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ORH HAYWOOD SUDEGINTAS

PO 6 METUS KALĖJIMO
Mirų

taus putčo ruošimu

Voldemaras išvyko 
su vizitu i Londoną

Sako, Japonija pla 
nuo janti atsteigt Ki 
nuošė monarchija

Sovietų skirti advo 
katai ragina klien 

tus prisipažinti

to plano 
ateinanti 
Vokietijai 
apie 625

Dalis pelenų bus iš Maskvos 
pargabenta i Chicagą

Mėnuo leidžiasi

ALIEJAUS ĮMONIŲ DARBI
NINKŲ STREIKAS BAYŲNNE

Berger reikalauja 
peržiūrėti Daweso 
reparacijų planą

ATVYKO Į KAUNĄ HEBRAJŲ 
RAŠYTOJA ELIZEVA-BUK- 

VISKIENE

su savo
politinių
bendrai

nesenai tar
pa va rytas iš 
lindo prie jo 
metų merga i-

Pasiėmė su savim pačią ir Ba 
lutį; noris kalbėtis su Cham 
berlain politikos klausimais

Socialistai planuoja 
kampanijai vartot 

aeroplanus

BEDFORD, Ind., geg. 20. — 
Jų automobiliui ištrukus iš ke
lio ir apvTitus, Mrs. Dolcie

KAUNE PRASIDĖJO STATY 
BOS SEZONAS

6 garlaiviai nukentėjo 
susidūrę dėl tirštos 

miglos

Teisiami “Doneco sąmokslinin 
kai” protestuoja ir prašo tei 
smą paliuosuoti juos nuo vai 
džios skirtų jiems ‘‘gynėjų’

yra:
— Norman Thom 
Yorko, į viceprezi 

James II. Maurer ii

Kiek yra užbertų, tikrų ži
nių dar nėra, kadangi nelaimė 
atsitiko danbo pamainos metu, 
kai dienos darbininkai rengė
si eiti Lamo, bet į kasyklas bu
vo atvykę jau naktinių dar
bininkų. Manoma, kad urvuo
se užbertų randasi tarp 150 ir 
*200 angliakasių.

Balandžio 20.
krašto direktorijoj lankėsi be
darbių delegacija, kuri reika
lavo pažadėtos pašalpos dėl 200 
bedarbių. Direktorijoj tas klau
simas pakol kas nesąs išaiškin
tas. Drauge su delegacija, bu
vo atvykęs' didelis skaičius -be
darbių vyrų ir moterų, kurie 
laukė prie rūmų ir rūmų kori
doriuose ką sužinojusi delega
cija praneš.

MASKVA, geg. 20 
šio Maskvoje amerikiečio “ai- 
doblistų” vado Williamo D. 
(“Big Bill”) Haywoodo kūnas 
vakar buyo Donskoi vienuoly
ne kremuotas (sudegintas). Pu
sė pelenų, sako, busią parga
benta j Chicagą palaidoti.

DEL MERGAITES PAŠOVĖ 
JOS TĖVĄ IR UŽMUŠĖ 

.DVI MOTERĮ

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Bendrai gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; vidutinis 
mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai 78Q F.

šiandie saulė teka §:25, lei
džiasi 8:08.
10:37 vakavo.

Pabūgo 45 senatorių opozicijos, 
balsavusios prieš Mussolini 
naują rinkimų Įstatymą

Čang neboja Japonų 
patarimo bėgti į 

Mandžuriją

Rinkimuose dalyvavo 
sąrašais trisdešimt 
partijų, pastačiusių 
9,000 kandidatų

LONDONAS, geg. 20. — Su
imtas ir j teismo rankas ati
duodamas lordas Terrington 
kaltinamas dėl pasisavinime 
$350,000 svetimų pinigų.

Meksikos banditai už 
mušė burmistrą ir 

jo žmoną

Lietuva. Len- 
kad Lietuva 

joge i Vil- 
Visa, ko 

kad butų at- 
san tykiai

... <!:'s:

Italijos fašistai rei 
! kalauja ir senatą 

reformuoti

POTTSVILLE, Pa., geg. 20
Apdegė Capitol teatras. Gai

sras kilo vaidinimo metu, te- 
čiau astuoni šimtai publikos |>a- 
lengva apleido auditoriją ir nie
kas nenukentėjo.

STERLING, III., geg. 20. — 
Gaisras North\vestern Barbed 
Wire Įmonėje padarė apie 
$300,000 žalos. Keletas darbi
ninkų, kuriems liepsnos buvo 
užkirtusios kelią pabėgti, pro 
langus šoko j upę.

edina tą planą fantastišku ii 
sako, kad Vokietija nesuge 
hėsianti reparacijų mokėti

Norinti Mukdene sostan paso 
dinti jaunutj Mandžų impe
ratorių ir įspėti pasaulį ne
kišti nosies

KAUNAS. — Atvyko j Kauną 
iš Palestinos žymi žydų poetė 
Elizeva-Birkviskienė. Poetė, tu
rės eilę paskaitų, Kaune, Šiau
liuose, Panevėžy ir kt.

Įdomu, kad Elizeva yra 
ir rašo hebrajiškai.

i šiol su rasta 64 žuvusiųjų 
kūnai; šimtai kitų užberti 
kasyklų urvuose ROMA, Italija, geg. 20. — Fa

šistų vadai ėmė reikalauti, kad 
ir senatas butų taipjau refor
muotas, kaip kad atstovų bu-

K AUNAS. Statybos sezo
nas Kaune tuo tarpu yra pa
čiam karšty, šiemet jis ypatin
gai gyvas. Statoma apie 50 nau
jų namų ir daug namų remon
tuojama. Daugiausia naujų na
mų miesto centre.

Kartu prasidėjo ir šaligatvių 
taisymas, kuris turi būti pabai
gtas iki gegužės mėn. 15 d.

Eina taip pat pasiruošimai 
prie gatvių meksfaltavimo. Pir
moji eilėn bus meksfaltuojama 
Maironio gatvė ties Lietuvos ir 
Žemės bankais.

COLUMBUS, Ohio, geg. 20. 
— Brotherhood of Raihvay and 
Siteamship Clerks, Freight 
rtandlere and Express and 
Station Employes nutarė prisi
dėti vėl prie Amerikos Darbo 
Federacijos.

Ta Brotherhood buvo paša- 
inta iš Federacijos 1925 me
tais dėl to. kad ji atsisakė klau
syt federacijos vykdomosios 
tarybos sprendimo.

ANGLŲ LORDAS — VAGIS

ŠANCHAJUS, Kinai, geg. 20. 
— Eina girdi, kol kas nepa
tvirtinti, kad Japonija planuo
janti atsteigti Kinuose monar
chija, pasodinant Mukdene so
stan nuverstą Mandžų dinas
tijos jaunutį imperatorių, ILsuan 
Tungą, kartu paskelbiant pro
teli turą tą ir jspėjant pasauli j 
dalyką nesimaišyti.

Buvęs impt ratoriukas dabar 
gyvena japonų koncesijoj Tien- 
tsine, po militarine japonų ap
sauga.

Pianešimai iš Pekino rodo, 
kad japonai laukia svarbių įvy
kių, kadangi visi civiliai japo
nų gyventojai kraustosi iš Pe
kino Į Tientsiną.

Šanchajuj, Rankove, Kanto
ne ir kitur japonai taip pat 
iš kiniečių teritorijų persikrau
sto į koncesijas.

ir sako, kad pir- 
bandymas jvyk- 
rugsėjo mėnesį, 
reikėsią sumo- 

milionus dolerių 
reparacijų. Tokios sumos Vo
kietija, pasak Bergerio, nesu
gebėsianti sumokėti. •

BERLYNAS
šta politinė kampanija Vokieti
joje vakar pasibaigė ir šian
die eina rinkimai j reichstagą 
(Vokietijos parlamentą). Visos 
partijos ir grupės bendrai yra 
pastačiusios arti 9,000 kandi
datų. Jų tarpe yra 670 ūkinin
kų, 350 verslininkų (biznierių), 
250 pramoninkų, 430 mokyto
jų, 190 advokatų ir 650 rašy
tojų bei žurnalistų.

Balsuoti turi teisės visi vy
rai ir moterys sukakę daugiau 
kaip 20 metų amžiaus.

Rinkimuose nuosavus kandi
datų sąrašus yra pateikę tris
dešimt politinių partijų ir grii-

Vakar Vokietijoje į 
vyko rinkimai j vai 
stybės parlamentą

MEKSIKC )S MI ESTAS, geg. 
20. Maištininkų banda puo
lė ir apiplėšė Santa Maria dc 
Arriba miestelį, Jalisco valsti
joje. Maištininkų buvo nužu
dytas burmistras ir jo žmona.

MOTERIŠKĖ UŽSIMUŠĖ 
TOMOBILIUI APVIRTUS

Stipriai buvo sužalotas Clyde 
linijos pasažierinis garlaivis 
Mohawk, susidūręs su pasažie- 
riniu garlaiviu Jefferson.

Holland-American linijos pa
sažierinis garlaivis susidūrė su 
garlaiviu Porto Rico. Abudu 
stipriai sužaloti.

Ties Sandy Hook susidūrė 
Red Star linijos pasažierinis 
garlaivis Pennland su prekių 
laivu Annison City. Abudu su
žaloti.

Sužalotas Atlantic Transport 
linijos garlaivis Minnewaska, 
kurį užgavo United Fruit gar
laivis La Marea.

Lenkų užsienio ministeris sako, kad Len
kija nereikalaujanti iš Lietuvos forma- 
iio pripažinimo jai Vilniaus; ji norinti 
tik, kad tarp abiejų kraštų butų at
steigti normalus santykiai.

geg 
praneša, kad

Susikirtimas tarp komunistų 
ii- fa Histų

Vakar vakarą, baigiant prieš
rinkiminę kampaniją, Berlyne 
Įvyko susikirtimas tarp komu
nistų ir tautinių socialiętų 
[“tautiniais socialistais’’ yra 
pasikrikštiję, vokiečių fašistai, 
generolo Ludendorfo ir kar- 
čiaminio putčininko Hitlerio va
dovaujami]. Susikirtimas įvy
ko, kai fašistai puolė komu
nistų demonstraciją. Fašistai, 
šaudydami revolveriais, užmu
šė vieną mažą, mergytę, žygia
vusią demonstracijoj šalę savo 
tėvo. Komunistai, nors negink- 
luoti< atakavo fašistus. Polici
ja turėjo daug darlx>, kol per
skyrė )>esikaujančius. Dvide
šimt asmenų buvo rimtai su
žeisti.

OMAHA, Neb., geg. 20. — 
Farmos darbininkas Sherman, 
22 metų amžiaus, nuvyko Ro- 
ųer’o Pochon’o farmą, kur jis 
pirmiau dirbo, mirtinai pašo
nė buvusį savo šeimininką, nu
šovė jo žmoną ir pastarosios 
motiną. Tai padaręs, jis pri
žerto Pochon’ų kaimyną atvež
ti jį į miestą, kur betgi žniog- 
žuda tuojau buvo suimtas ir 
padėtas kalėjime.

Sherman buvo 
merio Pochon’o 
darbo užtai, kad 
dukters, trylikos

WASHINGTONAS, geg. 20. 
— Praneša, kad per maniev- 
rus Havajų vandenyse žuvo du 
Jungt. Valstybių aviatoriai, Įeit. 
Ballinger ir ens. Koble, jų ae- 

rusė r°Planui & 1,500 pėdų aukš
tumos nukritus j jūres. Nė ae
roplano, nė žuvusiųjų kūnų ne- 

*>T besurasta.

patarus Čah- 
Mandžuriją, 

jis busiąs 
ir privers- 
nebelcisian- 
į Mandžu

riją, nes ji netoleruosianti jo
kių kautynių toje provincijoj.

čang Tsolin betgi nutarė pa
silikti ir bandyti imtis su l>e- 
siartinančiais i Pekiną nacio-

Daug angliakasių žu 
vo dėl sprogimo ang 

lies kasyklose

[Atlantic and racific Photo]

Amerikietė Sidi Wirt Spreckels, ištekėjusi už turkų princo 
Suado Chakiro, buvusio turkų sultono surtaus. Sako, kad dabar 
ją Chakiras pametęs dėl to, kad ji atsisakė palikti savo sunkiai 
sergančią motiną ir tuojau grįžti pas jį.

vilties susitarti su 
kai nereikalaują, 
formaliai pripažintų 
irius esąs Lenkijos, 
lenkai norį, ta 
steigti normalų 
abiejų kraštų.

“Šiandie,” sakė Zaleskis, “jo
kio tiesioginio susisiekimo tarp 
Lietuvos ir Lenkijos nėra. Ge
ležinkeliai baigiasi ties siena. 
Nėra nė jokio susisiekimo tele- 
giafu nė paštu. Lenkijos pre
kės eina į Lietuvą, bet pirma 
jos turi eiti Į Karaliaučių, Ry
tų Prūsuose, kame komisinin- 
kai jas perk rausto ir siunčia Į 
Lietuvą jau kaip vokiečių pre-

RYGA, Latvija, geg. 2(>. — 
Lietuvos premjeras Voldema
ras, savo ižmonos ir užsienio 
ministerijos sekretoriaus Balu
čio lydimas, praeitą penktadie
nį iš Kauno išvyko neoficia
liam vizitui Į Londoną.

Lietuvos diktatorius nori pa
sikalbėti su Britų užsienio rei
kalų ofisu žiemių rytų Euro- 
pos politikos klausimais.

Pasak pranešimų, Anglija 
esanti susirupinus neoficialiniu 
karo stoviu tarp Lietuvos ir 
Lenkijos.

MATHER, Pa., geg. 20.
•Mather Colli'eries kompanijos 
anglies kasyklose vakar, tuo
jau po 4 valandos po pietų, 
įvyko smarkus sprogimas, dėl 
kurio keli šimtai angliakasių 
buvo urvuose užberti. Gelbėto
jų partijos, kurios tuojau bu
vo pasiųstos į suardytas ir de
gančias kasyklas, dirbdamos di
džiausiame |>avojuje, šiandie 
iki pietų rado jau šešiasdešimt 
keturis sumaigytus, sudrasky
tus ir apdegusius žuvusių an
gliakasių kimus.

Trylika aoirliakasiij sii«rel>ė.jo 
patys išeiti laukan iš kasyklų,

nalistais.
Sovietų vargai dėl 

valdininkų su-
< gedimo

PEKINAS, Kinai, geg. 20.
Maršalas cang Tsolin, šiaurės 
Kinų diktatorius, atmetė Japo
nijos patarimą, kad pasitrauk
tų į Mandžuriją ir vengtų sto
ti sprendžiamon kovon su Pie
tų Kinais [nacionalistais].

Japonija buvo 
gui pasitraukti į 
įspėdama, kad j( 
pietiečių sumuštas 
tas bėgti, Japonija 
ti jam pasitraukti 

nes

KAUNAS. — Balandžio 23 d. 
kariuomenės teismas nubaudė 

Smith, 28 m. amžiaus, užsimu- po 6 metus sunkiųjų darbų ka
sė, o jos draugė Margaret Hoff- Įėjimo Aleksą Stanulevičių, P. 
man pavojingai užsigavo. Nelai- Raulinavičių ir Br. Luždikaus- 
me atsitiko netoli nuo Men- Į ką, kurie buvo kaltinami Aly- 
dora

Fašistai pradėjo nerimti dėl 
to, kad prieš porą savaičių, kai 
senatui buvo pasiūlytas priim
ti diktatoriaus .Mussolini su
taisytas naujas rinkimų įsta
tymas, keturiasdešimt penki se
natoriai, su Giolitli prieky, bal
savo prieš jį. šitokio “maišto” 
fašistai nesitikėjo. Dabar jie 
bijo, kad senate, kurio narius, 
einant konstitucija, skiria ka
ralius, opozicija labiau neis įga
lėtų. ir <kl t<> reikalauja, 
senatoriais butų skiriami 

fašistų partijos nariai.

VARŠAVA, geg. 20. [Chica- 
go Tribūne Press Service.] 
Vienas įkyriausiu lenkams klau
simų šiandie >yra jų byla su 
Lietuva, kuri, nuo laiko, kai 
lenkai pagrol»e Vilnių iš bol
ševikų [Netiesa. Ne iš bolše
vikų, bet iš lietuvių.], ligšiol 
laivo formalio karo padėty su 
Lenkija. Tautų Sąjungai nepa
vyko tokiai dalykų padėčiai pa
daryti galas.

Lit tuvių delegacija jau yra 
atvykus į Varšavą konferuoti 
su lenkais dėl ekonominio tran
zito sutarties.

Kalbėdamas apie tai, lenkų 
užsienio reikalų ministeris Za
leskis pasakė, kad lenkai turį

Rylai prasidėjus, dauguma ka
linių jau davė žinot teismui, 
kad jie ginsis, neprisipažinda- 
mi kalti tuo, kuo jie yra kal
tinami.

Visi sovietų laikraščiai už- 
nldyti ilgais bylos aprašymais.

Laikomi masiniai fabrikų 
darbininkų mitingai, kuriuose 
smerkiami “Doneco sąmoksli
ninkai’’ ir priimamos rezoliu
cijos, nikalaujančios, kad jie 
butų nubausti mirtimi.

