalonu
mų. —M. Vaidyla, sekr.

20 Wardo Lietuvių Politikos ir 
Pašelpos Kliubo Chicagoj mėnesi
nis susirinkimas atsibus seredoj, 7 
dienų rugsėjo, 7:30 vai. vakaro, 
Juliaus Savicko svet., 19 gt. ir Union 
avė. Visi nariai bukite laiku, nes 
bus svarbių reikalų aptarti. —Vald.

PUIKI VAKARIENĖ
Bengia Chicagos Liet. Audito

rium Bendrovė. Su ha toj, rugsėjo 
10 d., Chicagos Liet. Auditorium 
svet., 3133 S. Halsted st. Pradžia 
7:30 vai. vak. Vakarienė bus di
džiojoj svetainėj. Mažosiose svetai
nėse bus šokiai. Laike vakarienės 

daininin- 
ineldžia- 
Tikietas

prograine dalyvaus geri 
kai-kės. Gerbiama publika 
me skaitililgai atsilankyti. 
$1. —Komitetas.

Draugystė Lietuvos Dukterų lai
kys savo susirinkimų rugsėjo 7 d. 
(seredoj), 7:30 vai. vakare, parko 
didžiojoj svet. Visos draugės ma
loniai prašomos pribūti.

Viktorija Kazlauskas

VYRAI IR MOTERYS 
AR JUS NORITE DIRBTI? 

AR JUS GALITE SUVARTOTI 
PINIGUS?

Ar jus norite dirbti vieną valan
dą nuo 7;30 iki 8:30 kiekvieną va
karą; Iš priežasties pasidauginimo 
musų biznio mes atidarėm keletą 
naujų departamentų, nėra skirtu
mo ar jus esate profesijoj arba tu
rite amatą, mes turime vietą dėl 
jūsų, jei jus tik pašvęsite vieną 
valandą kiekvieną vakarą, mes mo
kėsime jums $40 j savaitę.

MES PERTIKRINOME KITUS
MES PERTIKRINS1M IR JUMIS 

šis darbas netrukdys jūsų dabarti
nio užsiėmimo. Darbas yra papras
tas, patyrimas nereikalingas ir vi
sai nereikia nieko pardavinėti. Jus 
galite tikti tai vietai, jei jus turite 
25 metus amžiaus. Jei jus esate 
tas žmogus, kuris nori pasiekti ką 
nors aukštesnio, negu dabartinis 
jūsų užsiėmimas, todėl atsišaukit 
asmeniškai utarninke, rugsėjo 6 d., 
8 vai. vakare, 12 aukštas, Towers 
Bldg., 6 N. Michigan avė. Tas tik
tai liečia tokius darbininkus, kurie 
nori dirbti, kurie nori ko nors at
siekti. Randasi neapribuotų progų 
Šiame naujame projekte, bet jus 
turite veikti greit, — VEIKIT TUOJ 
— nes tos vietos b u.s užimtos la
bai greit. Tai yra didžiausia pro
ga Chicagoj, ir Jei jus esate geras 
darbininkas ir atsakysite į tai greit, 
nes aplikacijos nebus priimamos po 
utarninko, rugsėjo 6 d., 8 vai. ly
giai, 12 aukštas.

T0WER BUILDING 
6 N. Michigan avė. 

Room 1201

RADIO ir radio cabinetai, išdirbi- 
nėtojai. Sampeliai pardavimui po $10 
ir daugiau. Mr. McGUINNIS, 568 W. 
Randolph St. Tel. Central 5294

Ii i . .
elevatorių, busų ir boulevardų. Ga
lima statyti stubas, nes žmonės jau 
ten gyvena. Reikia imokėti tiktai 
$150, likusius lengvais išmokėji
mais. Lotas kainuoja $750. Veikite 
greitai, jeigu norite išsiroinkti ge
riausias vietas. Telefonuokit Went- 
vvorth

Jaunuolių orkestro šj vakarą

Business Chances
Pardavimo! Bizniai

3669 arba rašykit:
L. NARMONTA

(Narmontaitė)
5710 S. ADA ST.

