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Lenkų delegacija 
apleidžia Kauną

Lenkijoje paskelbta 
visuotinė amnestija

RYGA, Latvija, geg. 13. — Po penkių dienų derybų 
su lietuviais Kaune dėl likvidavimo neoficialinio karo 
stovio tarp Lietuvos ir Lenkijos, lenkų delegacija šian
die apleidžia Kauną.

Lietuvių lenkų konferencijoje Kaune buvo disku- 
suojami du taikos pertraktacijų klausimai, būtent, ne
puolimo paktas tarp abiejų valstybių ir Lietuvos reika
lavimas 7ŲG miliono dolerių atlyginimo už lenkų okupa
vimą Vilniaus, v

švęsdami 10 metų nepriklauso
mybės sukaktuves, lenkai do
vanoja bausmes politiniams 
nusikaltėliams

VARšAVA, geg. 13. Del
Len-

Lenkų seimas stip- Fašistai padarė galą 
riai iškaršė kailį Pil 

sudskio valdžiai
žmonių teisei rinktis 

parlamentą
Valdžios dekretai, kurie nebuvo 

seimo patvirtinti, pripažinti 
kaip neturį galios

Italijos senatas priėmė naująjį 
fašistu įstatymą, kuriuo vi
suotiniai demokratiniai rin
kimai krašte panaikinami

t Atlantic and Pacific Photo 1

Japonijos karvedžiai po pasitarimo d.el karo su Chinijos nacionalistais. Prieky stovi vyriausieji 
armijos ir laivyno vadai (iš kairės į dešinę): gen. Kawamura, field-maršalas Oku, admirolas 
Inoue, admirolas Togo. Visi jie vadovavo ir Busi jos-Japonijos kare, o dabar vadovaus kare ir su 
Chinija.

VARŠAVA, Lenkija, geg. 13. 
įlenki jos seimas vakar ir už

vakar davė skaudžios pylos 
maršalo Pilsudskio valdžiai.

Nežiūrint, kad vyriausybė į- 
sireižus priešinosi, konstitucijos 
komisija nepalyginama balsų 
dauguma priėmė rezoliuciją, 
kad valdžios dekretai, kurie 
nėra seimo patvirtinti, neturi 
galios.

Tas ypač liečia spaudos įsta
tymus. Nors tie įstatymai buvo 
seimo atmesti, policija sava
rankiškai vis dar juos vykina.

Svarstant karo ministerijos 
biudžetą, maršalo Pilsudskio 
kariuomenės administracija su
silaukė aštriausios kritikos.

ROMA, Italija, geg. 13. — 
Italijos senatas 161 balsu prieš 
15 vakar priėmė naująjį rinki
mų įstatymą, kuriuo reformuo
jamas Italijos parlamentas ir, 
panaikinami visuotini demokra
tiški rinkiniai. įstatymas įeis

Rumanija areštuoja 
užsienio laikraščių 

korespondentus

Garbės 'medaliai lakū
nams Chamberlinui 

ir Levine’ui

Katastrofinga eks 
plozija skalbykloj

ralius.
Einant naujuoju rinkimų įs

tatymu, Italijos “parlamentas” 
susidės iš 400 narių. Renkant 
“parlamentą” — kuris bus tik 
patariamoji įstaiga, be jokio 
sprendžiamo balso — bus su
darytas vienų vienas kandida
tų sąrašas. Kandidatai bus 
Mussolinio paskirti, ir žmo
nės, kurie turės dar teisę bal
suoti, galės balsuoti tik “taip” 
ar “ne.” Jokių opozicijos par
tijų kandidatų sąrašų nebus.

Jiems gresia karo teismas dėl 
“neteisingų žinių skleidimo;” 
tarp suimtų yra du Chicagos 
Tribūne atstovai

BUCU AREŠTAS, Rumanija, 
geg. 13. — Rumanijos vyriau
sybės įsakymu buvo suimti 
penki užsienio laikraščių kores
pondentai. Tarp areštuotų yra 
vienas Jugoslavijos pilietis, 
Maxim Mezljaj, herlynišio Vos-

VVASHINGTONAS, geg. 13.
Senatas vakar priėmė sena

toriaus Brockhart bilių, kuriuo 
prezidentas Coolidge autori
zuojamas suteikti garbės me
dalius Atlanto vandenyno skri- 
dikams, aviatorių! Clarencc. 
Chamberlinui ir Charles A. 
Levine’ui. Bilius pasiųsta atsto
vų butui.

Kinų nacionalistai 
prašo Jungtinių Val

stybių užtarimo
■ ... -J

Kaltina japonus dėl ginkluotų 
smurte žygių prieš kiniečius 
šantungo provincijoje

•1 darbininkės užmuštos 22 pa* 
vėjingai sužeistos gariniam 
prosui sprogus

Kongresmanas išrink
tas Penna Darbo Fede

racijos pirmininku
KOKOMO, Ind., geg. 13. — 

Fridlin skalbykloje vakar eks- 
pliodavo milžiniška septynių 
tonų garinė prosymo mašina. 
Sprogimo keturios darbininkes 
buvo užmuštos, o dvidešimt dvi 
baisiai, kai kusios turbūt mir
tinai, sužeistos.'

Sprogimo jėga buvo taip 
smarki, kad visa skalbyklos įs
taiga, kurioj merginos dirbo, 
buvo sunaikinta.

PHILADELPHIA, Pa., geg. 
13. — Pennsylvanijos Darbo 
federacijos pirmi^hiku tapo 
išrinktas John J. Casey, kon
gresmanas iš Luzerne kauntės.

“Save-the-union” ele
mentai išmesti iš ang

liakasiu unijos

bune korespondentas Belgrade, 
ir Constantin Cazana, vietinis 
Chicagos Tribūne koresponden
tas. Suimtieji tapo uždaryti 
Silavos tvirtovėje, kame jie bus 
karo teismo teisiami. Jie kalti
nami dėl “skleidimo neteisingų 
činių apie Rumanijos valstie
čių kongresą Alba juli joj.”

Del Maximo Mezljaj arešte 
Jugoslavijos ministeris Bucha- 
reste padarė formalį protes- 
ą Rumanijos vyriausybei. Visos 

Rumanijos spaudos sąjungos 
rengia aštrų protestą prieš laik
raštininkų persekiojimą.

Komunistams nebus 
vietos Am. Darbo 

Federacijoje
Grėen pareiškia, kad komunis

tų bandymas kontroliuoti bet 
kurią uniją nebus pakenčia
mas

Šaltis sunaikino vynuo
gynus Austrijoje

VIENA, Austrija, geg. 13. — 
Užėjusios nepaprastos šalnos 
Vienos apygardoje sunaikino 
apie 75 nuoš. vynuogynų. Vy
nuogių augintojai bandė išgel
bėti vynuogynus kūrendami 
naktimis ugnis.

SPRINGFIELD, III., geg. 13.
Eidama internacionalinio pir 

mininko John L. Lewis’o įsa
kymu, Illinois Mine Workers 
išmetė iš unijos visus narius, 
turėjusius ryšių su vadinama 
komunistų “save-the-union” ma
šina.

Kiaušinių iš Lietuvos 
eksportas

Mergaitė žada skristi 
per Atlantą

CLEVELAND, Ohio, geg. 13.
Clevelandietė aviatorė, Miss 

Carrie Bellett, pasiruošus 
skristi i>er Atlanto vandeny
ną iš Clevelando į Paryžių.

BOSTON, Mass., geg. 13. — 
Laikomoje čia International 
Ladies’ Garment Workers uni
jos konvencijoje vakar kalbė
jo Amerikos Darbo Federacijos 
pirmininkas VVilIiam Green. ^a- 
vo kalboj jis pareiškė, kad ko
munistų bandymas kontroliuoti 
bet kurią uniją, susijusią su 
Amerikos Darbo Federacija, 
daugiau nebus toleruojamas. 
Jei, sake Green, atsitiktų, kad 
komunistams pavyktų bet ku
rią internacionalinę uniją pa
sigrobti savo kontrolėm ta unija 
busiaifti panaikinta, o jos vie
loje suorganizuota nauja.

Iš Meksikos ištremta 2 
kunigai ir 9 vienuolės

ŠANCHAJUS, Kinai, geg. 13.
- Kinų nacionalistų valdžia 

pasiuntė Jungtinių Valstybių 
prezidentui Coolidge’ui telegra
mą, kurioj ji nusiskundžia dėl 
Japonijos ginkluotų jogų veik
smų šanttingo provincijoje ii 
prašo, kad Jungtinės Valstybės 
atkreiptų j tai savo dėmesį.

“Kinų tauta”, sakoma tele
gramoj, “nuoširdžiai tiki, kad 
civilizuotos valstybės yra at
sakingos už išlaikymą tarptau
tinės taikos ir teisingumo, o to
lei mes su didžiausiu kantru
mu kenčiame Japonų smurto 
žygius... Kinų . žmonės ligšiol 
naudojosi Amerikos draugingu
mu ir turi vilties, kad Ameri
kos vyriausybė, ir žmonės pa
rodys savo nusistatymą dėl 
dabartinės rimtos padėties, su
sidariusios dėl Japonų gink
luotų veiksmų šantungo pro
vincijoje.” ’
Amerikos konsulas instruktuo

tas tarpininkauti
WASH1NGTONAS, geg. 13.

Valstybės sekretorius • Kel
logg instruktavo konsulą Price 
Tsinane, kad jis pavartotų sa- 
Yo geros intakos ir bandytų 
sustabdyti kautynes tarp japo
nų ir Kinų nacionalistų.

k i jos nepriklausomybės sukak-' 
tuvių, minislerių kabinetas pa- < 
skelbė visuotinę amnestiją nu
sikaltėliams.

Vyriausybės paskelbtomis 
amnestijos sąlygomis, visi uk
rainiečiai, kurie pirmaisiais ke
liais Lenkų respublikos atkū
rimo metais buvo suimti dėl 
politinių nusikaltimų, dabai' pa
leidžiami iš kalėjimo.

Visiems komunistams, kurie 
buvo prieš 1926 metų gegužės 
mėnesį nuteisti kalėjimui, o ne- 
mečiamš, jaunesniems kaip 17 
metų amžiaus, kurie buvo vė
liau nuleisti įvairiems kalėji
mo terminams, dovanojama 
viena trečioji dalis bausmės.

Visai dovanojamos bausmės 
asmenims, nubaustiems kalėji
mu dėl nusikaltimų prieš val
džią, jų tarpe visiems laikraš
tininkams.

Kriminaliniams nusikaltė
liams mirties bausmė pakeičia
ma kalėjimu ligi gyvos galvos, 
o nuteistiems kalėti ligi gyvos 
galvos kalėjimo bausmė suma
žinama iki 15 metų.

Amnestija naudojasi ir Bo
risas Koverda, jaunas rusų ino- 
narchistas, kuris 1927 metų 
birželio 7 dieną nužudė Varšu
voje sovietų ministerį Lenkijai, 
Voikova.

Berlyno Simfonijos or
kestro vedėjas už

simušė
PASEWALK, Vokietija, geg. 

13. — Automobilio katastrofoj 
vakar čia buvo užmušti Emil 
Bohnki’, Berlyno Simfonijos or
kestro vedėjas, ir jo žmona.

Smarki sniego audra 
gresia užsnigti No- 

bile dirižabli
ROMA, Italija, geg. 13, — 

Radio pranešimu, Kings Įlan
koj, Špicbergene, siaučia smar
ki sniego audra ir gen. Nobile 
dirižablio Italia įgulos žmonės 
dirba be paliovos, stengdamies 
gebėti dirižablį nuo visiško už- 
snigimo.

Pats pakišo galvą po 
traukiniu

Du lakūnai užsimušė 
aeroplanui nukritus

Turkai, be vardų, turės
įsigyti ir pavardes

KONSTANTINOPOUS, Tur
kija, geg. 13. — Iš Angoros 
praneša, kad netrukus bus pri
imtas įstatymas, kuriuo reika
laujama, kad kiekvienas turkas 
priimtų, pasirinkęs sau, kurią 
nors pavardę.

Ikišiol turkai pavardžių netu
rėjo, jie vadinosi tik 
dažniausiai Mustafais 
momis.

perto reikalais rūpintis yra 
apsiėmęs pieno centras. Tam 
sumanymui žemės ūkio rūmai 
pritarė ir, rodos, duos tai sri
čiai specialistą, instruktorių.

ŠEIMYNOS TRAGEDIJA

Nužudė žmoną ir su jos kunu 
pats susidegino stirtoj

FRISCO MĖRAS NORI 
AEROPLANĄ

vardais, 
ir Fati-

TURĖT

SAN FRANCISCO, Cal., geg. 
13. — San Francisco mėras 
(burmistras) James Rolph 
prašo miesto tarybą aprūpinti 
jį aeroplanu įvairiems tarnybos 
reikalams.

CAMPBELL, Neb., geg. 13. 
— Užmušęs savo žmoną, Rein- 
hold Koch, aliejaus, šulinių 
kasėjas, nugabeno jos kūną į 
netoli buvusią šieno stirtą ir 
šieną padegė. Paskui, susilais- 
tęs kerosinu, patsai šoko į de
gančią stirtą. Tragedijos prie
žastis buvo nesutikimai su 
žmona, kuri bandė per teismą 
gauti išsiskyrimą. Liko našlai
čiais trys maži vaikai.

DETROIT, Mieli., «eir. 13. — 
Trijų motorų Fordo aeropla
nui nukritus žemėn ir užside- 
rus, žuvo du pilotai, W. Munn 
ir E. K. Parker. Aeroplanas ką 
tik buvo pakilęs skristi į Buf- 
falo.

MEKSIKOS MIESTAS, geg. 
13. — Vjdąus reikalų ministe
rijos įsakymu iš Meksikos že- 
nės tapo ištremti du katalikų 
kunigai ir devynios vienuoles. 
Guatemalos vyriausybė sutiko 
remiamuosius įsileisti į savo

Kunigas įvij’o vagį į 
vandenį ir paskandino

KAUNAS. Balandžio 16 
d. Mažeikių-šiaulių ruože Val- 
nockas 
va ant 
tas.

Kazys pats padėjo gal- 
bėgių ir tapo suvažinė-

kraštą.

MONTREAL, Kanada, geg. 
13. Bonsecours katalikų baž
nyčios kunigas Legrande vijosi 
nepažįstamą žmogų, kurs buvo 
pavogęs .bažnyčios raktus. Pri
bėgęs prie uosto, vagis šoko 
vandenin ir prigėrė.

Dar $25,000 senatorių 
rinkimams kvosti

Kariuomenė daboja siu 
vėjy streiką Havanoj
HAVANA, Kuba, geg. 13. — 

Saugoti amerikiečių Arrow 
Shirt kompanijos fabrikui, kur 
įau visas mėnuo tęsiasi darbi
ninkų streikas, vietoj policijos 
tapo pastatyta kariuomenės 
sargyba.

JAUNAS ANGLIAKASYS PA
SMERKTAS Už NUŠOVIMĄ 

DAKTARO

WALSHINGTONAS, geg.
— Senatas vakar nutarė 
skirti dar $25,000 Pennsylva
nijos senatorių Vare-Wilson 
rinkimams tardyti.

par

Ųhicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

DEL RUDŽIŲ PASAULIS TU
RĮS KAS METAI 30 BI- 
LIONŲ DOLERIŲ ŽALOS

LONDONAS, geg. 13. —Bri
tai planuoja įsteigti oro tarny
bą tarp Londono ir Pekino 
Maskvą.

per

Nenusistojęs oras ir šilčiau; 
vidutinis, daugiausiai pietų ry
tų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai 53° F.

šiandie saulė teka 5:31, lei
džiasi 8:01. Mėnuo teka 3:08 
ryto.

SCRANTON, Pa., geg. 13.— 
Teismo tapo pasmerktas dėl 
pirmo laipsnio žmogžudybės Jo- 
seph Kamenski, 20 metų am
žiaus kasyklų darbininkas, nu
šovęs D-rą Geraldą Kelly. Ka- 
menski teisme pasisakė nušo
vęs daktarą, keršydamas jam'mo. Jo apskaičiavimu, 

jam vjenos ko- 'mas kas metai padarąs 
sužeista dirbant liui nuostolių apie 30 

dolerių.

LONDONAS, geg. 13. -Lor
das Ask,with kreipėsi į Alie
jaus ir Dažų Chemikų Draugi
ją, prašydamas surasti budę 
apsaugoti metalus nuo

už nupiovimą 
jos, kuri buvo 
kasyklose.

rudiji- 
rudiji- 
pasau- 
bilionų

Lietuvos žinios.
Nepaprasta byla

Kalėjimo viršininkas siųsdavo 
kalinius plėšti ir dalindavos 
grobiu,

KAUNAS. [LA]. — Gegužės 
]8 Šiaulių apygardos teismas 
nagrinės sensacingą bylą: bu-’ 
vęs Biržų arešto namų viršinin
kas kaltinamas plėšikavimu.

Šios nepaprastos bylos aplin
kybės Vra tokios; 1926 metais 
Radzevičius, būdamas minėto 
kalėjimo viršininku, susitarė su 
keliais kaliniais banditais, ku
rie buvo suimti ir pasodinti jo 
kalėjimai!, kartu’ daryt plėši
mus pasipelnymo tikslu.

Grupėmis po 5—6 ir net 8 
žmones Radzevičius išleisdavo 
banditus iš kalėjimo ir ėjo ant 
kelio, kur ginkluoti užpuldavo 
autobusus, vežimus, pirklius ir 
kitus. ' .