NEW YORKAS, geg. 20.
Del tirštos miglos vakar Ne\\ 
Yorko uoste ir jūrėse susidūrė

Inivij. kurde litivm
buvo stipriai sužaloti, bet žmo

nių, kiek žinoma, niekas nenu-

NEWARK, N. J., geg. 20.
Nacionalis Socialistų partijos 
vykdomasis komitetas svarstė 
prezidento rinkimų kampanijos 
klausimus. Planuojama kampa
nijos kelionėms vartoti aero
planus.

S(;cialistų kandidatai 
prezidentus 
as iš New 
dentus — .
Reading, Pa

WASHINGTONAS, geg. 20.
- Vienintelis socialistas kon

grese, kongresmanas Victor L. 
Berger (Wis.), pateikė rezo- 
’iuciją, kad prezidentas Cool- 
‘ci-Ke sušauktų VVashinjfto'nan 
lai ptautiny konferenciją rep®- 

racijų sutarties sąlygoms ir nors kai kurie jų buvo sužei 
Versalės traktatui peržiūrėti.

Berger l)aweso planą vadi 
na fantastišku 
mas

Tur būt ne pyragai bu
vo kariuomenėj

FORT DAVIS, Panama, geg 
20. Parėjęs iš pratimų i ka
reivinę nusišovė. Jungt. Valsty 
bių eilinis kareivis John 
Schench, 19 metų amžiaus, u 
San Antonio. Jau pirmiau vie
ną kartą jis bandė nusižudyti.

BAYONNE, N. J., geg. 20.
Tidewater Oil kompanijos 

monėje kilo darbininkų strei
kas, samdytojams atsisakius iš
pildyti unijos reikalavimus. 
Streikuoja 2,000 darbininkų. 
Manoma, kad prie streiko pri
sidės dar 12,000 kitų šioje apy
gardoj aliejaus įmonių darbi
ninkų.
SELŽKELIŲ KLERKŲ BROLI- 
IA STOJA. ATUAL J FEDE

RACIJĄ

Maskvos 
Kaza- 

tapo nuteisti dešimčiai me- 
kalėjimo šeši sovietų taha- 
trusto direktoriai, kaltina- 
del išaikvojimo kelių milio- 
rublių.

Dagestano vyno trusto vie
nuolika direktorių nuteisti nuo 
penkių iki dešimties metų ka
lėjimo dėl išaikvojimo daugiau 
kaip dviejų milionų rublių.

Žiemių chemijos trusto de
šimt direktorių pasmerkti dėl 
kyšių ėmimo ir pardavinėjimo 
privatiniams spekuliantams ga
minių pigesnėmis kainomis, ne- 
kad jų pagaminimas pareina.

Smolenske suimtas ir į Mas 
kvą pargabentas visas “čekos” 
kriminalinių tyrinėjimų depar
tamento štabas, kaltinamas dėl 
urminio kyšių lupimo ir pa
pirkimų.

RYGA, Latvija, geg. 20. — 
Penkiasdešimt trijų tariamų 
Doneco sąmokslininkų byloj va
kar du kaltinamųjų inžinierių 
kreipėsi j tt ismą, prašydami pa
leisti jų advokatus, kurie bu
vo pačios sovietų valdžios pa
skirti kaltinamiemsiems ginti.

Abudu iinžinieriai skundėsi, 
kad paskirtas jiems ginti ad
vokatas Muraijov [Muravjov?], 
-itvykdamas pas juos į kalėji
mą, nuolatos kalbėjęs jiems, 
kad jie veikiausiai busią pa
smerkti mirties bausmei. Jis 
raginęs juos, kad jie pakeistų 
savo duotus “čekai” pareiški- 
nus, prisipažintų kalti esą, pri
sipažintų darę sąmokslus sovie
tų anglies pramonei sunaikin
ti ir pasiduotų teismo malo
nei.

Teismas jų prašymą išpildė.
Kaltinamieji neprisipažįsta 

kalti esą
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Waukegan, III.
Apie Uaukeganą ir VVaukegano 

lietuvius

Nors šiame mieste daug lie
tuvių gyvena, bet • veiklių ypa
tų, ypač rasėjų, randasi tiktai 
pora ir tie mažai parašo apie 
vietinius nuotikius, nors žinių

tai daug nėra reikalo rašyti.
Taipgi gyvena čia lietuvis ag

ronomas A. Dvylis, bet kuo
met jis nepasirodo lietuvių tar
pe, tai mažai kas žino, kad jis 
čia gyvena. Labai apgailėtinas 

i dalykas, kad nekurie lietuviai 
profesionalai bijo savo šešėlio, 
nors tarp lietuvių dirva jiems 
yra gana plati. . ,

CHICAGOS 
ŽINIOS

Taksų kilimas
Nepriklauso nuo gatvių 

taisymo

Armour parkas

yra daugybė. Taigi matau, kad 
man priseina ką nors parašy
ti apie minėtą miestą.

šis miestas stovi ant Michi- 
gan ežero kranto, apie 10 my
lių į šiaurę nuo Chicagos ir 
yra apie 170 pėdų augščiau 
už Chicagos miestą.

AVaukegane gyventojų ran
dasi 40,000 ir prieYniestyj North 
Chicago 9,000, viso 49,(XX). ?

Iš skirtingų tautų čia yra 
daugiausiai apsigyvenusių: lie
tuvių, slavų, finų, švedų ir len
kų; kitų tautų gyventojų yra 
po biskutį, kaip tai: makedo
nų, juodukų, žydų, vokiečių, 
italų ir maišytų šeimynų. N'ie- 
kurios tautos turi savo bažny
čias ir po dvi svetaini; vieną 
vadina bažnytinę, kitą — lais
vąją, nors vieni ir kiti atlan
ko abidvi svetaini laike kokių 
parengimų.

Vietiniai lietuviai

Lietuvių čia yra apsigyvenu
sių nuo 6,(MK) iki 7,000. Daug 
randasi tokių, kurie čia išgy
veno jau iki 30 metų ir finan
siškai gerai laikosi. Partyviš- 
kumas čia mažai reiškia, nes 
nė Vieni, nė kiti neprisilaiko 
savo principų. Daugiausia čia 
randasi katalikų ir tautiečių, 
o komunistų nėra nei tuzino 
ir jiems nėra progos čia vary
ti savo propagandą, nes neturi 
spėkų, aptart jeigu pasitaiko ke
lio nors bobelką pavilioti, tai 
visas jų pelnas ir principas.

Senbernių čia randasi apie 
30 nuoš. daugiau, negu senmer
gių arba gyvanašlių, tai vieni 
važiuoja i Chicago, kiti į kitus 
miestus norėdami pasismaginti 
ar apsivesti.

Kadangi lietuvių apgyvento} 
vietoj tranšportacija yra kel>- 
li, — tik omnibusai, tai kaip 
apsivedę, taip ir pavieniai tu
ri savo automobilius nuvažiuo
ti j dirbtuvę, taipgi nekurie 
važiuoja į dirbtuves omnibu
sais, arba eina pėsti gana to
li.

Didžiuma lietuvių turi nusi
pirkę savo stubas ir nekurie 
jau išmokėjo jas, bet randasi 
dar daug tokių, kurie net nuo
šimčių negali užmokėti, tai 
taip ir skursto laukdami geres
nės ateities.

Lietuviai profesionalai
Lietuvių profesionalų čia ran

dasi mažai, bet esantieji pada
ro gražų pragyvenimą. Dr. A. 
P. Gurskis, lietuvis dentistas, 
nors nepersenai čia apsigyveno, 
bet daro gerą biznį iš įvairių 
tautų žmonių ir kaipo senas 
praktikas, atlieka darbą gerai.

Lietuvis vaistininkas ir che
mikas Pranas šeštokas nors ne-. 
personai nupirko .vaistinyčią 
nuo miesto mayoro, bet darbo 
turi užtektinai ir- patarnauja1 
teisingai. Kadangi čia nėra lie
tuvio medicinos daktaro, tai 
jam priseina atlikti ir neku
rtas daktaro pareigas. Taipgi 
jis išrado vaistus ir turi pa
tentą sulaikymui plaukų nuo 
slinkimo ir iš dalies ataugini- 
ino; rezultatai esą stebėtinai 
pasekmingi, .lis savo mokslą už
baigė Valparaiso universitete 
ir yra registruotas trijose val
stijose, tai man išrodo, kad 

aukeganiečiams jis yra brau- į 
gus žmogus ir jie turi džiaug
tis turėdami savo tarpe tokį 
profesionalą.

taipgi šiame mieste randa
si kitas vaistininkas, W. Slo- 
zeac; kaip nekurie sako, jis 
yra pusė lietuvio ir pusė kito
kios tautos, liet kuomet man 
neteko patirti apie jo gabumus,

Lietuvių bažnyčia ir parapija
Vietiniai lietuviai katalikai 

turi Šv. Baltramiejaus bažny
čia, mokykla vaikams ir kk*- 
honiją. Mokykla yra mūrinė, 
nepersenai pastatyta; bažnyčia 
gi ir klebonija yra medinės ir 
sulopytos, baigia puti ir neku
rie sako, kad pastatytos “Kris
taus laikais.” Komitetai sutvė
rė naujos bažnyčios statymo 
fondą, bet iki šiam laikui su
aukota vos netoli septyni šim
tai dolerių. Nedėldicniais baž
nytėlė per pamaldas būna pil
na žmonių, kas parodo, kad 
tikinčiųjų yra daug, bet rėmė
jų bažnyčios labai mažai.

K u n. J. B. Kloris patarnau
ja parapijonams dvasios reika
lais; jis yra gana simpatiškas 
ir prielankaus budo žmogus ir 
nors Amerikoj yra augęs, bet 
pilnas lietuvių dvasios; taipgi 
geras literatas ir iš dalies po
litikierius. Kaip nekurtoms ku
nigams, taip ir jam priseina 
kaip kada nekaltai nukentėti 
nuo bobclkų ir “gerų parapijo
nų” nereikalingų kalbų.

Lietuviai politikieriai
Nors nekurie lietuviai mėg

sta save vadintis politikieriais, 
bet svarbių valdžios darbų ne
turi užėmę, nors yra gerų pro
gų. Jie neturi net lietuvio po- 
licisto, tai ką gi galima many
ti, kad jie galėtų užimti aug- 
štesnes valdžios vietas. Laike 
kokių nors politikierių agita- 
tyviškų susirinkimų lietuviai nu
eina padiskusuoti, paargumen- 
tuoti ir taip viskas užsibaigia 
iki kitam susiiinkimui.

Lietuvių svetainės
Vietiniai lietuviai turi dvi di

deli svetaini ir abidvi tinka lai
kyti koncertus, šokius ir per
statymus. Bet gaila, kad dide
liu koncertu čia dar nebuvo. 
Nekurie buvo sumanę užkvies
ti iš Chicagos “Birutę” ir p. 
Babravičių, kad duotų jiems 
gerą koncertą, bet dėl tūlų prie
žasčių tajx) atidėta iki ateinan
čiam rudeniui.

Vieną svetainę turi pasista
tę lietuviai katalikai ir vadina 
“Auditorija”; ji priklauso vie
tinėms lietuvių draugijoms. An
tra svetainė yra vieno lietuvio 
nuosavybe ir vadinasi “'Lietu
vių Liuosybės Svetainė.” šioj 
svetainėj rengia pramogas dau
giausia laisvamaniai lietuviai ir 
svetimtaučiai.

Dirbtuves
Dirbtuvių čia randasi daugy

be, l>et aš paminėsiu tiktai ke
letą, nes visų vardų nežinau. 
Pirmiausią vielą užima dratų 
išdiibystė, nes ten dirba daug 
daibininkų ir gauna gerą už
mokestį. Daugiau dirbtuvių ran
dasi: radio dvi dirbtuvės, che
mikalų ir vaistų dirbtuvė, po- 
pieros ir ko n vertų dirbtuvė, 
kriaučių ir šiaučių dirbtuves, 
laivų prieplauka, geležies lieji k-, 
los ir daug kitokių dirbtuvių. 
Tad nėra stebėtina, kad ir be
darbių čia randasi mažai ir lie
tuviai išgyveno šiame mieste 
nuo 20 iki 30 metų. Pribuvu
siems iš kitų miestų lietuviams 
nėra sunku čia' darbą gauti, jei
gu nori dirbti, bet geda vieti
niams lietuviams, kad bando 
ignoruoti naujai apsigyvenu
sius žmones.

“Akla kiaulė”
Kaip kituose miestuose, taip 

įr čia žmonės mėgstu pasida
ryti “naminėiės” pasismagini
mui, bet vaidina vietoj “moon- 
shine” — akla kiaulė (Blind

Sekmadienyje, gegulės 27 d., 
bus oficialiai įvestos dvi nau
jos žaismės šiame parke. Viena 
jų yra “La Bocce”, o kita — 
“Balito”. Jrengta joms specia
lu vieta. Sekmadienyje čia bus 
suruoštas įdomus ir įvairus pro
gramas. Armour parkas randa
si 215 West 33rd street.

Moosehart kon
vencija

Chicagoje, nuo 3 iki 6 dd. 
birželio, bus laikoma didžiulės 
organizacijos konvencija. Tai 
bus Moosehart International 
Convention. Konvencija įvyks 
Ashland Boulevard Auditorijo
je. Tarpe įžymesniųjų asmenų 
kcnvcncijon atvyks James J. 
Davis, Jungtinių Valstijų dar
bo sekretorius. Jis, mat, yra 
šios organizacijos generalis di
rektorius.

Pasaulio karo vete
ranų domei

The Imigrants Proteclive 
League of Chicago (Imigrantų 
Apsaugos Lyga Chicagoje) no
ri atkreipti svetimšalių didžio
jo karo veteranų dėmesį į tą 
faktą, kad veteranai, gyvenan
tys Jungtinėse Valstijose ir tu
rintys garbingą paliuosavimą iš 
armijos, gavo tokią privilegiją 
tapti pilnais šios šalies pilie
čiais, kad nereikalaujama iš jų 
darodyti, jogei jie išgyveno šio
je šalyje penkerius metus ir 
vieną metą toje valstijoje, kur 
jie nori gauti popieras; jie pri
valo tiktai patiekti afidavitus 
dviejų piliečių liudininkų, ku
rie norinčius gauti popieras 
veteranus pažįsta (kartu su po- 
pieromis jų paliuosavimo iš ka
riuomenės) Natūralizacijos Biu
rui, kambarys 776, Pašto tro
besyje. Jiems nereikalinga liu
dininkų kai dėl jų moraliu po
būdžio arba pripažinimo Kon
stitucijos principų; šie faktai 
buvo parodyti jų tarnyba ar
mijoje ir garbingu paliuosavi- 
mu iš kariuomenes. Ta privi
legija buvo garantuota svetim
šaliams veteranams Kongreso 
aktu iš kovo 6, 1921, kuris veiks 
iki gegužės 26-tos dienos, 1928 
metų. Po gegužės 26-tos, 1928, 
svetimšaliai veteranai, kad ga
vus pilnas pilietines popieras, 
turės pereiti tokią pat proce
dūrą kaip ir visi kiti svetim
šaliai šios šalies gyventojai. Ly
ga ragina visus svetimšalius ve
teranus, kurie nepasinaudojo 
šiuo Kongreso patvarkymu, 
įteikti prašymą natūralizacijos 
popierų pirm gegužės 26-tos, 
1928.

Išrodo, kad daugelis žmonių 
įgijo nuomonę, jogei kilimas 
taksų šiokiu ar tokiu budu yra 
pasekme taisymo miesto gat
vių. Taip, suprantama, nėra, 
kadangi nei kiek pinigų, sumo
kamų taksomis pavieto kolek
toriui, negalima naudoti paden
gimui lėšų, surištų su taisymu 
gatvių Chicagoje.

Vienintelis fondas, iš kurio 
eina pinigai taisymui gatvių, 
yra Vehicle Tax, ir miesto ta
ryba aiškiai nusako autoriza- 
vimą tokių išlaidų, t. y. kaip 
tokios taksos turi būti sunau
dotos.

Kad pašalinus nesusipratimus 
kai dėl to, kokiu budu naudo
jama , Vehicle Tax Fund gat
vių taisymui, aš paduosiu trum
pas ištraukas, liečiančias pa
tvarkymus gatvėms taisyti:

“Pirmenybė turi būti duota 
toms gatvėms, kuriomis dide
lis judėjimas plaukia.

“Kad gatvė turi būti panau
jinta specialiu assesmentu, kai 
metinis užlaikymas ir taisy
mas gatvių-kaštuoja brangiau, 
ne kad naujas gatvės nukloji- 
mas ir lėšų padengimas ryšy
je su tuo nuklojimu.

“Kad tokia darbas butų at
liekamas tik miesto tarybai spe
cialiai autorizavus:

(a) Didesnės pataisos, ku
riose lopymas užima daugiau 
negu 15% bloko ploto.

(b) Išlyginimas gatvių bile 
kurios rųšies, o taipgi pripil
dymas grūstų akmenų”.