PARSIDUODA bučernė ir gro- --------- —----------- —-----—
sernė. Biznis išdirbtas per daug } 
metų. Lietuvių kolonijoj. 1515 So. nuirhiis“octag(m frontas, 
49 Avė., Cicero, UI.

NAUJAS geros rųšies bungalovv, 
* ' , miegoji

mui porčiai, puikios vertės, $10,500, 
cash $3000, savininkas. 3630 N. 
Mozart st. Tel., Irving 5540.

GROSERNĖ ir bučernė pardavimui, 
geras nuolatinis biznis, cash biznis, 
$1800 cash, mainų nenoriu. 2837 W. 
39th St. Lafayette 7624

PARDAVIMUI galiūnas. Senas 
geras biznis. 3526 N. Lincoln avė.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas, prie 79 St. 3 krautuvės, 3 fia
lai, įplaukų $6700, gera proga už 
$10,000 {mokėti. Matykit savininką. 
6409 S. Halsted st. Tel. Englevvood 
7773.

REIKALINGA vyrų ir moterų, ga- 
jvyksla praktikos ir mitingas Mark Įima uždirbti $60 ar daugiau j saavai- 
\Vhite S(j. parko svet., prie 29-tos tę. Trumpos valandos. Nauja _pro- 
ir Halsted gt. Pradžia 7:30 v. vak. pozicija. 
Visi bukite su savo muzikos in- pietų,
strumentais ir atsiveskite naujų 
narių. Kviečia Edis Grušas.

. Nauja pro- 
Atsišaukit tarp 2 ir 5 po

M r. KOSMOSSKĮ, 
4602 So. Paulina St.

Delikatesen, cigarų, saldainių ir 
maisto krautuvė, geriausis kampas, 
dideliame flatiniame name. N. W. ai
de, nėra kompeticijos, turiu parduoti 
greit, svarbi priežastis. Sena {stai
ga ir visuomet gerai apsimokanti, 
renda «n flatų vra vana dėl mažo^ 
šeimynos, garu šildoma, tiktai $75. 
Viskas parduosiu už $1400, arba už 
gerą pasiūlymą, verta daugiau negu 
dvigubai,

3854 Irving Park Blvd.

PADSILUODA kriaučių Sapa South 
Side. ant biznio gatvės, 3 metų Ivsas. 
Priežastis pardavimo — nesveikata. 
Atsišaukit tuo jaus. Prospect 6453.

Real Estate For Sale
N-'>ml-žemė Pardavimui

bizniavus 
st. netoli 

III., prieš 
stoti, kaina 
taipgi lotas
37% X 125,

lotas prie 
Grant St., 
Burlington 
$1400, iš- 

prie 95 st.
parduosiu

30X150 
Burlington 
Westpont, 
geležinkelio 
mokėjimais, 
ir Loomis, 
greitai ir pigiai. Tol. Hemlock 5184.

PARDAVIMUI 2 fl. namas prie 
Humboldt bulvaro. Savininkas tu
ri parduoti 5—5 kambarių fl., ga
ražas, žemė dabar verta $450 pė
dai, lotas 37*6X155, parduosiu už 
$16500. Savininkas Lincoln 7043.

2 LOTAI, 30X125, prie Natęhez 
avė., j išaurę nuo Behnont avė., 
vakarinis frontas, yra visi {rengi
mai ir apmokėti. įskaitant gatvę, 
kaina $1650 kiekvieno. Berkshire 
0838.

PARDAVIMUI pigiai moderniškas 
2 flatų mūrinis namas, netoli trans- 
portacijos, moderniškas, yra ug- 
navietė, 2 karų garažas, Įtaisymai 
apmokėti. Mr. Herrmann, 1747 N. 
Mayfield avė. Tel. Merrimac 4162

Geriausias pirkinys North Sidt. 
Biznio namas, gerai' apšviestas na
mas ant Clark St. S. W. kampas 
Morse avė., 7 krautuvės, 16 ofisų, 1 
lotas, kaina $150,000, cųuity $45,000, 
dalj priimsiu j mainus. Mr. KRU- 
LAN, 11 S. La Šalie St., Hm. 738. 
Tel. Randolph 0884,