Ginklus duodavo pats kalėji
mo viršininkas Radzevičius. Pa
darę plėšimus banditai grįžda
vo į kalėjimą ir dalinosi pagrob
tuoju turtu, pinigais ir brange
nybėmis su savo viršininku, ku
ris nuolat imdavo didesnę gro
bio dalį, o savo “gaujai” palik
davo pačius niekus.

Per tuos puolimus įvyko 
net du nužudymai.

Rudavo atsitikimų, kad už- 
puolimubse dalyvavo ir pats 
Radzevičius. Prie užpuolimo 
vietos jis privažiuodavo auto
mobiliu.

Tačiau visas tas kalėjimo vir
šininko darbas iškilo aikštėn. JĮ 
Išdavė patys jo bendrininkai — 
kaliniai.

Radzevičius buvo tuoj suim
tas ir pasodintas Šiaulių sunkių
jų darbų kalėjimai), o byla iš 
Teisingumo Ministerijos pasiųs
ta valstybės gynėjui.

Dabar iki teismui Radzevi
čius sėdi sunkiems nusikaltė
liams kameroje.

Nesenai jis prašė teismo, kad 
i į perkeltų į kitą kamerą, kur 
galima butų rasti inteligentiš
kesnių draugų, tačiau teismas 
tą prašymą atmetė.

Radzevičius buvęs polici
jos tarnautojas — nuovados 
/iršininko padėjėjas, vėliau per
ėjęs tarnauti j teisingumo mi
nisteriją.

Šioje sensacingoje byloje iš
šaukta daug liudininkų ir yra 
laug inkriminuojančios medžia
gos.

Tarptautinė spaudos 
paroda Koelne

KOELNAS, Vokietija, geg. 
13. — Vakar čia tapo atidary- 
a tarptautinė spaudos paroda 

lxne pirma panašios rųšies 
arptautinė paroda, kurioj yra 
it vaizduotas kiekvienas spau

dos ir laikraštijos departamen- 
as. Parodos atidaryme daly

vavo apie 6,(KM) svečių, atsto- 
aujančių keturiasdešimt trims 
alstybėms. Atidarymo iškilmė- 
e kalbas laikė, be kitų, Prū

sijos premjeras Otto Braun, 
Vokietijas darbo ministeris 
leinrich, Brauns ir Jungt. Val- 
tybių ambasadorius Vokieti
ni Jacdb Gould Schurman. 
>aroda trauksis iki spalių mė

nesio. i

DANŲ KARALIUS SU ATLAN
KOMIS SUOMIAMS

KOPENHAGA, Danija, geg. 
13. — Karalius Kristijonas iš
kaukė kreiseriu į Elsinkį atsi

mokėti vizitu Suomių preziden
tui Relandėrui.
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Pirmadienis, geg. 14, 1928

[korespondencijos
Grand Rapids, Mich.

SLA. 60 kp. rinkinių atbalsiai

Gal aš ir pertankiai rašau į 
Naujienas apie SLA. 60 kp. vei
kimų, nes Susivienijimas turi 
savo organą ir gvriau pritiktų 
rašyti i organą. Bet aš nema
nau, kad prasižengiu prieš 
SLA., rašydamas Naujienom 
todėl, kad Naujienas didelė da
lis SLA. narių skaito.

Gegužio 6 d. SLA. 60 kp. lai
kė mėnesinį susirinkimą, ku
riame dalyvavo apie 70 augusių 
narių, jų tarpe tik keli, kurie 
da negalėjo balsuoti, reiškia dt 
neišbuvę 6 mėnesių Susivieniji
me. Perskaičius protokolą iš 
balandžio mėnesio pasiit>dė, kad 
į seimą išrinkti delegatai ne 
visi gavo ganėtiną skaičių b?l- 
sų, sulig skaičiaus dalyvavusių 
susirinkime balsuotojų. • Pavyz
džiui, balandžio mėnesy susirin
kime dalyvavo apie 170 narių; 
130 buvo augusių, kiti jaunuo
liai; iš tų 130 augusių balsavi
me dalyvavo nepilnai šimtas. 
Kaip jau minėjau Naujienose 
pereito balandžio mėnesio bal
savimo rezultatus už Pildomąją 
Tarybą, didelė didžiuma balsų 
paduota už senąją. Bet j sei
mą renkant atstovus nežinia 
kodėl ar tai nariai nesuprato, 
ar kad susilaikė nuo balsavimo, 
bet tik T. Aleksynas gavo be 
biskio 80 balsų, kuomet kiti 
uogavo nė pusės tiek, išskyrus 
Dr. A. Kauską, kuris gavo 40 
balsų. Todėl šitame gegužės 6 
d .susirinkime tapo visi perbal- 
suoti antru kartu, išskyrus vie
ną T. Aleksyną. Pirm balsavi
mo atsisakė Feleksas žakaitis, 
jo vieton likos išrinktas M. Bal
trušaitis. čia visi buvo leidžia
mi balsuoti, kurie tik buvo no
minuoti balandžio susirinkime 
ir čia visi beveik vienbalsiai li
ko išrinkti išskyrus V. Daukšą, 
kinį komunistai buvo perstatę 
ii kuris balandžio susirinkime 
gavo virš 20 balsų, bet šitam 
susirinkime gavo tik 4. Dabar 
ir komunistai turės užsidaryti 
savo armonikas, kurie per savo 
organus šmeižė SLA. 60 kp., 
sakydami, kad atstovai į seimą 
r.elegališkai išrinkti. Dabar da 
kartą nariai parodė, ką jie nori 
siųsti į seimą.

Čia prie progos turiu pasaky
ti, kad musų komunistai per- 
anksti pasiskubino apšmeišti 
SLA. 60 kp. veikėjus sakydami, 
kad rinkimai buvo nelegališki. 
Pavyzdžiui. Vilnies No. 99 ba
landžio 26 d. korespondencijoj 
iš Grand Rapids, Mich., po ku
ria pasirašo SLA. Narys, ap
šmeižęs k p. valdybą ir išrink
tus į seimą delegatus, bando 
sakyti, kad buvo neteisėti bal
savimai, primesdamas buk bal
savę net vaikų skyriaus nariai 
ir toki, kur tik kovo mėnesy 
priimti ir kad vaikų skyriaus 
nariai balsus skaitė, čia turiu 
pasakyti, kad tas SLA. Narys 
labai apsilenkia su tiesa. Man 
rodos, visi susirinkime dalyva
vusieji girdėjo kaip pirminin
kas po kelis kartus prašė, kad 
nepilni nariai nebalsuotų. O 
jei kuris balsavo, tai kodėl tas 
Si,A. Narys nepatėmijo ant vie
tos? Gal būt manė, kad už ko
munistus balsuoja, tai dėlto ty
lėjo. O gal dėlto, kad paskui 
galėtų šmei.šti per savo orga
nus. Kaslink jaunųjų balsavi
mo, tai tas netiesa, kad butų 
nepilnamečiai balsavę {Įeito, kad 
tame susirinkime nė nebuvo 
tokių; kurie buvo, tai visi pri
klauso augusių skyriui išsky
rus vieną A. Marčiulaičiutę, ku
ri nebalsavo tik buvo paskirta 
balsus skaityti, kuomet buvo 
balsavimas atstovų į seimą. Ar 
tas ką kenkia? O Pildomosios 
Tarybos balsavime ir halsus 
skaitė visi augusio skyriaus na* 
na i. Mat, pas komunistus tv- 

kia logika: kas ne jų pusėje, 
lai viskas negera. Ir da rašo, 
kad jie padavė skundą Pildomą
ja! Tarybai. Pildomoji Taryba 
turėtų visai nesiskaityti su to
kiais skundikais.

Pastabėlė.—Mano korespon
dencijoj, kuri tilpo Naujienų 
No. 84 balandžio 9 d. buvo pa
sakyta, kad SLA. 60 kp. siųs 
daugiau atstovų j seimą, negu 
vieną, jei atsiras tam tikri šal
tiniai, iš kur bus galima paim
ti pinigų. Turėjo gi būti pasa
kyta, kad siųs dhugiau atstovų, 
jei kurie sutiks važiuoti savo 
kaštais iš tarp tų, kurie yra 
išrinkti,—S. Naudžius.

Detroit, Mich.
Iš SLA. 352 kp. susirinkimo

SLA. 352 kp. laikė mėnesi
nį susirinkimą gegužės 6 d., 
Lietuvių svetainėje. įtaiku ne
atsilankius pirmininkui, pirmi
ninko pagelb. atidarė susirin
kimą kaip 2:15 v. p. p.

šiame susirinkime prie kuo
pos prisirašė keturi nauji na
riai. Reiškia, musų kuopa kas 
kartą eina vis didyn. Buvo 
skaitytas iš organo “Tėvynė” 
atsišaukimas vieno nelaimėn 
papuolusio žmogaus. Kadangi 
kuopos ižde mažai yra pinigų, 
tad tai>o nutarta ant vietos 
parinkti aukų. Surinkta $7.20. 
Aukotojams tariame širdingą 
ačiū. Buvo skaitytas atsišau
kimas ir nuo Detroito Sąryšio, 
kur kuopa kviečiama prisidėti 
prie gelbėjimo mainerių. Svar
stant nariai išsireiškė, kad jie 
labai norėtų pagelbėti anglia
kasiams, bet tik ne per komu
nistus ir jų “save the union” 
komitetus, kurie ištikrųjų yra 
tik unijos griovėjai, o ne mai
nerių gelbėtojai, nes kada rei
kalingiausia yra vienybė, tai 
komunistai bando uniją skal
dyti. Laiškas liko atmestas.

šiame susirinkime liko iš
rinkti penki delegatai į busi
mąjį SLA. seimą ir šeši pa
vaduotojai. Susirinkimas tęsėsi 
dvi valandas ir buvo gyvas. •

Gaila, kad pas mus vis dar 
atsiranda žmonių, kurie nepa
žysta gėdos ir lenda kur ne
reikia ir kur jie yra nepagei
daujami. štai ir į šį susirinki
mą atėjo vienas iš 21 kp., tur
būt žvalgo pareigas eiti ar pa
simokinti kaip nariai tvarkin
gai ir sutartinai gali savo rei
kalus svarstyti. Bet jis laiku 
liko pastebėtas ir paprašytas 
apleisti susirinkimą.

— Kp. koresp. J. Ambrose.

Kode! negalima gimi
nėms tuoktis.

Kultūringi žąnonės senai pa
stebėjo, kad artimų giminių 
tuokimasis neigiamai atsiliepia 
į busiančias kartas, veda į iš
sigimimą ir visišką išnykimą 
nuo įvairių ligų. Šitai nuomo
nei patvirtinti amerikietis dak
taras Meri patiekia nemaža 
duomenų iš savo patyrimo. 
1797 m. jis pradėjo tyrinėti 
vieną amerikiečių pasiturinčių 
ūkininkų šeimą. Ji buvo gana 
gausi, vidutinio sveikumo. Pir
mose gentkartėse šešis kartus 
buvo sutuoktuvės. Tuoktasi ar
timų giminių —• pusbrolių su 
pusseserėmis. Naujoji karta j'au 
nebuvusi tiek gausi. Jos tarpe 
pastebėta vienas mažaprotis, o 
kiti mažai atsparus ligoms. 
Mirtingumas šios kartos įvai
raus amžiaus buvo keleriopai 
didesnis, negu kitų kartų, kilu
siu iš negiminingų sutuoktuvių, 
lokio didelio mirtingumo prie
žastis esanti ta, kad ekonomi
nio ir socialinio gyvenimo sąly
gų sudarytas bendras silpnu
mas paveldėjimo keliu persi
duoda vaikams ir suprantamas, 
kaip vienodumas gemalinių vy
ro ir moters ląstelių bendru? 
mas.

Tarp Chicagos
Lietuvių .

Bnghton Paik
Leonas Rudaitis, gyv. 2958 

West 38 st., išvažiuoja Lietu
ve, n gegužės 26 dieną. Jis bu
vo fiugrjžęs Lietuvon 1925 me
tuose; čia išgyveno 9 mėne
sius. Lietuvoje jam labiau pa
tikę gyventi, negu Amerikoje.

Leonui Rudaičiui gyvenant 
Chicagoje, jo tėvai su broliais 
nupirko Jurbarke namą ir dvi 
stabas dar vokiečių markei 
esant kaip Uetuvos pinigai. 
P-nas Rudaitis mano, kad Lie
tuvoje jis galėsiąs lengviau gy
venimą padaryti, negu Ameri
koje.

Seniau p. Rudaitis priklausė 
Birutei, dabartiniu laiku jis 
griežia smuiką ir studijuoja.

— Reporteris.

Roseland
Lietuvių Scenos Mylėtojų 

Ratelio bankietas

Kai pirm dešimties metų Ro- 
selandą užpuolė lietuviški toto
riai (t. y. komunistai), tai vie
tos pažangiesiems lietuviams 
visuomenės darbuotojams pavy
ko išgelbėti nenuteriotą tik 
vien Lietuvių Scenos Mylėtojų 
Ratelį. Per keletą metų jie bu
vo uždarę duris į Ratelį komu
nistams, ir ačiū tam galėjo 
dirbti bent iš vidaus nekliudo
mi kultūros darbą.

Nestebėtina todėl, kad Lietu
vių Scenos Mylėtojų Ratelis 
Roselande pasidarė lyg koks 
kultūros židinys tarpe aplinkui 
verdančios maišatės, kurią už
suko bolševikai ir kuria vis dar c .
tebeverda tose draugijose, ku
riose yra daugiau ar mažiau 
įsigalėję.

Scenos Mylėtojų Ratelio pa
rengimai kas kartą rasdavo 
daugiau publikos ^pritarimo, 
rimtesnio įvertinimo, dėmesio, 
šitokio pripažinimo Ratelis už» 
sitarnavo ne veltui. Dalykas 
toks, kad jo nariai, rėmėjai ir 
aktoriai dėjo ir deda pastangas 
ne bet ką pastatyti scenoje, ne 
bet kaip suvaidinti, bet — pa
statyti gerą veikalą ir suvai
dinti jį tinkamiausia tose apys- 
tovose, kuriose tenka veikti. 
Ratelis varėsi ne tam, kad pi= 
nigų padarius iš parengimų, bet 
tam, kad davus jo parengimus 
lankantiems, ką Ratelio jėgos 
gali duoti. Ir todėl, jei kokie 
parengimai sutraukdavo publi
kos, tai jie būdavo Ratelio pa
rengimai, ypač vaidinimai.

Tokiu jau uolumu ir tokiu 
rūpestingumu, kaip pirmiau, 
dirbo rateliečiai ir pereitą se
zoną. Todėl susilaukė iš publi
kos tinkamo įvertinimo. Ir ka
dangi pastarasis Ratelio dar
buotės scenoje sezonas jau,pa
sibaigė, tai pabaigai Ratelis 
buvo surengęs pereitą šeštadie
nį bankietą Strumilo svetainėje, 
kurią dabar valdo p. K. Požėla.

Silsirinko būrys rateliečių ir 
Ratelio darbuotės draugų rėmė
jų. Pirm bankieto manyta, kad 
dalyvių būrys nebus skaitlin- 
gesnis, kaip 30—40 žmonių. 
Vienok jų susirinko daugiau ne 
kad du kart tiek. Matote, rim
tų, Švarių ir draugingų darbuo
tojų tarpe kiekvienam malonu 
yra praleisti valandą kitą laiko.

šokiai prasidėjo 8 valandą, 
vakarienė po vienuoliktos. 
Vakarienės pavalgius, išpildyta 
įvairus prograinėlis. Visų prog- 
ramo dalyvių vardų nežinau, 
todėl ir suminėti jų negaliu. Pa
minėsiu tik tuos, kurie man. bu
vo pažįstami. Ir pirmoj eilėj 
turiu pažymėti, kad man ypa
tingai patiko p. Pažerskio dai
navimas. Jis turi stiprų balsą. 
Balsas reikalauja dar dailumo, 
jei p. Pažerskis turėtų ambici
jų tapti dainininku solistu. Vie
nok turi tokios medžiagos, ku

rios stoka ir plačiau paskubu
siems dainininkams Chicagoje, 
būtent sielos, ugnies. Kadangi 
tečiaus Ratelio darbuote kon- 
centruojama pirmo n galvon 
dramos teatro veikalams, tai 
turėti artimų sau žmogų su to
kiu balsu, kaip p. Pažerskio, 
reiškia turėti tikrą turtą. ‘

Ne vieną betgi Pažerskį turi 
rateliečiai. Dainavo dar pora 
jaunų vyrų, kurie operetės ar 
bet kokio kito veikalo, reika
laujančio dainininkų, vaidinime 
reiškia labai daug.

P-lė Zavistaitė deklamavo K. 
Binkio eiles: “Gėlės iš šieno”. 
Deklamavo gerai. Ji yra paty
rusi musų scenos darbuotoja ir, 
matyt, mėgia tas eiles. O ka
dangi mėgia ir yra patyrusi 
deklamuoti, tai aišku, jogei de
klamacija buvo gera.

Kalbėjo pp. Karčius, vienas 
geriausių Ratelio vaidilų, PuČ- 
korius — Ratelio pirmininkas, 
ir dar vienas kitas.

Vakaro vedėjas ar pirminin
kas buvo p. Šimkus.

Šeimininkės paruošė tikrai 
puikių valgių, tuo gi tarpu, sto- 
kuojant vietos prie stalo, kaip 
dažnai pasitaiko šeimininkėms, 
turėjo laukti kol svečiai pava
karieniaus.