Chicagoje yra 697 mylios 
gatvių, grįstų grūstais akme
nimis ir kitokiu materiolu, ne 
labai ilgai laikančiu, ir šian
dien jau taip pasenėjusiu ir ne
dėvėtu, jogei jų nebegalima pa
taisyti iš Vehicle Tax fondo. 
Atbudavoti ar atitaisyti šias 
gatves reikalinga butų sumos, 
daugelį kartų stambesnes, ne
gu visas Vehicle Tax fondas, 
ir neliktų nieko pataisai gat
vių, nužiūrėtų miesto patvar
kymais ir turėtų domėję, kai 
tapo įsteigtas šis fondas.

Valdininkų pareiga yra su- 
pažinti publiką su įstatymais 
ir faktais, o kuomet piliečiai 
žino įstatymus r ir faktus, jie 
yra kantrus nesitikėti to, ko 
negalima tikėtis.

Richard W. Wolfc
Viešųjų darbų komisionierius.

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

Visus darbas užsakytus gegužio mėlio- 
«yj bus atliktas pigiomis kainomis. Tai 
yru pi-rututoma VIENODU KAINU Siste
ma musų apielinkiij Deniui Ofisų.

SKYRIAUS OFISAS
1800 S'. Halsted St.

Dantų .Setus už %
$25 setas ........  ....................... $12.60
$16 setas ..........    $7.50
$10 setas .....................$5

$5 
$5 
$5 
$2 
$1

VEIDAS 
PRIPIL

DOMAI— 
JIE TURI 

TIKTI
(■erluiisls auksinis darbas už V- 
Geriausios Auksinės Crowns .... $2.50 
Geriausi Auksiniai 1’illings . $2.50
Geriausi Auksiniai Tilteliai ... $2.50 
Alloy Eillings .................................
Sidabrinių Fllings ............................. 50e

Išvalymas dantų 50<.
Šių kainų negausite musų didžianijam 

ofise. DIDYSIS OFISAS įsteigtus 23 me
tai atgal.

Tol. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

Akys, Ausys, Nosis, Gerklė

Specialus Akinių Kainos 
Paauksuoti .... $4, $b, $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 lubos

Valandos: 9—5, Nodėlioj 10—12

P K o ne VuginiH 2 <) 5 ą

JOSEPH VILIMAS
N a m u .S t a t y m o 
KON TRAK TORIUS

Į‘1558 S W i,. Ii I c na v. Avc ( Ihiaiįo, III

Budriko Radio 
Skyrius

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

RCA Radiola 18 už $187.50 
su tūbomis

Atwater -Kent 37 už $110.50 
su tūbomis

Atwater Kent 38, 8 tūbų už 
$150.00 

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

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

šitas gražus, nau
jas Radio — 
Freshman arba 
Atpratę r Kent, 6 
tūbų prijungia
mas prie elek
tros. Radio su 
visko, nieko dau- 
giaus nėr e i k i a 
pirkti, už $87.00

Šitos Victor Vic- 
trolos kaina $12 

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, UL 
Tel. Blvd. 4703

'įbnik
For Cuts and Woundi

Apsisangokit ižaikritimo! 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba įsibrėžimą su šiuo ne
nuodijančiu antiseptika 

1 Zonite užmufta bakterijas, 
I Ir išgydo.

Babies Love It
Del skilvio ir viduriu ■Mma- 
fumų ii priežasties dantf 
augimo, nieko nira geresnio 
kaip lis saugu Kūdiki* 
Laxative.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACDOS BANKO

Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį save 
kvito ir gavėjo vardą.

t Pinigus gavo:

M

Pig); gal vardą tokį davė dėl
to, kad nekurie nuo aklos kiau
lės apanka.

Lietuvių laikraščių skaitytojai

Iš lietuvių laikraščių daugiau
siai skaito “Naujienas” ir ran
dasi netoli 300 skaitytojų; taip
gi nekurie skaito “Keleivį”, 
“Draugą” ir “Vilnį.”

Užbaiga
Prie užbaigos turiu pridėti, 

kad apie šį miestą norint vis
ką aprašyti, Vai reikia pašvę
sti daug laiko, pusėtinai pavar
toti smegeninę ir turėti tam pa
sišventimo. Dabar lai kiti la
šėjai parašo apie tai, ko aš ne
aprašiau. Bet jeigu jie snaus, 
tai kitą sykį aš vėl parašysiu 
daugiau, kuomet busiu pilnas 
energijos ir gero ūpo.

— Pranašas.

THE HAYES DENTAI AFFICES 
Inę.

DR. T. T. WO()LLENS, Pres. 
326 South State Ht. 
l’lione llurrlson 0751

MUS. WlN8L0W*t
Syrup

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

3514-16 Rooscvelt Rd. 
arti St. Louis Avė.CHICAGO, ILL.
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-ta Gatvė

23251—Onai Saunoraitei 
13284 M. Vainorienei 
14752—D. Skinderienei 
14634—L. čiprinskienei 
14760 J. Anilioniui 
14643—J. Kasparavičiui 
14795—J. Zamoksliui 
14779—0. Kalašinskaitei 
24826—J. Labuč 
14766—J. Jeraminui - 
14656—S. Sereikaitei 
14763—A. Karbauskieeni 
23266—D. Lukoševičiui 
14663—M. Krasauskienei 
14794—A. Marcinkevičiui 
14785—A. Gulbinienei 
14672 S. Ambrulevičiui 
14679—Vyr. Lt. E. Kučauskiui. 
24816—Kotrynai Liherienei 
14514—Kazimierai Zansitaitei 
14522 Jonui Bielavičiai 
13277—Onai Pašakarnienei 
13280—Jevai Kraujutienei 
23244 - Antanui Gildučiui 
24051 —Jevai Eidukevičienci 
24063—Stanislovui Vitkui 
56372 Mateušui Baltrūnui 
14753—Domic. Burneikienei 
14632—Veronikai šepkienei 
14754 Aleksand. Stalmokienei 
14755—Elžbietai Jurgutienei 
14780—Barborai Lekienei 
14787 Barborai Vainauskienei 
14652—Magdalenai Markienei 
14658—Onai Masiuliukei 
14660 Barsukienei Valerijai
14776 Mykolui Dapkui 
14797— Marij. Laurinaitienei 
14796—Mortai Dziskienei 
14799—Onai Ručinskienei 
14668—Marijonai Jurinienei 
14788—Vladislovui Putvinskui 
23252—Dr. Povilui Perevičiai 
14786—Marijonai Kaupienei 
23254 Marijonai Platakaitei' 
23268—Onai Jankauskaitei 
14790—Bronei, Vlado, Prielgau-

skaitei
14764—Onai Gricienei 
14659 Mortai Marcinkienei 
14666—Juozapui Adomėnui 
25259—Kodasevičienei 
14772—Marcelei Adomavičiūtei 
14655—Kazimierai Savickienei 
23255—Povilui Petraičiui 
23265—Zofijai Maruškaitei 
13294—Rubazevičienei Petron. 
24075—Uršulei Sodneckienei 
24191 Petrui Leskauskui 
24092—Pranciškai Kuilienei 
24100 Antanui Vildžiui 
24102 Barborai Miniauskaitei 
56380 - Antanui Jonikui 
95995—Stasiui Kačiuliui 
23275—Afemijai Raulevičaitei 
23274—Vincentui Bulevičiai 
23277—Pranciškai Saldukienei 
14680—Marijonai Gaisrienei 
14702—Juozapui Bukauskui 
23270—Stefanijai Papendick 
14687 Apolon. Karbauskienei 
14696—Barborai Mikutaitienei 
14695 Antoninai Bukauskienei 

1002 Albienai Sadovski
14556—Kazimierai Jakaičienei 

1024—S. Jonušaičiui
14592—Onai Lendraitienei 
24820—Ogotai Balvočienei 
14610 Antanui S. Narbututui 
14613 Petrui Budžiui 
24049—Uršulei Služienei 
24052—Onai Zautrienei 
14639 Juozapui Budui 
14667—Magdalenai Sakaus- 

kaitei
23257—Pranciškui Radžiui 
23258—Stanislovui Radžiui 
23256—Bronislavai Druktai- 

nienei
14653—Salamonui Minkui 
14774—Stasiui Janušiui 
14784—Antanui Ūsui 
13293 Petronėlei Dirmantienei
14777 Onai Sakalauskienei 
14781—Barborai Budginienei 
23263—Kotrinai Balčaitienei 
14793 Kotrinai Stasaičiukei 
24077- Jurgiui Rudžiui 
24078—Antanui Nugarui 
24083—Vincentui Butkui

24093 Antanui Dragūnui 
24096—Onai Bagdonavičienei 
24103—Onai Rudienei 
56578—Barborai Jucienei 
56381—Jonui Geidraičiui 
56386 Marijonai Saldukienei 
95994 Juzefai Majauskienei 
13295—Aleksandrai Onos 

Beniušytei
13296 Vincui Leščinskiui 
13297— Magdalenai Spargonie- 

nei
14689—Barborai Balčiūnaitei 
23272—Jonui Tacaliui 
14683—Petrui Baltrūnui 
14688—Kazimierui Šimkui 
14670 Marijonai Ambrulevi- 

čienei
147(M)—Kazimierui šešelgiui 
14701—Petronėlei Tereskienei 
14699—Barborai M i lai te i 
14703—Monikai Jasiukienei 
2.3276 Salomijai Murauskienei 
13298 Jevai Barkauskienei 
13300—Antanui Zavackui

; 14682—Karoliui Jurėnui 
14685 Petrui Marcijonui 

j 14698—Aleksandrai Mandri- 
jauskaitei

. 133115—V i k ta i Mikei ionienei 
13303—Marijonai Ayalienei 
14712—Onai Stačkuvienei 
14720 Antanui Bertauskui 
14728—Aleksandrai Samaus- * 

lienei
14735—Rozalinai Tamkevičienei 
23286—Anelei Černauskienei 
14707—Liudvikai Večenaitei 
14730 Magdalenai Liaugmi- 

nienei
i 4724 Anelei Malakauskaitei 
14721—Marijonai Bradaus- 

kienei
'22694—Antanui Sebeckui 

14733 Marijonai šalkauskaitei 
23285—Elzbietai Bagočienei 
23282—Kazimierui Bogučens- 

kiui
24104—Socialdemokratui 
24112—Marcijonai Karosienei 
24126 Olgai Daugvilienci 
24133—Jadvigai Suliokienei 
24136—Olesei Sadakerskiutei 
56390—Vincui Murauskui 
56401—Niciforui Vizgintui 
23865 Adelei Ylakienei 
56320—Jonui Rutkauskui 
11190—Palionį jai Jokubaitienei 
14562 Domininkui Pliauskai 
14561 Pranui Valanticjui 
23235—Justinui Jakaičiui 
21(M)8—Ignacui Petkui 
23246 Apolonijai Mažeikienei 
14636 Marijonai Jurgelaitei 
14789—Eugenijai Eirošiutei 
21827—Domininkui limbai 
14767 Jevai Gulbinienei 
1 1768—Teofiliui Badzišauskui 
14769 Agotai Kalauskienci 
14779- Onai Benediktienei 

Paulauskienei
,14800—Juozapui Bukiui
22693—Agnieškai Dambraus

kienei
23261—Agnieškai Vištartienei 
23262 Agotai Pelaiticnei 
13291—Stanislovai Palčinskie- 

| nei
23253 Ipolitui Mockui 
23267—Ipolitui Lukošaičiui 
14669 -Veronikai Jodelienei 
14775 Adomui Šimkui 
56382—Adolfinai Jucevičicnei 
21071—Agnieškai Vilčinskienei 
21079 Kotrynai Bimkevičienei 
24080—Juozui Mažeikai 
24086 Zofijai (iailienei 
24090 Bronislovui Kazlauskui 
21091—Jonui Masidunskiui 
24099—Vladai čiurlioniutei 
56379 Agnieškai Butkienei 
56383 Juozapui Bupainiui 
56381 Barborai Kiudiviiei 
56385 Juliui (lelažninkui 
14706—Stasei Milkintaitei 
1 1681 Vladui Budavui 
11675 Viktorijai Vilimaitei 
1 1671—Veronikai Žukauskienei 
14673—Marijonai Pašakarnie

nei * 1H f
13306-Onai, Adomo, Vaitulio-

24088—Julijonai Gečienei niutei
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MUSŲ MOTERIMS
.........   ■- Veda Dora Vilkienė ■■ ■■ *

ITALIONIšKAS RAVIOLI

11-2 puoduko smulkiai sukapo
tos tušytos jautienos (pot 
roast)

*4> puoduko sukapotų, virių 
špioakų

% puoduko sutarkuoto roma
niško “Roman” sūrio

% puoduko baltos, sausos 
duonos trupinių

1/2 sv. kiaulienos dešrelių 
(pork sausage)

a
1 dalis sukapoto česnako
2 kiaušiniai
Druskos ir pipirų

Viską kartu sumaišyk ir per
leisk per malamą mašinėlę. Pri
dėk keletą šaukštukų tomatų iš 
blokinės ir viską gerai išmai
šyk.

Padaryk tešlą kaip dol koldū
nų. Padaryk mažus koldunėlius. 
Pridėjus j juos mišinio, išvirk, 
padaryk dažalą iš tomatų ir sun
kos, kurioj mėsa virė, užpilk 
ant koldunelių ir apiberk tar
kuotu suriu. Paduok karšius.

KORNAI IR ŽALI PIPIRAI

3 puodukai virtų komų
1 šaukštas žalių, sukapotų 

pipirų
3 šaukštai sviesto
4 šaukštai saldžios Smetonos
Sudėk kornus j skauradą, 

pridėk sviestą ir duok pavirti, 
pridėk žalių pipirų ir virk pa
ko) visa sunka beveik bus su
virus. ♦ įt fI ; f F

H
• • — v♦ • u

3415—Suknelė—Labai elegantiška 
sporto suknelė. Galima siūdinti iŠ 
geresnės, šilko materijos arba iŠ 
pigesnės, vilnonės materijos. Su
kirptos mieros 14, 16, 18 ir 20 mie- 
ros.

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

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

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

siųsti man pavyzdį No _________
Mieros __________... per krutiną

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst)
---------------.---------------------------------------- y

PRIKIMŠTI, ŽALI PIPIRAI

N r. L Su Jautiena.
1 svogūnas
8 žali, dideli, gražus pipirai
1 sv. maltos, neriebios jautie

nos
1 kiaušinis
1 šaukštukas druskos
1/8 šaukštuko pipirų
1 šaukštukas svogūnų sun

kos. Nuplauk pipirus, nupiauk 
viršūnę, išimk sėklas. Sumaišyk 
visus pridėčkus kartu su mėsa 
ir mišiniu prikimšk pipirus. 
Sudėk puodan pripilk truputį 
vandens, įdėk sviesto ir virk 
pakol pipirai bus minkšti. Pa
duok karštus.

N r. 2. Su Vištiena.

6 žali pipirai
2 puoduku virtos, maltos 

višiienos arba veršienos.
2 puoduku virtų ryžių
1 puodukas perkoštų virtų 

tomatų
1 šaukštas tarkuotų svogūnų
2*/į šaukštuko tarpyto svies

to
į puoduko buljono

2 šaukštai baltos duonos tru
pinių

Pasielgk taip pat kaip su 
jautiena prikimšk ir virk ant 
mažos ugnies, tik prie pabai
gos vietoj svicstd, dėk tomatų 
sunką ir apiberk baltos duo
nos trupiniais.
Nr. 3. Italijonišku būdu pipirai

2 tuzinai žalių pipirų
1 sv. maltos jautienos arba 

kiaulienos

3412

3412—Naujoviška, vasarinė suk- 
' nelė, labai patogi kiekvienai progai. 
Į Galima siūdinti iš lengvos šilko ma
terijos arba kitokios lengvis mate
rijos. Sukirptos mieros 16 ir 18 
metų, taipgi 36, 38, 40, 42, 44 ir 
16 colių per krutinę. 36 mielai 
reikia 3‘4 yardų, 40 colių materi
jos.

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

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

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

siųsti man pavyzdi No _________
Mieros ..........................  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.) 
k......------------------------------------ —

1 •: puoduko geros allyvos
1/2 puoduko besėkliu razinku 
’o sv. sumaltu kivkesŲ 
•/2 sv- pignou (I ta Ii joniškų

riešutų).
*/4 sv. Komiui suiro
3 kietai virti kiaušiniai, su

kapok.
Pakaitink 3 šaukštus alyvos 

ant skaurados, pridek mėsa su 
druska ir juodais pipirais, kaip 
pasikeptus pridėk likusius pri
dėčkus ir supilus likusią alyvą 
viską kartu išmaišyk. Nuvalyk 
pipirus ir pripildyk mišiniu. 
Paimk “tooth picks” ir uždė
jus atpiautą viršų pipiro, su- 
šegk su “tooth pick”. Pa
kepink truputi alyvos ant skau
rados, padėk prikimštus pipi
rus tegul truputį pasikepina.

Apipilk sekamu dažalu: Už
pilk ant pipirų tegul dar ver
da 15 minu tų.

1 kvorta perkoštų virtų to
matų

1 svogūnas, smulkiai supiaus- 
lytas truputį tarkuoto česnako

I šaukštą alyvos 
Paduok karštus.

KEPTA BULVIŲ KOŠE

2 puoduku virtos bulvių ko
šes, šaltos

2 šaukštu sviesto
2 kiaušiniu

I puodukas pieno arba sal
džios Smetonos

Druskos ir pipirų.
Išmaišyk bulves su sviestu 

pridėk gerai išplaktus kiauši
nius. Druskos ir pipirų pagal 
skonies, viską gerai sumaišyk 
ir gerai išplak. Sudėk į gerai 
išsviestuotą indą ir kepk karš
tame pečiuje pakol viršus gerai 
parus.