MODELINIS NAMAS
Mes atidarėm dėl apžiūrėjimo, gražų 
7 kambarių, Colonial styliaus namą, 
presuotų plytų, 2 karų garažas irgi 
presuotų plytų, graži tile prausynė, 
{mūrytas lovys, gasu šildoma, elek-1 
trinė ledaunė, kieto medžio grindys, 
cementuolas skiepas. Namas, kuria
me gyventumėt su pasididžiavimu. 
Visi modemiški parankumai, tas na
mas yra puikiausiai pabudąvotas sa
vo rųšies. Del informacijų ir pasikal
bėjimo šaukit Mr. Tompkins, Kildare 
1959. MES PASTATYSIME ANT 
JŪSŲ LOTO NAMA BE {MOKĖJIMO

Krautuvė ir 2 flatų medinis namas 
pardavimui, lotas 25x125, kaina $23,- 
500, cash $10,000, arba geriausis pa
siūlymas. 6510 Cottage Grove Avė. 
Prospect 6589.

Pardavimui 10 akrų prie 83 ir 52, 
dvigubas, % sekcijos linija, $12,000 
akras — 25% {mokėt, kitus išmokėji- 
miais. Tel. Sunnyside 6925.

Pardavimui per savininkų, 4 flatų 
moderniškas namas, kampinis lotas, 
karštu vandeniu šildomas, kaina $30,- 
000, cash $10,000, turiu parduoti tuo
jau. Tel. Pensacola 0211.

TRANSFERINIS KAMPAS—N. W. 
KAMPAS ARCHER IR CRAWFORD, 
101^X125, GERAS PASIŪLYMAS 
NEBUS ATMESTAS. SAVININKAS 
LAWNDALE 6688.

Pardavimui naujas apartmentinis 
namas ir krautuvė, 2 didelės krautu
vės su skiepu, 6-4 kambarių apart- 
mentai, 4 karų garažas, rendų $6540, 
su $40,000 galit veikti, kaina $53,000, 
priimsiu lotus kaipo {mokėjimą. 3801 
N. Crawford Avė. Irving 2634.

Pardavimui per savininką naujas 
mūrinis 3 flatų namas, su garažu, 
gatvė ir ėlė cementuota ir apmokė
ta, $14,000. 4874 Homer St. Albany 
4084.

Puikus biznio lotas, frontage 33 pė
dų 6 kambarių moderniška cottage, 
garu šildoma, prie 75 St. V/2 bloko j 
vakarus nuo Cottage Grove Avė. Kai
na $15,000, ’Zi cash, kitus išmokėji
mais. Tel. Kadcliffe 0825.

%AKRO pardavimui, prie 10.5 ir 
Turner, S. E. kampas, savininkas, 
10501 S. Turner Avė.

PARDAVIMUI PER BUDAVOTO- 
JĄ 5 kamb. naujas moderniškas me
dinis bungalovv, galima padaryti 4 
kambarius ant vilkų, furnas šildoma, 
tile grindys ir maudynės, {mūryta va
na, moderniška konstrukcija, gatvė 
cementuota, gera transpo r t a c i j a ', 
$6900, išmokėjimais. 2138-40 74th Av. 
R. J. Brett, 4005 Milvvaukee Avė. Kil
dare 6405.

ATNEŠ 16%, INVĘSTMENTAS 
Pardavimui prie 3821 So. Callfornia 
Avė. pečium šildomas, mūrinis na
mas, 5-4 kambarių flatai, krautuvė su 
gyvenimui kambariais iš užpakalio, 
galit pirkti su bizniu arba be biznio, 
$3000 cash reikia, šaukit savininką 
vakarais. Irving 3069.

Lietuviai darykit biznį su lietuviais, 
kampinė krautuvė, 5 kambarių flatas, 
3 karų mūrinis garažas, galima var
toti kaipo ofisų, mainysiu j lotų ar
ba namų kaipo dalj {mokėjimo. Walter 
J. Paul Real Estate. 3236 W. 55th St. 
Apt. 2

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis na
mas per savininką, f urnas-šildomas, 
5-6 kamb. gera transportacija, par
duosiu • greit už $12,500, cash reikia 
$4500. Triangle 2142.