Po vakarienės — vėl šokiai, 
žaismės. Muzika, rodos, buvo 
pasamdyta groti tik iki 2 valan
dos. Bet štai jau ir antra, ir po 
antros, o svečiai nesiskirsto. 
“Laimingi valandų neskaito”, 
sako rusų posakis. Ir teisybę 
sako. Buvo jau gan vėlai, kai 
bankieto dalyviai apleido sve
tainę.

Beje, p. Požėla davė svetainę 
rateliečiams veltui.

Rimtą ir naudingą darbą dir
ba Roselando Lietuvių Scenos 
Mylėtojų Ratelis. Laimingos 
kloties jam.

Tiesa, kai kas žiuri į scenos 
darbuotę, taip sakant, per pirš
tus: girdi, tik “zabova”. Tegul 
būna ir “zabova”. Bet ai' ne 
“zabova” yra Visokie pagraži
nimai, visokie išmarginimai 
namų, kuriuose mes gyvename? 
Ar ne “zabova” yra darželiai, 
prisodinti kvietkų? Ar ne zabo
va yra krūmeliai, kuriais/ ap
kaišoma ir apželdoma gerai pri
žiūrimi namai?

Jeigu scenos darbuotė yra 
“zabova”, tai ir viskas, kas puo
šia, dailina musų gyvenimą, 
yra “zabova”. Taigi tegul būna 
“zabova”, bet scenos darbuotė 
yra toki “zabova“, kuri mus 
kulturina, kelia aukštyn iš dul
kių musų gyvenimą, —Report.

Akys, Ausys, Nosis, Gerklė

Specialės Akinių Kainos 
Paauksuoti .... $4, $5, $6, $7, $8 
Auksiniai $6, $7, $8, $9, $10, $12

Dr. F. O. Carter
177 North State Street 

Sekamos durys nuo Chicago 
teatro, 2-ros lubof

Valandos: 9—5, Nedėlioj 10—12------------

MŪRINIS arba MEDINIS
ČIA Įmokėti — kiti lengvais iš- 
v I W mokėjimais i 24 <mčnesius 
Musų speciališkumas yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokių stylių ir rijšių.

Pakeliame namus, padedamo konk- 
ryt pamatus. Visoks cementinis dar- 

i bas, perdirbame porčius ir sunpar- 
lorius. Mielu noru priduosime ap- 
skaitliavimą ant pareikalavimo—be 
užmokesties. Mes einame visur, Chi- 
eugoje ir j priemiesčius. Prisiųskite 
savo vardą, adresą jeigu norite in
formacijų.
Vardas ..............................................
Adresas ..............................................

Quality Construction Co.
North Shore ofisas ir Yardai 

119 Chicagu Avė.
Tel. University 8950 arba 

Rogers Park 8270

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

■ ■■■
l'irktt nuo mm. c 1 sėlio kai 
nomla. Oopper coli šuninis ėil- 
•lytu v a. virtuvės boilerini.

Klauskite Pono Mtisll.

PeopleB Plumbing & 
lleating Supply So.
490 Mlluitiikce Avė..

401 N. Halsted Ht.
Uaynmrkot 0075 -0070

STOFFEL’S, Ine.
316 State St. 616 State St.

Ručine, VVis.
Tel. J3353

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visaddfc 
patarnauju kuogeriausiai

M. YUŠKA & CO.
4604 So. Paulina St., Chicago, III.

J

Phonc Virpinta 20 54

JOSEPH VILIMAS
N a m u Stoty m o
KONTRAKTORIUS

*1558 S. W.»l.t.f.ftw A ve C hieago, III

*■“ " "... - ■ ■ ■ 1

Nauji Rekordai 
Už Senus!

’ t

Nemeskit šalin savo senus 
fonografų rekordus. Dabar 
jie yra jums ko nors vertiI

Tiktai atveskite juos pas 
mus ir gausite be jokio pri- 
mokėjimo sau tinkamą nau
ją rekordą už kiekvieną 10 
senų rekordų, šiam pasiūly
mui nėra jokio aprubežiavi- 
mo. Atneškite kiek tik nori
te senų rekordų.

Mes turime didžiausį pa
sirinkimą rekordų Ameriko
je: Victor, Columbia, OKeh, 
Brunsvvick, Vocalion, t.t.

Atveskite savo senus re
kordus , šiandie. Bile vieną 
jums paranki krautuvė ma
loniai suteiks jums patarna
vimą. Veiki t dabar!

Atdaros vakarais ir nedėl- 
dieniais.

330 S. State St., Chicago
168 N. State St., Chicago

14 W. Randoiph St., Chicago
1446 Broadvvay, Gaęy, Ind.

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kit’ 
negalėjo jumis išgydyti, atsiiankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugrys. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzanųna- 
vimo — kas jums* yra.

DR. JOHN E. ZAREMBA
20 W. Jackson BĮ v., netoli State St.

Kambariai 1012, 1015, 1015. Imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. 
Nedėhoj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 30 metų. Musų motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir prūdas visada.

908 W. 14 St., 2 blokai j vakarus nuo Halsted St. 
Phone Canal 2544—2545

Kaurai, karpetai, linoleum, Lan
gų Užlaidos, Draperies. Olseliu 
ir Retail. Išimtini pardavinėto
jai, 3% pigiau už cash.

Budriko Radio 
Skyrius

Visados yra pripildytas naujais 
1929 modeliais ir kainos yra že- 
mesnios kaip kitur.

RCA Radiola 18 už $137.50 
su tūbomis

Atwater Kent 37 už $110.50 
su tūbomis

Atvvater Kent 38, 8 tūbų už ■ 
’ $150.00

su tūbomis
Freshinan AC, 6 tūbų už $98.00 
Victor Orthophonic Victrola ir

Radio krūvoje — elektrikinis
už .............................. $249.00

Šitas gražus, nau
jas Radio — 
Freshman arba 
Atwater Kent, 6 
tūbų prijungia
mas prie elek
tros. Radio su 
visko, nieko dau
ginus npr e i k i a 
pirkti, už $87.00

šitos Victor Vic- 
trolos kaina $12 ą

Su Rekordais

Nauja knyga Radio-Log, kiekvienam
DYKAI

Naujas Grojiklis Pianas. Vertes
$600.00, už ........................ $245.00

Jos. F. Budrik, Ine
3417-21 S. Halsted St.

Chicago, 1>L 
Tol. Blvd. 47Gu

Night and Moming to kecp 
Chem Ctean, Clear and Hcalthy 

Write for Free "Eye Care” 
qt “Eyc Beauty" Book

Murinę Co.,Dėpi. U. S.,9 B. Ohio Si.,Chicago

MOKYKLOS NURS1, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURĖ
TU ŽINOTI 6ITA

KALBĖDAMA aukštesnė* mo 
kykloa merginoma apie asm** 
ninę higieną, patyrusi dietrik 
to nur*i paeak<:

“Viena pagrindinių taisyk* 
lių dėl merginų sveikatos, rei
kia uilaikyti sistemą norma
liame stovyje. Normalia mank- 
itinimas Ir dieta turi būt va» 
tojama. Enant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, net jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamas. Paimk laukėtą kiek
vieną vakarą. Jos nepadarys 
nesmagu mo."

Nujol galit vartoti netiu- 
rint kaip jus jaučiatės. Kiek
viena moteris privalo turėti 
dutel| namie.

Į
pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
rpAI yra piuku jeigu gali taip 
1 padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gat-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs istikro šveičia nedrasky
damas dantų emalea — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didele tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Loąis, U. S. A. w

=7 1 ...... . =

Feen&ftiint
Liuosuotoją 

Jus kramtysit 
Kaip Gumą
Soknis Tik

Mėtos

25*
— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE 

Large Tube 

25^
LISTERINE 

THROAT 
TABLETS

tAtade by
I^ivbrrt PKati'.i <1 Ca., Ssm’ ta<Us, U. 5

ANTISEP
TIKAS 

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk
ite Parpi
mą. Skaa- 
dijimą ir 
Kosėjimą.
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MUSŲ MOTERIMS
I Kaip drabužius
l užlaikyti

Veda Dora Vilkienė

APINAKŲ ARBA SALOTŲ 
SRIUBA

2 kvortas špinakų arba dvi 
galvas salotų smulkiai supiaus
tyk.

1 kvortą jautienos arba viš
tienos sriubos

2 pouduku baltojo dažnio, iš 
sviesto, saldžiojo pieno ir miltų.

Nuplauk, nuvalyk ir sukapok 
špinakus arba 
ir pertrink per

berk su druska ir kmynais. 
Kepk pakol bus gerai rusvi ir 
trupus. Paduok stalan su sriu- 

arba prie mėsos ar salotų.ba

KEPTI SVOGŪNAI

gl’H-

salotas, išvirk 
šitą. Supilk 
sudėk salotas 
paskui supilkarba špinakus, 

baltąjį dažalą; duok užvirti. Su
pilk į puodukus arba ant toriel- 
kų, uždėk plaktos saldžios Sme
tonos ir sukapotų petruškų. Pa
duok karštą.

Išrink kiek nori, sveikų 
žiu svogūnų, nuplauk, bet ne
lupk. Sudėk į paplokščią bliu- 
dą ir kepk pečiuje vieną valan
dą. arba pakol bus 
lupk ir nuvalyk, 
mis į kitą, švarią 
pipirų, druskos ir
dėk atgal į pečių ant 10 minutų. 
Paduok karštus prie mėsos.

minkšti. Nu- 
Sudėk eilė- 

blėtį, užberk 
sviesto. Pa-

KIAUŠINIAI KEPTOSE 
BULVĖSE

Drabužių priežiūra, 
užlaikant švariai ir užlo- 
bet padedant juos tinka- 
kuomet jų nevartojama, 
prigelbės jų išvaizdai ir 
ilgiau tarnaus, sako Suv.

netik
juos 
pant, 
mai, 
daug 
daug
Valstijų žemdirbystės Departa
mentas.

Viršutinius drabužius reikia 
atsargiai pakabinti, kuomet jie 
nevartojami.

Drabužiai, kurie yra švelnus, 
turi būti apdengti, kad apsau
gojus juos nuo dulkių ir trini 
mos. Drabužiai stalčiuos laiko
mi turi būti gražiai sulankstyti 
ir tvarkiai sudėti.

Drabužiai, kurie nėra švarus, 
neturi būti laikomi troškioje 
vietoje. Jų spalva gali susiga
dinti.

vą.
Jei norima, kad pirštinės il

giau tarnautų, po kiekvieno dė
vėjimo reikia jas išpusti ir iš
tampyti. Mažiausi iširimą rei
kia. tuojaus taisyti.

Skrybėlės taipgi visuomet at
rodys švarios, jei jas po kiek
vieno dėvėjimo nudulkinsime. 
Laikyk jas ten, kur dulkės jų 
nesieks; popieriniai maišai ir 
popierinės dėžės gerai turėti dėl 
skrybėlių, kurios tik retkarčiais 
tenaudojamos. (PLIS).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

čia Yra Tvirtumas!

APLANKYKIT

Niagara Falls
IR

IETUVA
Veršio kepenų
1 svogūnas, supiaustyk 
truputį gvazdikų arba

nako
2 šaukštai miltų
2 šaukštu sukapotų selenų

2 šaukštai petruškų (žalių)
3 šaukštai taukų
Įmerk šmotą, nesupiaustytą, 

kepenų šaltame vandeny, tfgul 
pastovi valandą laiko, paskui 
nulupk skurdę. Įpiauk šešias 
gilias skyles, kurias pripildys: 
su petruškom ir selerom, su
maišytais su druska ir svogū
nais. Suveržk su plonu šniūre
liu. kad laikytus, kitaip selerai 
ir petruškos verdant išbyrės. 
Jeigu tinka česnakų skonis, tai 
ištrink kepenis su česnakais ir 
miltais.

čes-

Sudėk puodai) taukus ir tru
putį svogūnų, padėk puodą ant 
ugnies, kad įkaistų. Sudėk ke
penis ir pakepink, kad parustų. 
Užpilk truputį karšto vandens, 
jeigu reikia ir tušyk ant mažos 
ugnies. Jeigu dažalas
gana tirštas, pridėk dar miltų. 
Paduok stalan karštus su vir
tom bulvėm. Jfrie dažalo galima 
pridėti truputį rūgščios arba 
saldžios Smetonos.

nebus

JAUTIENA SU PUPOM

“navy beans” 
pipirų pagal sko-

2
1

taukų 
miltų

2 sv. jautienos, apiriebios
1 2 kvortos
Druskos ir 

nies 
šaukštai 
šaukštai
puodukas sunkos nuo pupų

Apiberk mėsą pipirais ir tau
kais ir duok valandą pastovė
ti. Įmerk pupas šaltan vande
nin tegul stovi per naktį. Nu
sunk vandenį, užpilk šviežiu 
vandeniu, užkaisk ir kaltint ant 
mažos ugnies ne duodama van
deniui užvirti. Sudėk mėsa ir 
virk 21valandos arba pakol 
pupos bus minkštos. Pakaitink 
taukus skauradoj, supilk mil
tus, duok pakepti, paskui ats- 
kiesk sunką, kurioj mėsa ir pu
pos verda. Kaip miltai bus ge
rai atskiesti ir užvirs, šj 
mišinį supilk ant 
ir pupų. . Duok 
pavirti ir paduok 
karštus.
galima pridėti žalių tomatų ar
ba tomatų iš kenų.

mėsos

stalan
Jeigu kam patinka,

BULVIŲ PLECKELIAI

i.

1

1

1 puodukas, šaltų, virtų, su
tarkuoja bulvių
puoduko sviesto 

puoduko miltų 
šaukštukas druskos 
šaukštukas kminų 
kiaušinio trynius.

Paimk bulves, sviestą, miltus 
ir druską ir išdirbk gerą tešlą, 
išpradžios su šaukštu, o paskui 
su ranka. Padėk į šalį, kad 
atšaltų. Iškočiok, ’/g colio sto
rio tešlą, supiaustyk į nedide
lius pleckelius( didumą plecke- 
lių pasirink kaip tinka), sudėk 
eilėmis ant blėties, aptepk kiek
viena kiaušinio trymu išmai
šytų su vandeniu ar pienu, api-

6
6
6

6

bulvės 
kiaušiniai 
šaukštai Amerikoniško sū
rio, sutarkuok 
šaukštai sviesto.

f.

r m
MALT* I

F f ”

Iškepk bulves, nupiauk viršų, ma; bet minkšti 
išimk su šaukštu beveik pusę 
bulvės, toj vietoj įdėk po vieną 
žalią kiaušinį, druskos, cayen- 
ne, šaukštą sūrio ir sviesto. Su
dėk atgal į pečių ir kepk kele
tą minutų. Paduok stalan karš
tas bulves.

PRANCŪZIŠKU BUDU KE
PINTA DUONA

duo-

Padedant drabužius ilges
niam laikui, reikia juos apsau
goti nuo susiraukšlėjimo ir gy
vūnų. Nieko sunkaus nereikia 
ant jų dėti. Kietesnio audeklo 
drabužius galima palikti kaban
čius, jei juos gerai apdengia- 

drabužiai ir
tie, kur apdabinti sunkiais da
lykais, neturi būti kabinami, 
nes gali išsitempti. Jei norima, 
kad jų spalva besimainytų, rei
kia juos laikyti tamsoje.

Kojines reikia dažnai plauti. 
Tuomi ilgiau 
tas negauna 
suėsti. Pirm 
jines reikia 
išėmus klijus.

Po kiekvieno dėvėjimo viršu
tinius drabužius reikia šepečiu 
nuvalyti. Juos visuomet reikia 
laikyti gerai nuprosytus. Reikia 
atminti, kad žibėjimas ant dra
bužių atsiranda nuo {nikų nusi-

Stu$

laiko, nes prakai- 
pyogos greitai jų 
dėvint naujas ko
jas išplauti, kad VELTUI Dabar

2 kiaušiniu
V-j šaukštuko druskos
2 3 puoduko miltų
6 riekutės sausos baltos

n os.
Išplak kiaušinius išlengvo 

pridėk druską ir supilk pieną, j-( dėvėjimo, 
merk kiekvieną riekutę duonos 
į sį mišinį.

Gausite High - bąli 
stiklę 25c. vertės 
veltui prie kiekvie
no keno Pilzen- 
baur. Gaukit tę 
stiklų šiandie.

Už tos pačios kelionės išlaidas keliaudami su
* ’ r ' ■' 1 < ' I

Naujienų Ekskursija
Gegužio 29 d

1928
Iš new Yorko Klaipėdon

Baltic America Line — “Lituania”

Dulkes nuo šilko galima nu- 
Kepk ant karštos imti su minkštu drabužiu ar 

skaurados svieste arba taukuo- minkštu šepečiu. Vengk prosi- 
se pakol abi pusės gerai Ųarus. jimo *su karštu prosu; karštis 
Paduok karštus su virtom uo-(gadina audeklą ir naikina spal- 
gom arba virta obuolių koše. 
Geras valgis pusryčiams suau
gusiems ir vaikams.

-------------- U>
RŪGŠTAUS PIENO KĖKSAS

THE PILIEM8RAU CO.. CHICAGO

Specialiu pasiūlymas vertelgoms
Phone Haymarket 8335

Šviežias
9

1

sodos ’
baking paude-

citrinų esenci-

puodukas cukraus 
kiaušiniai

1 puodukas rūgštaus pieno
L., šaukštuko 

šaukštukas 
rio 
šaukštukas 
jos

2^2 puoduko miltų
Išplak kiaušinius su cukrum 

pakol nebus šviesiai geltoni. Su
dėk sodą rugštun pienai) ir mil
tus sumaišyk ir keletą sykių 
persijok su baking pauderiu. 
Dėk pamainydama prie kiauši
nių su cukrum, tai rugusį pieną 
su soda, tai miltus su baking 
pauderiu ir maišyk .