ŠOKOLI ARINIS DUONOS PU
DINGAS

1 puodukas baltos duonos 
trupinių

2 puoduku karšto pieno
1 torielytė šokoliado
!4 puoduko vandens
% puoduko cukraus
1 kiaušinis
]/i šaukštuko druskos
V2 šaukštuko vanillijos
1 šaukštas sviesto.
Įmerk duonos trupinius pie

nam Virk šokoliadą su pienu 
ir cukrum. Sumaišyk kartu ir 
pridėk likusius pridėčkus. Kepk 
nekarštame pečiuje pakol su- 
storės. Išpradžios apdengk, o 
paskui nuimk dangtį, tegul ge* 
rai parus.

Paduok karštą arba šaltą su 
saldžiu pienu arba Smetona.

5 kiaušiniai
1 puodukas ląbai smulkaus 

kaip miltai cukraus.
•>j puoduko miltų, persijotų 

3 kartus. Išplak gerai trynius 
su cukrum. Pridėk persijotus 
miltus ir išplaktus baltymus. 
Išpilk ant 7 pajams kepti blo
kinių, gerai išsviestuotų ir mil
tais išbarstytų. Kuomet iškep
si tuojaus išimk iš blokinių to- 
rielių.

Perdek sekamu mišiniu:
3 kiaušiniai
1</2 puoduko cukraus 

sv. saldaus šokoliado.
truputį vanillos
Virk dvigubame puode viską 

kartu nuolat maišydama. Kuo
met su t irstės, duok atšalti tru
putį, pridėk pusę svaro saldaus 
sviesto ir gerai išmaišyk. Per
dek šiuo mišiniu visas eiles ir 
aptepk viršui, iš šonų visą ke
ksą. t Tegul pastovi 21 valandas 
prieš laiduosiant stalan. 

k -- • —- ■ ■■ -I II ■ . I »
4—1 1 ’ ' *

4-TA METINĖ 
MOTERŲ 

PASAULINĖ 
PARODA

Gegužio 19—26 (apart 
nedeldienio)

300 Gražiausių Parodų 
Atlankykit svetimkalbių skyrius 

Specialia programas kasdie nuo 
12 dienos iki 10:30 vakare

COLISEUM
įžanga 50c. — vaikams 25c.

b—............. ....... ..............

/

NAUJIENOS, Chicago, 11!.
....... . ii ................................", .. ..... , I1

VOKIŠKAS OBUOLIŲ KEKSAS

Iškepsi tuo laiku kuomet pie
tus virsi.

2 puoduku miltų
14 puoiluko cukraus
4 šaukštukai baking pauderio
1 šauksi akas druskos
I šaukštai taukų arba sviesto 

I kiaušinis
'Yi puoduko pieno
Obuolių, riekutėms supiausty- 

tii, cinamonų
Bent keletą kartų persijok 

kartu sumaišius visus sausus 
pridėčkus. Sudėk taukus ir su 
šakutėmis maišyk taip, kad visi 
taukai gerai susimaišytų su 
mišiniu iš miltų ir prieskonių.

Išplak kiaušinį sumaišius jį 
su pienu ir pripilk prie pirmo
jo mišinio. Išskleisk tešlą ant 
i stau kilotos klėties % colio sto
rio. Apdėk visą supjaustytais 
obuoliais. Apibarstyk cukrum ir 
cinamonais ir apdėk šmotukais 
sviesto arba taukų. Kepk kar
štame pečiuje 20 iki 30 miliu
tų. Paduok karštą, jeigu nori 
gali paduoti vieną arba su se
kamu dažalu:
Vanillijos arba Citrines dažalas

Galima laikyti keletą dienų; 
nesuges.

■/> puoduko cukraus
I šaukštas kornų krakmolo 

•‘)j puoduko vandens
I šaukštas sviesto
1 šaukštukas vanilijos 
truputį druskos i i

xzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

čia Yra Tvirtumas!

piLZENBĄUR

■« r niuirj •)

MALT

SEPTYNIŲ EILIŲ KEKSAS

VELTU!
Gausite ftigh - bąli 
stiklą 25c. vertes 
veltui prie kiekvie
no keno Pilzen- 
baur. Gaukit tą 
stiklą šiandie.

THE PIUEN8RMI C0.. CHICAGO

Specialia pasiūlymas vertelgoms.
Pbone Ilaymarket 8335

YTTTmxnXXXTTT»ITXTTin

MŪRINIS arba MEDINIS

ČIA įmokėti — kiti lengvais 
y I U mokėjimais į 24 menesius 
Musų speciališktimas yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokių stylių ir ryšių.

Pakeliame namus, padedame konk- 
ry.t pamatus. Visoks cementinis dar
bas, perdirbame porčius ir sunpar- 
lorius. Mielu noru priduosime ap- 
skaitliavimą ant pareikalavimo—be 
užmokesties. Mes einame visur, Chi- 
cagoje ir j, priemiesčius. Prisiųskite 
savo vardui adresų jeigu norite in
formacijų.
Vardas ........................... ......................
Adresas .................................................

Quality Construction Co.
North Shore ofisas ir Yardai 

119 Chicago Avė.
Tel. University 8950 arba 

Rogers Park 8270

iš-

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti j tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Sumaišyk cukrų su krakmo
lu, supilk verdantin vandenin, 
nuolat maišyk ir virk pakol su- 
I irstės. IVidčk sviestą, vanil- 
liją ir druską. Del citrinos sko
nies gali vartoti pusę citrinos 
sunkos vietoj vanillijos.

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 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 į vakarus nuo Halsted St. 
Phone Canal 2544—2545

S. S. LEVIATHAN
59,551 tonų, 947 pėdų ilgio

Gegužės (May) 26tą, 1928
Lietuva Apvaikščioja Dešimti Metų 

Savo Nepriklausomybės

ERIE
|jk Ekskursija išvažiuoja iš Chicagos ge- 

1 >gužės 24-tą, 1928, 11-tą valandą ryto 
geležinkeliu ERIE R. R.

Svarios, Grynos, Sveikos ’• 
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murinę* Valo, Gydo, Atžvieži- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knygutė MEye Care” arba Eye 
Beauty” Dykai

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaininavimas atidengs jusų tikrų ligų ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugrys. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jusų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina- 
vimo — kas jums yra.

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

Kambariai 1012, 1015, 1018. Imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS

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

JOHN J. ZOLP’O
Specialė Eskursija

Į Lietuvą
Pasaulio didžiausiu laivu

JOHN J. ZOLP’O
Ekskursijos palydovas 

Frank J. EliasI *
■ Visiems gerai pažįstamas, kuris rūpinsis jusų reikalais kelionėje 

iki pat Klaipėdos, taip kad visiškai nei-eikės vargo turėti su jusų 
bagažu ir kitais kelionės reikalais.

Dar yra laiko
kelios dienos. Galite prisidėti prie tos ekskursijos 
ir linksmai su dideliu buriu važiuoti Lietuvon di
džiausiu laivu LEVIATHAN.

Ateikite pasiteirauti pas
4559 South Paulina Street 

CHICAGO, ILL.

e—r 4T ■ ■■■■m, ‘ -------
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Šame 
v Price
for over 35 years 

ounces for 2SC 
ŪSE LESS 

than of high 
priced brands

MILL1ONS OF POUNDS 
USED BY OUR GOVERNMENT

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBES” KNYGYNE 

t

VIRfiJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta..........-.......................... 12.50
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ......  >1.50
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .......................................... >3.00
Šioje 785 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir aržiausias

KAUNO ALBUMAS .................................................................... 50c
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KREVfiS RAŠTAI. Septyniuose tomuose --------- ----- -- $7JNI
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ...............    50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS .........................................................  55e
Namų darbai, naminė sąskaitybi ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

LISTERINE

iMade by
lambsrt Pharmaca! Co., SsiM Loek. U. S. A. 

MaMSMKMSKNteMMMMaSM*——

Pirkit nuo m n tų oltello kai
nomis. Copper rot) ratinis Iii- 
dytuvas virtnvėa boileriui, 

Klauskite Pono Mušti.

Peoples Plumbing & 
Heating Supply So.

<H<> Milwaukee Avė., 
461 N. Halsted Ht.

Haymarket 0076—0070

MOKYKLOS NURSa, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURft- 
TŲ ŽINOTI ŠITA

KALBĖDAMA aukStcanta mo
kyklai merginoms apie aama* 
nine higieną, patyrusi distrik- 
to nursd nasaki:

“Viena pagrindinių taisyk
lių dėl merginų sveikatos, rai- 
kla užlaikyti sistemą norma
liame stovyje. Normalia mank- 
ttinimas ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes jie 

[nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamas. Paimk iaukltą kiek
vieną vakarą. Jos nepadarys 
nesmagumo.“

I
 Nujol galit vartoti netu
rint kaip jus jaučiatės. Kiek
viena moteris privalo turėti 
.buteli namie.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko- . 
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
'pAI yra piuku jeigu gali taip

J padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin. x

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

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

Didelė tūba. Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharroacal Co., Saint 
Lo«is, U. S. A. e
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Escept Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co. Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates:
18.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago. 
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dėjo savo dvasiškų tėvų ir augintojų. Tai kažin kiek 
Lietuvos žmonių dar tebėra patenkinti dabartiniu “tau
tišku” režimu?

“NURIMO” BE $10,000,000

MASKVOS “NUOPELNAS” 
FRANCUOS RINKIMUOSE

Anądien mes padavėme iš
traukų iš Paryžiaus klerikalų 
organo “Croix”, kur sakoma, 
kad tik ačiū komunistams 
Francijos parlamento rinkimuo
se atžagareiviai išsigelbėjo nuo 
sumušimo. Paklausykime dabar, 
ką rašo apie tuos rinkimus kau
niškio “Lietuvos Aido” (Volde
maro organo) korespondentas:

siskyrimas ir savo kandidatų 
palaikymas per antrą balsa
vimą tiktai duoda progos ‘re- 
akcijonieriui’ laimėti.”
Maskva patarnavo reakcio

nieriams, dėl to nėra jokios 
abejones. Ar ji nežinojo, kad, 
liepdama savo pastumdėliams 
Francijoje skaldyti darbininkų 
balsus, ji padės atžagareiviams? 
Kur tau nežinos! Ir mažas kū
dikis galėjo iš anksto numatyti, 
kad Bucharino padiktuota 
Francijos komunistams taktika 
bus naudinga klerikalams, kon
servatoriams ir nacionalistams. 
Tai kodėl gi Rusijos bolševikai 
ėjo talkon Francijos reakcio-

Įkaitintas orets. Panašios rų- 
šies spindulius leidžia ir saulė.

Pramonėj temperatūros regu
liavimas yra labai svarbus daly
kas. Pavyzdžiui, imkime indų 
isdirbystę. Indai yra deginami 
ir džiovinami tam tikruose pe
čiuose, kur bandoma palaikyti 
vienoda temperatūra. Aišku, 
kad paprastas termometras ne
tinka pečių temperatūrai ma
tuoti. Tam tikslui yra reika
lingas kitoks prietaisas.

Mokslininkai kaip tik ir išra
do tokį prietaisą. Su tuo prie
taisu yra labai lengva patirti 
pečių temperatūrų. Kaip jau 
buvo minėta, iš degančio pe
čiaus eina šilimos spinduliai. 
Prietaisas surenka tuos spindu
lius ir užrekorduoja jų inten
syvumą (karštį).

Bet Marsas juk nėra degan
tis pečius. Tad kuriuo budu

Mes manėme, kad Voldemaro valdžia, sutikusi da
ryti taiką su Lenkija, paliekant Vilnių lenkų rankose 
kovos, “kaip liūtas”, dėl dešimties milionų dolerių atly
ginimo, kuris buvo pareikalautas iš lenkų Karaliau
čiaus konferencijoje. Bet apsirikome. Kauno konferen
cijoje Lietuvos valdžia jau reikalavo tik $7,500,000.

Kaune, kaip telegramose buvo pranešta, derybos su 
lenkais ėjo prastai. Mat, gyventojai yra nusistatę prieš 
valdžios nuolankavimą Varšavai, ir lenkų delegacijai

“Šis balsavimas yra nau
dingas valdančiai partijai. 
Prancūzų kairieji jį priėmė 
norėdami 1928 m, pilnai lai
mėti. Tačiaus jis juos kiek 
apvylė, nes toks balsavimas 
gali būti tada tiktai tikslin
gas, kada duoda galėjimo 
padaryti stiprią koncentraci
ją. Prancūzų komunistų iš-

nieriams'
Ėjo dėl to, kad Maskva bijo

si demokratijos daug labiau, ne
gu atžagareivių. Jeigu Franci
joje butų laimėjusios kairiosios 
partijos ir butų tenai susida
riusi kairioji valdžia, tai tas 
reikštų smūgį diktatūros idėjai 
ne tik Francijoje, bet ir visoje 
Europoje.

išvažiuojant iš Kauno jie net pavaišino ją supuvusiais 
kiaušiniais. Voldemaras čia negalėjo perdaug pataikauti 
lenkams. Todėl nesuprantama, kad jisai staigiai suma
žino savo reikalavimą visu ketvirtadaliu.

Be Vilniaus nurimo, be dešimties milionų dolerių
taip pat nurimo. Dabar klausimas, kaip ilgai jisai “ne
nurims” be pusaštunto miliono dolerių? Marso temperatūra

Termometras. — Marso tolu-
SOVIETIŠKAS “TEISINGUMAS”

Maskvoje dabar teisiama 53 inžinieriai ir buvusieji 
savininkai Doneco anglių kasyklų srityje, kuriuos so
vietų valdžia apkaltino dėl “sabotažo” ir “sąmokslo” 
prieš sovietų pramonę. Kadangi tarp kaltinamųjų ran
dasi ir trys Vokietijos inžinieriai, tai šia byla yra susi
domėję ir užsieniai.

mas. — Marsiečio bėdos. — 
Marso temperatūra. — Karo 
dievas. — Prof. Ix>weH’o pa
stangos. — Kai kurių astro
nomų nuomonė. — Šilimos 
spinduliai. — Temperatūros 
reguliavimas. — Visi daiktai 
leidžia šilimos spindulius. — 
Dr. Coblentz’o išradimas.

Prieš dvejetą dienų teisme kilo didelė sensacija, 
kuomet du kaltinamųjų inžinierių įteikė teisėjui reika
lavimą, kad butų pakeisti jų advokatai, kuriuos buvo 
jiems davęs teismas. Tie advokatai, pasirodo, ažuot 
stengęsi apginti savo klientus, kalbino juos “prisipažin
ti” ir maldauti teismo susimylėjimo, nes kitaip jiems 
grąsinąs sušaudymas!

Teismas turėjo tą kaltinamųjų reikalavimą išpildy
ti. Taigi bus duoti kiti gynėjai, nors vargiai iš to bus 
kokia nauda kaltinamiesiems. Dalykas tame, kad ir nau
ji advokatai bus teismo paskirti, o ne pačių kaltinamų
jų pasirinkti. Teismas gi bolševikiškoje despotijoje yra 
tai]) pat politiška įstaiga, kaip žvalgyba, ir taip pat yra 
absoliučiai kontroliuojamas valdžios.

Bolševikiški teismai daro savo nuosprendžius, atsi
žvelgdami visų-pirma į tai, kokį tikslą byloje turi val
džia. Jeigu valdžiai rupi, kad kaltinamieji butų pa
smerkti, tai teismas taip ir padaro, nežiūrint, kiek jisai 
suranda arba nesuranda nusidėjimo įrodymų. Prisai- 
kintų posėdininkų teismo (jury trial) Rusijoje nebėra. 
Teisėjus (ir, suprantama, prokurorus) skiria valdžia, ir 
valdžia taip pat sprendžia, kuris advokatas yra tinka
mas, o kuris netinkamas vesti bylas teismuose. Kaltina- 
masai byloje neturi teisės net pasirinkti gynėją, kokį 
jisai nori.

Doneco “sabotažo” procesas rodo, kokių pasekmių 
duoda šitoks “teisingumo” sistemos sutvarkymas. Teis
mo paskirtieji “gynėjai” rūpinasi ne savo kliento apgy
nimu, bet tuo, kad jisai butų pripažintas kaltu! Kuo 
toks teismas skiriasi nuo viduramžių inkvizicijos teis
mo?

JAU IR SAVIEJI NIURNA

Lietuvos federantai, kaip žinoma, skilo, kuomet 
Ambrozaitis ir jo šalininkai nutarė pasilikti prie valsty
bės ėdžių, nepaisant kad du klerikalinio bloko šulai per
ėjo į opoziciją. “Valstybingajai” Ambrozaičio frakcijai 
pavyko pasigrobti į savo rankas centralines Federaci
jos įstaigas ir organą “Darbininką”.

