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Pilsudskis rezigna
vo, bet busiąs ir to-

’ t

liau Lenkų viešpats

A" Estijai knygySOjO | Pr^° VokietijoS 1111- 
ciatyvos Europos 
Kongresui sušaukti

Kolioja seimo narius 
mis” ir “niekšais”, 
jis norėjęs pliekti 
dyti, bet susilaikęs

“kiaulė- 
k u i i uos 

ir spar-

1. — Len- 
Pilsudskis, 
savo stai- 
ministerio

VARŠAVA, liepos 
k i jos diktatorius
nus’ebinęs Europą 
giu rezignavimu iš 
pirmininko vietos praeitą tre
čiadienį, vakar parodė ir mo
tyvus, kodėl jis taip padaręs.

Naujoje vyriausybėj, kuri 
buvo tuojau Bartelio sudary
ta I’ilsudskis pasilaikė sau ka-

TALINAS, Estai, liepos 1.
Carnegie fondas tarptauti

ne: taikai padovanojo estams 
knygyną iš 1,2(M> knygų, dau
giausiai Amerikos istorijos, 
santvarkos ir politikos. Kny
gynas buvo įteiktas Jungtinių 
Valstybių ministerio Coleina- 
no Talino burmistrui Uesso- 
nui.

Anglies kasyklų iš
sprogdinimas

Del streiko ilgai stovėjusios be 
darbo, kasyklos ketino kaip 
šiandie pradėti dirbti su ske- 
bine unija

ro ministerio portfelį.

Iškoliojęs lenkų politikus 
šokiais keiksmo žodžiais, 
kius tik jis žinojo — dai 
lio jų negalėtum atkartoti 
raudonavęs, — Pilsudskis 
galiau suriko:

Premjero postas netinkąs 
“temperamentui”

“Lenkų užsienio politikos 
likimas pasilieka mano ranko
se!”

“Aš rezignavau ne dėl li
gos,” sakė jis. “Svarbiausia 
priežastis, dėl kurios aš me
čiau ministerių kabineto gal
vos postą, buvo ta, kad tasai Workers 
postas, kaip jis numatyta Len- Illinois, ] 
kijos konstitucijoj, nesutinka \Vorkers 

su mano temperamentu. Len- tos unijos 
ką valstybės prezidento pos-j rengėsi kaip pirmadienį [šian- 
tas taip 
zidentas 
lios. Jis 
ti sau 
juo mažiau teturi teisės pasi
skirti sau ministerius. Lenkų kinta galva, 
konstitucija traktuoja valsty
bės prezidentą taip, kaip nie
kas pasauly nesielgtų dagi su 
savo mėtrėsa.
Lenkų seimas — “prostitutų 

parlamentas”
“Lenkų seimas, kurį aš va

dinu prostitutų parlamentu, 
sutaisė tokią konstituciją, kad 
dagi populeriausias žmogus 
Lenkijoj gali būt koneveikia
mas taip, kaip tik kokio idio
to smegenys gali sugalvoti. 
Kabi ne to galva atrodo visaga
lis, )>et jis priverstas pasiduo
ti visoKiausiems menkiems 

formalumams.

nė

jo

kasyklų No. 1 ša f to 
Sprogimo garsas bu- 
per kelias mylias ap- 
dideli suardytų tro-

LA SALLE, Ilk, liepos 1. 
Anksti vakar rytą sprogu

si dinamito bomba suardė La 
Šalie Carbon Coal kompanijos 
Joneville 
trobesius, 
v o girdėt 
linkui ir
Lesių rąstai buvo išnešioti per 
kelius šimtus pėdų.

Jonės vi lle kasyklos, vienos 
didžiausių toje Illinois daly, 
dėl streiko jau daugiau kaip 
metai nedirbo. Pastaruoju lai
ku buvo suorganizuota ang

liakasių unija, vadinama Mine 
i Union of Northern 
priešinga United Mine 
i organizacijai, ir su 

pagalba kompanija
pos- rengėsi

pat visai netikęs. Pre- die] pradėti dirbti.
neturi nė šešėlio ga- Netrukus po sprogimo, už 
neturi teisės pasiskir- kelių mylių į rytus nuo La 
tarno arba tarnaitės, | Šalie rado negyvą žmogų, apie 

10 metų amžiaus, su sutriuš- 
Jis, matyt, buvo 

užmuštas ir pamestas žolėse. 
Policija linkusi tą žmogžudy- 
bę rišti taipjau su kasyklų iš
sprogdinimu.

Japonų ir Kiniečių 
kautynės Tsinane
ŠANCHAJUS, Kinai, liepos 

1. — Japonų Tolio žinių agen
tūros pranešimu, Tsinane, šan- 
tungo provincijos sostinėj, 

įvykę kautynių tarp japonų 
kareivių ir kiniečių. Vienas ja
ponų kareivis ir vienas kinie
tis buvę užmušti, keli kiti su
žeisti. /

Atstovai — “kiaulės”, 
“niekšai”

aš 
dėl

ga- 
to,

Mano, kad Amundse- 
, nas yra žuvęs

Kongreso tikslas — visos Eu
ropos valstybių saugumo ir 
draugingumo sutartis ir pa
galiau nusiginklavimas

BERLYNAS, liepos 1. — 
Pan-Europos sąjungos vadas, 

Coudenhove-Kalergi, atvi- 
naujam Vokietijos 

socialdemokratui
Muelleriui, propo- 
Vokietijos iniciąty-

“Per pirmus metus 
Įėjau daug nuveikti 
kad savo darbo dalį 
pavesti ponui
Kartiniam ministeriui 
ninkui]. Visi ponučiai mims- 
teriai savo darbą stumo man 
dirbti. Va, dėl ko aš ėmiau 
nebekęsti kabineto galvos po
sto. Jei nebūčiau susilaikęs, aš 
seimo atstovus bučiau visados 
pliekęs ir spardąs. Jie elgiasi 
parlamente taip, kaip kaime 

jie elgiasi kaip kiaulės ir 
kaip niekšai. Vieni tik minis- 
teriai, mat, turi respektuoti 
(gerbti) konstituciją.

Visados “prisirengęs”

“Kad nebūtų nesusipratimo, 
aš prašau įsidėmėti tą faktą, 
kad aš sušaukiau parlamentą, 
liet ilgiau jo metodų toleruo
ti nebegalėjau. Turėjau arba 
įvesti naują valdymo būdą 
Lenkijoj, arba rezignuoti. Nu
sitariau rezignuoti. Bet pata
riau prezidentui pasiskirti to
kius žmones, kaip aš ir p. Kar
telis, kurie galėtų pasivaduo
dami dirbti sunkų kabineto 
galvos darbą. Aš daviau žodį 
prezidentui, kad kiekvieną

KDPEN HAGA, Dan i j a, 1 ik? - 
n .... r, pos 1. —, Apie garsų norvegų Barte bui [da-L . ..L . tyrinėtoja kap pirmi- . . ,1 . . dseną vis dar

gr. 
I ru laišku 
I kancleriui,

Hermanui 
Į nuoja, kad 
I va butų sušauktas * Pan-Euro- 
pos saugumo kongresas. Toks 

I visų Europos valstybių kon
gresas, sakoma laiške, prives
tų prie padarymo Pan-Europos 

I saugumo ir draugingumo su- 
I tarties Tautų Są jungoje ir pa- 
I galiau prie visos Europos val- 
Į stybių nusiginklavimo.

Geneva svarsto naują 
saugumo protokolą

GENEVA, Šveicarija, liepos 
11. — Tautų Sąjungos saugu
mo ir arbitražo komisija na
grinėja kolektyvinį protokolą, 
atdarą visoms valstybėms pa
sirašyti, 
stiprinti 
venciją. 
kamam 
rinkimui spręsti.

Kalbamame protokole, 
buvo vokiečių deleg; 
siūlytas, numatoma, 
vieną karo, ar bent 
vojaus, atvejį Tautų 
taryba urnai imtųsi 
priemonių, kurių pasirašiusios 
valstybės turėtų klausyti.

Tautų taikos kongresas 
simpatizuoja sovietų 

nusiginklavimo 
planui

VARŠAVA, liepos 1. —
Tarptautinis taikos kongresas 
baigė savo sesijas, priėmęs re
zoliuciją rimtai išgvildenti nu
siginklavimo projektą, 
buvo sovietų užsienio 
vicekomisaro Litvinovo 
lytas nusiginklavimo 
rencijai Genevoje.

Kongresas, pagyręs 
bes sekretoriaus Kelloggo 
tarties karų atsižadėti projek
tą priėmė taipjau rezoliuciją 
prieš persekiojimą 
kurie savo sąžine vra 
gi karams ir atsisako 
nauti kariuomenėje.

kurio tikslas yra su- 
Tautų Sąjungos kon- 
Jis bus pristatytas se- 
Tautų Sąjungos susi-

icijos pa- 
kad kiek
kart pa- 
Są jungos 
reikiamų

kuris 
reikalų 
pasiu- 
konfe-

valsty-
su-

asmepų, 
priešin

ei t i tar-

jokių žinių nė- 
lansen, artimas 

draugas ir jo eks-

kad Amundsenas 
jau esąs žuvęs, — 
kaip kad jis norė- 
llansen sako, kad

ra. Einar 
Amundseno 
pedicijos į 
vis, sako, 
tikriausiai 
miręs taip, 
jęs mirti,
vieną kartą Amundsenas jam 
prisipažinęs, kad jisai 
mirti staigia mirtim 
nors savo ekspedicijų.