Kepk dviejose bletyse, ne
karštame pečiuje 45 minutes. 
Perdek uogom arba uogų koše- 
konfiturais.

SAMANŲ TORTAS

• kiaušinių trynius 
kiaušinių baltymus 
puodukas labai smulkaus 
cukraus (kaip miltai) 
uncijas saldžių, maltų mig
dolų, truputį cinamonų 
“citron”, smulkiai supjaus
tytas

Luoba nuo vienos citrinos 
Sunkos nuo vienos citrinos 
1 šaukštukas baking pauderlo 
Maišyk trynius su cukrum 

pakol nepasidarys šviesus, 
kaįp smetona, pridėk dalį mal
tų migdolų, citrinos sunką ir 
smulkiai supiaustytą citrinos 
luobą, citriną ir likusius mig
dolus sumaišytus su baking 
pauderiu ir ant galo išplaktus 
baltymus.

Kepk vienoj arba dviejose blė 
tyse ne karštame pečiuje. Per
dek su kuom patinka—migdo
lais arba custardu.

10

1

6

i
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Garsinkite Naujienose

Pienas
365 Dienas

į Metus
Auganti jaunuoliai reikalauja 
tuojau energijos dėl bėgioji
mo, žaidimo ir lo«im<y Geriau
sia ir naturališkiausis
tai duoti jiems pieno — Bow- 
man’s Pieno — mažiausiai 1 
kvortą j dieną.

b ūda h,

Bowman’s Pienas yra pilnas
Smetonos pienas, turtingas 
brangiais vitaminais, kurie su- 
huddvoja tvirtus raumenis ir 
stiprius kaulus.
energijoje, kad atsilaikyti prieš 
ligas.

Ir turtingas

Vartokit Bowman’s Pieną dėl 
virinio ir kepinio. Jis užtik
rina jums vienodą riebumą, 
šviežumą ir gardų skoni kiėk-

Per 52 Metus Vadovaujantis rūšyje

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

I
I. F. Dankowski, pres.

1618 West 18-ta Gatvė
3

M. Šileikis, 
Ekskursijos palydovas

SKUBINKIT
Su prisirengimu jau 

nedauk laiko liko

PUIKIU NICKEL PLATE - LACKAWANA GELŽKELIU
Cleveland, Ohio 

Detroit, Mich. 

Grand Rapids, Mich. 

Akron, Ohio 

Toledo, Ohio 

Michigan City, Ind.

East St. Louis, III.

Springfield, III.
Į K

Westville, III.
i

>

Omaha, Nebraska

ir iš visų kitų miestų ir miestelių.

Gražiausiais keliais einančiais palei Erie ežerą ir Poco- 
no kalnus. Kiekvienas keliauninkas nemokėdamas bran
giau galės pamatyti garsų Niagara Falls vandenpuolį ir ap
lankyti kitas ten žingeidžias vietas pakeliui i New Yorką.

Naujienų palydovas aprūpins Jus. Del informacijų 
kreipkitės tuojaus

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago.
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organizacijos vadai su nusiminimu konstatavo faktą, 
kad komunistų vadovaujamoms darbininkų unijoms to
lyn sekasi vis prasčiau ir prasčiau, — kuomet tuo pačiu 
laiku “reformistinis” profesinių sąjungų Internaciona
las nuolatos eina stipryn. Kame priežastis? Ir ve ką pa
sakė Rusijos profsąjungų vadas Lozovskis:

“Revoliucinis profesinio judėjimo sparnas yra 
žymiai pasitarnavęs, bet jo silpnasis taškas yra ne
sugebėjime derinti revoliucinę teoriją su praktika, 
šis nesutaikomumas geros teorijos ir blogos prak
tikos visad buvo. Musų kongreso tikslas yra perre
formuoti profesines sąjungas i praktiškas organi
zacijas, kurios pajėgtų kovoti už kasdieninius dar
bininkų masės reikalus.” (“Pravda”, balandžio 4 d.) 
Reiškia, bolševikai jau nori, kad prie jų “raudono

jo” internacionalo prisidėjusios darbininkų unijos per
sikeistų į tokias, kukios yra “reformistinės” profesinės

“PAVOJINGAS ŽAIDIMAS”

“Amerikos Lietuvis”, kuris labai uoliai rėmė Kau
no diktatorius, gavo nuo savo korespondento (karšto 
smetonininko) iš Lietuvos ilgą straipsnį apie derybas 
su lenkais. Tame straipsnyje sakoma, kad visa Lietuvos 
visuomenė esanti susirupinusi ir net nusigandusi dėl tų 
derybų eigos. Pasak straipsnio autoriaus, Lietuvos de
legatai turėjo Karaliaučiuje pažymėti tą faktą, kad, ne- 

išsprendus ginčo dėl Vilniaus ir okupuotųjų Lietuvos 
žemių, negali būt jokių normalių santykių tarp Lietu
vos ir Lenkijos, ir — nutraukti derybas. Bet, vietoje to, 
Lietuvos delegacija sutiko svarstyti lenkų patiektus pro
jektus ir tęsti derybas toliau, leisdamasi į “diplomatinį 
žaidimą” su lenkais. Tečiaus — .

“Žaidimo iniciatyva kaskart vis ryškiau perei
na į lenkų rankas”, pastebi “A. L.” korespondentas. 
“Jei taip ir toliau eisis, tai bežaisdami mes galime 
nejučiomis pralošti ne vien teisingą musų bylą dėl 
Vilniaus, bet dar daugiau. Atėjo paskutinis laikas 
tą pavojingą, žaidimą nutraukti.

• “Taip tai Lietuvos visuomenė reaguoja ir įver
tina lietuvių-lenkų pradėtąsias derybas ir taip rim
tai yra susirupinusi senosios sostinės Vilniaus liki
mu.”
Taigi matome, kad net ir karštieji “naujosios eros” 

šalininkai jau ima bijotis, kad Voldemaro politika ne
įklampintų Lietuvos į pelkes. Tik ar ne per vėlai jie pra
regėjo?

sąjungos.
Kovot už kasdieninius darbininkų reikalus? Bet 

juk dešimts metų atgal tai buvo, bolševikų akyse, di
džiausias oportunizmas, nusidėjimas revoliucijai, dar
bininkų mulkinimas! Bolševikai tuomet skelbė, kad ka
pitalizmo 'tvarkoje jokio darbininkų būvio pagerinimo 
negali būt ir kad visokia kova už darbininkų reikalus 
turi prasmės tiktai tiek, kiek ji yra prsirengimas prie 
“tuojautines” (anot Bimbos) revoliucijos ir kapitalizmo 
nuvertimo.

Taigi šiandie patys bolševizmo vadai viešai pripa
žįsta, kad jų sekėjai per dešimtį metų giedojo iš negerų 
kantičkų. Prisieina joms daryti reviziją. Bet kas atsa
kys už tuos nuostolius, kuriuos padarė viso pasaulio 
darbininkų judėjimui bolševikų apmulkintos ir sufana
tizuotos masės?

NENURIMSIM — BE KO?

Ku Klux Klanas
Klano reformavimas. — Prie

žastys, kurios iššaukė refor
mas. — Klanas 1924 m/ — 
Kaip žmonės žiurėjo j Klanie- 
čius. — Klaniečių smukimo 
priežastys. — Demokratu no
minacijos ir klux’iečiai. — 
Trys galimybės. — Klano ly
deriai u* eiliniai nariai.

Visi žino populiarę dainą “Mes be Vilniaus, nenu
rimsim”. Bet tie žmonės, kurie remia dabartinės Lietu
vos valdžios nusistatymą Vilniaus klausimu, turėtų toje 
dainoje pakeisti kAi kuriuos žodžius. *

Karaliaučiuje, derybose su lenkais, Voldemaras iš
kėlė reikalavimą, kad Lenkija užmokėtų Lietuvai de
šimtį milionų dolerių atlyginimo už Vilniaus okupavimą. 
Zaleskis sutiko šitą reikalavimą svarstyt, tiktai pareiš
kė, kad Lenkija reikalausianti atlyginimo iš Lietuvos, 
būtent, už neitraliteto sulaužymą lenkų-rusų karo me
tu. • , . ' ' . \

Tuo budu Vilniaus klausimas derybose tarp Lietu
vos ir Lenkijos atstovų dabar priėmė tokią formą: kiek 
atlyginimo gaus Lietuva už Vilnių? Jei Voldemaras 
gautų $10,000,000, tai jisai butų pilnai patenkintas, nes 
daugiai!) jisai nei nereikalavo. Ir suprantama, kad Vol
demarui, visos Lietuvos vardu, priėmus tą sumą iš len
kų, turėtų būt patenkinta ir Lietuva. Laikytų tuomet 
Vilniaus klausimą galutinai užbaigtu ir tarptautinė opi
nija. Ji pasakytų visiems, kurie dar bandytų prisiminti 
apie lenkų padarytą Lietuvai skriaudą: “Atlyginimas 
užmokėtas — ko jus dar daugiau norite!”

Vadinasi, kova tarp Lietuvos valdžios ir Lenkijos 
šiandie eina dėl Voldemaro reikalaujamų dešimties mi
lionų dolerių, o ne dėl Vilniaus atgavimo. Nuosakumo 
atžvilgiu, tie, k inde nori padėti Kauno diplomatams šio
je kovoje, dabar privalo aukščiaus paminėtąją dainą 
pakeisti taip: “Mes be dešimties milionų dolerių nenu
rimsim — nenurimsim niekados!”

KOMUNIZMO PRINCIPŲ REVIZIJA

Imtų per daug vietos išdėstyti visas atmainas, ku
rios įvyko bolševizmo principuose per dešimtį metų jo 
viešpatavimo Rusijoje. Pakaks čionai tiktai priminti 
nesenai “Naujienose” pažymėtą komunistų nudardėjimą 
į “social-patriotizmą”. Maskvinio \ komunizmo vadai, 
kaip žinoma, pradėjo savozkarjerą griežčiausiu smerki
mu visokio dalyvavimo tėvynės gynime (išskiriant “ko
munistinę tėvynę”), o dabar jie per savo mękamus 
klapčiukus skelbia, kad Lietuvos kareiviai privalą “gul
dyt galvas” už savo kraštą, nepaisant to, kkd jį valdo 
Smetona! '

Toks pat visiškas pirmesnių jų savo principų išsiža
dėjimas yra pastebimas pas bolševikus ir kitose srityse. 
Štai imkime bolševikiškas darbininkų {unijas.

Nesenai Maskvoje įvyko Raudonojo profsąjungų 
internacionalo kongresas. Tos baisiai “revoliucingos”

Prieš porą mėnesiu Ku Klux 
Klanas nutarė savo organizaci
ją reformuoti. Washingtono gi
mimo dienoj buvo paskelbta, 
kad klaniečiai nebedėvės dau
giau kaukiu. Ateityj, sako Bru- 
ce Bliven, klano nariai rodysis 
prieš publiką tik su tomis fi
zionomijomis, kuriomis gamta 
juos apdovanojo; nors tiesa, 
kai kurios tu fizionomiją yra 
pakankamai darkios. 'lokiu bu
du klaniečiai atsižadėjo paslap
tingumo, kas iki šiol buvo ją 
svarbiausias švitatalas (tri li
pas).

Kodėl jie tai padarė? Tam 
buvo kelios priežastys. Kai 
kurios valstijos priėmė įstaty
mus, kurie griežtai draudžia 
organižacijoms vartoti kaukes. 
Dąugelyj valstiją būriai chuli
ganą apsirengdavo klaniečių • u- 
niformomis ir keršydavo savo 
■priešams, sumušdami juos. A- 
čiu tam, klaniečiai jgyjo blogą 
reputaciją. žinoma, butą juo
kinga tvirtinti, kad “maskuo
tieji vyčiai” buvo nekalti. Kla
no nariai irgi pakankamai pa
sižymėjo plakimu ir smalavi- 
inu žmogių. Papildė jie nema
žai ir žmogžudysčių. Tačiau ją 
kreditui tapo priskaityta ir to
kie prasikaltimai, kuriuos pa
pildė ne jie, bet visokie chuli
ganai. Chuliganams buvo la
bai lengva operuoti: pakakdavo 

l jiems užsivilkti uniformą ir 
žmonės manydavo, kad tai kla
no nariai. z

rėjo skaitytis su naktiniais ri
teriais. Tankiai jis priverstas 
būdavo vesti su .jais derybas. 
Na, o klaniečiai, žinoma, rem
davo tik tuos kandidatus, ku
rie buvo jiems palankus. Laik
raščiai (mažomis išimtimis) bi
jojosi klano® Will Rogers, pa- 
skilbęs “co\v boy filosofas” ir 
aktorius, nuo scenos išreiškė 
bendrą publikos nusistatymą 
šiais žodžiais: “Aš gal ir turiu 
savo nuomonę apie klaną, bet 
jums ją neatidengsiu: aš nesu 
tiek kvailas.”

Nuo 1924 m. klanas ėmė 
smukti nepaprastu spartumu. 
Dąugelyj valstiją jis nustojo 
pusės ar net dvieją trečdalių 
savo narią. “Gerais laikais” In
dianoj klanas turėjo apie pusę 
miliono nariu, Pennsylvanrjoj 
<300,000, o Coloradoj apie 75,- 
000. Šiandien visos tos trys 
valstijos vargu bau turi 150,- 
000 klaniečią. Indianoj didžiau- 
sį klUx’siečiams’ smūgį uždavė 
1). C. Stephensono atidengi
mai. Stephenson tapo pasiųs
tas j kalėjimą iki gyvos galvos 
už žmogžudystę. Teisme jis 
papasakojo apie klaniečių graf- 
tą, korupciją ir šlykščias orgi
jas. Kadangi Stephenson tuo 
laiku buvo Indianos klaniečių 
vadas, tai jo atidengimai ne
įmanomai pakenkė “kaukių ri
teriams.” Pennsylvanijoj susi
pešė tarp savęs patys klanie
čiai. O tai, suprantama, neiš
ėjo jų naudai. Alabamoj tapo 
iškelta aikštėn šlykščiausi kla- 
ni’ečių darbai. Vietomis farme- 
riai buvo spiriami parduoti sa
vo .ukius klaniečiams už pus
dykį. Jeigu jie nesutikdavo, 
tai klaniečiai naktimis juos 
plakdavo ir smala tepdavo. 
Toks klux’ieČių skandalingas 
elgesys sukiršino visuomenę ir 
į juos pradėta žiūrėti kaipo į 
paprastus chuliganus. Kitose 
valstijose klaniečiai irgi pradė-

siseks patraukti nemažai na
rių. Prie jų prisidės daugelis 
tų,\ kurie neapkenčia katalikų 
ir yra nofdikų teorijos sekėjai. 
Ar jiems pasiseks nepraleisti 
Smith’ą į prezidgptus? Fakti
nai jų pastangos mažai reikš
mės tegali turėti. Amerika y- 
ra republikonų kontroliuojama. 
Nuo civilio karo laikų demo
kratams tik du kartu tepasise
kė išrinkti savo prezidentą. A- 
bu kartu buvo susidėjusios ypa
tingos aplinkybės, kurios pagel
bėjo demokratams laimėti, šiais 
metais prezidento rinkimai eis 
normališkai, nes kurių nors 
ypatingų aplinkybių nėra pra- 
matoma. O taip dalykams esant 
butų tikras stebuklas, jei 
Smith laimėtų.

Jeigu Smith nebus nominuo
tas, tai klano sunikimas dar 
labiau padidės. Smith’o nomi- 
navimas gali šiek tiek sustip
rinti klaniečius, bet neilgam: 
tuoj po to, kai Smith bus su
muštas prezidento rinkimuose, 
klux’iečiai vėl pradės nykti, 
kaip karpparas be pipirų.

Tiesa, dar yra trečia galimy
be, būtent: Smith’o nominavi- 
mas ir išrinkimas prezidentu. 
Tąsyk, nėra abejonės, klanie
čiai žymiai sustiprėtų.

Reikia neužmiršti, sako Bru- 
ce Bliven, kad po karo klanas 
buvo atgaivintas grynai ekono
miškais sumetimais. Klano ly
deriams rūpėjo pasidaryti kiek 
galima daugiau pinigų. Po vi
sus Amerikos kampus važinė
josi agitatoriai, kuriems buvo 
mokama nuo skaičiaus prirašy
tų narių. Prisirašė tūkstančiai 
žmonių; o juo daugiau rašėsi, 
tuo daugiau pinigų plaukė į ly
derių kišenes. Laikui bėgant 
tarp lyderių prasidėjo nesusi
pratimai, — kiekvienas jų no
rėjo užimti aukštesnę vietą, nes 
tai reiškė didesnes įplaukas. Ry- 
šyj su tuo buvo papildyta dau
gybė visokių prasikaltimų, ku
rie plačiajai visuomenei kol kas 
dar nėra žinomi.

Kas kita su eiliniais nariais. 
Dauguma klaniečių buvo nuo
širdus ir teisingi žmonės. Jie' 
buvo įsitikinę, kad šaliai gręsia 
rimtas pavojus ir pasiryžo ją 
gelbėti. Pietinių valstijų ma
žuose miesteliuose žydų ir ka
talikų labai 'mažai tėra. Tad 
klaniečių agitatoriams labai len
gva buvo visokius prasimany
mus apie juos skleisti.' Pavyz
džiui, Mississippi valstijoj klu- 
x’iečių organizatoriai tvirtino, 
-jog kuomet tik gimsta protes- 
tonų šeimoj vaikas, tai katali
kų kunigas paslepia bažnyčioj 
naują šautuvą.