Bet žiūrėkite, ką tas Smetonai ištikimas federantų 
organas pradėjo dabar rašyti (17 num.):

“Prie referendumo buvo gana rimtai ruoštasi. 
Išspausdinta ir visam kraštui išdalinta arti milijo
no agitacinių knygelių.... Pagaliau, taip toli su re
ferendumo pažadais nueita, kad piliečiams buvo 
išdalintos balsavimo kortelės. Tam viskam išmesta 
šimtai tūkstančių litų, o dabar tautininkų suvažia
vimas, kaip matyt iš to paties 4L. Aido’ aprašymo, 
‘siūlo įsigyti kino aparatų ir po sodžius rodyti kraš
to įvykių gyvenimo vaizdelius.”
Niurna, vadinasi, jau ir tie, kurie dėl abrako išsiza-

Kuomet žmogus suserga, tai 
daktaras pirmiausia stengiasi 
patirti sergančiojo temperatū
rą. Tam tikslui jis vartoja ter
mometrą, kurį įdeda į burną. 
Tėrmometras, kuris, sakysime, 
parodytų ligonio temperatūrą 
už šimto ar tūkstančio mylių, 

' butų iš tiesų stebėtinas instru
mentas. Dauguma žmonių tie
siog pasakys, kad toks termo
metras yra neįmanomas. Vie
nok reikia neužmiršti to fakto, 
kad mokslas nuolat progresuo
ja. Šiandien mes turime tokių 
dalykų, apie kuriuos vakar 
žmonės ir sapnuoti nesapnavo.

Bet grįžkime prie temperatū
ros matavimo. Prieš keletą mė
nesių tapo išrastas toks įstabus 
instrumentas, kuris parodė pla
netos Marso temperatūrą! Kaip 
žinia, Marso atstumas nuo že
mės lyginasi 40,000,000 mylių. 
Iš to dabar bus nuomanu, kad 
instrumentas, kuris parodo 
Marso temperatūrą, iš tiesų yra 
stebėtinas dalykas.

Marso temperatūros studija
vimas rodo, kad planetoj pakai
tomis siaučia tai karštis, tai 
šaltis; karštis siaučia, kuomet 
saulė šviečia, o šaltis, kuomet 
tamsuma apgaubia planeta ar
ba tiršti debesys užstoja saulės 
spinduliams kelią. Jeigu ant 
planetos gyvena marsiečiai (sa
vo rųšies žmonės), tai labai ga
lima, kad jiems daug nesmagu
mų tenka pakelti. Sakysime, 
vieną gražią dieną koks nors

su romėnų karo dievu. Dabar 
manoma, kad Marso viršutinis 
sluoksnis susideda iš rausvo 
molio ar smėlio. Senovėj žmo- 

’ nes mane, kad planetos rausvu
mas turi ką nors bendra su 
krauju. štai kodėl Marsas ir 
buvo jungiamas su karo dievu.

Prieš porą' desėtkų metų 
prof. Percival Lovvell pasiryžo 
įrodyti, kad ant Marso gyvena 
savo rųšies žmonės, kurie proto 
žvilgsniu, esą, stovį aukščiau, 
negu žemes gyventojai. Tuo 
tikslu Arizonoj jis įkūrė obser
vatoriją, kuri yra žinoma kaipo 
Lovvell’o Observatorija.* Nors 
prof. Lovvell jau yra miręs, vie
nok jo pradėtas darbas stumia
ma pirmyn: kas metai apie 
Marsą yra surenkama vis dau
giau ir daugiau žinių.

Marso temperatūros klausi
mas visuomet buvo statomas 
pirmoj vietoj. Ir tai visai natū
ralūs dalykas. Juk jeigu, sa
kysime, Marso temperatūra yra 
labai žema (keli desėtkai laip
snių žemiau nulio), tąsyk apie 
gyvybės egzistavimą negali bū
ti nei kalbos. Marsas randasi 
nuo saulės 50,000,000 mylių to
liau, negu žemė, žiemos metu 
šalčiai tankiausiai pasidaro 
mums gan įkyrus. Ant Marso 
saulė dar silpniau tešviečia. Tad 
kai kurie astronomai tvirtino, 
kad Marso temperatūra yra 
tiek žema, jog ten joki gyvybė 
negali egzistuoti.

Pof. Lovvell buvo kaip tik 
priešingos nuomonės. Jis tvir
tino, jog Marso temperatūra 
yra pakankamai aukšta, kad 
galėtų ten egzistuoti gyvybė. 
Vėliausieji tyrinėjimai rodo, 
kad Marso temperatūra iš tiesų 
yra daug aukštesnė, negu buvo 
manoma.

Matuoti Marso temperatūrą 
yra pusėtinai sunkus dalykas. 
Prie geriausių apystovų plane
tos atstumas nuo žemės siekia 
40,()00‘,000 mylių. Jeigu ant

galima jo temperatūrą patirti? 
Faktas yra tas, kad šilimos 
spindulius leidžia kiekvienas 
daiktas, neišskiriant nei ledo 
gabalą. Tik, žinoma, juo ku
ris daiktas yra šaltesnis, tuo 
mažiau jis šilimos spindulių te
turi. Tokiu budu su atatinka
mu prietaisu nesunku bile 
daikto temperatūrą patirti.

Dr. W. W. Coblentz, paskil- 
bęs Amerikos fizikas, išrado 
specialį prietaisą (thermocoup- 
le) Marso temperatūrai matuo
ti. Prietaisas yra pritaisytas 
prie teleskopo. Iš Marso ei
nantys šilumos spinduliai pa
liečia prietaisą ir tuo budu už
rekorduoja savo temperatūrą.

Dr. Coblentz buvo specialiai 
nuvykęs J Lovvell observatoriją, 
kur jis matavo Marso tempera
tūrą. Pasirodė, kad Marso tro
pikuose temperatūra įvairuoja 
tarp 68 ir 86 laipsnių šilumos 
(Fahrenheito). šiauriniame 
išigalyj temperatūra įvairavo 
tarp 13 ir 40 laipsnių žemiau 
nulio, o pietiniame — ji buvo 
50 laipsnių aukštesnė. Tačiau 
tas skirtumas parėjo nuo to, 
kad šiauriniame ašigalyj siau
tė žiema, o pietiniame — vieš
patavo vasara. Nakties laiku 
Marso temperatūra žymiai nu- 
puldavo.

Bus čia ne pro šalį pastebėti, 
kad Dr. Coblentz’o išrastasis 
instrumentas tinka ir kitų pla
netų temperatūroms z matuoti. 
Tad ateityj astronomai su to 
instrumento pagelba patirs 
daug naujų ir įdomių dalykų 
apie kitus dangiškus kunus.

— K. A.

f-----------------------------------------

Skaitytojų Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako} *
— ■ ■■................  Į -J

Laisvamanybėj nesą 
dorovės

Nemažai esu girdėjęs kun. M. 
X. Mockaus prakalbų, o gyven
damas Joliet, Ilk, net esu nu
kentėjęs nuo klerikalų už ren
gimą jam prakalbų. žinoma, 
tais laikais supratau, kad lais- 
vamanybė yra geriausis vaistas 
pašalinimui fanatizmo ir despo
tizmo. Tečiaus vėliaus pama
čiau, kad klydau. Tą man pa
rodė pats gyvenimas. Bolševi
kai yra religijos priošiniinkai, 
kaip ir Mockus, bet kartu jie 
yra nemažesni laisvės ir demo-

neatsargus pilietis sumano pa
gulėti pievoj. Malonus saulės 
spinduliai, kaip bematant, jį už
migdo. Jeigu toks pilietis lai
ku neprabunda ir jį užklumpa 
naktis, tąsyk jam grūmoja di
delis pavojus, — pavojus sušal
ti, taip sakant, į ragą.

Dienos metu Marso pavir
šiaus temperatūra siekia 70 ar 
80 laipsnių šilumos. Bet kaip 
tik saulė nusileidžia, tempera
tūra tuoj nupuola iki 20 ar 30 
laipsnių žemiau nulio. Net die
nos laiku, kuomet debesys už
dengia saulė, temperatūra gali 
tiek daug nupulti, kad vanduo 
ima užšalti.

Joki kita planeta neatkreipė į 
save tiek žmonių dėmesio, kaip 
Marsas. Senovėj rausva plane
tos šviesa buvo identifikuojama

Marso, sako prof. F. R. Moul- 
ton, butų iššauta milžiniška ka- 
nuolė, tai jos garsą mes išgirs
tume tik šešiems metams pras
linkus po iššovimo. Tačiau tik
rumoj jokis garsas nuo Marso 
negali atkeliauti, kadangi erd
vėj nėra oro.

Dabar kyla klausimas —' ko
kios rųšies turi būti termomet
ras, kad jo pagalba butų galima 
matuoti Marso temperatūrą?

Jeigu jus stovite prie pečiaus, 
tai jus jaučiate šilimos spindu
lius, kurie eina nuo. degančių 
anglių. Kad tai yra spinduliai,
— nesunku įsitikinti. Jei pri
dėsite rankas prie veido, tai 
spinduliams bus užkirstas ke
lias ir veidas nejaus šilumos. 
Tai rodo, kad iš pečiaus eina ši
limos spinduliai, o ne vien tik

kratybės priešininkai už atža- 
gareiviškiausius klerikalus. Tai 
pat gali būti religijos priešinin
kas ir kartu fašistas. Juk ir 
fašistų vadas Musolinį kai kada 
parodo rustų veidą popiežiui. 
Reiškia, griovimas be sukūrimo 
kito tikslo, nelemia laiminges
nio gyvenimo žmonijai.

žinoma, man nepritinka mo
kinti kunigą, bet visgi reikia 
pasakyti, kad be dorovės palai
kymo visuomeniškas gyvenimas 
yru negalimas. Jeigu visuome
nė nebūtų palaikiusi ir auklė-
jusi dorovės principus, tai šian
die būtumėm ne žmonės, bet 
žvėrys. Laisvamanybė gali bū
ti skelbiama, bet turi būti pa
remta ant dorovės, o ne ant pa
laido protavimo, nes šiandie ir 
ta ų> perdaug yra blogos valios

Didžių išradimų 
priežastys

[“K.”] Istorijoj daugybę pa
vyzdžių rasime kaip paprastas 
netikėtas atsitikimas tampa di
džio išradimo akstinu. Paminė
sime keletą tokių atsitikimų.

žilos senovės garsus graikų 
mokslinčius Archimedas gyve
nęs trečiame šimtmetyje prieš 
Kristų, nustatė kūnų lyginamą
jį svorį. Fizikos dėsnis, jog kū
nas pagramzdintas į vandenį 
nustoja tiek savo svorio, kiek 
sveria to kūno išstumtas van
duo, to įgarsėjusio matematiko 
buvo išrastas tynėje. Pasakoja
ma, kad Sirakūzų karalius Gie- 
ronas, gavęs jdovanų auksinį 
vainiką ir norėdamas įsitikinti, 
ar vainikas gryno aukso, įsakęs 
Archimedui per tam tikro laiko 
duoti atsakymą. Archimedas, 
galvodamas apie tą uždavinį, 
maudęsis tynėje ir pastebėjęs, 
kad jo kūnas vandeny darosi 
lengvesnis; staiga jam dingtelė
jusi galvoje mintis nustatyti 
gryno aukso ir sidabro lygina
mąjį svorį. Sužinojęs skyrium 
lyginamąjį svorį aukso ir si
dabro ir sulyginęs su vainiko 
lyginamuoju svoriu, jis prane
šęs karaliui, kad vainikas ne 
gryno aukso. Apgavikas kara
liaus buvęs tinkamai nubaustas. 
Taip buvęs surastas svarbus fi
zikos dėsnis.

Taip pat netikėtai buvo su
rastas švytuokles svyravimo 
dėsnis. Jo suradęjas Galilėjus, 
dar 19 metų jaunikaitis, kartą 
apsilankęs Pizos miesto kated
roje ir pastebėjęs siūbuojantį 
sietyną (jį išjudinęs netyčia 
sargas, bedegdamas žvakes) ir 
ėmęs stebėtis, kaip jis vieno
dai švytuoja. Sietyno švytavi
mai palengva mažėjo. Jauni
kaitį nustebino, kad kiekvienam 
švytavimui laikas vienodas, ar 
tai pradžioj, kada plačiai siety
nas siūbavo, ar pabaigoj, kada 
švytavimo tarpas visai suma
žėjo; širdies mušimu, kurs at
stojo jam laikrodį, jis galėjo 
patikrinti savo pastebėjimą.

Pasaulinės traukos jėgos dės
nis buvęs rastas irgi netyčia. Jo 
suradėjas, garsus fizikas Niu
tonas, kartą sėdėdamas savo 
sodne po obelim galvojęs apie 
tai, kokia jėga neduoda mėnu7 
liui nusitolinti nuo žemės į be
galinę erdvę. Jo galvojimą per
traukęs nukritęs obuolys. Dingt 
jam į galvą: kodėl? — kodėl 
obuolys nukrito ant žemės? Jį 
traukia žemė. Kodėl nemanyti, 
kad ir mėnulį taip į)at traukia, 
žemė ir neduoda nusitolinti nuo 
savo orbitos. Mokslinčius ima 
daryti skaičiavimus ir įsitikina, 
kad jo spėjimas tikras. Taip bu
vo surasta, kad jėga, kurios 
klauso krintantieji žemėn 
kūnai, kuri ir mus laiko ant že
mės, toji jėga rikiuoja taip pat 
ir dangiškų kūnų judėjimą.

Tokių pavyzdžių galime ras
ti daugybę.

Franklinas išaiškino žaibo es
mę leisdamas “aitvarą”.

Džemsas Uatas išrado garinę 
mašiną žiūrėdamas, kaip garai 
kilnoja imbriko viršelį.

Mongolfieras, pastebėjęs, kad 
pakabinta prie ugnies suknelė 
pučiasi ir keliasi į viršų nuo 
įkaitusio oro, sumanė prileisti 
baloną įkaitinto oro. Taip buvo 
išrasti pirmieji lakiojamieji ba
tonai.

Dargi paprastas voratinklis, 
kabąs kampe, sužadino įžymiam 
išradėjui, Braunui, mintį: jis 
sumanė panašiai pastatyti ka
bantį tiltą. Ir dabar kam teko 
būti Europoj, o dar geriau pra
šmatniojoj Amerikoj, galėjo įsi
tikinti, kad daugybe tokių ka-

žmonių ir laikraščiai pilni apra
šymų apie kriminalinius nusidė
jimus.

Jei kas neranda senovės reli
gijose dorovės (aš nerandu), 
tai tegul susipažysta su moks
lininko Ernesto Heckelio “mo
nizmu”. (Žr. 1926 m. “Kultū
ros” 11 num.).

— Jonas Bardauskas.

[Pacific and Atlantic luoto]

Sir Alfred Mond, galva Ang
lijos Imperini Chemical Indust
ries, kuris dabar patapo galva 
didelės Anglijos ir Amerikos 
finansinių interesų kombinaci
jos.

bančių tiltų pristatyta.
Vienu žodžiu, daug tokių pa

vyzdžių, kad menkas atsitiki
mas privedė prie didžių išradi
mų. Bet vis tik tai dar nieko 
nerodo! Nerodo šitie pavyzdžiai, 
kad vien tik aklas atsitikimas 
privedė prie išradimų. Tik gi
liai galvojančiam sumaniam 
protui paprastas atsitikimas ga
li parodyti kelią prie didžio iš
radimo.

Iš tikrųjų, juk Archimedas, 
Galilėjus, Niutonas ir t. t. ne 
dėl to įgarsėjo, kad padarė ne
paprastų išradimų, priešingai, 
jie todėl ir padare tuos išradi
mus, kad buvo ne paprasti žmo
nės, bet genijai.

Ar maža žmonių maudėsi 
prieš Archimedą? Ar prieš Ga
lilėjų niekas nebuvo matęs siū
buojančio sietyno? Ar iki Niu
tono nekrito obuoliai nuo obe
lių? Ir tik tiems aukšto proto 
žmonėms atėjo galvon laimin
gos mintys.

Atsitikimas negimdo idėjos, 
tik duoda naują protui kryptį, 
protui, kuriame jau toji idėja 
bręsta. Atsitinka, kad žmogus 
išradimą besapnuodamas pada
ro, žinoma, tik tada, jei išradi
mo idėja begludi galvoje ir lau
kia progos apsireikšti. Jei žmo
gus nepratęs galvoti, stebėti 
paprasčiausius gyvenimo reiški
nius, iš visų pusių nagrinėti 
juos, vargu ar tokiam koks ne
tikėtas įvykis padės padaryti 
kad ir menkiausią išradimą.

K. P.

ATĖJO “Kultūros” No. 4. 
Kaina 45 centai. Galima 
gauti “Naujienose”.

STOFTEUS, Ine?
616 State St. 616 State St.

Ratine, Wis.
Tel. J3353

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

G
GYVENIMAS

Mėnesinis Žurnalai

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metami — $2 
Pusei metų ........    $1
Kopija —........-.......... — 20c

Mėgėjai rimtų ir pa
mokinančių straips
niu visuomet skaito 
GYVENIMĄ. Įsigy- 
kit ir skaitykit žin- 
geidų gegužinį GY
VENIMĄ!