SUMUŠĖ MERGAITĘ, 
KO KALĖJIMAN

Aviacijos nelaimės

Nukritęs aeroplanas užmušė 
dvi moteris; aviatorius žūva 
ugny

norėtų 
kurioj

PATE-

JASPER, Ala., liepos 1. — 
Del sumušimo vienos baltos 
merginos, Ruby McCarley, 19 
m., tapo areštuoti ir j kalėji
mą sukišti Earl \Vest, kasyk
lų viršininkas, ir jo draugas 
J. Tearford.

skubaus reikalo momentą aš 
esu jo dispozicijoje. Tarptau
tinės Lenkijos politikos vad
žios pasilieka mano rankose.”

PARYŽIUS, liepos 1. — Jo 
aeroplanui nukritus iš 000 pė
dų aukštumos ir užsidegus, 
žuvo ugny aviatorius kap. Bra- 
ger. įlėkęs kartu su juo aero
nautikos inžinierius Capy taip 
buvo sužeistas, kad veikiausiai 
irgi nebeišliks gyvas.

Krisdamas aeroplanas į 
atrinkusią aviacijos 'lauke 
nią žmonių užgavo dar
moteris ir jas vietoj užmušė.
Aviacijos leitenantas užsimu

šė, jo draugas susižeidė
PINE CAMP, N. Y., liepos 

L — Vakar netoli nuo čia nu
krito National Guard Air Ser
vice aeroplanas. Pilotas Įeit. 
Von Lackum užsimušė, jo kom
panionas Įeit. Hunter pavojin
gai susižeidė.

su- 
mi- 
dvi

| Atlantic and Pacific Photo]

Joseph '1'. Robinson, Arkansas valstijos senatorius, kurį 
demokratų konvencija Houstone vakar nominavo kandidatu į 
J. V. vice-prezidentus.

Turkuose pasireiškė 
badas

KONIA, Turkija, liepos L 
Kadangi nepaprastai šalti, 

žiema ir po to vėl ilgos kait
ros sunaikino visus pasėlius 
Konia lygumose kilo badas 
Tūkstančiai ūkininkų meta sa- 

! vę ukius ir kraustosi į mies
tus, kur jie, vargo verčiami, 
parduoda savo galvijus beveik 
pusdykiai. Vyriausybė organi
zuoja pagalbą nnkentėjusiemi 
ir badaujantiems šelpti.

Dar viena vergybė 
Amerikoj panai

kinta
800 nusikaltėlių, parduotų ka

syklų savininkams, tapo da
bar išvaduoti

Keturi lėktuvai ban
dys gelbėti dirižab

lio Italia žmones.

N. Y. policija uždarė šo
kius, kurie tęsėsi 

20 dienų
51 angliakasis žuvo 
kasyklose Francijoj

NEW YOBKAS, liepos 1. 
— Aukščiausio teismo teisėjo 
Valence sprendimu, praeitą nak
tį, tuojau po 
vo uždarytas 
k ima s, kur
dienų. $8,600
padalinti devynioms šokėjų po
roms, kurios dar tebešoko.

Padaryti galą šokimams pa
sirūpino policija ir sveikatos 
departamentas.

12 valandos, bu- 
“marathon” šo- 
tęsėsi dvidešimt 
prizo pinigų bus

Kratos ir areštai ko
munistų Vengrijoj

Budapešte suimta 30 tariamų 
•komu ristų Ikonspiriatorių ir 
daug literatūros

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
liepos 1. — Budapešte suim
ta trisdešimt komunistų, jų 

tarpe astuonios moterys. Kal
tinami dėl konspiravimo prieš 
esamąją Vengrijos valdžią. 
Laukiama daugiau areštų.

Policija darė kratas dauge
lio komunistų namuose ir, be 
areštuotų asmenų, suėmė daug 
komunistinės literatūros.

15,000 balsų choras 
Estų šventėje

, Estai, liepos 1. 
prasidėjo devintoji 

Šventė 
mišriu 

balsu choru 
, dainavusiu

es-

— Vakar 
Estų Dainų šventė, 
atidaryta milžinišku 
15,(MM) išlavintų I 
iš kelių valstybių, 
prieš 1(M),000 publikos — 
tų, suomių, švedų ir latvių. 
Prieš tai įvyko milžiniškas mu
zikų paradas, trijų mylių il
gumo. Vakare, nuo 10 iki 11 
vai., įvyko vaidinimas Graikų 
žaislo “Antigona”.

ORH
Chicagai ir apialinkei fede

ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Nenusistojęs oras; gali 
lietaus ir perkūnijų; šilta; 
dutinis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros \ 
vidutiniškai 83° F.

būt 
vi-

buvo

šiandie saulė teka 5:18, lei
džiasi 8:29. Mėnuo leidžiasi 
4:39 ryto.

Francija,
Vienose anglies

S l\ ET1ENNI 
liepos 1. 
kasyklose netoli nuo Roche la 
Moliere ’ miestelio vakar įvyko 
anglies
gimdės kasyklose gaisrą, 
nešimai 
penkiasdešimt 
kasis.

dulkių sprogimas, pa- 
ra- 

sako, kad ugny žuvo 
vienas anglia-

Kova su maištinin 
kais Meksikoje

70 maištininkų užmušta susi
kirtime su federaline 
riuomene

ka-

lie-MEKSIKOS 
pos 1. — Karo departamen
tas gavo pranešimą, kad Car- 
rillo kalnuose, netoli nuo Co- 
limos, įvykęs smarkus susi
kirtimas federalinės kariuome
nes dalies su maištininkų 
riu iš apie septynių šimtų 
rų. Kautynės traukusios 
dvidešimt šešias valandas, 
deralams atvykus daugiau 
riuomenes į pagalbą, 
ninkai, 
tamsa, 
mūšio
kaip septyniasdešimt 
ir daug sužeistų.

FLATTOP, Ala., liepos 1. 
— Dar viena vergijos rųši: 
Alabamoje tapo panaikinta.

Einant legislaturos priimti’ 
pagaliau įstatymu, vakar iš an
glies kasyklų buvo išvaduot’ 
aštuoni šimtai negrų kalinių, 
kurie dabar bus perkelti į pa
vyzdingas valstijos kalinių 

farmas.
Prieš dvidešimt metų Ala

bamoje buvo įvesta vadinam? 
kalinių išnuomojimo sistema, 
kur valstijos nusikaltėliai bu-

I vo parduodami privatiniams 
kasyklų savininkams.

Kova prieš šitą vergybes si
stemą ėjo jau per daugelį me
tų, • iki pagaliau dabartiniam 
gubernatoriui <iraw8 pavyko 
pervaryti legislaturoj įstaty
mą prieš nusikaltėlių pardavi
nėjimą.

Valstijos nusikaltėliai dabai 
bus vartojami valstijos (ąrmų 
ir valstijos vieškelių statybos 
darbams.

ROMA, Italija, liepos 1. — 
Citta di Milano, dirižablio Ita
lių ekspedicijos į žiemių aši
galį bazės laivas Špicbergeno 
vandenyse, praneša, kad ketu
ri lėktuvai — du dideli italų 
bidroplanai, vienas švedų, hi- 
droplanas ir vienas nedidelis 
suomių aeroplanas, apsirūpinę 
pašliūžomis — bandys nusilei
sti ant ledų netoli nuo Foyn 
salos gelbėti esančių ten ke
lių dirižablio Jtalia įgulos žmo
nių, kurie dar yra išlikę gyvi.

Tarp tų kelių dirižablio įgu
los žmonių, ant plūduriuojan
čios ledo lyties dabar yra dar 
ir kap. Einar Paal Lundborg, 
švedų aviatorius, kuris išgel
bėjo gen. Nobile. Kai, po sėk
mingo išgelbėjimo gen. No

bile, kap. Lundborg nuskrido 
atgal kitų gelbėti, nusileid
žiant ant ledo lyties jo aero
planas sudužo.

PERKŪNAS TRENKĖ NA
MUS; VIENĄ UŽMUŠĖ

bu- 
vy- 
per

naudodamies 
pasitraukę j 

lauke palikę

ka- 
inaišti- 
nakties 
kalnus,

GALENA, Kas., liepos 1 
— Perkūnui trenkus j vienus 
čia namus, šeimininkas Wm 
Hydecap buvo užmuštas, o jc 
keturi vaikai sužeisti.