Ta šlykšti propaganda pa
veikė siauro proto ir menko iš
silavinimo žmones, kurie rim
tai pasiryžo gelbėti Ameriką 
nuo katalikų, žydų ir negrų. 
Vėliau dauguma eilinių narių 
atsimetė nuo organizacijos, nes 
jie pamatė savo lyderių suk
tybes. Tačiau jų įsitikinimai 
apie katalikų, žydų ir negrų pa
vojų nei kiek nepersimainė. Jei
gu, sako Bruce Bliven, K. K. 
K. organizacija, kaipo tokia, ir 
visiškai susmuks, tai klaniečių 
dvasia (neapykanta katali
kams, žydams ir negrams) gy
vuos dar per ilgus metus.

—K. A.

Kokio didumo lietaus 
lašai

Žemes Energijos Šaltiniai
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Tarp klano narių visuomet 
buvo skaitlinga grupe, kuri 
priešinosi paslaptingumui. Ku 
klux klanas buvo ir tebėra po
litinė partija. Klano politikiė-
riai visuomet norėjo, kad prieš 
publiką jie galėtų pasirodyti 
viešai, neslėpdami savo veido.

1924 m. klanas išaugo į ne
paprastai galingą organizaciją. 
Klaniečiai lak tinai kontroliavo 
apie tuziną valstijų. Tarp jo 
narių buvo senatoriai, guberna
toriai, miestų mūrai ir’t.t. Slap
tingumas didino klaniečių įta
ką; politikierius/ kuris kandi
datavo kokiam nors urėdui, ta

jo smukti, žmonėms nusibodo 
mokėti duokles ir neturėti iš 
to jokios naudos.

Dabartiniu laiku, sako Bru- 
ce Bliven, K. K. K. lyderių
nky s yra atkreiptos į demokra
tu konvenciją. Jeigu demokra
tai nominuos Smith’ą, tai kla
niečiai paskelbs jam karą. 
Smith, kaip žinia, yra katali
kas. O katalikybę klaniečiai 
skaito aršiausiu Amerikos prie
šu. Smith’o “šlapumas” ir jo 
airiška kilmė taip pat duos kla- 
niečiums progos pulti jį.

Labai galima, kad trumpam 
laikui klaniečiams tuo budu pa

Nustatymas atskiro lietaus 
lašo didumo — darbas labai 
sunkus. Jį atlikti pavyko ang
lų meteorologui Russeliui, ku
ris naudojosi tam tikru jo iš
rastu įrankiu.

Pasirodė, kąd paprastas lie
taus lašo didumas — 2-3 mi
limetrai. Smulkiausias lietus 
nelija lašais mažesniais per 
vieną milimetrą skersinyje.

Lašai 4 milimetrų skersiny
je turi būti skaitomi stam
biais; jais lija gana retai.

Didžiausi iš Russelio išma
tuotų lašų buvo 7 milimetrai 
skersinyje. Tokių lašų iš 900 
jo išmatuotų lašų, tepriskaito 
tik 7; tai buvo pirmi lašai la
bui didelės aBlros.

Tantum eilini dokrudiiih, quantuin •rimus... 
(M<*h tralini lygini tiek pat, kiek žinom J.

Bacon.

I. Saulė—pirmykštis energijos 
Šaltinis.

Amžinai, nepaliaujamai su
kasi gyvenimo ratas, čia mir
tis seku naujų formų atsiradi
mą, čia visur plaka stipriu, ne
paliaunamu tempu kažin koks 
paslaptingas gyvybės pulsas. 
Viskas sukasi, riedu, gema, au
ga ir miršta. Bet įsižiūrėkime 
į aplįnkinį gyvenimą, ir pama
tysim užpakalyje visų tų įvy
kių vieną galingą spyruoklį, 
kurs vienų vienas tiktai yra 
visko priežastis ir šaltinis — 
musų žemėje gludinti energija 
ir yra ta stebuklinga jėga, kuri 
tveria tokį įdomų, tokį įvairų 
musų kasdieninį gyvenimą. Ir 
visi gyvojo ir negyvojo pasau
lio reiškiniai yra vien tik tos 
energijos formų keitimasis, vien 
tik savotiškas tos pačios pajė
gos apsireiškimas. 

» . i
Lytf mažytė dulkele sukasi 

pasaulio verpetuose musų že

me, kartu su kitomis planeto
mis sukasi ji aplink vieną mo
tiną — saulę. Ji pati yra vien 
tik atskilusi tos saulės dalelė, 
visai jos priklausanti. Ji gau
na iš saulės visa, kas ją iš ne
gyvos materijos gabalo paver
tė knibždančiu aukščiausių ir 
žemiausių laipsnių gyviais dar
žą, — ji gauna iš saulės savo 
energiją. Saulė ir.tik saulė y- 
ra visZs lig šiol žemėje veikian
čios energijos šaltiniu, be jos 
musų žemė vienu akimirksniu 
pavirstų vėl negyvos materijos 
gabalu, visas gyvenimas žemė
je, visa musų civilizacija lyg 
kokie durnai išsisklaidytų vie
na minutėle.

Ar gali kada išsekti tas pir
mykštis energijos šaltinis? 
Mokslas į tai duoda raminantį 
•atsakymą — tai gali įvykti tik 
milionams metų praslinkus, šis 
laikotarpis, palyginus su žm<š 
gaus amžium, yra tiek didelis, 
jog mes sunkiai galim dargi įsi
vaizduoti, kuomet tat galėtų į- 
vykti, užtat pilna teise tvirti
name, jog saulės energija yra 
amžina, neišsemiama.

Amžių amžiais į aplinkines 
pasaulio berybes savo spindu
lių pavidalu nepalaujamai siun
čia saulė tą patį energijos kie
kį. Kaip nepalyginamai dide
lis yra tas energijos kiekis, 
mes galim spręsti jau vien iš 
to, kad švedų mokslininko Sva- 
nte Arrheniuso apskaitymu, mu
sų žemė gauna tik vieną dvi- 
miliardinę dalį visos saulės 
spinduliuojamos energijos. Du 
trečdaliu tos energijos eina 
vandens garavimui jurose, au
galuose ir žemės atmosferoje, 
nes mes žinom iš. pamatinių fi
zikos dėsnių, jog vandens pa
vertimui iš skysto pavidalo ga
rų pavidalu reikia sunaudoti 
didelį šilimos kiekį (60(5 kalo
rijos). Dešimta dalis iš sau
lės gaunamos energijos gludi 
oro srovėse ir vandens lašų de
besiuose. Ir tik viena šimto
ji nuošimčio sukoncentruota že
mėje tekančių vandenų jėgoje, 
šiek tiek didesnis nuošimtis ten
ka žemės augalų energijai.

II. Akmens anglis.

Musų žemės gilumoje randa
mų akmens anglis. Tai yra 
ne kas kita, tik sukonservuota 
saulės energija, nes tas anglis 
yra vien tik liekana šimtai tūk
stančių metų prieš musų erą 
augusių augalų. Mokslininkai 
geologai apskaito, jog 'viršuti
niam žemės sluoksnyje (ligi 
1800 metrų gilumos) yra apie 
8 bilionus tonų auglio. Tai’ su
daro, šilumos kalorijomis pa
vertus, tik dvyliktą dalį tos 
energijos, kurią žeme gauna iš 
saules per vienus metus.

(Musų mechaninės civilizaci
jos amžiuje anglis trumpu lai
ku virto svarbiu viso gyveni
mo faktorium. Nes musų pro
tas nepaliaujamai veržiasi vi
sose srityse žmogaus ir gyvu
lio jėgą pamainyti negyva ma
šina, kuri pati savaime yra vien

tik priemonė energijai trans
formuoti iš vieno pavidalo į ki
tą. Gi akmens, anglis ir yra 
viena iš patogiausiai sukon- 
jervuotų tos energijos formų, 
kurią mašinų pagalba galima 
priversti atlikti visokeriopą 
žmogui naudingą darbą. Prof. 
N. Savino (Zagrebe) apskaity
mu, viso žemes viduriuose nu
matomo akmens anglio ištek
liaus turėtų užtekti 6000 me
tų, jei bus jo naudojama toji 
norma, kaip šiandien. Tačiau 
patyrimas mums rodo, jog ak
mens anglio naudojimas kasdien 
didėja, •— per paskutinius 40 
metų metinė sunaudojimo nor
ma padidėjo daugiau nekaip aš
tuonis kartus. Jei ir toliaus 
anglio aikvojimas didės ta pat 
proprocija, tai jo išteklius iš
seks artimiausiais šitmeČiais.

Bet didžiausias negerumas 
bus bene tas, kad esamieji an
glio ištekliai, paskirstyti žemo
je labai nelygiai. Taip, pavyz
džiui, vienos tik Amerikos Juhk- 
tinės Valstybės savo ribose tu
ri didesnę pusę visų žemėje 
(Šančių anglio išteklių. Tokiu 
budu jos aprūpintos anglių ko
kiems 2000 metų, kuomet Ang
lijoj jis turės išsekti per 200 
metų, Vokietijai savo anglio už
teks taip pat ne daugiau kaip 
600 metų.

III. žibalas (nafta).
Bet yra dar vienas energijos 

šaltinis, kursai musų moderni
nėje civilizacijoje paskutiniais 
dešimtmečiais įgijo didžiausios 
svarbos: žibalas, musų sprogi
mo jėgos motorų maistas, ir 
yra tas skystimas, kuriuo pe
nimi milionai visais pasaulio 
keliais važinėjapčių automobi
lių, tūkstančiai, o artimoje at
eityje gal būt taip pat milionai, 
padangėmis skraidančių orlai
vių. Didžiuliai jurų laivai jau 
dabar pamainė anglio kurą ži
balo kuru, kadangi sis kur kas 
mažiau . užima vietos, lengves
nis ir patogesnis vežiotis ii* įsi
gyti. Jeigu pridursim, kad 
musu dienomis žemės ūkis kuo 
toliau tuo daugiaus rodo pasi
ryžimo pamainyti gyvulių jė
gą taip pat žibalo motorų jė
ga, .tad pamatysim, jog žibalas 
įgijo ir ateityje dar įgys pa
saulyje kur kas didesnės reikš
mės nekaip akmens anglis. Vie
nok didžiausia nelaimė yra to
ji, kad jo ištekliai žemėje be 
galo maži. Jei bus aikvojama 
kasmet po 100 milionų tonų 
(šių dienų aikvojimo norma), 
tad specialistų apskaitymu, vi
sų šiuo laiku numatomų žiba
lo versmių užteks vien tik 80 
metų. O tikėtis, kad .brikui bė
gant bus atrasta daug kitų da
bar dar nežinomų žibalo vers
mių, nėra pamato, kadangi jau 
dabar daroma viskas, kas tik 
galima, joms surasti, betgi pa
sisekimai labai nežymus. . ži
balo aikvojimas sumažėti ne
gali, anaiptol, jis gali vien tik 
padidėti, bet tada mes numato
me visišką jo išsibaigimą ir 
dargi artimiausiu, musų kar
tos, laiku. Užtat mums visai 
turėtų būti suprantama šių die
nų didžiulių valstybių žibalinė 
politika, kuri nesidrovi jokių 
priemonių, bet tik artimiausiu 
laiku kuo daugiausia užgriebtų 
savo rankosną to brangaus sky
stimo versmių.

Amerikos Jungtines Valsty
bes laimingos ir šiuo žvilgsniu: 
jos turi savo žinioje du trečda
liu visų žemėje esančių žibalo 
išteklių.

Jau dabar galima drąsiai spė
ti, kad kitas pasaulinis karas, 
jeigu j]\ neišvengiamas, kils 
dėl anglio ir žibalo versmių val
dymo. Spėjama, kad jis bus 
kur kas žiauresnis už tik ką 
pergyventą, nes palies pačias 
svarbiausias įvairių valstybių 
gyvavimo gyslas.

(Bus daugiau)

Siųskit Naujienas 
Lietuvon tai bus 
brangi dlvana.
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Ką matė ir nugirdo
Reporteris

Ak tie pinigai, pinigai!
šeštadienyje atsilankė į 

“Naujienas” vyras, dar ne se
nas, ir paklausė, ar Reporteris 
nežinąs adreso p. Krisiuno, kurį 
keletas mėnesių atgal plėšikai 
nuskriaudė, ant pusketvirto, 
tūkstančio dolerių.

Vvrui buvo suteiktas reika- j 
Jautas adresas. Išsikalbėjus su j 
juo, pasirodė ve kas: .ns mano, j 
kad apie jį mėgino suktis tie 
patys paukščiai, kurie pasišla-I 
vė p. Krisiuno pinigus.

Dalykas toks, kad kalbamas 
vyras turi šiek tiek pinigų. Jis 
ieškojo fanuos pirkti. Veikiau
sia ir vienas kitas jo pažįsta
mų žinojo, kad jis turi pini-' 
gų. Taigi ve ir atsiranda “agen
tas”, kuris siūlosi parduoti jam 
puikią farmą, žinoma, — pi
giai.

žmonių, ku- 
pinigus. Tai- 
jie, šie musų 
jam išdalinti

nepažįsta- 
užmokėti

pareiškia,

nepažįstąs nieko Chicagoje, tai 
ieškąs patikėtinų 
rie išdalintų tuos 
gi, ar neapsiim^ų 
du vyru padėti 
tuos pinigus?

Ir “agentas”, ir norintis pir
kti farmą vyras išreiškia noro 
pagelbėti, ypač kad 
masis prižada gerai 
ti už darbą.

Bet nepažįstamasis
kad jis norįs persitikrinti, ar 
jis galįs jais pasitikėti. Ale 
kaip persitikrinti? “Well”, sa
ko jis, “geri žmonės, ne laido
kai kokie, ypač dievobaimingi 

i žmonės, Amerikoje turi bent 
šit k tiek pinigų. Taigi, kiek 
tamstos turite pinigų?” klau- 

į šia nepažįstamasis.
“Agentas” tuojau atsako, kad 

jis turįs $10,(MM), o norintis pir
kti farmą pasisako, 
turįs mažiau — apie 3,000.

“Tai gerai”, išreiškia nepažį
stamasis ‘agentui’, “aš tams
tai duosiu išdalinti $20,(MM), o 
tamstai (t. y. norinčiam 
kti farmą) $10,(MM).” 
esą, ar tikrai tamsta turi 
000?

kad jis

Bet,

“Taip,” atsako musų vyras.
“lai parodyk,” liepia nepa

žįstamasis.
“Bankojc turiu”, aiškina 

klausimas, “knygelė namie.”
“Tai atnešk nors knygelę pa

rodyti,” ragina nepažįstamasis.
Musų vyras atsiliepia kvies

damas juodu abu užsukti pas 
jį, ba tik vienas blokas tolu
mo eiti. Ir agentas ir nepažįs
tamasis “turčius” pataria jam 
eiti vienam. Esą, jiedu jMtlauks 
čia, gatvėje. O “turčiaus sū
nūs” dar paaiškina, buk jo tė
vas liepęs jam pavesti pinigus 
išdalinti tik saulės šviesoje, 
tai yra ne stuboje.

Norintis farmą pirkti vyras, 
paabejoja valandėlę, eina namo 
paimti bankos knygutę. Eida
mas jis valandėlei apsistoja

jo pavardę, prie darbini rikių, kurie stato 
vienas abie- namą, gi “agentas” ir “tur

čiaus sūnūs” laukia atokiau, 
susidomėja. Norintisis pirkti farmą vyras 

is kur nepažįsta- persiskiria su namų budavoto- 
at važiavęs. šis pasisakė, jais ir įeina savo butan.

Jis pasiima bankinę knygutę. 
Išeina vėl gatvėn, kad paro- 

jogei jis nemeluoja sa- 
kuris sunkiai ser- kydamas turįs $3,000 pinigų.

; ir “agentas,” ir

T as agentas pasisako gyvo-1 
nęs kaimynistėje tų larmerių, | 
kuriuos musų vyras pažysta. 
Bet užklaustas, kaip vadinasi 
tie farmeriai, jis negalėjo pasa
kyti nei jų vardo, nei pavardės.1 
Bet siūlė musų vyrui pirkti 
visgi farmą. “Agento” atkaklu-1 
nuis buvo toks didelis, kad |>e-j 
reitą savaitę norintis pirkti' 
farma vyras sutiko važiuoti su 
juo apžiūrėti farmos.

Gerai, išėjo tas vyras ir “a- 
gentas” važiuoti farmos žiūrėti. 
Paeina koki bloką, tik štai 
žmogus. Sustabdo juodu, klau
sia kur toje, apylinkėje gyve
nąs toks ir toks žmogus, šie 
du sakosi nežinantys. Tuometi 
nepažįstamasis teiraujasi adreso 
“daktaro“. Pasako 
Ir lo “daktaro“ nei 
jų vyrų nežino.

Musų du vyru 
Ima teirauti 
m asai 
kad ką tik atvykęs iš Kalifor-1 
nijos. Jo istorija esanti tokia. ' 
Kalifornijoje jis turįs labai tur- Į džius, 
tingą tėvą, I 
gąs. Kadangi daktarai tėvui nie < Dairosi, bet 
ko nebegclbsti, tai jis pasiuntęs | “sergančio turčiaus sūnūs 
jį, sūnų, su didele suma pini-ig(> kaip žemes praryti, 
gų išdalinti biedniems ir pavar-!
geliams, kurių maldos, rasi,i lik dabar musų vyras dasf^ 
pagelbės geriau, negu daktarų j proti, kad anų dviejų “asabų” 
mokslas.

rjs su savim $30,000.
kišeniaus ir 
glėbį pinigų.