Gz- - - - - - ■ - G

Garsinkite Naujienose
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Šiandien Lietuvių 
Diena

Moterų Pasaulio Parodoje

Lietuvių Moterų Pasaulio Pa
rodoj musų lietuvaites turės 
du kartu stropiai parengtą mu
zikali programą su tautiškais 
šokiais. Programą prirengė p. 
S. čerienė. Koncerte dalyvauja 
visos geriausios ęminininkės, 
taip kad atsilankiusios (šieji) 
nebus suvilti. Negalinčios išei
ti vakarais, gali lankyti |h> pie
tini koncertą, kuris prasidės 
2:30 po pietų. įžanga parodon 
tik 50c vpatai.

— Mtė.

ACW of A 269 sky
riaus susirinkimas
Lietuvių skyriaus susirinki

mas įvyko gegužės 11 d., Amal- 
gamated Center; taip vadina
mas dabar nuosavas naujas na-1 
mas, kriaučių unijos.

i
Brol. P. Prusis, skyriaus pir

mininkas, atidarė susirinkimą 
(S vai. vak.; plačiai paaiškino 
šj-bei-tą apie šį pirmą susirin
kimą nuosavame darbininkų 
name. Abu protokolai priimti 
be pastabų. Iš J. T. davė ra
portą brol. Auksorius, A. Če
paitis ir dar keli, kurie mažai

(Pači tie and AlUuUc Photo]

Aviatorius Įeit. Royal V. 
Thomas iš Durant, Okla., kuris 
bandė sumušti patvarumo re
kordą, išbūdamas ore virš 35 
valandų. Jis ruošėsi prie naujo 
bandymo, bet aeroplanui suge
dus, jis nukrito žemėn ties 
Hasbrouck Heights, N. J. ir už
simušė ant vietos.

ką buvo neunijinė. Brol. Kai-
ką pastebėjo. Raportų turinys 
buvo apie atidarymą Mm. Cen
ter, naujo namo ir priėmimas 
naujo arba biskį pastatyto ag- 
reement’o su fabrikantais.

Brol. Bendokaitis klausė, ar 
tiesa, kad vėl reiks asesmentų 
mokėti i>o 15 dol., nes tokia re
zoliucija buvo Įnešta ir priim
ta visų skyrių valdybų, čėrmo- 
nų ir J. T. delegatų pokily, ir 
tai kai visi jau buvo išsiskirstę. 
J jo klausimą atsakė Prusis ir 
A. Čepaitis, paaiškindami, jog 
mokėti dabar nereikės, ir prie 
to apie tą rezoliuciją niekas 
nenori nė kalbėti, nes j nešėjas 
negražiai padarė ir Broad di
rektoriai ją atmetė.

Skyriaus P. T. paskirtoji ko
misija pagaminimui rezoliuci
jų pranešė, jog yra šio turinio 
rekomenduojamos priimti: (1) 
kad Amalgameitų unija prisidė
tų prie Įkūrimo Am. Darbo 
Partijos; (2) kad unija dėtų pa
stangų suorganizavimui tų ša
pų, kurios dabar žinomos kaip 
”open šapos”. šios rezoliucijos 
tapo vienbalsiai priimtos ir mu
sų delegatai nusiveš j konven
ciją, kuri šią savaitę eina Cin- 
cinnatėje. Brolis Butvilą turėjo 
pagaminęs rezoliuciją ir norėjo 
ją skaityti, bet nebuvo leista 
dėl to, kad mėnuo atgal buvo 
nutarta, jeigu kas nori priduo
ti rezoliucijų konvencijai, tai 
pirma jis turi priduoti skyriaus 
pildomajai tarybai. Buvo nema
žai diskusijų šiame klausime; 
ar tąi buvo teisėti praeiti tari
mai ar ne; niekas nebandė į- 
rodyti. Bet brol. Butvilą ir keli 
kiti protestavo, užmiršdami pir 
mesnius tarimus.

Valdyba, iš savo pusės, ra
portų neturėjo, tik pirm. brol. 
P. Prusis kvietė narius, kad 
atėję į naują namą A. C. kaipo 
į nuosavus kambarius, sugy- 
ventumėm draugiškai ir broliš
kai.

Brol. (’. Kairis, biznio agen
tas, trumpai suminėjo dabarti
nę padėtj. Anot jo, kriaučių 
darbai šiuo laiku labai sumažė
jo musų mieste. * Priminė apie 
Mibvaukee kriaučių streiko ei
gą ir kovą. Brol. Butvilą gei
dė, kad plačiau apie tą strei
ką butų paaiškinta. Kairis iš
dėstė, jog yra labai saugoja
mas šis streikas, mat, Alder 
Co. buk norinti pabėgti iš to 
miesto kitur, taipgi visose 
unijinėse šapose dabojama jos 
darbas. Brol. Mason klausė 
apie Harper šapą, kuri visą lai-

1 ja pabrėžė, kad šiais klausi
mais “Naujienų” špaltos atda
ros diskusijoms.

| Rodosi nieko tokio nepapras
to nebuvo tame, kad pasirodė 
mano straipsnelis. Kodėl mes 
negalime pasikalbėti apie savo 
vietinius reikalus? Tečiaus ke
letas korespondentų visai ki
taip suprato tą reikalą. Jie “iš
analizuoja” mano rašinėlį, ir 
užuot padarius tam tikrus iš- 
vadus, pasišventė, atsiprašant, 
man kailį iškaršti. Mat, aš pa
minėjau “Birutės” ir p. Babra
vičiaus darbuotę, ir štai į tre
čią dieną jau man tūlas “tikras 
Dailės Mylėtojas” pleškina be 
pasigailėjimo, gindamas p. Bab
ravičių, kad jis yra geras artis
tas, ir baigdamas pasisako, kad 
jis pats, tai tikriausias dailės 
mylėtojas ir kad jam visuomet 
patinka p. Babravičiaus koncer
tai.

Labai gerai. O man tie kon
certai ne visuomet patinka, dėl 
to kad to paties programo vis
gi nubodu klausytis. Tai daryti 
neturi drąsos pats šaliapinas ir 
visi kiti pasauliniai artistai. Tai 
kodėl jau musų Babravičius tu
ri tiek drąsos, kad vaišina mus 
tuo patim prografhu? Apart to, 
chicagiečiai įtaisė labai bran
gius kostiumus, ir man jie te- 

'ko “matyti” tiktai garsinimuo
se. Na, kodėl, daleiskimb, p. Ba
bravičius negalėtų pasidarbuoti 
su vietine Birute ir parodyti 
save ir kostiumus scenoje, pa
statydami po vieną aktą iš ke
leto operų? Pasekmių galima 
butų tikėtis daug geresnių, ne- 
gu iš koncerto. Ot ko aš reika
lai! ju iš p. Babravičiaus, gerb.

nors vienur kitur jis truputį 
suklysta, ypatingai gi ‘“Biru
tės” vedėjo reikale. Nerasi, 
tamsta, tokio žmogaus, kuris 
butų ir muzikas ir režisierius. 
Tai yra sunkios ir reikalaujan
čios tam tikrų gabumų profesi
jos. Mes turėjome vieną p. Šim
kaus ypatoje, o antrą — St. 
Pilką. Tečiaus užlaikyti abudu 
nėra iš ko. Birutė bandė tai pa
daryti p. Vanagaičio laiku, mo
kėdama vienftm pilną algą, ki
tam — pusę. Ir nors p. Pilkai 
buvo duotas visas pelnas nuo 
vakarų/ surengtų jo pagelba, 
visgi pragyventi jis iš to ne
galėjo.

Antrą vertus, daleiskime, kad 
mes turime tokį žmogų p. Va
nagaičio asmenyje, ir tai, ne
paisant kaip gerb. Vanagaitis 
yra tvirtas, vis viena jo spėkos 
tokio darbo neišlaikytų nė vie
ną sezoną. Sakote, muzik6s mo
kytojas duoda dvi pamokas. 
Turite didelę klaidą. Pavyzdžiui, 
Birutė per sezoną duoda tik tris 
muzikalius vakarus, tai jos re
peticijų eiga yra sekanti; vie
ną vakarą du balsu — vyrų; 
antrą — moterų; trečią — so
listai; ketvirtą — vaidilos; 
penktą — visas asamblis, šeš
tą — visi kartu repetuoja. O 
kur drama?

Tai nėra galimybės vienam 
tą darbą atlikti. Prie gero su
organizavimo ir paskirstymo at- 
sakomingoms ypatoms darbų 
galima butų du mokytoju už
laikyti. Tečiaus kuomet organi
zacinis ir techniškas darbas 
tenka kelioms ypatoms atlikti, 
tai energija greitai išsisemia. 
Tas lygiai atsitiko, kuomet bu-

vo pp. Vanagaitis ir Pilka.
Aš pilnai tikiu, kad ateinantį 

sezoną nebus pas mus tiek flaug 
tų “teatrų”, kurie kiekvienas 
turi sau trupę, rengia vakarus, 
nepaisydami ką jie prirengia ir

lą visi dideli artistai, kurie su 
glėbiu straipsnių ir klišių nuo
latos atlankydavo redaktorius.

Birutė turės, aš manau, visų 
artistų susirinkimą, tai visi rei
kalai bus apkalbėti.

\ Įvairus (^d^ojai 
GYDO

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

pastato scenoje. Ir nors jie ir 
nemano, tečiaus mus bando įti
kinti, kad jie atlieka didelį tau
tišką darbą. Aš pavadinčiau tai 
tam tikros rūšies grašiogaudy- 
ste. Aš taipgi esu linkęs many
ti, kad tur būt prilipo liepto ga-

Dailės Mylėtojas.

Lietuviai Daktarai

Lietuves Akušerės

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

Phone Victory 1115
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se prieš gim-i 
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-j 
šit® pagelbą. 
Valandos nuo 8, 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos

nuo 9 iki 11 vai. ryte;
nuo 6 iki 8 vai. vakare

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Dr. J. W. Beaudette
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
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.

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, 111. •-

Ofiso ir Res. Tel. 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 Wallace Street

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.

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
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 6353

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
4930 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

ris ir Pačkauskas plačiai apie* “tikrasis (' ““ 
ją išdėstė ir nemažai juokų pa- Daugiau darbo tuomet butų, 
pasakojo, kaip ten darbininkai 
dirba ir kiek uždirba.

Brolis Bendokaitis paduoda 
nuomonę, kad musų skyrius su
rengtų pramogą naujame na
me. Vėliau nutarta surengti 
išvažiavimas, ir išrinkta komi
sija iš Kairio, Bendokaičio ir 
A. Čepaičio.

Būnant ankstokam 
pirm. L 
tą veiklesnių narių pareikšti reikalavo, 
nuomonę ir sąjausmą apie A- jr net jokių klausimų nestačiau, 
malgamated Center (naują na- q j visus tuos be jokio pamato 
mą). Kalbėjo Čepaitis, Butvi- įtarimus ir “moralų” (pamokų) 
la, Mason, Pačkauskas ir kiti, dėstymus nematau reikalo at- 
visi džiaugėsi namo puikumu, sakinėti. Tai skaitytojams ne
patogumu ir gražumu. Bet be n- įdomu, ir pilnai tikiu, kad tams- 

~ ta man į akis neturėtumei drą- 
isos taip kalbėti. Turint kokias 

bandyti 
yra nelogiška ir

, žymus visuomenės veikė- negražu. Tą patį tenka pasaky- 
pranešė — užkvietė daly- ti save tur būt be jokios prie- 

i pasivadinusiam “Biru
tės rėmėju”.

Man labai patiko Redakcijos 
prierašas, kur pasakyta, kad ką 
aš rašiau, tai tas jau nebebu
vo naujas reikalas, kad apie tai

dailės mylėtojau”, 
o 

ir p. Babravičiui nereikėtų sirg
ti kur nors resorte iki koncer
to. Na, ar čia nėra truputis tei
sybės? O kad Babravičius ge
rai dainuoja, tai mes visi žino
me, ir apie tai ginčo negali būti. 

Antras kritikas mano straips
nelio buvo “Meno rėmėjas”, ku
ris pasivelijo duoti į mano 

laikui, straipsnelį tokį atsakymą, kd- 
P. Prusis pakvietė kele- kio neį straipsnelio turinys ne- 

i pareikšti reikalavo, nei aš nereikalavau

dra nuomonė tokia, jog užlai
kymas ir apžiūrėjimas labai
daug lėšuos. lypatiškas priežastis,

Prie užbaigos, brol. A. Bace-'viešai įkąsti 
vičia 
jas, pranešė — užkvietė daly- ti save 
vauti lietuvių dienos apvaikš- žasties
čiojime, gegužes 20 d., McKin- 
tey Park salėje. Brol. Bendo
kaitis padarė pranešimą, jog 
geg. 20 d., Chicagos K. choras 
turės pikniką černausko darže.
Po to, skaitlingas susirinkimas jau buvo net pasitarimų. Taigi 
užsibaigė. iviršminėti rašytojai turėjo bent

— K. J. S., lokalu koresp. I į tai truputį dėmesio atkreipti 
ir padaryti tam tikrą išvadą.

Taip pat labai gražiai savo 
nuomonę išreiškė “Pašalinis”,Menas ir musų 

menininkai
Keletas savaičių prabėgo nuo' 

to laiko, kada buvau rašęs | 
“Naujienose” apie tai, kaip su
tvarkyti musų vietinį meną, 
idant ateinantį sezoną sušilau-, 
kus geresnių pasekmių. Tarpe 
kita ko paminėjau, kad atvykti-1 
šieji iš kitur artistai perdaug 
monopolizuoja “Naujienų” špal- 
tas savo stebuklams. Redakci-

Pašalink Kosulį, Šalti, Gal- 
vagele, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus w

Geresnis nei Mustard Plaster.

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

a + a

MOTIEJUS GALVINAITIS

Persiskyrė yu šiuo pasauliu 
gegužio 20 dienų, 8:45 valandą 
ryto, 1928 m., gimęs Bagočilių 
parapijos ir kaimo, Pilviškių 
apskričio. Amerikoj išgyveno 
25 metus. Paliko daleliame 
nubudime moterį Agotą po tė
vais Jaukauskailė, dukterj Ele
ną, žentą Petrą Jenerick, sū
nų Joną, brolį Antaną, Pusbro
li Joną šešką ir gimines. O 
Lietuvoj brolj Juozapą. Kūnas 
pašarvotas, randasi 1931 So. 
51 Ct., Cicero, III

Laidotuvės įvyks seredoj, ge
gužio 23 dieną, 2 vai. po pie
tų iš namų bus nulydėtas j 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Motiejaus Gaivi
nantis giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliud? liekame,
Moteris, Ihiktč, Žentas, 
Simus, Brolis, Pusbroliai 
ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauju gra- 
borlus Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

DOMINIKAS VAIČIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužio 19 dieną, 3 vai. ryte, 
1928 m., sulaukęs apie 57 me
tų amžiaus, gimęs Lietuvoje, 
Telšių apskričio. Ritavos para
pijos, Vaitušių Kaimo. Paliko 
dideliame nubudime moterj 
Barbora, sūnų Vaclovą ir duk
terį Adele, brolį Antaną, sese
rį Julijoną Račkauskienę ir pu
sbroli Franciškų Venckų. Pri
klausė prie draugijos Atgimties 
Lietuvių Tautos vyrų ir mote
rų. Kūnas pašarvotas, randasi 
3623 So. Parnell Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke 
Gegužio 22 dieną, 7:30 vai. ry
te iš namų j šv. Jurgio parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydėtas 
j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Dominiko Vai
čiaus giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteri, Sūnūs, Duktė 
Brolis, Sesuo ir Visi 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

__ Graboriai

s7d. lachavicz
Lietuvis Graborius Ir 

Balzamuotojaa

2314 W. 23rd PI.
Chicago, III.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu 
busite užganėdinti.
Roosevelt 2515-2,516

Phone Boulevard 4139 
A. 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. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
6tšS.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6JL74 
SKYRIŲ S: 

8238 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

VirSui Univcrsal 
State Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 
iki 8 vakaro. Ki
tu laiku pagal su
tarti.

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas

3265 So. Halsted St.
Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 

Nedėlioj nuo 10 iki 1

OPTOMETRIST

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

ir 805 East 47th Street 
Phone Kenwood 1752 
Praktikuoja 20 metų

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D
OPTOMETRISTAS

Platt Bldg., kamp. 18 St., 3 augštas 
Kambariai 14, 15, 16, 17 ię 18 

I’astcbėkit mano iškabas
Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vakaro 
Nedėlioj nuo 9:30 iki 11 v. dieną. 

Phone Canal 0523

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

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

Phone Midway 2880

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209
Kampas North Avė. ir Robcy St.

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

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telephone iiemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

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.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, III.

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

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Res. 2359 S. Leavitt St., Canal 2330
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6893 
Rcz. Tel. Drexcl 9191

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

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 8102 S. Halsted Stn Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vakare 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną

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 8110

Naktį So. Shore 2238, Blvd. 6-188

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 

iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 
8 iki 2 vai. po pietų

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

127 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. 0L1S
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6

Vak a ra i s
3241 South Halsted St 

Tel. Victory 0562 
7—9 vai. vak. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St 
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

i Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West VVashington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St. Room 2117 
Telephone Randolph 6727

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

Namų Telefonas Republic 9600

John Kuchinskas ir
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

JOSEPH W. GRIGAL
Praneša, kad perkėlė savo advoka
tūros ofisą nuo

2243 VVcst North Avenue
prie

1579 Milwaukeo Avė.
Room 391

Telephone Humboldt 5586
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Ubagiška padėka
Ubagas, išsrėbęs didžiausį 

dubeną barščių ir suvalgęs sie
tą pupų, šeimininkei: — Labai 
dėkų už gerą tamstos, ponia 
šeimininkėle, širdį.