Skaudžiai apvogė Pivo- 
šiunų bažnyčią

KAUNAS. — Birželio iš 8 
j 9 d. naktį piktadaris, įlindęs 
oro zakristijos langą, išvogė 
š Pivošiunų bažnyčios kum 
Lodžiaus sidabrinę monstran
ciją, vertą (i,(KM) litų, sidabri
nį kialiką dėžutės pavidalo 
veltą 700 litų, 6 sidabrines 
ampulkas, vertas apie 6(K) li
tų, sidabrinį kialiką su uždan
ga komunikatams laikyti ir su 
kun. Lodžiaus parašu — 4,000 
litų vertės, sidabrinį kialiką 
nuo vyno — 2,000 litų vertės, 
kialiką — 400 litų vertės, 1 
buteli vyno ir iš 4 aukoms 
rinkli dėžučių išėmė pinigus. 
Iš viso nuostolių padaryta apie 
13,720 litų.

. Piktadaris brangenybes bus 
greičiausiai išnešęs pro langą, 
nes bažnyčios durų užraktas 
nesulaužytas. Piktadaris stro
piai* ieškomas.

nukautų

Penna angliakasiams 
nuskelia algas 11%
UNI(JNT()WN, Pa., liepos 

1. Frick Coke kompanija, 
kuria valdo United States Steel 
korporacija, paskelbė, kad vi
siems kasyklų darbininkams, 
skaičium 3,500, algos nuskclia- 
mos 11 nuoš.

Lenkų aeroplanų fabri
kas gaisro sunaikintas

VAHŠAVA, liepos. 1. — Va
kar gaisras sunaikino lenkų 
valdžios aeroplanų fabriką. 
Sunaikinta šešiasdešimt aero
planų inžinų ir šimtas kulkos
vaidžių. Nuostoliai siekia mi- 
lionus zlotų. Manomu, kad fa
brikas buvo kieno padegtas.

BUVĘS OHICAGOS REDAK
TORIUS UŽSIMUŠĖ

AKRON, Ohio, liepos 1. — 
Jo automobiliui apvirtus grio
vy, užsimušė Gerald E. Sul- 
livan, buvęs Chicago Inter- 
Ocean redaktorius. Jo žmona 
buvo skaudžiai sužeista — jai 
keli šonkauliai įlaužti.

FORT WAYNE, Ind., liepos 
1. — Prosibicijos agentų kad
rai padarė čia kratas “minkš
tų gėrymų” smuklėse ir road- 
houses’e ir areštavo daugiau 
kaip 50 asmenų.

Gabeno 4 centnerius ko
munistų literatūras

KAUNAS. — Šiomis dieno
mis pasienio policija sulaikė 
Baltutį iš Sausgalvių (Šilutės 
apskr.) Leitės upeliu vežantį 
kontrabandą. Vienas kontra- 
bandistas pabėgo. Baltutis kon
trabandą paskandino, bet po
licijai pareikalavus nurodė vie
tą kurioj paskandino. Kontra
bandą iš vandens išėmus ir pa
tikrinus pasirodė, kad veža ne 
spiritas ar kolonialės prekės, 
bet 5 komunistinės literatūros 
pundai: “Lietuvos politemi- 
granlų suvažiavimus Berlyne”, 
“Balsas”, “Apie proletaro dik- 
taturą”, “4 L. K. P. konferen
cijos rezoliucijos” ir kit. Spau
sdinta Tilžėje. Kontrabandos 
ekspeditorius buvo Naumies
čio pil. Taur. Paradas. Kon- 
trabandistas Baltutis nežino
jęs, ką vežąs, nes ant maišų 
buvo užrašyta “Stiklai”. Jam 
užmokėję 20 litų ir jis vežęs. 
Abu vyrai areštuoti ir padėti 
Bajorų kalėjimam Vedamas 
tardymas. Jau esą paaiškėję, 
kad toji literatūra buvo skir
ta Didž. Lietuvai.

Kasė kitam duobę, pa
tys įkrito

KAUNAS. — 1926 m. Sena- 
žiekių km., Antanavos valsč. 
atrasta nesenai ištekėjusi Ane
lė Plaikienė prigėrusi šuliny. 
Motina įtarė jos vyrą Andrių 
Plakį, kad jis ją prigirdęs ir 
pradėjo rinkti įnidymus ir ieš
koti liudininkų. Bet malomai 
negalėdama nieko įrodyti, grie
bėsi suktybių. Tam reikalui jį 
pavaišino A. Mažeikienę, Zof. 
Romanauskienę ir St. Ivanau
ską ir visiems pažadėjo dar po 
100 lt. “magaryčių”, šie ir 
pradėjo liudyti prieš A. Pla- 
kj. Teismo tardytojo klausinė
jami iš pradžių jie taip paro
dė: Ivanauskas sakėsi esą va
žiuodamas per Gabavos km. 
girdėjęs kalbant apie šį įvy
kį, Mažeikienė buk mačiusi 
kaž ką stumiant į šulinį ir no
rėjusi įeiti kieman, bet ją ki
ta moteriškė sulaikiusi, kita 
vėl buk girdėjusi kaip šaukė 
“Jėzits-Marija” ir mačiusi tuo 
metu vyriškį prie šulinio.

Vėliau tie liudininkai atsisa
kė nuo savo parodymų. Apy
gardos Teismas birželio 8 d. 
Ivanauską, Mažeikienę, Rama
nauskienę ir Karpauskienę už 
kreivą liudijimą nuteisė po 2 
metu siinįkių'jų darbų kalėji
mo.
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MUSŲ MOTERIMS
» ■ ■ ■ - Veda Dora Vilkienė ■ ■« .....

TOMATŲ BISQUE SRIUBA KEPTA SALMON-ŽUVIS

’/a kvortos tomatų, pertrink

2 šaukštai “Minute Tapioka”
2 šaukštai sviesto
ll/2 šaukštuko druskos 
1/16 šaukštuko pipirų
3 šaukštukus cukraus 
V# šaukštuko sodos
It-j pint karšto pieno arba 

saldžios Smetonos.
Užkaisk tomatus dvigubame 

puode, pridėk tapioką, sviestą 
druskos ir pipirų ir sodą ir 
virk 15 minutų, nuolat maišy
dama. Kuomet bus gatava, 
nuimk nuo ugnies ir įpilk pie
ną. Niekuomet tuoj aus nemai
šyk įpilus pieną, nes rūgštu
mas pieną sutrauks. Paduok 
karštą su krekėsais arba pake
pinta balta duona.

pa-

EKONOMIŠKAS OMLETAS

van-

duoną į mažus 
šmotukus, pake- 

arba sviesto, 
po ranka. Iš- 
pripilk pieną, 

druską. Sudėk 
išmaišyk ir

1 puodukas baltos duonos 
šmotukų

4 kiaušiniai
4 šaukštai pieno arba 

dens
i/2 šaukštuko druskos 
Taukų arba sviesto. 
Supiaustyk 

ketvirtainius
pink ant taukų 
žiūrint kas bus 
plak kiaušinius, 
dėk pipirus ir
pakepintą duoną, 
padėjus ant skaurados kepk 
ant mažos ugnies. Gali ir pe- 
čiun padėti. Neturėjus kiauši
nių, duona ne tik bus skani, 
bet ir padaugins porciją. Pa
duok karštą.

vandeniu, bet žiūrėk idant vir
šūnės nebūtų vandeny bent 
pirmą dešimts minutų virimo; 
pridėk druskos ir virk pakol 
bus minkštos. Vandens tik pilk
tiek, kad vos apsemtų. Supran
tama, reikia prižiūrėtų kad 
vatiduo neišvirtų ir asparagai 
neprisviltų. Nusunk vandenį, 
padėk ant torielkos, padžiovin
tos baltos duonos, uždek aht 
jos asparagus ir apipilk tarpy- 
tu sviestu.

BALTAS KEKSAS SU ŠOKO
LADU PERDĖTAS

ĮkorespondencijosI
*■

St. Louis, Mo.
Sharkio kumštynės su indi jonu

Birželio 21 čia boksavos lie- 
gai'susis . boksininkas 

Sharkey-žukauskas su už 
didesniu indijonu Bates. 
paskelbta, kad boksuosis

sutalpinti 50,000 žmonių armi
ją. Laukiamas ruimas irgi 
labai didelis 200x130 pėdų. S. 
V. prezidento 
mas yra prie 
dalies, gražiai 
stotį bendrai
džia ir Baltimore & Ohio Rail* 
road Co.

laukiamasis rui- 
pietines stoties 

įrengtas. Šitą 
statė S. V. val-

randasi irgi gana gražioj vie-Į 
toj prie 16-tos gatvės greta I 
ispanų ambasados. Iš visų fon
tanų kokie yra Washingtone 
man geriausiai patiko Aztec 
Fountain. žodžiu, sakant Wash- 
ingtonas yra miestas gražumų 
ir istoriškų žingeidumų, žino
ma, yra ir tokių vietų, kurios 
mažai kuomi skiriasi nuo lietu
viško Bridgeporto, Chicagoje

1 puodukas baltos duonos 
trupinių apipiltų sviestu

1 didelė blekinė salmon žuvies
1 šaukštukas druskos

šaukštuko pipirų
1*/l‘ šaukšto miltų
2 šaukštu sviesto 
% puoduko milko 
% puoduko vandens.
Ant molinio puodo dugno 

dėk eilę duonos trupinių
eilę salmon- žuvies, bet su ša
kute išskirstyk žuvį j šmotu
kus, kuomet išimai iš blekinės. 
Užpilk druskos ir pipirų. Api
pilk kiekvieną eilę dažalu pa
darytu iš sviesto, miltų, milko 
ir vandens. Viršutinė eilė turi 
būti iš duonos trupinių. Uždėk 
dar sviesto, jeigu išrėdytų ma
žai.