Išima iš 
rodo “didžiausį” 
Ate kadangi jis

PRANEŠIMAI
Chicagos Lietuvių 

Bendrovės mėnesinis 
įvyks Pirmadienyj, Gegužio 
1928 m., 8 valandą vakare 
torium svetainėj, 3133 So. 
St. Gerbiami direktoriai ir 
.stės atstovai pribukite visi laiku.

— Nutarimų Rašt.

Tai bent parė Klaidos pataisymas Roseland Akių Gydytojai vairus Gydytojai

Nors kartą Reporteris tapo 
pakviestas siurpraiz parėn. O 
toji parė įvyko užpereitą sekma
dienį trobesy, kuris randasi 33 
gatvėje.

Parė rengta vienai labai, la
bai gerai poniai, o ji gyvena 31 
gatvėje.

Parėn kviesta visi, kurie už
simokėjo. O mokėti reikėjo ne 
mažiau kaip 2 doleriu. Gi dau
giau galėjo mokėti kam kiek 
patiko. Jei kas norėjo, tai gale 
jo ir morgičius ant namo už
traukti, ir ši suma butų buvu
si priimta.

Tai matote kokiai šauniai 
parei rengtasi. Ir kadangi reng
tasi taip šauniai parei, tai ir 
Reporteris buvo specialiai pa
kviestas. Manyta, kad būtinai 
reikės aprašyti.

Programas prasidėjo apie 1 
a r ”2 valandą nakties.

Pirmas aktas ' buvo toks: 
gražioji moteris dalina gėri
mus. Pripiiia naminės visiems, 
išskyrus našlę. Ši pasijunta į- 
žeista. Ji drožia spyčių lietu
vių kalba, bet naudodama dau
gybę tokių rusiškų žodžių, ku
rie dažniausia vartojami ka
reivių kazermėse. To negana, 
musų našlė, neturėdama kito
kio įrankio, pasigauna vištos 
koją nuo stalo ir paleidžia ją 
į dalinusią arielkutę moterį. 
Koja patenka gražiajai mote
riai už korseto.

Tuo ir pasibaigia pirmasis 
aktas. Prasideda aktas antras. 
Dalynusi arielką moteris, ilgai 
nelaukdama, pagauna nuo stalo 
kvietką ir paleidžia 
Prasidėjo, reiškia,

Trečiadienio “Naujienose”, 
Joniškiečių klinbo pndėkavonė-1 
je jų vakaro dalyviams, įsi-1 
skverbė keletas klaidų, būtent 
nepaminėta šios ypatos: p-lė B. 
Briedžiutc ir p. V. Buknius, o 
vietoje padėkos Martinaitienei 
turėjo Imti Kazimierai tien ei, 
vietoje V. Petraitis — B. Pet
raitis, vietoj Butautas — Bu- 
tautis.

Sunkiai sužeidė lietuvį
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O D

karas.

jį i našlę. 
n«* juokais

našles lie
ku rie žmo- 

kvietkus, nes

riui
vos.

butą sukčių, mėginusių išvylio- 
ti iš jo pinigus. Kad jie pabū
gę, matyti, kai musų vyras 

kalbėli su namų sta- 
jogei jis nebūtų 
su jais pagauti

susi
juos,

aprašymo, kuris tilpo

Lietuvių Republikonų Kliubas 9 
Wardo laikys savo mėnesinį susi
rinkimą gegužio 14, 7:30 vai. vak.. 
S. Strumilos svetainėj, 158 E. 1 
St., Roseland, III. Visi nariai ma
lonėkite pribūti, nes bus svarbių da
lykų svarstyti.

— W. Krištopaitis, Rašt.

pradėjęs 
ty tojai s, 

i kalbėjęs 
: žulikus.

Iš to
apie tai, kaip tapo apiplėštas 

Auditorium j p, Krisiumus, musų vyras nu- 
susirinkimas t. .u a.,' žiuri, bene buvo ir tas

- Ąmli-jėiaus sūnūs”, ir “agenta . Halsted . , v. . , . .
r draugy-i patys sukčiai, kurie andai pri

gavi p. Krisiuną. Jis papasako
jo apie ši prietikį, kad perspė- 
jus lietuvius, idant jie apsisau
gotų panašių “paukščių”, o jei- 

io7lgu pasitaikytų proga, — tai pa 
vestų juos policijai globoti.

— Reporteris.

tur- 
tie

Bet kvietku juk 
nušausi. Žinote, kai 
nes dagi perka 
jie jfa ženklas meilės. Taigi
gražioji moteris pagriebia did
žiausi indą (girdėjau, “palumi- 

|sku” jį vadina) ir paleidžia jį 
našlei. O “palumiske” buvo ko
kie 20 svarų dešrų, tokių rie
bių, diktų, nutukusių. Gi kad 
gardesnės jos butų valgyti, tai 
buvo dar maudomos riebiuose 
taukuose.

Taigi paleista dešros į našlę. 
Ir čia prasideda tretysis aktas. 
Našlė spėja laiku pasitraukti į 
šalį. Dešros pataiko tiesiai j 
vedusįjj biznierių. Kai 
kurios dešrų pataiko biznie- 

į veidą, kitos ant gal- 
o vėl kitos i>ersirita per

Wlvą. Gi kokie trys svarai pa
sikabina ant kaklo ir pečių.

Per naują, šviesų biznieriaus 
švarka varva taukai. Jis 
tampa svečių atidžia, žmogu
mi, į kurį visų akys atkreiptos.

Svetalinėjc didžūausias ter
mas. Bet visų viršų paima bal
sas biznieriaus žmonos. Pa
staroji šaukia:

—Naujas naujutis “koutas,” 
kam jis dabar tiks! Išprosyti 
turėsi, tu šiokia ii’ tokia!

Svečiai l?ėga prie našlės ir 
jos priešininkes Bijodamas, 
kad kariais nepriseitų prosyti 
“koutą,” sprukau pro duris. 
Kuo ši tragedija pasibaigė, ne
mačiau. Bet visgi turiu pasa
kyti, kad ir aš buvau siurpraiz 
parėję ir žinau kaip mateliu jo
se dalyvauti. —Reporteris.

LESLIF
A

HARRINGTONO
SUS1BANKRUT1JU-

. ŠIO, KREDITORIŲ
ŽINIAI

V ra svarbu kad visi depobitoriai 
kurie vra įdėję pinigui prie HAR- 
RINGTONO, susibankrutijusio Gegu
žio (May) 1921 metais, kreiptųsi 
prie Advokato Generolo EI)WARI) 
II. WHITE, kambarys 1202, 105 
Monroc Streel, Chicago, Illinois.

w.

Matomai, kurie atsišauks gal 
les gauti didesnę dalį savo įdėtų . 
nigų, nes byla prieš Harringtoną' 
jau du kartu yra išlošta Floridoje,' 
ir jo viskas yra užareštuota per 
Advokatą Edward U. Whitf, lik da
bar yra dar reikalingi liudytojai ir 
neatbūtinai turėtų atsišaukti kuo- 
veikįausini su paaiškinimais ir sutei
kimui reikalingų žinių.

ga-1 
pi-1

Marcijona Daugielienė
Po tėvais Karečkaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 20 dienų, 5 va
landą ryto, 1928 m., sulaukusi 80 metų amžaius, gimusi ir 
augusi Alsėdžių parapijoje, Telšių apskr. Likosi pakavo- 
ta balandžio 21 d., 1928 m., Telšių kapinėse, Lietuvoje. Pa
liko dideliame nubudime vyrą Petrą Daugielą, Lietuvoje, 
sūnų Petrą Daugielą, Koseland, Chicago, III., dukterį Juli
joną, žentą Juozapą ir anūką Petrą ir Edvardą Bilsmus, 
(Bushman), Racine, Wis. Taipogi paliko seseris, dukterį 
Marijoną ir žentą .Joną Valužius ir kitus gimines Lietuvoje.

Paliekame mes dideliame nubudime sūnūs Petras, 
duktė J ui i j aną, žentas Juozas ir anūkai Petras ir Edvar
das, Amerikoje.

Lai būna jai lengva Lietuvos žemelė. Ilsėkis brangi 
"musų motute, toje juodoje žemelėje ir lauk musų ateinant.

Petras Daugiela.

I

Stasys čiuželis, lietuvis elekt
rikas kontraktorius, gyv. 40 
East 107 Street, pereitą penk
tadienį važiavo savo troku, Į 
troko šoną Frenke didžiulis 
Maxwell trokas.

šiame prietikyje Stasys Ciu- 
želis tapo sunkiai sužeistas. Jis 
buvo nugabentas Burnside ligo
ninėn. Išreikšta abejonė ar be- 
pasveiks. Buvo šeštadienyje 

The Harrison Herald paskiydę gandų, kad čiuželis 
-----------  jau miręs. Bet jo draugams pa- 

Harrison Technical Iligh telefonavus ligoninėn, gauta at- 
School auklėtiniui ir auklėtinės, sakymas iš ten, 
kurie baigė tą mokyklą ir ku
rie mokindamiesi leido tos mo
kyklos žurnalą, pavadintą “Har
rison Herald”, dabar ruošia 
spaudai numerį, kuriame tilps 
juo pilnesnių žinių apie baigu
sius mokyklą, tai yra apie alu- 
mnus. šis numeris išeis iš spau
dos birželio 8 dieną.

Kiekvienas alumnas t. y. bai
gusis šią mokyklą auklėtinis, 
norįs įsigyti “Alumni Herald” 
laidą, turi užsisakyti jį atsiųs
damas 5 centų pašto ženklą 
adicsu: Harrison Herald, 2850 
Wesl 24-th St.

kad sužeista
sis dar gyvas.

j Draugai išreiškė vilties, kad 
gal ir pasveiks čiuželis, bet pa
gulėti ligoninėje, jie mano, jam 
reikės ilgoką laiką. Kalbama, 
kad nelaimėje p. Čiuželio keli 
šonkauliai sulaužyti. —Report.

JOSEPH W.' GRIGAL
Praneša, kad perkėlė savo advoka
tūros ofisą nuo
• 2243 West North Avenue

prie
1579 Milwaukee Avė.

Room 301
Telephone Humboldt 5586

Lietuvės Akušerės

ATMINTIS METINĖ 
A. A. ELZBIETOS 
WAINAUSKIENĖS 

kuri mirė 16 dieną gegužio, 
1927 met., ir palaidotu tapo 19 
dieną gegužio, 1927 m., o da
bar ilsis šv. Kazimiero kapinė
se amžinai nutilusi ir negalė
dama atsidėkavoti tiems kurie 
suteikė jai paskutinį patarna
vimą ir palydėjo ją j tą neiš
vengiamą amžinybės vietą, mes 
atmindami ir apgailėdami jo
sios prasišalinimą iš musų tar
po reiškiame giliausią padėką 
dalyvavusiems laidotuvėse žmo- 
niems ir suteikusiems vainikus 
draugams, dėkavojame musų 
dvasiškam tėveliui kun. klebo
nui Albavičiui, kurs atlaike 
įspūdingas pamaldas už jos sie
lą, dėkavojame graboriui Adol
fui Butkui kurs savu geru ir* 
mandagiu patarnavimu garbin
gai nulydėjo ją į amžinastj, o 
mums palengvino perkęsti nu
liūdimą ir rūpesčius, dėkavoja
me grabnešiams. Pagalios dė
kavojame visiems dalyvavu
siems laitovėse žmoniems, o 
tau musų milima prisiega ir 
matušėlę sakome: ilsėkis šaltoj 
žemėje. Netekome savo žvaigž
dės, kuri švietė musų akyse. 
Ak ta beširdė mirtis išplėšė iš 
musų tarpo musu mylimą pri- 
siegėlę ir motinėlę. Lai būna 
lengva tau šios šalies žemelė, o 
mes neužmiršime jūsų kol gyvi 
busim.

Nuliudusios dukterys ir, sū
riai, o labiausiai vyras Jonas 
Vainauskis. Taipgi dėkavojame 
kun. Vaitikaičiui už gražų pa
mokslą, kuriuo visų žmonių Šir
dis pravirgdė. Taipgi prašome 
gimines, draugus ir pažįstamus 
atsilankyti ant pamaldų 16 d. 
gegužio, 8:30 ryte j Apveizdos 
Dievo Bažnyčią, 18 ir Union 
gatvių. Taikiai negaliu padėka- 
voti už jūsų garbingą patarna
vimą kiek esate verti. Taipogi 
dėkavoju Forsterkoms už vaini
ką ir už paskutinj širdingą pa
tarnavimą dėl jos._____________

Graboriai

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balzumuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu 
busite užganėdinti.
Roosevelt 2515-2516

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 

I kreivas akis, nuima kataraktą, ati- 
I taiso trumparegystę ir toliregystę.
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da- i 
romas su elektra, parodančia ma- j 
žiausias klaidas. Specialė atyda at-1 

i kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Bcaudette 
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po pietų 

TELEFONAS CANAL 0464

Telephone Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų, 
7 iki 9 vak. Ned. nuo 10 iki 12 dieną 

Res. Telephone Plaza 3200

Lietuviai Daktarai

A. L. Davidonis, M. D
4910 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwood
a 1 a n d o s

nuo 9 iki 
nuo 6 iki

apart šventadienio ir

V
5107
11 vai. ryte;
8 vai. vakare 
ketvirtadienio

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue
Telefonas Boulevard 7820

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius elek
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan St., 
Valandos: Nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare
Tel. Dieną: Canal 3110

Naktį So. Shore 2238, Blvd. 6488

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1115
Baigusi akuše-

vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką pa t a r i- 
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Phone Victory 4952
MBS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Universal
State Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės 
reikalais nuo 
iki 8 vakaro, 
tu laiku pagal 
tartį.

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Res. 6660 South Artcsian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III.

Ofiso ir Res. Tol. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare
Res. 3201 South VVallace Street

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukce Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St.

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Brunswick 4983

Namų telefonas Brunswick 0597
Ultravioletine šviesa ir diathermia

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 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė, 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

A. K. Rutkauskas. M. D.
4442 South Western Avenue 

Tel. Lafuyette 4146 
Valandos

nuo 9 iki 11 v. ryto
* nuo 6 iki 9 vai. vak.

SU| 
12

su-

Lietuvis Akių Specialistas
3265 So. Halsted St.

Valandos: nuo ls iki 8 vakare 
Nėdėlioj nuo' 10 iki 1

Jei abejoji apie savo akis, eik pas 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
Ol'TOMETRIST

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2G15

DR. P; M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160 

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

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

DR. M. j. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

Vai.'2—4 po piet ir 7—9 vai. vakare 
Telefonas Canal 1912 

Reaidence Tel. Fairfax C353

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminacija. Be skausmo 
ištraukimas

Valandos: 10-12, 2-4 ir 6-9 
4330 W. 13 St., CICERO 

Tel. Cicero 49

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai
• Ofisas

4729 South Ashland Avė., 2 lubos 
Chicago, Illinois 

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

Advokatai

127

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. OLIS
ADVOKATAS

S. La Šalie St., Room 200111
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6

8241 South Halsted St.
* Tel. Victory 0562

7—9 vai. vak. apart Panedėlio ir 
l’ėtnyčios

Phone Bouleyard 4139 
K. MASALSKIS

’ ♦
Musų patarnav Imas 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė 
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
5iau negu kiti, to- 

el, kad priklausau 
prie grabų ildirby- 
atšs.

O F ĮSAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIŲ S: 

3238 S. Halsted St, 
Tel. Victory 4088

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Aventie 

ir 805 East 47th Street 
Phone Kenwobd 1762 
Praktikuoja 20 metų

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D
OPTOMETRISTAS

Telephone Hėmlock 0066 •
DR. B. J. ROOTH Į

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija

7054 S. Western Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00
1:00 iki 5:00 P.M. 6:00 iki 8:30 P.M.

CHICAGO

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v. t
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, III.1

Dr. J. J. Kovvarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1028

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 
Nedalioj pagal sutartį

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikintu 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kanip. 18 St., 3 augštas 

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

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vakaro 
Nedėlioj nuo 9:30 iki 11 v. dieną.

Phone Canal 0523
/

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa« 
skyrimo telefonu

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 15g2 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts.
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel.: Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN l x
(John Bagdžiunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS 
West Adams St. Room 2117 
Telephone Randolph 6727

105

EcA>.^6L?.:C2d12F: Vakaram? "st’Tu. 7-9
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Republic 9600

ę.yjyĮ0 j
Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
/ Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų HgU 

Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago 
arti 3tat Street

Valandos: 1— 3 po piet, 7 8 vakare

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Ijeavitt St. 
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj ir Pelnyčioj nuo 9 iki 6 

Nedėliomis ir įvonfad. 10—12 dieną Nedėlioj nuu 11 ryto iki 1 v. p. p,
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AutomobilesBaltic American Line Business Service
Biznio Patarnavimas

~ Financial 
Finansai - Pa s k o los

PERKAME

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

Buitie American Line paaa- 
žicriii departamentas praneša, 
kad laivas “Lituania” apleido 
Danzigą <8 dieną gegužės vež
damas 8(M> pasažieriu ir kad jis 
bus Ne\v Yorke 21 dieną ge-

M AI .EVi MI MAS, popieriuvimns, 
calclmaining — iš vidaus ir vir
šaus — darbas garantuotas; šaukit 
Mohavvk 0496. Lietuvos Paskolos Bonus

Educational
Mokyklon

ACORN Boiler Bepair Co. Taisy
mas boilerių ir karšto vandens šil
dytuvų. Suvirinimas ir atkirpimas. 
Visokios rųšies pa i pu darbas. Dy
kai apskaitliavimas. Keikia lietuvių 
pardavinėtojų. *1135 S. Union Avė. 
Yards 3883. t

Mokame
AugšČiausias kainas

Del informacijų kreipkitės 
asmeniškai ar laiškais.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradini mokslą i devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite jsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas 
3106 So. Halsted St,

MAI.EVOJIMAS ir dekoravimas, 
nebrangiai, švarus, greitas darbas. 
Frederickson, \Velllngton 7821.