Gražus 6 kambarių mūrinis bunga- 
low, dideli kambariai, stikliniai por- 
čiai, karštu vandeniu šildomas, 2 ka
rų garažas, lotas 35x125, gatvė ir 
ėlė cementuota ir apmokėta, trauki
nių ir gatvekarių transportacija. 5011 
Windsor Avė. Kildare 7555.

8 apt. namas, pečiumi šildomas, 
gera transportacija, modemiškas, 
mainysiu j 2 ar 3 flatų namą North- 
west, kaipo dalj {mokėjimo, šaukit 
savininką Brunswick 6427, 2715 Coy- 
ne Avė.

PARDAVIMUI 16 kambarių na
mas, ant dviejų lotų. Namas pilnai 
furnišiotas, tinka dcl rooming house. 
Pardavimo priežastis — liga mano 
vyro.

Mrs. M. Doeley, 
2922 W. 38th St.

Phone Lafayette 0849

Pardavimui 10 biznio lotų, {skai
tant kampą, viskas {rengta, N. E. 
kampas 55 ir Ridgevvay Avė. $75 pė
dai, $5000 cash reikia. Telephone Sa- 
ginaw 6722.

Reikia
100 karų garažos, 100 karų 

Geroį vietpj. Kas turi tuoj atsišaukit. 
Luošiu namą ir pinigų.

Canal 4960

Mokėk
Rendą

Savo Kišenėn
Pirk šj namą už $1000.00.

Nupirksi 4 fl. po 4 kambarius murinj 
namą, reikalingiausi {rengimai, kai
na $6000.

Visai nejausi kaip rendos likusius 
išmokės.

Pasiteirauk — |
S. J. Dargužis

807 W. 18th St.
Canal 4960

MODERNIŠKAS 4 kambarių mū
rinis bungalovv, lotas 25X125, taip
gi kampinis lotas 35x125, viina, 
sodnelis; 
sėjo 10. 
0094.

turiu parduoti prieš rug- 
Tel. savininkui Beverly

Pardavimui 6 kambarių mūrinė 
cottage, 3215 Wall St., vana, elektra, 
gasas, viškai, $5000, {mokėti $500, ki
tus išmokėjimais. REZEK, 2806 Ar- 
mitage Avė. Humboldt 6719.

Mes parduodame šj materiolą 
labai, pigiomis kainomis. Mes ga- 

| lime suteikti visus reikalingus pla- 
nug dėl phimbingo ir namų apšil- 

jdymo {vedimo.
Abbot Wrecking and 

Lumber Co.
5201 W. Grand avė.

Tel. Berkshire 1321

STOGDENGYSTR
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo {staiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samciomi.

J. J. DUNNE ROOFING CO.
3411-16 Ofden Avė., 

Phone Lawndale 0114
Pardavimui 4 flatų mūrinis, moder- T__ . TTrr,TTT.»-T , .nr>T * r 

niškas, po 5 kambarius kiekvienas, 4 IKRAUTUviŲ riKcERIAI
karų garažas, gerai pastatytas, savi
ninkas, 8313 Elizabeth St.

PARDUOSIU savo 17 metų išdirb
tą čeverykų biznj, namą ir ataką. Lo
tas 24x135, kaina $40,000, cash $15,- 
000, kitus išmokėjimais, krautuvė ir 
6 kambarių fialas viršui, 2 ka*-” 1
ražas, Savininkas 1647 W. 
Tel. Prospect 3394.

Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantą, Ken- 
džių, Bekemių, Mu
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, . žemos 
kainos.

1 SOSTHEIMS, 1912 Sc. State Street
• 63rd st. lietuviai

Pastatysime ir finansuosime 5 kam
barių namą ant jūsų loto, arba 2 ar
ba 3 flatų. Pinigų nereikia. R. R. 
DOBROTH & Co., 3153 Montrose Av. 
Juniper 7807.

2312 W. Van Buren |

Pardavimui 2 flatų namas, 5-6 
kambarių, gasas, elektra, cementinis 
skiepas, arba 6 kambarių flatas ren- 
don. PITTASI, 
St. West 0749.