Kepk pečiuje pakol viršus 
gerai parus. Paduok karštą su 
keptomis bulvėmis.

VIRTI NAUJI KOPŪSTAI

Supiaustyk kopūstų galvą į 
4 dalis, išimk širdį, padėk 30 
minučių šaltan vandenin. Nu
sunk. apipilk karštu vandeniu, 
kad apsemtų ir virk neapden
gus 30 minutų arba pakol bus 
minkšti. Nusunk, apipilk tarpy- 
tu 
lu 
ba

šviestu arba baltuoju daža
is miltų, pieno ir sviesto ar- 
lašiniukais.

2 puoduku miltų
% puoduko sviesto
4 kiaušiniai
Vanilijos pagal skonio
1 puoduką cukraus
•/o puoduko pieno
4 šaukštukus baking paude- 
rio.
Ištrink kiaušinio trynius, 

cukrų ir sviestą, pridėk vani
lijos. Persijok miltus su ba
king pauderiu ir dėk po tru
putį pamainydama su pienu. 
Ant galo sudėk išplaktus kiau
šinio baltymus. Kepk dvejose 
arba trijose bletyse, gana karš
tame pečiuje. Perdek su:

2 kiaušinių baltymais
1 puoduką cukraus
% puoduko vandens
1 šaukštukas vanilijos.
Virk vandenį su cukrum 

kol bus 
nusipils 
plaktus 
ir išplak
plytą ištarpyto saldaus 
do ir vėl plak. Perdek 
pilk mišiniu keksą.

Jack 
save 
Buvo 
birželio 29 d., bet lietus sutruk
dė iki 21. Daugumas lietuvių 
tikietus buvome nusipirkę jau 
birželio 17 d. ir laukėme bok- 
savimosi dienos. Kad pama
tyti Sharkey, pasipirkome ti
kietus prie pat platformos.

Buvo ir daugiaus boksninkų, 
bet tie mus ne labai interesa
vo, nes mes vis laukėme Shar
key. Po kiek laiko ir Sharkey 
pasirodė. Aukštas gražus vy
ras, tamsiais gražiai sušukuo
tais plaukais; o jau vikrus, tai 
kaip vijurkas. Indijonas taip
gi aukštas, bet daug drabež-1 
nesnis už Sharkey.

Washington Monumentas
Washington monumentas bu

vo pabudavotas 1885 m. Prie 
jo kasdien randasi žmonių mi
nia, kuri nori keltis į monu
mento bokšto viršų. Monumen
tas yra 535 pėdų ir 5 colių 
aukštumo ir 55 pėdų pločio ap
link žemai ir 34 pėdos viršuj. 
Darbas šito monumento buvo 
pradėtas 1848, bet užbaigtas 
37 metai vėliau. Bene 
aukščiausias monumentas 
šaulyje., t

Lincoln Memorial

Biskį tolėliau, bet
Pradėjus boksuotis, indijo- Potomac Parke arti 

nas kirto Sharkiui ir pašiaušė upės randasi kitas 
iš vienos pusės plaukus. Antra- gražus 
me raunde Sharkey indijonui 
per abudu žandu gerus smū
gius užtraukė. Trečiame raun
de idijoną taip smarkiai permu
šė, kad turėjo nutempti į jo ne- 
utrališką kampą. Tokiu budu 
Sharkey ląbai lengvai laimėjo 
kumštynes, negavęs nei 
skaudaus smūgio.—M. D.

P Kone V irgi niu 20 5 4

JOSEPH VILIMAS
N a m u Stoty m o
KONTKAKTO'RIUS

S Wa«ht<-n.i v. A ve Chicago, UI

25*
— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE 

Large Tube 

25'

ASPARAGAI

Dabar laikas juos valgyti, 
nes pigus. Nuplauk, nuvalyk ir 
nupjauk 1 colį iš apačios. Su
dėk bletin, apipilk verdančiu

bus
pa

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriteri

pa-
vostaip tirštas, kad 

nuo šaukšto. Įdek 
baltymus ir išmaišyk 
gerai. Pridėk vieną 

šokola- 
ir api-

ŠEIMININKĖMS PATARIMAI

Vasarinės daržovės turi būt I *
virtos tą pačią dieną, kuomet 
jos surenkamos. Nuplauk ir 
nuvalyk, taipgi išpiauk supu
vusias dalis. Visuomet virk 
daržoves šviežiai užkaistame 
vandeny, imdama tiek vandens, 
kad vos vos apsemtų daržoves, 
jeigu norima turėti, tikrą nau
dą. Tegul vanduo verda visą 
laiką, neduok, kad daržovės 
stovėtų vandeny, kuomet puo
das stovi ant pečiaus, bet vir
tų tik tiek, kiek reikalinga. 
Druską dėk prieš pat pabaigą, 
ne ankščiaus.
virti sekamai:

Bulves—virk 
tų.

Gručkus—40
Burokus—1 ar 2 

nuluptus.
Petraškas—20 50 minutų. 
špinakus 20—30 minutų. 
Svogūnus—45 — 60 minutų, 

permainyk vandenį 3 ar 4 sy
kius.

String binsus—vieną ar ll/u 
valandos.

Pupas—30 iki 60 minutų.
žalius Kornus — nuo 5 iki 

15 minučių.
šviežius, žalius, žirnius, ma

žame vandenuy — nuo 30—45

Daržovės reikia

iki 40 minu-

60 minutų. 
valandas, ne

Asparagus—20—30 miuntų. 
Squash -20 iki 40 minutų. 
Kopūstai—45 iki 2 valandų, 
šviežius kopūstus reikia virti

MUR1N1S arba MEDINIS
iš-

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

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

vieno

garsus ar- 
Viduj 

koplyčios arba 
Lincolno sto-

Washington, D. C
Rašo Julius Mickevičius

Daug buvau girdėjęs apie į- 
žymesnes Washingtono vietas,' 
tečiaus iki šiam laikui nebuvau 
turėjęs progos jas atlankyti ir 
pasigerėti visu tuo, ką gabių 
žmonių protas, mokslas ir dar
bininkų rankos gali subudavo- 
ti. Birželio 24 d. nuo anksti 
ryto iki vėlam vakarui važinė
damas gražiomis Washingtono 
gatvėmis, sustodamas ir aplan
kydamas jas turėjau auksinę 
progą savo akimis viską maty
ti.

3404 — Senesnei moterei tinkanti 
suknelė. Galima siūdinti iš bile ko
kios materijos. Bet gražiausia išro
mys iŠ Georgette krepe tai labai plo
na ir visokių spalvų materija. Su
kirptos mieros 16 ir 18 metų, taipgi 
36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vien* ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vąrdą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už- 
aakvmu. Laiškus reikia adresuoti:

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

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

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

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

CIO įmok5ti — lengvais
I w mokėjimais į 24 mėnesius 

Musų speciališkumas yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokiu stylių ir ryšių.

Pakeliame namus, padedame konk- 
ryt pamatus: Visoks cementinis dar
bas, perdirbame porčius ir sunpar- 
lorius. Mielu noru priduosime ap- 
skaitliavimą ant pareikalavimo—be 
užmokesties. Mes einame visur, Chi- 
cagoje fr i priemiesčius. P risiu skite 
savo vardą, adresą jeigu norite in
formacijų.
Vardas ..................................................
Adresas -............................................... .

Quality Construction Co.
North Shore ofisas ir Yardai 

119 Chicago Avė.
Evanston

Rogers Park 8270
Tek University 8950 arba

Kongreso Knygynas
šitas garsus knygynas buvo 

pabudavotas 1897 metais ir 
kainavo $6,000,000. Jo išpuoši
mas nepaprastai gražus, ly
gaus šitam knygynui kitą var
giai kur-nors yra galima rasti. 
Nekalbant jau apie šito puikaus 
namo struktūrą, jame randasi 
neįkainuojamos vertės turtas: 
knygos, paveikslai, įvairus že
mėlapiai, originaliai rankraš
čiai garsiųjų pasaulio žmonių, 
čia randasi žingendus origina- 
lis laiškas Christopher Cohim- 
bus, laiškai Napoleono; laiškai 
garsiųjų Franci jos revoliucio- 
nerių—Daltono, Robesperio ir 
kitų. Originaliai raštai kai ku
rių tautų, kurios dar ant plytų 
rašė ir ant medinių skalų. Taip
gi Joseph Panellio piešinių ko
lekcija ir daug visko to įvai- 
raus-originalio, ko mažai yra 
galima rasti kituose Amerikos 
knygynuose. Primintina, kad 
randasi Lenkų tautos ačiavi- 
mai Amerikai su 5,000,000 
žmonių parašais. Savo ačiavi- 
me Lenkų tauta reiškia Ame
rikai dėkingumą už pagelba iš
kovojime savo tautai nepri
klausomybės. Knygyno skaityk
la įrengta panašiu budu, kaip 
ir kongreso sesijų rūmai, kur 
registruoti knygų skaitytojai 
gali kopijuoti sau reikalingas 
istorines datas arba rinktis ki
tą reikalingą medžiagą.