EKSPERTAS popierių valytojas, 
nebrangiai. Užganėdinimas garan
tuotas. II. A. PORTER, Mohasvk 
0309.

MES pastatysim bile kokio didu
mo garažą ant jūsų loto, medinį ar
ba mūrinį. Mes specialistai statyme 
2 karų garažų. Pabandykit. Darbą 
atliekam gerai ir pigiai.

VERNON
1738 E. 73rd Street 

Hyde Park 0733

I AR jūsų malevojimas ir dekora
vimas atliktas ekspertų? Dykai ap- 

Chicago, III. Į skaitliavimas. Nuo valandų arba Į
1 kontraktinis darbas. Važiuojam bile;

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas 
kol mokinsitės ir dar geresnis kaip 
išmoksite. Mokykla dienomis ir 
vakarais. Atsilankykit arba reika
laukit aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING I 

SCHOOL
7040-42 Washington Blvd.

kur Chicagoj arba priemiesčius. J. J. 
SHAKENMĄER, 949 Mihvaukee Av., 
Brunswick 7397.

Financial
Finansai-Paskolos

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St,

Chicago, III.

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUSTIN MACKIEWICH
2342 So. Lcavitt St.

Phonc Canal 1678

2 morgičių paskolos bile kokioje 
sumoje — jusų sąlygomis, 6%, 25 
metai biznyje ir nei vieno forcclo- 
sure neturėjome. A. J. . LIEBMAN, 
105 N. Clark; State 5674.

Miscellaneous
įvairus

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legali nuošim
tį. Pinigus gausite i 12 valandų. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

Turėkit Gražią Pievą 
šįmet

Turėkit turtingą juodžemi 
Atsišaukit 

H. MARTIN
Stewart 9244 arba Regent 2392

Personai
__________ Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkllai, 

wrighta. Rašyk šiandie, 
reikalais kreipkitės prie manęs 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Rsgistered Patent Attornsy, 

2860 W. Chicago Avė.
• Dept. 7 
Chicago, III.

Copy- 
Patentų 

■u 
ir

MES turime pilną pasirinkimą sto
gų dengimo ir namų statymo mate- 
riolą pigiausiomis kainomis Chica
goj. Balta maleva, $1.75. Stogams 
roleliai, $1. Visokios rųšies virvių, 
8c svarui, U arklio spėkos motoras, • 
$7. Langų stiklai i

mierų, f 
2553 W.

A. OLSZEWSKI 
8241 S. Halsted St, 2nd Floor 

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant 

1-mo ir 2-ro MorgeČio 
Valandos nuo 4 iki 3 kas 

vakaras

PAJIEŠKAU Kazimiero 
paeina Janapolės kaimo, 
l’tah. Turiu svarbų reikalą, 
pats ar j j pažįstanti malonėkit 
jo adresą prisiųsti.

JURGIS KARPAVIČIUS 
1525 So. 49th Avė.

Cicero, III.

Seleno 
gyveno 

jis 
man

____ PASKOLINSIM nuo $59 iki $300 
ngų stiklai, "sashes”, visokių už 2^4 nuošimčio ir lengvais išmokė- 
50c kiekviena. W. M. MILLEK jįmais. Paskolas suteikiam į 24 vai. 
V. Madison Street.___________Be jokio komišino.
______________________S. OSGOOD,

GEROS, riebios juodženiės galite 2231 West Division St. “i 
pirkti pigiai, dėl savo daržo, pievos Tel. Armitage 1199
ir t. t. šaukit Newcastle 2818. i ——------------------------------ ——--------

Help Wanted—Malė
Darbininkų Keikia

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie Lsatymą arba 

I 
nokit bu mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum- ! 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskį 
įmokėti, kitus į du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION “ 
6201 West Grand Avė. 

Bershire 1321 
MR. PARIS

IŠ SANDELIO RAKANDAI 
PARDAVIMUI 

$300 vertės mohair sek. setas 
$400 Imp. Lin. Frieze par. setas 
$250, 3 šmotų miegruimio setas 
$400 walnut miegruimio setas
$225, 7 šm. valg. kurni), setas
$145 vvalnut vulg. kamb. setas
$85 9x’12 Wilton kaurai ...........
$145 9x12 French VVIltons ....
$75 Coxwell krėslai ...............
5 šmotų pusryčiams setas .......

Atdara vakarais ir nedaliomis 
AVAILABLE FIREPROOF 

AND STORAGE CO. 
7728-32 Stony Island Avė.

$63 
$87 
$55 
$88 
$55 
$45 
$21 
$47 
$24 

$5

UEGVZIO MRN. BAHUENAl
60 kuri) piiMliinkiinui. vIhI gainnf įloti, 

Cmlilhii-'ni, Bui<'k'ui, Naah'ai, HtidRon'ai, 
ERMcx'ui, Chevroipt’ai ir dnugellR kitu, la
bai pigioiniH kalnonilH. Mnt.vKit p. Lapai
ti. Mirr. McDP.RMOTT MOTOR SALEM, 
7130 So. liiilHtfil ML, Tritingle 0330

MES užmokėsime cash už jūsų 
automobilių, visokių išdirbysČių ir 
modelių. Mes mokėsime daugiau ne
gu Blue Book vertė. ATLAS 
MOTORS Ine., 6039 Cottage; Grove.

Real Estate For Sale
Narna i-žemė Pardavimui

SUVARTOa. savo dienos šviesos 
taupymo laiką. Atvažiuok ir pama-

frontu būngalows, mūriniai, 
vandeniu šildomi, ugnavietčs, 
gynai, linoleum virtuvėj, pentie, sti
kliniai užpakaliniai porčiai. $500 įmo
kėti, kitus kaip rendą. Atdara va
karais ir nedėlioj. Budavotojas. 7168 
W. Grand Avė., Merrimac 9412.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI arba mainymui — 
moderniška^ mūrinis 2 flatų namas, 

šildomas, tinkamas 
visi kambariai 

i arba mainysiu 
j bungalow arba cottage. Savininkas 

7821 Emerald Avenue 
Tel. Stevvart 7764

inu » v v i nirnun. f 11 U

tyk musų 18 naujo typo octagon < karštu vandeniu 
L .... -------------- karšiu dėl roomiųg hou.se,

kny-1 išrenduoti. Parduosiu
— A • • I 1 t

Business Chances
Pardavimui Bizniai

NEATSIŠAUKUSIŲ RAKANDAI 
350 mohair ir frieze sek. setų $63 
200 walnut miegruimio setų .... $49 
175 walnut valgomo kamb. setų $45 
Florentine puikus pusryč. setas $15
9x12 Wilton ir Axminster kaurai,

$12 ir daugiau 
Dunn Bros. Fireproof Bldg.

6714 Cottage Grove Avė.
Atdara iki 10, nedėlioj iki 6 vakaro

PARDAVIMUI saliunas su 4 kam
bariais, pirtis ir svetainė, biznis 
geras. Parduosiu pusę ar visą; prie
žastis — turiu 2 bizniu. 3221 West 
38th St.

MEDINIS namas 4 flatų, netoli 
Blst ir Aberdeen. Gerlausis barge
nas Chicagoj. Mainysim Į ką nors, 
šaukit Phone Hemlock 8300.

PARDAVIMUI arba mainymui 2 
po 4 kambarius; priimsiu kaipo pir
mą {mokėjimą mašiną arba lotą, 
kaina $3,950.

3817 So. Spaulding Avė.

APLEIDŽIU miestą, 
parduoti pigiai savo gražius 
kandus. Parduosiu dalimis.

1543 N. Homan Avė. 
Netoli North Avė.

turiu
ra-

PARDAVIMUI bučornė ir groser
nė arba 
turiu du 
turi būt 
išdirbtas 
lęnkais. 
šaukit tuojau. Parduosiu už. priei
namų kainų. 82 W. 147 St., VVėst 
Harvey, III.

pool room. Priežastis — 
bizniu, vienas ar antras 
greitai parduotas. Biznis 
ir apgyventas lietuviais ir 
Nepraleiskit progos, atsi-

5

PARDAVIMUI sol’t drink parlor, 
nebrangi remia, visokių tuntų ap
gyventa; priežastis — viena mote
ris negali užlaikyti biznio. Mrs. K. 
Katkienė, 715 W. 120 St.

DARBININKAMS 
MODELINIS NAMAS 

$300 CASH 
KAINA $5500 

Kitus po $45 j mėnesį 
įskaitant visus nuošimčius, yra
gražus kambariai ir vfllia, didelis 
cementinis skiepas, tiktai bloko 
nuo transportacijos, netoli mokyklų, 
bažnyčių ir krautuvių, 1 blokas nuo 
miesto rubežiaus, kur taksai yra pi- 
*4K- NEATIDELIOKIT — ATSILANKY

KIT ŠIANDIE 
WATS()N BOND &

MORTGAGE CO. 
5624 I-rving Park Blvd. 

5525 Belmont Avė.

Patarimas Publikai!
Ar žinai, kad su pirkimu, mainy

mu ir pardavimu turto, morgičių rei
kalais, notariališku raštu padarytum, 
pinigų ir laivakorčių siuntimu —

VISAI? C 3 yra patartina kriep- 
ties pas

S. L* FABIAN & CO.
809 W. 35th St., Chicago

Boulvard 0611-0774
JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 
KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

DIDELIS išpardavimas valgomų 
kambarių setų, $5 ir daugiau, ledau- 
nės, $3, 2 šmotų parloro setai, $25, 

i dreseriai, rašymui stalai, lova, $2, 
virtuvės kabinet, $7 ir daugiau, bu
fetai, kaurai, pastatomos liampos, 
$3.

*SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61st Street

I Iš SANDELIO RAKANDAI kaip
I nauji, pigiau negu už pusę kainos, 4 
i kambariams net už $80. Jūsų kredi- 

i va-i tas geras. Išmokėjimais. Atdara 
karais. Mes dastatom bile kur.

AJAX FURNITURE CO.
1432-34 W. Madison St.

MES parduosim už užlaikymą 
sandėlyj keleto kambarių rakandus 

mo- 
val- 

sę- 
Ge- 
kui-

PARDAVIMUI grosernė labai pi
giai. *1522 So. Donore st.

Exchan^^Mainai
KĄ TURITE MAINYMUI?

Mes mainom namus visokių kai
nų. Lotus, farinas, biznius, ponus, 
morgičius, automobilius. Kas Jums 
atsibodo, mes parduosime arba 
mainysime.

A. GRIGAS
3114 So. Halsted Street 

Tel. Victory 4898

PARDAVIMUI 4 flatų mūrinis na
mas, 2—5 ir 2—4 kambarių, įplau
kų $230 į mėnesį, kaina $32,000, 
įmokėti $2000, kitus po $200 į mė
nesį, 2711—13 \V. 66, St. Matykit

PARDAVIMUI, lotas 75x125, įren
gtas su 3-4 kambarių apt. ir 2-4 
kambarių apt. prie 3941-5 S. Wells 
St. Medinis namas, labai gerame 
stovyje, kaina $6,000, cash $2,000.

H. J. COLEMAN and CO. 
129 E. Pershing Road 

Blvd. 7769

iš

Šalie St., Room 11G0. Phonc Central

PARDAVIMUI labai pigiai lotas 
apgyvento! visokių tautų apielinkėj. 
Turiu parduoti, nes noriu suspėti 
išvažiuoti su Naujienų ekskursija 
Lietuvon. 6009 S. State St. Tel. Nor
mai 7289.

NORIU pirkti už cash rezidenci
jų ir biznio namų, kurios butų tar
pe 69 ir 73 ir California ir \Vestern 
Avė. Taipgi 20 iki 40 akrų farmų, 
75 mylios nuo Chicagos.

J. A. LYNCH
40 N. Dearborn St., Central 3651

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui Tikri Bargenai

KELETAS FARMŲ

SAVININKAS labai serga, turi 
parduoti tuojau. Tas ilgai nebus. 
$1500 pigiau, pardavimui 2 aukš
tų mūrinis namas/2 krautuvės, 1 fl., 
2 karų mūrinis garažas, karštu van
deniu šildomas, bizniavas namas, pri
imsiu lotus kaipo dalj jmokėjimo. 
Kaina $27,000. cash $7000. 2624 W. 
51 st St. arba Tel. Hemlock 7178.

MOKINKIS ANT PARDAVĖJO
Mums reikia lietuviškai kalbančių 

Selesmanų, kurie turi noro išsiino-

už jūsų pasiūlytą kainą. Gražus 
hair ir velour seklyčios setas, 
gomo ir miegruimio kambarių 
tai, pianai, kaurai, karpetai. 
riausis bargenas ir pigiausios 
nos, tik kelioms dienoms.

JOYCE BROS. STORAGE 
5711 S. Halsted St.

upstairs” j kinti pardavinėjimo sulyg moderniš- 
) ' komis metodomis. Nėra reikalo tu-

KAMBARIŲ mūrinis namas, 
šildomas pirmas aukštas, 2 
garažas, randasi Brighton 
parduosiu arba mainysiu į 
lotus, bučernę, grosernę,

2-5 
furnas 
karų 
Parke, 
farma, 
kaina $11,500.

2—6 KAMBARIŲ medinis namas, 
karštu vandeniu šildomi abudu Ha
lai, 3 karų garažas, gerame stovy
je, randasi Roselande. Parduosiu 
arba mainysiu i lotus, grosernę ar
ba bučernę, bile kur.

2 KRAUTUVES ir 6 kambariai 
užpakalyje, prie gatvekarių linijos, 
geroj vietoj, parduosiu arba mainy
siu bile j ką mažesnį, bile kur.

7 FlATAI ir krautuvė, viskas 
išrenduota, geros įplaukos, geroje 
vietoje, netoli gatvekarių linijos, 
parduosiu arba mainysiu į bile ką 
mažesnį, bile kur: lotus, farmų ar 
mažesnį namų.

Aukščiau pažymėti namai turi 
būt parduoti šių savaitę. Parduosi
me už tikrą bargenų. Pirmam atsi
lankiusiam pirmiausiai patarnausi
me. Telefonuokit arba atsišaukit as
meniškai šiuo adresu

W. H. Kelps and Co.
2119 W. 69th St.

Phone Hemlock 8099.

SPECIALIS BARGENAS
Turi būt parduotas tuojau gra

žus 5 kambarių bungalow, tai bus 
puikus dėl jūsų namas. Savininkas 
nori apleisti miestą. Viskas yra 
įtaisyta vėliausios mados, parduo
siu pigiai pirmutiniam pirkėjui. 
Bungalow randasi prie

5730 So. Whipple St. 
Raktai randasi

3211 W. 63rd St., Hemlock 4900

1.—35 akrai žemės vaisiais apso
dintos, šalę golfo lauko, strytka- 
ris bėga pro šalį. Cemento kelias, 
elektra, viena bamė, mažas namu
kas ir dar keli budinkai. 5 akrai 
f;rėpsų (vynuogių), 10 akrų obuo- 
ių, 1 akras raudonų aviečių, 1 — 

juodų aviečių, 5 akrai Alfalfos ir tt. 
Su gyvuliais ir padargais, kaip no
rite. Kaina 12,000 dol. be gyvulių, 
{mokėjimas 4,000 dol.DIO2IAUH18 bargcnaR niloHte. Mpb par

duodam piglauniomtH kainomiH. ViHkiiH par
duodama už užlaikymą. Seklyčių, miegrui- 
inią, valgomų kambarių Rotai, liąmpOB. 
kaurai. BALI) STORAGE CO., 1142 W. 
MadiRon St.

2.—71 akras vaisių (frūktų) apie- 
linkėje šalę didelio rezorto ir golfo 
lauko ant kranto upės ir privačio 
ežero 700 pėdų ilgio, 10 pėdų gilio 
ežeras tarpe kalnų, strytkaris su
stoja prie durų, cementinis kelias, 
elektra, vanduo įvestas, moderniš
kai viskas įtaisyta. Labai gera vie
ta dėl rezorto. 20 akrų grėpsų (vyn
uogių), 9 akrai obuolių, vyšnių, gru- 
šių, slyvų etc. etc., 3 akrai puikaus 
miško.

BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 
bungalow ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba už cash. 
i Jungalow randasi Marųuette 
4anor prie boulevarų ir gat- 

’ ekarių. Parsiduos $1,500., pi
giau negu verta. Del informa- 
ijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avenue

reti tam patyrimo, visko ko jums 
reikia tai pasiryžimo, noro ir suge
bėjimo mokintis, šis mokymas turi 
didelės svarbos kiekvienam, kas turi 

Į noro pasiekti ko nors geresnio. Čia 
J . • pačiu laiku jums

kėliniais sumažinami. Važinėki- ’yr« ‘Ijrbti praktiškai atstovau- 
J jant Chevrolet, Amerikos labiausia

perkamą karą.
Ateik ir atsinešk šj skelbimą! 
CHEVROLET DEALERS ASS.

Room 301 Gossard Bldg. ‘ 
108 E. Ohio St.

PINIGAI SKOLINAMI
, ,v nuiu pumų rv L i ik

taisymą namo? Jei taip, tai ausiii- Į Notos periinansiiojamos, ISfflO jus pasieksit, ir tuo

co.

tės kol išmokėsite.
GARFIELD MOTOR CO.