PARDUODU eųuity už $1500, 50 
pėdų Elston Avė. Biznio lotas 50x125. 
Palisade 6933.

PASIRINKiMAS eampelinių kaili
nių kautų, pamušas biskj suteptas, 
parduosiu nebrangiai. Šaukit Neve
da 3588.

Exchange—Mainai
Mainysiu

Grosėmes 
Bučernes 
Lotus 
Automobilius

Ant
Namų 
didelių 
mažų 
vidutinių.
Tuoj teiraukitės pas

S. J. Dargužis
807 W. 18th St.

Cana^ 4960

Mainysiu
Gražų naują muro namą prie vie

nuolyno, 2 fl. po 6 kamb. Garu šil
domas, vėliausios mados įrengųnai.

Imsiu
Seną namą Bridgeporte, 18-tos a- 

pielinkėj arba West Side —
šaukit telefonu:

Canal 4960

Mainysiu
Bizniavą* murd namą, Storas, 3f pa- 

gybenimai, visi {rengimai, prie trans- 
fer kampo, Bridgeporte. Bile biznj im
siu mainais.

Atsišaukit:
Canal 4960

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

------------ DHJELET’ROGA ------- 
Mainau farmas apie Chicagą ir St. 
Louis, j namus Chicagoj, 40 akrų iki 
320 akrų.
/ Schauer and Sons, 

2527 So. Kedzie Avė.
Tel. Rockwell 4243

Financial
Finanaai-Paskoloa

MORGICIAI2- RI
3- TI MORGICIAI 

6% l^uošimčiai 
Paskola suteikiama

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraxtus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
. CORPORATION
Kapitalas $500,000.00 

8804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

ANTRIEJI morgičiai byle kokia sti
rna, padaryti ir nupirkti į vieną die 
ną, geromis sąlygomis. Pamatykite 
mane pirmiausia.

H. EPŠTEIN, 
165 No. Clark St.

Room 820 Central 6260

2-ms MORGICIUS
Padarome į porą dienų 

PETRZILEK BROS & CO.
1647 W. 47th St

KANDYS 
BLAKĖS

DALESKITE JUMIS PALIUOSUO- 
TI NUO BEREIKALINGO RŪPES
ČIO APIE RAKANDUS. KAINA PI
GI. DARBAS GARANTUOTAS. EX- 
TERMINATING CO., 159 N. DEAR- 
BORN ST. PHONE DERBORN 4941.

RėlKIA prie presų darbo, namų, 
prie dažų, jrankių ir mašinerijos, eks
pertų prie galutino užbaigimo planų, 
sumanymų. Groetchen Tool and Mfg. 
721 Fulton, Haymarket 6961.

GENERAL Service Construction Co., 
1214 Grand Avė., Telephone Monroe 
0611. Specialistai visokios rųšies na
mų taisymo. Pakeliam namus, ce- 
mentuojam pamatus, {dedam šalygat- 
vius, karpenterių darbą atliekam, per- 
taisom krautuvių frontus ir tt.

LIETUVIAI. Ar jums reikia atlik
ti darbą prie automobiliaus, pavažiuo
ti kur nors mieste. Taisome, over- 
hauling, pigios kainos, darbas garan
tuotas. Atsišaukit šiandie. Palaikyk 
šj skelbimą. Rooscvelt Auto Hospital, 
1154 So. Albany. Van Buren 8341.

GENERALIAI kontraktoriai, plyti
nis darbas, plumbingas, namų pama
tai, garažai, perdirbimai, nauji ir se
ni, lengvios sąlygos. Gaukit musų 
apskaitliavhną prieš pradendant dar
bą. Bell Contracting Co. Harrison 
0697, nedėlios vakarais Plaza 1820.

(Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

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

3149 So. Halsted St 
Phone Yards 7283 

J. E. RAMANČIONIS

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 870&-8700

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias ii lietuvių, kur duoda 

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

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

Phone Victory 7452

Educational
Mokyklon

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

J. P. OLEKAS, Mokytojas
8106 S. Halsted St., Chicago, III.

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

SCHOOL
1507 W. Madison Street

♦

/