Union station

taipgi 
Potomac 

stebėtinai 
paminklas — Lincoln

Memorial —pabudavotas sulig 
klasiškos senovė graikų bažny
čių stiliaus. Planą šitam ne
mirtingam darbui pagamino ir 
statybą prižiūrėjo
kitektas Henry Bacon. 
šitos garsios 
Temple randasi 
vykia, kurią pagamino garsus
tapytojas Daniel French. Sie
noje įrašyta dvi garsios Lin
colno prakalbos — Gettesburg 
prakalba ir antrosios inaugura
cijos kalba. Į lankytojus ši vie
ta palieka tikrai gilų įspūdį— 
įspūdį neužmirštamą.

S. V. kapitoiis i
žiūrint iš Potomac Parko S. 

V. Kapitoiis (Capitol) atrodo 
gražiausiu amphitheatru, kokį 
žmogaus akys gali matyti. Na
mo ilgumas yra 751 pėdų, pla
tumo 350 pėdų, Liuosybės sto
vy la yra 307 pėdos virš espla
nados. Kampinį akmenį šitam 
gražiam namui padėjo pats 
George Washington 1793 m., 
ketąriais metais vėliau šito na
mo darbas buvo baigtas.

Baltasis Namas
Baltasis namas -r- White, 

House, tai yra pezidentų na
mai nuo laikų buvusio S. V. 
prezidento John Adams, šitam 
namui kampinį akmenį irgi pa
dėjo pirmutinis S. V. preziden
tas Jurgis Washingtonas 1792 
m. Prezidentas John Adams 
štiamc name pirmą sykį apsi
gyveno 1800 m. Nuo to laiko 
kiekvienas S. V. prezidentas 
jame gyvena.

Kiti įvairumai
Gražiausia gatvė yra Penn- 

sylvania Avė.—prie jos randa
si daug gražių namų: S. V. iž
dinė, karo departamentas, paš
tas. Iš įžymesnių namų dar 
yra paminėtini sekami: Ame
rican Red Cross, 
Temple, Pan American 
Memorial Continental 
Corcoran Art Gallery, 
sonian Institution, New 
nal Museum, Municipal 
ing, N. S. Patent Office, Pen- 
sion Office, Public Library, 
Soldiers Home ir New Interior 
Department.

Lietuvių

Masonic
Union, 

Hali, 
Smith- 
Natio- 
Build-

namas

---------- ——-— ------------------------- ------------------------------------------- —----------——

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Specialistas gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti 

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaniinavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina- 
vimo — kas jums yra.

DR. J. E. ZAREMBA
20 W. Jackson Blv., netoli State St. 

Kambariai 1012, 1015, 101 S. 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.

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ........................    $2.50
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 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo IJetu- 
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias

KAUNO ALBUMAS ........................................................ -............. 50c f
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto. I

VINCO KRĖVĖS RASTAI. Septyniuose tomuose ........ — $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ....................................-.................- 50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS .................................-................— $5c
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. Y. |

• -.. - - — -----i)

Viena iš didžiausių ir gra
žiausių stočių yra Washington 
Union Station. Stoties pasta
tymas kainavo $18,000,000; na
mas yra balto granito 760 pė
dų ilgio ir 343 pločio. Pasa- 
žieriams vieta yra 760 ilgumo 
ir apie 120 pėdų pločio. Ant 
sienos rašoma, kad ten galima ,

r

Budavokit sau porčių 
ar garažą

Buduvokit dabar. HUtaupykit dauK 
ninltfų.
Galit užmokėti vIhuh pitdgiiH arba 
niokoti po bluki kati infinevį ma- 
žain lAmokAjiinaiM.
Moh taipgi budavoJamo vatarna- 
intUH ir darome visokius pertai- 
symus.

Star Construction Co.
Atsilankyki!. lelefonuokit arba 

rašykit mums.

2845 N. Crawford Avc.
PALINADK 8MH 

esjjin • abelid konti»uk(oriai.

MARGUTIS
DAINOS IR JUOKAI!

Artisto ir kompozitoriaus — štukoriaus išeina visoki už
rašymai su žodžiais ir gaidomis. Kas nori skaito, kas 
nori dainuoja, ale visi linksmi kaip tik pažiūri į Margutį. 
Rašykis tuojau. Tik 75 centai į metus. Vėliau pabrangs. 
Naudokis proga. (Lietuvon: 1 dol. 50c.).

Red. Leidėjas:

ART. ANT. VANAGAITIS
3241 S. Halsted St., Chicago, 111.
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Namai ir Žeme
Lietuviu Nekilnojamo Turto Taryba 

Incorp. 1926 m. bal. 12 d.
L. N. T. Tarybos Valdyba:

J. YŪSkevičius, pirmininkas, 3647 Archer avė. Tel. Lnf. 4195
V. M. Stulpinas, sekr., 3255 S. Halsted St. Tel. Victory 6122
A. N. MASULIS, Iždininkas — 6641 So. Western Avė., Republie 5560

Pasaulinė Paroda
Nėra abejonės, kad ateinan

čioji Pasaulinė Paroda Chica- 
goj giliai užinteresavo vietinius 
gyventojus. Net ir mes, lietu
viai, tveriame savo skyrius pa
rodyt ką gero turime ir ką 
esam atlikę.

Toks milžiniškas faktorius, 
kaip Pasaulinė Paroda, kur su
plaukia žymesni ekonomijos ir 
kultūros gaminiai iš visų šalių; 
kur atsilanko milionai žmonių, 
negali nepakelti Chicagos var
do arba biznio. Jau dabar šis 
entuziazmas pradeda atsiliepti 
j real estate vertę. Keletas mu
sų lietuvių nekilnojamos nuo
savybės agentų pareiškė, kad 
žmonės vėl ima domėtis ne tik 
rezidencijų namais, bet ir lo
tais, kuriuos jie galėtų parduot 
po keleto metų.

Prie progos mes dar kartą 
norėtumėm perspėti, jog neat
sižvelgiant ir į Pasaulinę Paro
dą, ne kiekvienas lotas atneš 
savininkui pelną. Jeigu kas yra 
pasirengęs įsigyti lotą, tegul 
perka jį ten, kur jau prasidėjo 
statyba ir reiškiasi gyvybės 
pulsas. Daug yra šiandie vietų, 
kurios vadinasi subdivizijomis 
ir padalintos lotais, nors ištik- 
ro tai tik farma, prisodinta 
kuolelių.

Taigi rimtai galvodami ir 
elgdamiesi, galėsime daug ką 
laimėti lygyje keleto šių metų.

Ko trūksta Brid- 
geportui

Kai kurie gal nusistebės šiuo 
mano klausimu. Mes esam įpra-, 
tę kalbėti ir rašyti apie į vai-! 
rius trukumus, taip )<ad dau- ) 
geliui tas nusibodo, fcet turė- Į 
kitę truputį kantrybės. Aš nie
ko nekritikuosiu ir nesiūlysiu, 
bet sakysiu tą kas yra ir ką 
kasdien matome.

Musų sostinė Bridgeportas j 
turi gerą ypatybę, kad prie l 
jo privažiuoti lengva. Iš visų i 
keturių pasaulio dalių bėga, 
per jį elektrikinės mašinos ir | 
automobiliai. Nenuostabu todėl, 
jog didžiausia dalis musų pa
rengimų įvyksta kaip tik šioj 
kolonijoj.

Bet to vieno dar neužtenka 
Bridgeportui užlaikyti savo ka
rūną. Reikalinga didesnis ir 
gražesnis parkas, kame susi
rinktų didi ir maži praleisti 
vasarą. Dauguma musų jauni
mo dabar spiečiasi po beizmen- 
tus ir gatves, nesveikoj atmos
feroj. Tas pagimdo nepagei
dautinas “genges”. Jei butų 
gražus parkas, jaunimas kitaip' 
jaustus ir butų daug tobules
nis. Paimkim musų Marquette 
Parką. Beveik tie patys žmo
nės, tie patys lietuviai, bet se
nųjų ir jaunųjų dvasja visai 
kitoki. Kodėl? Todėl, kad apie- 
linkė yra kitoniška.

Jonavos Petras.

Kokius namus 
statyti

___________
• 1

Dabartiniu laiku (langiau ap- 
simoka statyt apartmentus ar- j 
ha butus su mažesniu skaičių, 
kambarių. Praktika parodo, 
jog butai po 3—4 kambarius 
greičiausiai, išrenduojami. O 
tuom tarpu maždaug tiek pat 
kainuoja padaryt vieną flatą iš ! 
6 kambarių, kiek du flatu poi 
3 kambarius. O pelno iš dvie
jų bus visgi daugiau. Apšildy-i 
mas beveik nesiskiria; taip pat 
užlaikymas ir dekoravimas. Y- 
ra vietų, kur ir dideli butai 
pageidaujami, pav. turčių apie- 
linkėse, kame mokama šimtus 
dolerių į mėnesį rendos. Dar-i 
bininkams tas neįkandama ir' 
jie ieško patogesnių sąlygų.