šeimininkė:
barščius su pupom valgei.

Na tik tu

[ČLflSSIFiED flliS.]i

Educational
Mokyklos

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į devynis-- mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti 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, Chicago, III

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

SCHOOL
20-40-42 VVashington Blvd.

Miscellaneous
Įvairus

MES turime pilną pasirinkimą sto
gų dengimo ir namu statymo mate- 
riolą pigiausiomis kainomis Chica
goj. Balta maleva, $1.75. Stogams 
roleliai, $1. Visokios rųšies virvių, 
8c svarui, U arklio spėkos motoras, 
$7. įrangų stiklai, “sashes”, visokių 
mierų, 50c kiekviena. W. M. MILLER 
2553 W. Madison Street.

GEROS, riebios juodžemis galite 
pirkti pigiai, dėl savo daržo, pievos 
ir t. t. Saukit Newcastle 2818.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

taisymą namo? Jei taip, tai susiži- 
nokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, {skaitant pi u ul
bi n gą ir apšildymą. Tiktai biskį 
įmokėti, kitus i du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
. M K. PARIS

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 VVITTBOLD NURSEBY
6755 Lolita Avė. Palisade 5220-2172

Business Service
Biznio Patarnavimas

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Uilal- 
kom malevą, popierą, stiklus ir t t 

3149 So. Halsted St.
Phoue Victory 7261

J. S. RAMANČIONIS. Sav.

BREWER’S MATTRESS 
ir upholstering šapa. Mes matrasų 
specialistą!. Paimam ir pristatom j 
namus.

644 E. 43rd Street 
Drexel 2287

KARPENTER1S — generalia kon- 
traktorius, statome ir pertaisome na
mus. Frank Keliam & Co., 855 W. 
541 h St. Boulevard 0536.

PA STATYSI M ant jūsų loto, nie-* 
ko nej mokėjus. Geriausiai pabuda- 
votas mūrinis bungalovv, 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 
ir moderniški parankumai. šaukit 
budavotoją. FRANK LYNN, 5944 N. 
Rockwell St., Edgewater 1930.

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

VERNON
1738 E. 73rd Street 

Hyde Park 0733

MALEVOJIMAS ir dekoravimas, 
nebrangiai, švarus, greitas darbas. 
Frederickson, Wellington 7821.

TAISOME kaminus, 3 prakiuramus 
užtaisome už $3. Darbas garantuotas.

C. MOSER,
625 West 48th PI. Yards 1034

AR jūsų malevojimas ir dekora
vimas atliktas ekspertų? Dykai ap- 
skaitliavimas. Nuo valandų arba 
kontraktinis darbas. Važiuojam bile 
kur Chicagoj arba priemiesčius. J. J. 
SHAKENMAER, 949 Mihvaukee Av., 
Brunsvvick 7397.

KAM MOKĖTI CASH?
jsiveskit i savo namus plumbingą 
arba apšildymą tuojau, be {mokėji
mo, ir 24 mėneriua išmokėjimui. 
Taipgi pertaisome labai pigiai. Tel. 
Calumet 3688.

NAUJIENOS, Chicago, III. Pirmadienis, geg. 21, 1928

Sewing Machines 
Siuvamos; Mašinom

1,1)00 MAŠINŲ

Business Service 
Biznio PatarnayimM

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

PRANEŠIMAS PUBLIKAI
Cementinis darbas visokios rųšios. 
Pakeliam namus, dedam pamatus, 
šalytakius.

F. TAYLOR, 
Spaulding 6432

ACORN Boiler Repair (X Taisy
mas boilerių ir karšto vandens šil
dytuvų. Suvirinimas ir atkirpimas. 
Visokios rųšies paipų darbas. Dy
kai apskaitliaviinas. Reikia lietuvių 
pardavinėtojų. 4435 S. Union Avė. 
Yards 3883.

2 METAMS IŠMOKĖJIMUI 
NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI

Moderniškas plumbingas ir karšto 
vandens apšildymas j vedamas nupi
gintomis kainomis. Geras ir garan
tuotas darbas, pigiai. Mes atsišau
ktam bile kur Chicagoj ir priemies
čiuose. šaukit šiandie, greitas pa
tarnavimas.

641 E. 63rd St. Midway 0673-3904

DIRBAM gutter skylight ir sheet 
metai specialistai. 1751 \V. Lake St.

Financial
Finansai-Paskolos

'Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legalį nuošim
ti. Pinigus gausite i 12 valandų. 
Industriai Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

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

HELBERG liros, turi pinigą pas
kolinti dėl 2 morgičių už 4% komišo. 
Taipgi pirmi morgičiai. Room 6t7-8, 
192 N. Clark St. Deatborn 4020.

PINIGAI SKOLINAMI
Už Jūsų Karų

Notos perfinansuojamos, išmo
kėjimais sumažinami. Važinėki- 
tės kol išmokėsite.

GABFIELD MOTOR CO.
S. E. Cor. 55th and Wabash 

7715 S. Halsted Street 
Englewood 0027-0028

PASKOLINSIM nuo $51 iki $300 
už 2H nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Paskolas suteikiam j 24 vai. 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD,
2231 West Di vision St. "upstairs” 

Tel. Armitage 1199

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi | 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,
8835 So. Halsted St.

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome j porų dienų 

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

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

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

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

PASKOLA namų savininkams nuo 
$100 iki $500. be užtraukimo morgi
čių arba kitokio užtikrinimo paskola 
pataisymams, apmokėjimui taksų, 
assesmentų arba Kitokių skolų. Grei
ta pagelba. Prieinamos sąlygos. 

CENTRAL FINANCE CO.
Room 514, 

City State Bank Building 
128-130 N. Wells St

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

’ JUSTIN MACKIEWICH
2342 So. Leavitt St.

Phone Canal 1678

Financial
Fi n a n su i • I ^skolos

PERKAME
Lietuvos Paskolos Bonus

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKIA salesmanų prie anglių.
South Side, pilną arba dalį laiko.
Darbas ant komiso. Matykit M r.
Doyle, 5842 S. Robey St.

Mokame

Augščiausias kainas

Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS

1739 So. Halsted St

Chicago, 111,

2 morgičių paskolos bile kokioje 
sumoje — jūsų sąlygomis, 6%, 25 
metai biznyje ir nei vieno foreclo- 
sure neturėjome. A. J. LIEBMAN, 
105 N. Clark; State 5G74.

MOKINKIS ANT PARDAVĖJO
Mums reikia lietuviškai kalbančių 

Selesnianu, kurio turi noro išsimo
kinti pardavinėjimo »sulyg modemiš
komis metodomis. Nėra reikalo tu
rėti tam patyrimo, visko ko jums 
reikia tai pasiryžimo, noro ir suge
bėjimo mokintis, šia mokymas turi 
didelės svarbos kiekvienam, kas turi 
noro pasiekti ko nors geresnio. Čia 
jus pasieksit, ir tuo pačiu laiku jums 
yra proga dirbti praktiškai atstovau
jant Chevrolet, Amerikos labiausia 
perkamą karą.

Ateik ir atsinešk šį skelbimą! 
CHEVROLET DEALERS ASS.

Room 301 Gossard Bldg. 
108 E. Ohio St.

Singer, White ir visokių išdirbis- 
čių elektrinių ir kojomis sukamų 
siuvimui mašinų, praktiškai jūsų kai
na. šios yra išmainytos j žinomas 
NEW HOME ELECTRIC siuvimui 
mašinas. New Home dirbtuvės sky
riai: 4463 Broadway, 6521 S. Halsted 
St., 4714 Irving Park Blvd. ir 554 
Washington St., Gary, Indiana.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

INDIANA FAHMOS 
Prieš pirkimą matykit mus. Tu

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

719 Broadwav, 
GARY, INDIANA

MODEBNIŠKA 210 AKRŲ PIE
NININKYSTES FARMA

Puikus budinkai ir padargai,

Real Pastate For Sale
Namai-žemė Pardavimui_____

PARDAVIMUI arba mainymui — 
moderniškas, mūrinis 2 flatų namas, 
karštu vandeniu šildomas, tinkamas 
dėl roomintf house, visi kambariai 
iŠrenduoti. Parduosiu arba mainysiu 

Į j bungalow arba cottage. Savininkas 
7821 Emerald Avenue 

Tel. Stevvart 7764

Automobiles

M & K Motor Sales
onicaros senaiusf tr atsakanėransi vartoti) 

karų pardavinėtojai, 100 garantuoti) vartotų 
karų, pilnai įrengti, gerame mechanlAkame 

karai parduodami nuo $1 SO iki 
Mes tarime karų kuria tinka Tiso- 
_ ___ . Cash, llmokfijimaia, mal

asi 1-18 8o. Halated 81.

•lovyje.
>2000. ___ ___  _
kietu* reikalam*, 
pala.

Patarimas Publikai!
. , i Ar žinai, kad su pirkimu, mainy-

modermska 10 kambarių stuba, imu ir pardavimu turto, morgičių rei- 
ffasas, elektra ir vanduo, certi- i kąlais, notanališku raštu padarytum, 

. - ninigu ir laivakorčių siuntimu —fikuotos karves, bargenas už 
$75,000.

J. H. SCHAEFER & CO. 
803 Ridge Avė., Wilnrette 

Plipne 364

i pinigų ir laivakorčių siuntimu — 
VISADOS 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.

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

South Improved Real Estate. $500 
iki $5000. lengvais išmokėjimais.

WINTON AND NARTEN
6829 S. Halsted St._______

MES DAROME pirmą morgičią paRkolan 
nuo $1000 ir daiiKinu, už Kerim Real Estate 
greitai! patarnavimai!. Bldg. & I.oan Armuo.

2, laiko HuSlrinkinuis kiekvieną «e- 
šiamo ofiRC.

KONRAD RICKER,
2458 S. St. Louis Avė.,
N. W. comer 25th St.

MES UŽMOKĖSIME JŪSŲ TAKSUS 
AftCRtnentua ir kitan bilus permodeliojome. 
iki 24 mėnesių dėl išmokėjimo atgal. Taip
gi 2 ir 3 nioi'gičiai.

DAVS PLAN LOANS.
Room 1718. KIO N. La Salio St. / 

Randolph 3802 9

For Rent
RENDAI 4—5 kambarių flatni; 

elektriką, gnzas ir toiletai kožnamc 
finte. 3817—19 So. Halsted St.

RENDON prie 4523 Wnllace St. 
krautuvė ir 4 kambariai, tinkami 
dėl čeverykų krautuvės.

Tnvor 
redi>

Personai
___________ Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

wrights. Rašyk šiandie, 
reikalai* kreipkitės prie manęs 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
Greitas patarnavimas. ’

B. Pelechowicz
Regifltered Patent Attorney. 

23t0 W. Chicago Avė.
Dept. 7 

Chicago, III.

Copy- 
Patentų 

•u 
ir

Help Wanted—Female
DarbininkiųReikia

REIKIA patyrusių moterų indų 
plovėjų 4169 So. Halsted St.

REIKIA patyrusių moterų dėl 
sortavimo j/kudurų. 1017 S. Fnir- 
field Avė.

Help Wanted—Male-Female
Pa r bin inkų R ei kia

MOTERYS! VYK Al

SUSTOKIT!!

VALANDĄ VAKARAIS

ARBA DIENOMIS?

Ji! taip, tai jus turėtumėt dasižl- 
noti apie A j skelbimą. Tai yra viena 
puikiausi!) progų kokia kada nor* 
buvo pasiūlyta Aio laikražėio Apaltoae. 
Jei jus jėAkotc nuolatinio darbo, m»s 
galim jums tai suteikti. Arba dirbkit 
dali laiko Aule savo užsiėmimo. 
hiM viii DMiotlM ir galimas, nes 
padidinoni savo ofisą Uhleagoje. 
darbis nudžiugins moteris katros 
padidinti savo uždarbi.

Jei jus lėAkote progos uždirbti 
tra daugiau pinigų, nepraleiskit 
progos neuždirbo ekstra pinigų. Nėr» 
reikalo mindžioti bereikalo Šaligatvius 
artiu gaudyti laukines žąsis. Kiekvie
nas ambitingns žmogus Chicagoj ma
loniai džiaugsis pasinaudojęs iA Alos 
puikios progos, jei tik žinotų faktus. 
Atsiminkite, jums nereikia jokio pa
tyrimo. Ir jei jus suprasite pruktiA- 
kumą tapti nariu gerai žinomos ištai
gos, dirbdami visą arba dali laiko, 
mes suteiksime jums gerai apmokamą 
vietą, jei jus puAvęsite vieną valandą 
savo liuoso laiko- ČIA NĖRA “RED 
TAPĖ".

Jei jus esate baltveidis ir virA 25 
mot!) amžiaus ir galit pnAvęstt valan
dą Aale savo dabartinio užsiėmimo, 
jums bus suteikta didžiausia progų 
$35—$50 j savaitę prie dabartinės 
savo u>gos jus galit uždirbti.

Tą darbą galit atlikti TĮkmie ir vi
sai nepakenksite buvo iflabartlniam 
užsiėmimui. Biznio patyrimas nerei
kalingas ir tns darbas lengvai gali būt 
atliktas moterų. Atsiliepkite i A) skel
bimu Ir jus pamatysit, kad ekstra sa
vaitini ėek| jųi 
NEREIKE3 N Algi, gausit rime kel.iti, vieti, rtcl vyi 
vyras arba brolis turi 11___  ____
tai iitsivcskit jį su savim. JEI JUMS 
TIKRAI YRA .................... .... ........
(JAI ir norite 
skelbimą ir i__ _____Uturninke, 2:30 vai. i 
Utarninke, K valandą vakare.

Dar 
iiiph 
Ui- 

norl

♦ ka
sios

h tikrai irausit. JUMS 
IKRO PARDAVINĖTI, savaitinę. Mch taipgi turte! vyry ir jeigu 

1*1K°-
’ REIKALINGI PINI- 
> dirbti, iftkirpkito Ai 
atnl$auki te nameli i Ak tu

po pietų, arba

SUITE 1512 BLUM BLDG.
624 S. MIC1IIGAN AVĖ.

PASTABA: — Sis skelbimas dav& 
puikiausių pasekmių tuzinams pasek
mingų ir užganėdintu žmonių ir mu
sų kopauijai. Dabar neabejokite. 
Atsiliepkite j Aį skelbimą ir jums bus 
suteikta ta pati proga kuri padarė 
daugeli aplikantų laimingais pereitą 
savaitę. Sis nėra vien tik kitas skel
bimas, bet tikra proga tikriem* 
žmonėms. Jų* neturėsit kito* tokio* 
progos kaip Ai. Užsidibdamas ekstra 
pinigų kas savaitę tikrai padarys jus 
laimingu ir bus puikiausia patyrimas 
jūsų gyvenime. VEIKIT TUOJ! AT
SIMINKITE. TIK AUKŠČIAU MI
NIOTOMIS VALANDOMIS ATSISAU- 
KITĘ Utarninko. Nei viena* nebus 
priimtas po Utarninko Makaro.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

.REIKIA lietuvių salesmenų, par
davinėti subdivision lotus, po $400 
kiekvienas, mėnesiniais išmokėjimais. 
Pradenti gali uždirbti $100 { savai
tę, jei seks musų pardavinėjimo pla
ną. Gali jsidirbti į Divisional Sales- 
manager labai trumpu laiku. Jas. E. 
Flynp & Co., Vincennes 7601-7602. 
Geo. T. Flynn, Salesmanager.

REIKALINGAS barberys, darbas 
ant visados, 3344 S. Halsted St.

Musical Instruments
_______Muzikos Instrumentai

TURIU paaukoti savo grojiklį pi
aną, atiduosiu už $65 cash. Taipgi 
parloro setas nebrangiai.

6621 S. Richbond St. 
2nd floor

DEL kraustymos į mažesni flatą, 
mes esame priversti parduoti savo 
STEGER grojikli pianų už $100. Di
delis pasirinkimas rolių, suoliukas 
ir cabinet. Paimsiu kiek cash ir ki
tus po $1.50 j savaitę nuo atsakan
čių žmonių. Mr. Campbell, 6512 S. 
Halsted St.

PARDUODU pianą pigiai, nes pri
versta parduoti. Geri pianai, mokėta 
$695 tik už $200, geram stovyje. 
1511 W. 14th PI.

GROJIKUS pianas, bargenas grei
tam pirkėjui, tik $70, išrodo ir gro
ja kaip naujas. Išmokėjimais 
kautiems žmonėms.

MRS SCHRIER, 
6240 S. Halsted St. 

3rd floor

atsa-

Fumiture & Fixtures
Rakandai-]taisai 

PARDUOSIU visai pigiai — 2 
šmotų parlor setą, dreserį, 2 lovas, 
dining ruimiui stalą, mašiną karpe- 
toms valyti ir kai kuriuos kitus na-

Į mų rakandus. Kreipkitės: Mickevi- 
I čienė, 135 E. 110-th St. Telefonas 
Pullman 8587.