S. Ė. Cor. 55th and Wahash 
7715 S. Halsted Street 
Englevvood 0027-0028 REIKTA vyrų ir shearmenų į ge-

LIETUVIŲ ATYDAI.
Pavasariui ir vasarai ba uykit cream- 
earth soil ant savo žolės ir kvietkų. 
$5 jardui arba $1.75 bušeliui. Taip
gi krūmeliai. Reikalaukit veltui kny
gutės: kaip užlaikyti daržą.
OTTO WITTB0LD NURSERY;
6755 Lolita Avė. Valisade 5220-2172

HELBERG liros, turi pinigų pas
kolinti dėl 2 morgičių už 4% komišo. 
Taipgi pirmi morgičiai. Rodfn 6*7-8, 
192 N. Clark St. Deaiborn 4020.

Business Service
Biznio Patarnavimu

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

South Improved Reni Ėst ate. $500 
iki $5000. Lengvais išmokėjimais.

WINTON AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

Bridgeport Painting
& Hardware Co. Į 

Malevojam ir popieruojam. Užlai 
kom maleva, popierą, stiklus ir t t 

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261 , i

J. S- RAMANČIONIS, Sav.

Morgičiai pirmi ir antri 
i 6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas, 
išlygos bus jum* naudingos. 

Kreipkitės pas 
M. J. KIRAS, 
8335 So* Halsted &t.

Musų

BREWER’S MATTRESS 
ir upholstering šapa. Mes matrasą 
specialistai. Paimam ir pristatom į 
namus.

644 E. 43rd Street 
Drexel 2287

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome į porą dienų 

PETRZILEK BROS. & CO.
1647 W. 47th St.

IS SANDFJJO BAROENAI 
$30.000 vortėH naujų rakandų i 

turi būt išparduota Inbat pigiai. 
4 kambarių, verti M.000 ................ ..

4 kambarių, verti $*J()OO ...................
$200 Mohair Frieze seklyčios Hcta« .... 
$450 Frieze Heklyi'iOH netan .........,...
$150 rieAutiniH valgomą kainb. Retas 
$1S5 5 Arnotų wainut miegruimio Betas $88 
Coxwell krėslai, kaurai visokios rųėies.
6 Arnotų pusryčiams sėtas ......... i... $10.

Klauskit Mr. Carinei 
COLLINS STORAGE 
5114 Madison Street

Atdara vakarais iki V, nedalioj iki 6

nau}n rakandu ir kauru 
a ittbal pigiai.

$475 
$8H 

$145 
$55

BARGENAS už tcash. Parduosim
ležies atkarpų jardą. 1864 N. Ląclai F*’pigiai naujus ir biskį vartotus ra-
Ave., netoli Armitage and Grand 
Avės.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

NAUJAS OFISAS

kandus. Gražus, rankomis karbuo- 
ti seklyčių 
valg. karnl
vvalnut miegruimio setas/$67, kar
petai, lempos, pusryčiams ;

, setai, $60, 7 šmotų wal. 
Jario setas, $59, 4 šmotų 

pelai, lempos, pusryčiams setai, 
krėslai ir'šimtai kitų dalykų. Atda
ra kožną vakarą iki 10 vai. Nedė- 
lioj iki 5. Klauskit Irvving. ' 
TUFT’S FIREPROOF STORAGE 

4144 Madison St.

500 ANT DOLERIO
Wal. valg. kamb. setai, mohair 

sekly, setai, 9x11 Wilton kaurai, 
______________ _ . GOODMAN 

____________ CO., 521 W. 63rd St. 
Phone Normai 4745.

Siūlo Naujas progas
Didelis pasidauginimas biznio įSVIkn’rn'tr z?Agero', 

South Side ir Hammond distrikteJ FURNITURE CO., 521 
privertė mus atidalyti naują ofisą ■ 
Hammonde. įMes dabar turime ke
letą vietų dėl energingų ir ambi- 
tingų vyrų ir moterų — čia yra ge
ra proga uždirbti daug pinigų. At- į 
sišaukite j šį skelbimą tuojau. Ma
tykit Mr. lapaitį.

A. A. LEWIS & CO 
611 Hohman St., 
Hammond, Ind.

Automobiles

M & K Motor Sales
cnicaros eenalual ir ataakaniSaual vartotą 

karų pardavinėtojai, 100 rarantuotų vartotų 
karų, pilnai įrengti, gerame mechaniškame 
stovyje, karai parduodami nuo $1HO ik) 
$2000. Mes turime karą kuria tinka viso 
kiemą reikalams. Cash, iėmokėjimala. mal 
nais.

0811-18 8o. Halsted 8t.

MES atliekame viską prie na
mų statymo. Taisome, perdir
bame namus, bungalovvs, gara
žus, porčius. Atsišaukit pas mus 
dėl dykai apskaitliavimo.
ANDERSON and LEEWORTH

935 W. Marųuette Road 
Tel. \Ventworth 8548

MES darome 1, 2 ir 3 morgičius. 
Eighteenth Bond Mortgage Co. 

1618 W. 18th St.
I. F. Dankowski, pres.
C. T Dankovvski, ižd.

Co.

A. J. KRISHACK
Anglys, Malkos, Ledas, Perkrausty- • 
mas, Automobiliais Patarnavimas.;

4628 Wentworth Avė.
Phone Yards 5318

KARPENTERIS — generalis kon- j 
traktorius, statome ir pertaisome na
mus. Frank Keliam & Co., 855 W. i 
54th St. Boulevard 0536.

FASTATYSIM ant jūsų loto, nie
ko nejmokčjus. Geriausiai pabuda- 
votas mūrinis bungalow, musų kai-, 
na $6950. Mūrinis 2 flatų namas, 
$11,900. Mūrinis 3 flatų namas, $15,- 
875. Mūrinis 6 flatų namas, $30,000. 
Viskas modemiška ir naujos mados

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
į vieną dieną

L
Perkame real estate t 

kontraktus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
COPORATION

Kapitalas $500,000.00
3804 So. Kedzie Avė.

i

Tel. Lafayette 6738-6716

PASKOLA namų savininkams nuo 
$100 iki $500, be užtraukimo morgi- 

arba kitokio užtikrinimo paskolair modermšk parankumai. šaukit arba užtikrinimo paskola
budavotoją. BRANK LYNN, <>944 N. pataiSymams, apmokėjimui taksų, 
Rockwell St., h<lgewater 1930. assesmentų arba kitokių skolų. Grei-

CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait
liavimas. Kedzie 5111.

ta pagelba. Prieinamos sąlygos. 
CENTRAL FINANCE CO.

Room 514, 
City State Bank Building 

128-130 N. Wells St.

Help Wanted—JFemale
Darbininkių Reikia

PAJIEŠKAU moteries dirbti prie 
namų, yra maža šeimyna. Guolis ir 
valgis. 2012 Canalport Avė., 2 lubos 
užpakaly.

REIKIA patyrusių moterų prie 
sortavimo skudurų, 2457 So. Loomis 
St.

REIKIA patyrusių moterų sorta- 
vimui maišytų skudurų. Nuolat dar
bas. LEV. BROS., 1510 Newberry 
Avenue.

REIKIA moterų dėl sortavimo po- 
pierų atkarpų, turi bųt patyrusios. 
Gera mokestis. Sangaiųon Paper 
Grading <k>., 1445 S. Sangaman St.

Musical Instrumento
PARDUOSIU savo grojikų pia

ną, išrodo ir groja kaip naujas, už 
$95, $40 cash, kitus į 3 mėnesius. 
6621 So. Richmond Avė., 2-ros 
lubos.

GRAŽUS grojiklis pianas, beveik 
naujas, su puikiu pasirinkimu vole
lių. Suoliukas ir cahinet dykai. Ga
lit pirkti už $90, jei esat atsakan
tis žmogus, mes atiduosiu! jums už 
$3 j savaitę. Atsilankykit kol dar 
nevėlu. 6512 S. Halsted St.

BUICK vėliausio modelio, 7 pa- 
sažierių sedan, išrodo kaip naujas, 
kaina $845, įmokėti $100.

7020 So. Halsted St.

HUDSON ’27. Brougham .......
BUICK ’27, Sedan ...................
OAKLAND '28, -
REO ’26. 4 durimis ....
CHRYSLER ’28, model 52 ....
NASH ’27, advanced G sedan 
HUDSON ’26 Coach ...............
Visi karai garantuoti. Išmokėjimais 

2560 So. Halsted St.
Atdara visada

4 durim sedan $695 
imis sedan .... $495 

‘ “ $595
$650 
$395

NAUJI STUDEBAKER
Naujas Studebaker Pictator Six, 

4 durų Sedan, pilnai įrengtas su 
spare tire, bumperiais ir kitais vi
saip įrengimais ir atveštas prie du
rų — kaina tiktai $1,345. Reiškia 
Studebaker yra net $100 pigesnis už 
Buick. Conimander Sedan pilnai 
įrengtas kainuoja $1,670. Lietuviai, 
kurie norite pirkti naujį karą arba 
mainyti seną į naujį — telefonuo- 
kite arba asmeniškai atsilankykite į

MILDA AUTO SALES ' aoe — -- ■ * --------
D.

W. Slst St., Tel. Victory 160*’ 
KURAITIS ir A. KASTULaS

Savininkai

NASH 1927 coach, labai gerame 
stovyje, mechaniškai gerame stovy
je, geras visais atžvilgiais, kaina 
$565. FINANCE CO., 7001 Stony 
Island, Fairfax 8030. Atdara va
karais arba nedėlioj.

PACKARD 1921. Twin 6, 1 stovyj 
$325, tiktai biskį įmokėti. A. L. 
ARGO. Hemlock 8004.

3. —6 kambarių gyvenamas namas, 
2 didelės bamės, didelis vištininkas 
18x80 pėdų, visi budinkai apšvie
čiami elektros šviesa ir modemiškai 
įrengta. Yra taip-gi kiaulininkas, 
ledaunė ir daug namelių. Ta vieta 
patogi, gera, ir nesulyginamai pi
gi. Kaina tik 28,000 dolerių. Gali
te pirkti įmokant 8,000 dolerių, o li
kusius išmokėjimui sutartam laikui. 
Neša didelį pelną.

4. —400 akrų javų farma, 1 mailė 
nuo miesto, cementinis kelias per 
vidurį farmos, 80 akrų miško. 3 ak
rai grėpsų, visa kita — dirbama 
ūkė. Namas 10 kambarių. Visi 
budinkai puikus. Kaina 22,000 do
lerių.

5. —Rezortas (vakacijų vieta) iš 
54 akrų žemės, ant upės kranto, 9 
skylių golfo laukas, daug vaisme
džių ir visokių uogų dėl svečių. 
Vandentraukis visuose kambariuose 
su šiltu ir šaltu vandeniu. Geso 
virtuvė. Namas 25 kambarių kaipo 
hotelis, 17 namukų (cottage) su 1 
ir iki 4 kambarių, gonkos ir visi 
patogumai. Garažius 12 automobi
lių. Valgomasis kambarys talpina 
180 žmonių prie stalo, prie jo vir
tuvė ir kambariai patarnautojams, 
virėjams etc... Puiki apielinkė. Par
duodama su visu įrengimu k. t. lo
voms, pečiais, indais, golfo laukui 
reikalingais įrankiais. Arti gelžke- 
lio, strytkaris čia pat stoja. Reika
laukite fotografijų.

Kaina tik 70,000 dolerių. Biznis 
išdirbtas.

Del platesnių informacijų šių far- 
mų reikale, kreipkitės į Naujienas. 
Klauskit J. šmotelis.

INDIANA FARMOS
Prieš pirkimą matykit mus. Tu

rim virš 200 farmų išsirinkimui.
F. H. MAYNE FARM AGENCY 

749 Broadway, 
GARY, INDIANA

PARDAVIMUI arba mainymui 80 
akrų farma in Clark County, Wis- 
consin. Geras namas. Parduosiu ar
ba mainysiu j 4 flatų murinj.

F. BIRR
Keystone 10003

MODERNIŠKA 210 AKRU PIE
NININKYSTES FARMA

Puikus budinkai ir padargai, 
moderniška 10 kambarių stuba. 
gasas, elektra ir vanduo, certi- 
fikuotos karvės, bargenas už 
$75,000.

J. H. SCHAĘFER & CO.
803 Ridge Avė., Wilmette 

Phonc 364

SAVININKAS parduoda savo mo- 

6-6 kambarių, stikliniai por- 
ugnavietė, knygynas, 3 karų

dernišką 2 flatų namą, gani šildo 
mas, 
čiai, 
mūrinis garažas, randasi Marųuettė 
Manor, 
$1000 ar 
lengvais išmokėjimais.

UŽ $250 iki $500 nupirksite nau
ją 5 kambarių murinę bungalovv, 
octagon frontu, furnas šildomas, 
vėliausios mados, kaina $7500, $55 
j mėnesi, iškaitant nuošimčius. 
5635 Irving Park blvd. Kild. 5773.

Vi bloko nuo 63 St., tik 
daugiau įmokėti, kitus

Phone Prospect 3481

SAVININKAS parduos arba mai
nys tris po 2 flatų namus. Didelis 
bargenas. Savininkas MALPEDE, 
408 S. Laramie Avė., Austin 6115.

5 KAMBARIŲ medinis bungalovv, 
45 pėdu lotas, 7 pėdų skiepas, di
deli viškai, gera transportacija, ran
dasi prie Conrad Avė., Lyons, III., 
netoli Ogden Avė. Atsišaukit 4121 
Conrad Avė., Lyons. Imk Bušą prie 
Western Electric j vakarus iki Con
rad Avė. j Lyons.

6 KAMBARIŲ naujas mūrinis 
bungalow, karštu vandeniu šildomas, 
lotas 30 pėdų, randasi arti Mar- 
ųuette Parko. Turi būt parduotas 
šią savaitę, kaina $8,500; galit pirk
ti su $5-40 ir tuojau kraustytos.

WALTER J. PAUL
6601 S. Westem 
3236 W. 55th St.

Republic 4170
Hemlock 238?

NIEKO NEBEIK ĮMOKĖTI, 5 ME
TAMS IŠMOKĖJIMUI

Mūriniai ir mediniai bungajovvs, 
vasarnamiai, pakeliam namus, įde- 
dam cementinius pamatus, pleiste- 
riojam, dengiam stogus, įvedam 
plumbingų, malevojam ir pertai- 
som. Dykai apskaitliavimas ir pla
nai. Stanton Const. Co., 6317 South 
Westcrn avė. Tel. Hemlock 2636.

PIRK nuo savininko, nemokėsi 
komišeną. Parsiduoda bizniavas na
mas arba mainysiu ant mažesnio; 
tinka visokiam, bizniui, apgyventa 
svetimtaučiais, fabrikų distrikte. 
Dabartinis biznis yra restoranas.

1338 AV. 59th St.
Tel. Englewood 9149

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI prie 5611 S. Ada 
St., 2 aukštų mūrinis namas, 6-7 
kambarių, karštu vandeniu Šildomas, 
galit jį nupirkti labai pigiai.

MILLEH BROS.
6624 So. Halsted St.

' s Wentworth 4576 
Vienatiniai atstovai

Naujas, gražus, 2 flatų mūrinis 
namas, su aukštu skiepu ir viškais. 
Uždaormi porčiai užpakalyj. ]

WESTM0NT
-skris. PARDAVIMUI per budavotoją — 

. , • . T. ,Fr»n-! 24 nauji namai. 4, 5 ir 6 kambarių,
cuziški langai. Karštu vandeniu šil-, namų parduota Westmont. Chi-
domas pirmas aukštas. 5 kambarių; Cagos greičiausiai augantis priemie-
flatai su 2 arba trimis miegruimiais.: stis, C. B. & Q. transportacija, 35

------ -------- : minutės važiavimo iki vidurmiesčio. 
Graži 8 kambarių mūrinė reziden- Tiktai biskį įmokėti, kitus kaip ren- 

cija į Chicago Lawn, lotas 50 pėdu Atdara visą dieną nedėlioj. Ra- _i^x.*_ o i---- ----- x__------------5 šykit arba telefonuokit.

A. DUDEK
15 S. Cass Avė., Westmont 
Tel. Downers Grove 931 M.

pločio, 3 karų garažas, mainysime j 
tuštj lotą.

6 kambarių mūrinis bungalow, 
platus lotas, karštu vandeniu šildo- j 
mas, puikioje vietoje ir gero trans- 

ir bažnv- 
j vertinus,

nortacija, netoli mokyklų 
Cių, turit pamatyti, kad 
kaina nebrangi.

AUKSINft PROGA
<> —O kimiliarių medinis namas, s« 

cementiniu skiepu, 2 karų garažas, 
! naujai malevotas iš lauko ir vidaus, 

geroj vie- kaina labai pigi, įmokėti tik $1,000. 
tolimesnių ,r>—KAMBARIŲ medinis namas, 

ų cementiniu skiepu, 2 karų garažas, 
1 v2 loto žemės, kaina pigi, įmokėti 

............ ‘ abudu namai randasi 
Brighton Parke ir parsiduoda ste- 

. Savininkas
JUOZAS VILIMAS 

4558 S. \Vashtcnaw Avė. 
Virginia 2054

4 flatų mūrinis namas, 
toj, kaina tik $8500. Del 
informacijų atsišaukite.

HENRY KOPLEWSKI, H’-, p“.
4003 Archer Avenue, bčtinai pigiai. 

Phone Lafayette 9305, 
Republic 8915