Iš čia matome, kad pirma 
negu pradėt statybą reikia ap
sirūk uoti kokios rųšies namas 
tinkamiausias. Atminkim, kad1 
jeigu padarysim klaidą, tai ji 
pataisyt bus labai sunku.

Kitas dalykas, pro kurį ne
galima praeiti patilomis — yra Į 
statybos brangumas. Pirma 
negu daryt kokį žingsnį, reik
tų susižinoti šu amatu i n kai s 
kiek jie reikalauja už darbą, i 
Amatninkai gan aukštai iškė-! 
lė savo kainas, o darbo valan
das trumpina. Statant namą 
prastoj vietoj ir išleidžiant tiek 
daug pinigų darbininkams, sun
ku bus verstis, kuomet rendos 
mažos. O apie rendų pakėli
mą tai Chicagoj tur būt nei 
pusantro žmogaus negalvoja. 
Jeigu kaikurie amatninkai ne- 
sispirtų taip už aukščiausią ne
gu bile kur kitur mokesnį, tai 
statyba prasiplatintų ir dau- > 
ginu žmonių turėtt darbo.

—G. Luca-s.

Chicagos Lietuvių 
Nekilnojamos Nuo
savybės Tarybos 

Nariai
A. Berzinskis, 6312 So. VVest

ern Avė., Chicago, III.
Brono Belunskis, 809 W. 35 

Str., Chicago, III.
A. M. Butchas, 216 Wood- 

side Road, Riverside, III.
C. A. Beacham (Bičiūnas), 

2437 W. 69th St., Chicago, III.
I. S. Chaikauskas, 1110 W.

35 St., Chicago, III.
J. Dargis, 6312 S.' VVestern 

Avė., Chicago, III.
John Dovidaitis, 724 

St., Chicago, III.
S. L. Fabian, 809 W. 35 St., 

Chicago, III.
W. Gritenas, 3241 S. Halsted 

St., Chicago, III.
B. Kazanauskas, 2247 W. 23 

PI., Chicago, III.
A. Kairis, 3647 Archer Avė., 

Chicago, UI.
S. P. Kazwell, 2839 W. 63 

St., Chicago, III.
John Kučinskas, 2221 W. 22 

Str., Chicago, III.
M. J. Kiras, 3335 S. Halsted 

St., Chicago, III.
George Lucas, 3255 So. 

sted St

W. 35

Klausimai
Klaus. — Ar galima uždaryt 

šviesas? Tūlą laiką atgal aš iš
nuomavau savo namo apačią 
vienam asmeniui, kurs įsitaisė 
automobilių taisymo dirbtuvę. 
Prie šio namo dar buvo antras 
mano tuščias lotas, į kurį išei
davo keturi dirbtuvės namai.

Palaukus kiek laiko aš nusi
tariau pastatyti namą ant šio 
loto. Vėliau pasirodė, kad nau
jas triobesis užstoja šviesą se
najam, 
mokėti 
tuomi, 
būtinai
tas likos užstota., tai kontrak
tas susilaužo ir jis liuosas nuo 
mokėjimo rendos.

Kuris dabar iš musų teisin
gas? —A. M.

Ataak. — Dalykas, žinoma, 
turi eiti per teismą, ir musų 
nuomone jus turit daugiau pro
gų laimėti. Jeigu tamstų kon
trakte nebuvo žymėta tuščias

Nuomininkas atsisakė 
rendą, teisindamasis 

kad šviesa ir oras jam 
reikalinga, ir kuomet

lotas, tai statyt ar nestatyt na
mą priklauso nuo jūsų valios.

Pereitos Sąvaitės 
Biznis

Nekilnojamos nuosavybės 
biznis pereitoj savaitėj buvo 
toks:

Kornai 
Skausmo nėr akymirksny 
Tučtuojinis palengvčjimas, šiuo saugiu, 
tikru budu. Dr. Scholl’io Zino-pada 
priežastį prašalina—spaudimų ir autuvo 
trynimų—tai vienatinis mokslo būdas 
gydyti koriius. Jie ploni, sauganti, gy
danti. Visose aptiekose, autuvo ir dcpt. 
krautuvėse.—35c.

D^ScholTs 
Xitio-pads

Uždėkite vieną—skausmo nėr!

Transferuota

Mortgage 2,696
Leidimų 213

2,043
$2,110,152

$30,398,290
$5,025,400

$25
515
510

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR! 

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai! 

VlsaH darban užnakytan Keružio mffne- 
syj bus atliktas pigiotnla kainomis. Tai 
yra perstatoma VIENODŲ KAINŲ Siste
ma musų apielinkių Don tai Ofisų. 

AKYRIAU8 OFISAS 
1800 S'. Halsted St. 

Dantų Setas už Vi 
setas ....   $12.50

ketas  _____ $7.60
•etas —........ ............................... - $5

VEIDAS
PRIPIL

DOMAS— 
JIE TURI

TIKTI
Gerlansis auksinis darbas už H
Geriausios Auksinės Crown» __ 52.50
Geriausi Auksiniai Filllnga __ 52.50
Goriausi Auksiniai Tilteliai __ $2.50
Alloy FillingH --------------------------  $1
Stdabrinai Fllings 50c

___ 1____ ‘.J . ...................... .... 50c 
Šių kainų negausite musų didžiamjam 

ofise. DIDYSIS OFISAS įsteigtas 23 me
tai atgal.
THE HAYES DENTAL OFFICES 

Ine. 
DR. T. T. W()OLLENS, Prea. 

326 South State St. 
Phone Harrlson O7A1

55
55
55
52
51 
Išvalymai dantų
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Real Estate Agentas) 
ir Visuomenė

Nekilnojamos nuosavybės a- 
gentas turėtų būti vyriausias 
miesto planuotojas. Jo uždavi
nys yra studijuoti įvairius kei
timus, o tikslas — neįleisti į 
savo apielinkę tokių įstaigų, 
kurios neigiamai atsilieptų j 
nuosavybės vertę.

Kuo daugiau agentas žino 
apie miesto planavimą ir kuo 
nuosekliau jis dirba šiam tiks
lui, tuo labiau jis padeda aug
ti savo apielinkei. O kuomet 
apielinkė plečias, tai naudą tu
ri ne tik pavieni asmenys, pi
liečiai, bet ir pats agentas.

Jo pareiga yra, bendrai su 
kitais, daboti, kad miestas bu
tų tinkamai valdomas, kad ge
rinimai ir gražinimai tarnautų 
vietos žmonėms. Jis mato neiš
mintingumą siaurų gatvių ir 
pripuolamos statybos; jis at
jaučia reikalą turėti parkus, 
bulvarus ir pasilinksminimo 
vietas.

Nekilnojamos nuosavybės a- 
gento pareiga yra pranešti at- 
sakančiom įstaigom arba pilie
čiam apie reikalą atlikti tą ar 
kitą darbą. Paprasti žmonės 
dažnai užimti kitokiais dar
bais, neturi progos apsvarstyti 
net ir svarbiausius apielinkės 
dalykus.

Tobulumas

Buckingham Fonta
nas Grand Parke

Mes patartam kiekvienam 
Chicagos lietuviui aplankyt šią 
vasarą Buckingham fontaną 
Grand Parke. Tai yra gražiau
sias fontanas Amerikoj, kurio 
pastatymui nesigailėta nei pi
nigų, nei darbo.

Jau nuo senų laikų yra pri
imta skaityti, kad vanduo yra 
būtinas estetinis elementas 
kiekvienam parke. Viena, kad 
jis suminkština orą; antra, — 
saulės ar elektros šviesoj jo 
lašeliai blizga tarytum brangus 
akmeniukai.

Buckingham fontanas pasi
žymi savo gražumu ir didžiai 
paįvairina paniurusį parką, ku
riame jis stovi. Fontano pasta
tymui išleista arti miliono dole
rių. Tai yra kopija Latono fon
tano, kuris randasi Versalės 
parke, tik gerokai padidintas. 
Milžiniški juros arkliai riogso 
paviršiuj ir išmeta stiprią van
dens sriovę. Visas fontanas ui 
ima apie 600 kvad. pėdų. Ka\ 
kurie apgailestauja, . kad šis 
fontanas tapo pastatytas prie 
pat ežero, kur vandens jau ir 
taip yra milžiniška galybė ir 
sulyginus su juo, fontanas at
rodo kaip nykštukas. Gal tai 
dalinai ir teisybė, bet surasti 
kitą vietą, patogią fontanui, 
nėra taip jau lengva.