Iš SANDELIO RAKANDAI 
PARDAVIMUI 

$300 vertės mohair sek. setas 
$400 Imp. Lin. Frieze par. setas 
$250, 3 šmotų miegruimio setas 
$400 walnut miegruimio 
$225, 7 Šm. valg. kamb. setas 
$145 walnut valg. kamb. setas 
$85 9x12 Wilton kaurai ...........
$145 9x12 French Wiltons .... 
$75 Coxwell krėslai ...............

šmotų pusryčiams setas ......
Atdara vakarais ir nedaliomis 

AVAILABLE FIREPROOF 
AND STORAGE CO. 

7728-32 Stony Island Avė.

setas

5

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

$5

NEATSIŠAUKUSIŲ RAKANDAI 
350 mohair ir frieze sek. setų $68 
200 vvalnut miegruimio setų .... $49 
175 walnut valgomo kamb. setų $45 
Florent>ine puikus puaryč. 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

DIDELIS išpardavimas valgomų 
kambarių setų, $5 ir daugiau, ledau- 
nės, $3, 2 šmotų parloro setai, $25, 
dreserįai, rašymui stalai, lova, $2, 
virtuvei, kabinet, $7 ir daugiau, bu
fetai, ' Kaurai, pastatomos iiampos, 
$3.

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61 st Street

Iš SANDELIO RAKANDAI kaip 
nauji, pigiau negu už pusę kainos, 4 
kambariams net už $80. Jūsų kredi
tas £eras. Išmokėjimais. Atdara va
karais. Mes dastatom bile kur. 

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

MES parduosim už užlaikymą 
sandėlyj Keleto kambarių rakandus 
už jūsų pasiūlytą kainą. Gražus mo
hair ir velpur seklyčios setas, val
gomo ir miegruimio kambarių se
tai, pianai, kaurai, karpetai. Ge
riausia bargenas ir pigiausios kai
nos, tik kelioms dienoms.

JOYCE BROS. STORAGE 
5711 S. Halsted St.

kai-

DID2IAUS18 bargenas mieste. Mes par
duodam pigiausiomis kainomis. Viskas par
duodama už užlaikymą. Seklyčią, miegvui- 
mią, valgomų kambarių setai, llaropos, 
kaurai. BALD STORAGE CO., 1142 W. 
Madison St.

19 SANDBLIO SARGINAI
$30,000 vertės naujų rakandų ir kaurų 

turi būt iAparduota labai pigiai.
4 kambarių, verti $1000 _________ $205
♦ kambarių, verti $2000 .......   $475
$200 Mohair Frieze seklyčios setą* ___ $88
$450 Frieze seklyčios setą* .......  $145
$150 rleiutlnis valgomo kamb. setas $55 
$185 5 Arnotų waluut miegruimio setas $88 
Coxwell krėslai, kaurai visokios rųllee.
5 Arnotą pusryčiams setas  $10

Klauskit Mr. Permei 
COLLIN8 STORAGE 
5114 Madison Street

Atdara vakarais iki 9, nedėlioj Iki 5

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

sekly, setai, 9x11 Wilton kaurai, 
daug kitų bargenų. GOODMAN 
FURNITURE CO.. 521 W. 68rd St. 
Phone Normai 4745.

SPECIALIAI BARGENAI 
Willys-Knight Brougham ’26 
Willys-Knight sedan ’25 .......
Dodge ’26 coupe ......................
Essex ’27 coupe ..........................
Nash ’2G sedan 2 door ...............
Oakland Tourinję žiemai užd. 
Hupmobile Tounng ..................
Buick Touring ..........................
Hudson Coach ..............................
Essex ’25 Coach ......................
Burk e Motor Sales, 3512 Archer

Atdara vakarais ir nedaliomis.
Lengvais išmokėjimais.

$595 
$495 
$295 
$495 
$595 
$175 
$125 
$100 
$325 
$225 
Avė.

KELETAS FARMŲ

NAUJI STUDEBAKER
Naujas Studebaker Dictator Six, 

4 durų Sedan, pilnai {renkas su 
spare tire? bumperiais ir kitais vi
sais {rengimais ir atveŠtas prie du
rų — kaina tiktai $1,845. Reiškia 
Studebaker yra net $100 pigesnis už 
Buick. Commandcr Sedan pilnai 
įrengtas kainuoja $1,670. Lietuviai, 
kurie norite pirkti nauji karą arba 
mainyti seną į naujį — telefonuo- 
kite arba asmeniškai atsilankykite į 

MILDA AUTO SALES 
806 W. 31st St, Tel. Victory

D. KURAITIS ir A. KASIULiS
Savininkai

GEGUŽIO MRN. BARGENAI
50 karų pasirinkimui, viid garantuoti. 

Oadiliac’ai. ’Buick'ai, NaRh’ai, Hudaon’ai. 
Ea*ex’ai. Chovrolet’ai ir daugelis kilų, la
bai pigiomis kainomis. Matykit p. Lapai
ti. Mgr. McDERMOTT MOTOR SALES. 
7136 So. Halsted St., Trianglo 0330

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernč, delikate- 
sen labai geras-biznis; yra 3 kam
bariai gyvenimui su vana; parduo
siu pigiai. 4442 S. Talman avė.

PARDAVIMUI groserne ir kendžių 
krautuvė, biznis gerai išdirbtas. lai
bai pigiai. Greitam pardavimui, 6 
Sagyvenimui kambariai, renda pigi.

133 So. Halsted St.

PARDUOSIU arba mainysiu čeve
rykų krautuvę ir čeverykų taisymo 
šapą. Geras biznis, geroj vietoj. 
Pardavimo priežastį patirsit ant vie
tos. 5207 S. Cicero Avė.

PARDAVIMUI lunch ruimis gerai 
išdirbta vieta. 719 W. 14 St.

PARDAVIMUI lunch ruimai arba 
mainysiu j lotų. 4945 S. Halsted St. 
Tel. Yards 7094.

creamCONFECTIONARY, ice 
parlor, ciganj, cigaretų, soda foun- 
tain, budelės ir t. t. Vienatinė nau- 
io, aukštos rųšies krautuvė, smar
kiame biznio bloke, priešais didelį 
teatrą, šokių ir susirinkimų svetainę, 
tarpe 2 transferinių kampų, geriau
siame pirkinių centre N. W. Side, 
šioje krautuvėje lengvai galima už
dirbti į metus $10,000, apart visų iš
laidų. Turi būt parduota greit, dėl 
labai svarbios priežasties. Vien tik 
{rengimas, kainavo $5000. Greitam 
pirkėjui parduosime už $2800, geri 
lysas 

4369 Elston Avė.
tarpe Crawford ir Montrose, 

priešais Rizoli teatrą.

as

PARDAVIMUI saliunas su visais 
fikčeriais. Renda pigi, geras biznis, 
parduosiu pigini. Pardavimo prie
žastį patirsit ant vietos. 4550 So. 
Honore St.

PARDAVIMUI 3 kėdžių barbemė, 
senas ir geras biznis. Pigiai. 10722 
So. Michiffan Avė.

Ėxchange~Mainai \
KĄ TURITE MAINYMUI?

Mes mainom nftmus visokių kai
nų. Lotus, farmas, biznius, bonus, 
morgičius, automobilius. Kas Jums 
atsibodo, mes parduosime arba 
mainysime.

A. GRIGAS 
8114 So. Halsted Street 

Tel. Victory 4898

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

iš-

MICHIGAN VALSTIJOJ 
Parduosiu arba mainysiu 41 akro 
farmą, netoli St. Joe, Mich. Visa Že
mė išdirbta, 10 akrų grėpsų. Auga 
1’avai ir. vaisiai, juodžemis, modemiš- 
:as 9 kambarių namas, yra elektra, 

furnas šildomas, vana, bėgantis van
duo, parduosiu pigiai dėl nesveikatos, 
priimsiu lotą kaino dalį {mokėjimo 
arba 2-4 arba 6 rlatų namą Chicagoj 
arba cash, Phone Hyde Park 9670.

PARDAVIMUI gera ūkė, Michi- 
gan valstijoj, viena mylia nuo mies
to; j mainus gali priimti namą arba 
lotą. Dabar laikas yra pažiūrėt 
kaip viskas auga. Rašyk tuojaus.

Naujienos,
Box 1071,

1789 So. Halsted St 
Chicago, III.

1.—35 akrai žemės vaisiais apso
dintos, šalę golfo lauko, strytka- 
ris bėga pro šalį. Cemento kelias, 
elektra, viena barnė, mažas namu
kas ir dar keli budinkai. 5 akrai 
grėpsų (vynuogių), 10 aknj obuo
lių, 1 akras raudonų aviečių, 1 — 
juodų aviečių, 5 dkrai Alfalfos ir tt. 
Su gyvuliais ir padargais, kaip no-' 
rite. Kaina 12,000 dol. be gyvulių, 
(mokėjimas 4,000 dol.

2.—71 akras vaisių (fruktų) apie- 
linkėje šalę didelio rezorto ir golfo 
lauko ant kranto upės ir privaČio 
ežero 700 pėdų ilgio, 10 pėdų gilio 
ežeras tarpe kalnų, strytkans 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.

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, bizniavus namas, pri
imsiu lotus kaipo dalj {mokėjimo. 
Kaina $27,000. cash $7000. 2624 W. 
51st St. arba Tel. Hemlock 7178.

SPECIALIS BARGENAS
Turi būt parduotas tuojau gra

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

5730 So. Whipple St. 
Raktai randasi

3211 W. 63rd St., Hemlock 4900

BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 
bungalow ir dviejų karų gara- 

AIŽAIŽV vadi uuuninui ojžnvjv- • t *• 1 •

čiami elektros šviesa ir moderniškai Žas, galima nupirkti lengvais 
įrengta. Yra taip-gi kiaulininkas, iJmnlcpiimaią arba ledaunė ir daug namelių. Ta vieta ^mokėjimais aroa 
patogi, gera, ir nesulyginamai pi- Bungalow randasi L.......................... -- --- - - ~ "
te pirkti^ įmokant 8,000 dolerių, o> Ii-j 

Neša didelj 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 žmoniij 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 i 
reikalingais įrankiais. Arti gelžke- i 
lio, strytkaris čia pat stoja. Reika
laukite fotografijų.

Kaina tik 70,000 dolerių. Biznis 
išdirbtas.

3.—6 kambarių gyvenamas namas, 
2 didelės barnės, didelis vištininkas j 
18x80 pėdų, visi budinkai apšvie
čiami elektros šviesa ir moderniškai
įrengta.
ledaunė ir daug namelių. Ta vieta už cash. 

Maręuette 
gi. Kuįna tik 28,000 dolerių. Gali-; Mauor prie boulevarų ir gat- 
te pirkti įmokant 8,000 dolerių, o Ii- _ , •
kusius išmokėjimai sutartam laikui, vekaną. Parsiduos pi-

j.zi«t: negu vprta. Del informa
cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avcnue

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

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

3 FI^ATŲ MŪRINIS, $11,800
Senų laikų bargenas, lotas 72x126, 

presuotų plytų frontas, 6 karų ga
ražas, cementuota ėlė, 6-7-7 kamba
rių, prie 6528 Evans Avė. 
verčia parduoti. 3 fl.

(MR. WILLARD)
Takken, 6948 Stoney Island Avė.

Fairfax 8200

Senatvė

SPECIALUS BARGENAS, lotas 
30x125, 6245 S. Mason Avė., yra vi
si įrengimai ir apmokėti, 1 blokas 
nuo 63 St. karų linijos, netoli moky
klos ir bažnyčios, kaina $1800, $500 
cash, kitus lengvais išmokėjimais.

J. A. LYNCH
40 N. Dearborn St., Central 3654

PARDAVIMUI Southvvest kampas 
Crawford Avė. ir 57 PI. lotas 25x125, 
kaina $7500, 1/3 įmokėti, kitus 
mokėjimais i 3 metus, 

DR. VALLELY, 
4750 Sheridan Road 

Sunnyside 5879

iš-

3846-50 W. GRAND AVĖ.
2 nauji po 5 f lutus namai. 3-5. 2-4 kam- 

lovos, 
kaina

bavių, 2 karų garažas, uždaromoa 
gnru Aildoman, vinkas lArendnotn. 
$32.000 kiekvienaH, canh $5.000.

3725-27 W. GRAND AVĖ.
Naujau namas, kų tik užbaigtai!, 10-4 Ir 

3-3 kambarius, 2 krautuvAa, 4 karų muri- 
niH garažas, kaina $75.000, cash $15,000.

N. E. KAMPAS KEELER IR 
CRYSTAL AVĖS.

Nauji namai, po 4 kambarius flatai, už
daromomis lovomis, viskas itrenduota. kai
na $37,000, <ash $5,000.

J. MONTENEGRO BLDR. 
Spaulding 1013

kai-

NORIU PARDUOTI už “Cach” 
arba mainysiu j nebrangų dviejų fla
tų namą arba bungalow savo 4-ris 
lotus. 2 lotai randasi prie 58-tos gat
vės ir So. Harlem Avė., taipgi visai 
arti Archer Avė. Visi įrengimai, 
kaip tai šaligatviai ir gatvės ištai
sytos, elektra, vanduo ir tt. Tinkama 
vieta tuoj budavojimui gražios rezi
dencijos. Kiti 2 lotai yra prie 69 PI. 
tarp Marųuetto Parko ir Crawford 
Avė., vienas blokas nuo Marųuetto 
Parko ir 2 blokai nuo Crawford Avė. 
Yra vanduo ir šaligatviai ištaisyti. 
Visi lotai po 30 pėdų, kaina $5,500. 
Kreipkitės: “Naujienos”, klauskite J. 
Mickevičius.

SUVARTOa savo dienos šviesos 
taupymo laiką. Atvažiuok ir pama
tyk musų 18 naujo typo octagon 
frontu bungalows, mūriniai, karštu 
vandeniu šildomi, ugnavietės, kny
gynai, linoleum virtuvėj, pentrė, sti
kliniai užpakaliniai porčiai. $500 įmo- 
kėti, kitus kaip rendą. Atdara va
karais ir nedėhoj. Budavotojas. 7168 
W. Grand Avė., Merrimac 9412.

NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI, 5 ME
TAMS IŠMOKĖJIMUI

Mūriniai ir mediniai bungalows, 
vasarnamiai, pakeliam namus, įdė
liam cementinius pamatus, pleiste- 
liojam, dengiam stogus, {vedam 
phimbingą, malevojam ir pertai- 
som. Dykai apskaitliaviinas ir pla
nai. Stanton Const. Co., 6347 South 
\Vestcrn avė. Tel. Hemlock 2636.

PARDAVIMUI I GENEVA, ILL.
5 kambarių medinis namas, cementi
nis garažas, gasinis furnas, plumbin
gas, yra elektra, sun parlor, vištų 
jardas ir vištininkas, Chicago, Auro
ra ir Elgin geležinkeliais, bloko 
nuo namo, iki upės 1 blokas. Gera 
vieta šeimynai kurie nori pasitraukti 
iš biznio arba šeimynai kuriai reika
lingas geras oras.

Atsišaukite.
KOHOUT BROS.

Room 1214 Ashland Block,
155 N. Clark St. arba Miss Lillian 
Parker, 3 East Batavia St. Geneva, 

III. Telephone Geneva 1162.

PARDAVIMUI moderniškas mūri
nis 10 kambarių namas, garu šildo
mas, yra vana, randasi, 3920 Prarie 
Avė., kaina $8500, tiktai $750 cash, 
kitus lengvais išmokėjimais.

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

Blvd. 7769

PARDAVIMUI 6 kambarių bun- 
galow su visais rakandais — pianu 
ir automobilium. Viską kartu arba 
skyrium. Vieno karo gaCadžius. Ne
brangiai. Agentai teneatsišaukia. 
6837 So. Washtenaw Avė. Tel. 
Republic 8070.

LOVEL Avė., 2 flatų namas oc
tagon frontu, mūrinis, 2 karštu van
deniu šildytuvai, 5—6 kambarių, 
gatvė ir elč cementuota ir apmokė
ta, lotas 31)<125, kaina $13,500, 
cash $2,000. Haave, 2346 N. Cicero 
Avė. Capitol 2510.

5 KAMBARIŲ medinis bungalovv, 
45 pėdų lotas, 7 pėdų skiepas, di
deli viškai, gera transportacija, ran
dasi prie Konrad Avė., Lyons, III., 
netoli Ogden Avė. AtsiŠaukit 4124 
Conrad Avė., Lyons. Imk Bušą prie 
Western Electric į vakarus iki Kon
rad Avė. j Lyons.

PARDAVIMUI 2 bizniavi namai, 
vienas kampinis antras Šalę kampo, 
randasi *’ 1 ’ ’
streeto. 
nysiu į bile k

ant greit augančio I 
Parduosiu pigiai arba 

bile ką.
VVALTER J. PAUL 
Westem6601 S.

3286 W. 55th St

biznio 
i mai-

Republic 
Hemlock

4170
238P

PORTAGE Park, naujas 5 kamba
rių mūrinis bungalovv, gatvė ce
mentuota, octagon sun parlor, 2 
blokai iki Irving Park karų, kaina 
$7950, cash $750.

5 kambarių mūrinis namas, karš
tu vandeniu šildomas, gatvė cemen
tuota ir apmokėta, 2’4 bloko nuo 
Irving Park karų, kaina $8560, cash 
$1200. Federal Real Estate, 5814 
Irving Park Blvd. Kildare 6670.