Kaip tinkuoti savo 
namus

Yra klaida manyti, kad tin
kas arba “pi a s te r” gali būti bi
le koks. Musų žmonės pasi
renka dažnai tą, kuris yra pi- 
giausias. Užtai daugely vietų 
sienos greit sutrūksta ir negra
žiai atrodo. Besilankant vienur 
kitur, ne sunku pastebėti įvai
rus trukumai. Kartais darbas 
taip atliktas, kad tinku vadjn- 
ti tą tiesiog negalima. Joki 
medžiaga gal taip greit nenusi
dėvi kaip tinkas. Mes daug 
rūpinamės virtuve, prausiamu 
kambariu ir apšildymais. Tin-• 
kas pasilieka ant galo. Bile šie-! 
na balta, tai ir gerai. O tuom 
nedaug ką daugiau pridėjus, 
butų galima turėti vienas taip 
pat gražiai įrengtas kaip įr te
atruose arba ddižiose salėse.

Vienas amerikiečių laikraščio 
leidėjas, laikydavo prie savo 
staliuko užrašą: “Tobulumas, 
tobulumas ir dar tobulumas”. 
Ir visada, kuomet tik ateidavo 
naujas reporteris, jis visada 
pirštu parodydavo jam tą ©bal
sį-

Vieną dieną tūlas jaunesnių 
redakcijos narių atneša kores
pondenciją apie įvykusį viešą 
mitingą: “Devyni šimtai devy
nios dešimts devynios akys bu
vo nukreiptos į kalbėtoją...”

—Ką tu pasakysi, devynios 
dešimts devynios akys— sušu
ko leidėjas.

-wTikra tiesa, Tamsta. Tarpe 
jjubJjkos suradau vienakį žmcw 
g^...” atkirto reporteris.

Chicagos Univers. 
statys už $6,500,000 

namų
Bus skiriami plėtimui mokslo

Dešimtis triobesių, kainuo
jančių maž daug puseptinto mi
liono dolerių greitu laiku bus 
pradėta statyti Chicagos uni
versiteto stovykloj. Juose tilps 
chemiškos laboratorijos, kurios 
bos skirtos daugiausia įvai
riems bandymams. Toliau — 
gimnastikoms salė, ligonbutis 
vaikams ir t.t. Apšviesti šiuos 
triobesius reikėsią budavoti at
skira elektros stotis $1,500,000 
vertės.

Statybos Išveizda
Ne labai senai “The Credit 

Association of the Building 
Ttades” išleido savo sezoninį. 
raportą, kuriame paliečiama 
bendras statybos stovis šiuose 
metuose. Jame tarp kitko pa
reiškiama, jog 1928 m. statyba, 
didžiuose miestuose viršija) 
1927 m.

Spekuliatyvė biznio kryptis' 
kas kart mažėja ir užleidžia 
vietą rimtai finansinei apyvar
tai ir statybą, kuri dabar atlie
kama yra sveikesnė ir geriau 
finansuojama.

Nauji “scyskraperiai”, mies
to projektai, parkų vystymas ( 
eina normaliu keliu. Kai ku
rių tikrinamu real estate biz-| 
nis kiek susiaurėjo, pasikeitė, 
bet užtat likusia yra geresnis 
ir tvirtesnis.

Medžiaga ir darbas yra tru
putį aukštesni, negu pereitais 
metais. Jie sudaro dvigubai 
didesnę sumą negu 1913 m., 
prieš pat karą/

... v
Tel. Boulevard 0214

Phimbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausial
M. YUŠKA & CO.

4604 S’o. Paulina St., Chicago, III.
V.

Dar Viena NaujienųIlal-

So^
VVestern

So. EKSKURSIJASo.

59th

Lea-

59th

Wes-

Hal-

W. 14th

Halsted

3252 S.

Vardas-pavardė

Adresas

21,1928
IŠ NEW YORKO - KLAIPEDON - BE PERSĖDIMO

Chicago, III.
Lemont, 6312

Avė., Chicago, III.
Masiulis, 6641
Avė., Chicago, III.
Masiulis, 6412

VVestern
A. K.

Campbell Avė., Chicago, III.
K. J. Macke, 2436 W.

St., Chicago, III.
J. Mackitvicz, 2342 S. 

vitt St., Chicago, III.
Frank Pupin, 2436 W.

St., Chicago, III.
M. Rozenski, 6312 So. 

tern Avė., Chicago, III.
John Rekash, 3327 S. 

sted St., Chicago, III.
V. M. Stulpinas, 3255 S. Hal

sted St., Chicago, III.
A. Saldukas, 4034 Archer

Avė., Chicago, 111.
Leo. Svergzda, 4917 

St., Chicago, III.
J. Sinkus, 6959 S.

St., Chicago, III.
C. P. Suromskis,

Halsted St., Chicago, III.
M. J. Tananevich, 736 W. 18 

St., Chicago, 111.
A. Vizbaras, 6409 S. Kedzie 

Avė., Chicago, III.
Frank Young, 2205 W. 22nd 

St., Chicago, III.
Joseph Yushkevvitz, 31 
cher Avė., Chicago, III.

Graikų kliubas 
42 aukštų

Turėdami omeny pasaulinę 
parodą Chicagos graikų koloni
ja susispietusi apie Hellenic 
lygą nusprendė pradėti statyti 
nuosavą kliubą—42 aukštų.

Įvykinimas šio projekto atsi
eis pusketvirto miliono dolerių.

LAIVU ESTONIA
Lietuvos piliečiai, pasirūpinkite gauti gimimo metrikas ir 

išpildykite aplikaciją dėl permito sugrįžimui.
Naujienos turėdamos patyrusius darbininkus gali geriausia 

aprūpinti jūsų kelionę.
Jeigu norite turėti smagią ir linksmą kelionę, kreipkitės 

tuo jaus į Naujienas.
Atdara nuo 8 ryto iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 2 v. po pietų.

NAUJIENOS
Vietiniai kreipkitės asmeniškai, o iš kitų miestų rašykit ir 

siųskit žemiau paduotą kuponą

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.
Chicago, III.
Gerbiamieji: — Aš norėčiau keliauti Lietuvon ir gauti iš jūsų 
daugiau informacijų. Turiu sekamus savo asmens dokumentus: 
Amerikos pilietybės popieras, gimimo metrikus, seną pasportą, 
Lietuvos užsienio pasportą, senus įvažiavimo dokumentus. 
(Perbrauk kurių neturi).
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“ALAUS!”

PILSUDSKIS IR SEIMAS.

Demokratų partija, kaip spėjome, kad padarys, taip 
ir padarė: priėmė “sausų” platformų ir nominavo “šla
pių” kandidatų.

Sutikdamas būti demokratų kandidatu, New Yorko 
gubernatorius Smith savo telegramoje Houstono kon
vencijai pranešė, kad jisai dėsiųs visas savo pastangas 
vykinti konstitucijos pataisų apie prohibicijų ir kartu 
darbuosiųsis, idant ta pataisa butų pakeista tąja pras
me, kad butų leidžiama gaminti ir pardavinėti alų ir len
gvųjų vynų.

Visi supranta, kad demokratų platforma ir Smith’o 
pažadai vykdyti Aštuonioliktųjų Konstitucijos Pataisų 
yra tik žodžiai, kurių vienintelis tikslas nuraminti “są
žinę” protestoniškų davatkų pietinėse valstijose, priklau
sančių demokratų partijai. O tikrasis partijos vadų ir 
jos kandidato nusistatymas yra kovoti už prohibicijos 
likvidavimą.

Smith’o telegramoje Amerikos publika išgirdo ka
ringą šauksmą: “Alaus!” Nieku kitu, kaip tik šituo 
šauksmu, demokratai ir negali tikėtis pakreipti savo 
pusėn balsuotojų daugumą ateinančiuose rinkimuose. Už 
alų, be abejonės, stoja milžiniška dauguma Amerikos 
žmonių — bet ar už “legališką” alų, ar už bootleggerių 
pristatomą produktą, tai klausimas, kurį išspręs tik lap
kričio balsavimai.

ČIKAGIEČIŲ PAREIGA.

Chicagos ir apielinkių delegatai į buvusį SLA. seimą 
išpildė vieną karščiausių šios didelės lietuvių kolionijos 
troškimų: “parvežė” Susivienijimo seimą Chicagon! Ši-

Maršalas Pilsudskis staigiai rezignavo iš premjero 
vietos ir naujai sudarytame ministerių kabinete pasiėmė 
karo ministerio portfelį. Anot jo, Lenkijos valdžios po
litika dėl jo atsistatydinimo nė kiek nepasikeisianti, ka
dangi jisai ją kontroliuosiąs ir toliau. Pasikalbėjime su 
vienu Amerikos korespondentu Pilsudskis pasisakė esąs 
baisiai nepatenkintas visais savo krašto politikais, o ypa
tingai seimo atstovais. Kaip praneša telegrama iš Var- 
šavos, jisai žodis žodin pasakė taip:

“Lenkijos seimas, kurį aš vadinu prostitučių 
parlamentu, pagamino tokią konstituciją, kad po- 
puliariškiausias žmogus Lenkijoje yra taip paže
mintas, kaip tiktai gali įsivaizduoti idioto smege
nys...

“Jeigu aš nebūčiau susivaldęs, tai aš bučiau mu
šęs ir trempęs atstovus visą laiką. Jie elgiasi par
lamente, kaip kaime, ir yra kaip kiaulės ir niekšai. 
Tik ministeriai turi rodyti pagarbą konstitucijai.

“Kad nebūčiau klaidingai suprastas, kreipiu dė
mesį į tą faktą, kad aš sušaukiau parlamentą, bet 
aš nebegaliu toliau pakęsti jo metodus. Aš turėjau 
arba įvesti naują tvarką Lenkijoje, arba rezignuo
ti. Aš pasirinkau rezignaciją...”
Didesnio aiškumo negalima nė reikalauti. Pilsuds

kis, pasirodo, taip neapkenčia parlamentinės tvarkos, 
kad seimo atstovus vadina “prostitutėms”, “idiotais”, 
“kiaulėmis” ir “niekšais”. Jisai jau galvojo apie tai, kad 
tą tvarką visai panaikinti ir jog vieton įvesti kitokią. 
Bet, matyt, jisai nedryso taip pasielgti ir nutarė pasi
traukti iš ministerio pirmininko vetos, kad jam nereikė
tų bent taip dažnai vaikščioti į parlamentą ir davinėti 
atskaitas iš savo ir viso kabineto darbų.

Butų naivu manyti, kad lenkai į savo seimą renka 
tiktai visuomenės atmatas, kurioms tinka “niekšai”, 
“prostitutės” ir panašus epitetai. Pilsudskis neapken
čia seimo narių dėlto, kad jisai nekenčia žmonių renka
mos valdžios. Tai yra tipingas visų diktatorių ir despo
tų nusistatymas.

Pilsudskio nelaimė tečiaus yra tame, kad su seimu 
jisai visgi negali taip pasielgti, kaip pasielgė nabašnin- 
kas Leninas, Mussolini, Primo de Rivera ir Voldemaras. 
Todėl jisai blaškosi ir keikia, kaip iš proto kraustyda- 
masis.

Ulaiaakymo kabei
Chicago ja — paltą:

Metanui------------ —................ $8.09
Pusei metų —.......  4.00
Trims mtneriama _.... ....  . 2.50
Dviem mlneaiam _ 1.50
Vienam mineaiui ,76

Chicagoje per iineiiotojuai
Viena kopija —_______ 8c
Savaitei ...............18c
Mineaiul ----- 76c

SuvienytoM Valstijose, ne Chicago
je, paltui

Metama------------ - - - - $7.00
l\i«ei metų 8.50
Trima mėnesiams_____ —. 1.75
Dviem minėdama 1.25
Vienam mineaiui r ■ .75

Lietuvon ir kitur užaianiuoM 
[Atpigintai:

Metams........ .........   ■ .h. $8.00
Pusei metų .............       4.00
Trima mlneelama 2.60
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su uisakymu.

tuo žygiu tečiaus jie taip sau, kaip ir visiems šios apie- 
linkės rimtiems SLA. kuopų nariams uždėjo labai dide
lę ir atsakomingą pareigų.

Kadangi sekantis SLA. seimas bus Chicagoje, tai 
reiškia, kad dauginusia nuo čikagiečių priklausys seimo 
pasisekimas. ČikagieČiai turės surasti tinkamų yietų 
seimo posėdžiams, aprūpinti delegatų ir svečių priėmi
mų, suplanuoti programų prakalbų, koncertų ir kitokių 
pramogų, kurios yra rengiamos seimo laiku. Bet, kas 
dar svarbiau, jie turės pasidarbuoti, kad busimam SLA. 
seime butų kaip galint didesnė atstovybė tų Susivieni
jimo jėgų, kuri remia konstruktyvius sumanymus ir or
ganizacijos progresų!

Nėra abejonės, kad nuo “bolševikiško pavojaus”
SLA. bus apgintas ateinančiame seime taip pat, kaip bu
vo apginamas iki šiol. “Naujienos” seniai yra pasakiu
sios ir šiandien jos tebesilaiko tos savo nuomonės, kad 
bolševikai, nors jie ir dar taip drąskytųsi, Susivienijimo 
“neužkariaus”. Jeigu jie tą viltį dar turėjo pirma, tai 

| po ”Waterloo”, kurio jie susilaukė Baltimorės seime, tik 
akli fanatikai tarpe jų dar gali apie “užkariavimus” sva
joti. Bet apginti yra ne gana. Reikia eiti prie tokio 
stovio Susivienijime, kad jisai galėtų nekliudomas ir 
netrukdomas augti ir bujoti!
; Ne tik seimo delegatams, bet ir plačiajai Amerikos 
lietuvių visuomenei buvo geda ir koktu matyti, kaip apie 
40% seimo narių Baltimorėje, pasivadinusių “progresy
viais”, per penkias dienas beveik be paliovos kėlė hotten- 
totišką triukšmą, staugė ir užgauliojo geriausius šios 
organizacijos veikėjus. Tokios gėdos neprivalo dau
ginus būti SLA. seimuose — ne tik dėlto, kad tai žemi
na visų Amerikos lietuvių vardų, bet ir dėlto, kad per 
tokią susiorganizavusių fanatikų obstrukciją darosi ne
įmanomas visoks planingas darbas.

Štai, kad ir naujos SLA. konstitucijos klausimas: be 
dviejų trečdalių balsų daugumos seime ji negali bus pri
imta. Neturint dviejų trečdalių daugumos, seimas ne
gali net uždaryt diskusijas, kuomet obstrukcininkai už
simano vargint jį savo tuščiais “spyčiais”.

SLA. Chicagos seime konstruktyviai delegatai turės 
turėt milžiniškų daugumų, šitą tikslą Chicagos ir va
karų SLA. kuopos privalo pasistatyt prieš akis jau da
bar ir — stoti į darbą!

Kaip prasideda “są
mokslai”

Donecko inžinierių byla. — Kal
tininkai. — “Ekonominis šni- 
pavimas”. — Rykovo kalba.

— Darbo sąlygos. — “Miliar- 
das revizijoms, o 50 milionai 
statybai“. — Inž. Klassono 
istorija. — Kur reikia ieško
ti sabotažninkų? |

Rusijoj dabar yra nagrinėja
ma pagarsėjusi Donecko inži
nierių byla. Kiek galima spręs
ti iš pranešimų, telpančių laik
raščiuose, kaltinamuosius bus 
bandoma pasiųsti pas Abraomą. 
Visa byla atrodo kažkokiu in- 
sceniruotu kvailu farsu, kuris 
turės baigtis tragedija.

Inžinieriai yra kaltinami sa
botažu. Esą jie su senaisiais 
kasyklų savininkais buvo pa
darę sąmokslą, kurio tikslas — 
trukdyti darbą. Daugiau to, jie 
užsiėmę “ekonominiu šnipavi- 
mu”, siųsdami į užsienį infor
macijas apie anglies pramones 
padėtį!

Paskutinis kaltinimas yra 
grynas absurdas. Anglies pra
mone juk jokių ypatingų pa
slapčių neturi. Ir sovietų val
džiai, kuri didžiuojasi savo ūkio 
tvarkymu, reikėtų ne tik nesi
bijoti, bet dar akstinti, kad to
kios informacijos butų sklei
džiamos.

Bet palikime kaltinimus ša
lyj ir eikime prie svarbiausio 
dalyko, kuris pagimdė visas ne
laimes.

1926 m. spalių mėnesyj, ra
šo V. J. Talinas, įvyko Komu
nistų partijos XV-toj i konfe
rencija. Partija nusprendė iš
leisti 1,050,000,000 rublių pra
monės ir ūkio reikalams. Tjarp 
kitų, konferencijoj kalbėjo By
kovas, kuris nurodė tai, kokio
se nepakenčiamose sąlygose 
vystosi Rusijos pramonė. Jo 
išvados buvo labai pesimistiš
kos. Nėra čia reikalo kartoti 
visą Rykovo kalbą, kuri buvo 

pašvęsta apibudinimui bolševi
kiškos pramonės. Jis aiškiai pa
žymėjo tą faktą, kad pramonėj 
yra įsigalėjęs biurokratizmas; 
kad reikalai yra vedami neti
kusiai; kad pinigai yra eikvo
jami be jokio saiko, ir tt. Bet 
kadangi Donecko inžinierių by
loj nepaprastai daug svarbos 
priduodama atskirų žmonių 
piktai valiai, tai bus įdomu pa
tirti, ką Rykovas kalbėjo apie 
darbo sąlygas tų žmonių, kurie 
su pasišventimu dirbo bolševi
kiškos pramonės vystymui.

Konferencijoj Rykovas paci
tavo laišką vieno žymaus speco, 
seno revoliucionieriaus ir Leni
no bei kitų komunistų draugo. 
Tam specui buvo pavesta tvar
kyti viena gamybos įmonė. Per 
penkerius metus jis vedė sun
kią kovą su bolševikiška valdy
ba. Bet viskam yra galas. Ir in
žinierius rašo: “Ir štai dabar, 
kuomet beveik viskas užbaigta 
ir darbo liko kokiems dviem- 
trims mėnesiams, aš jaučiu, 
kad susidariusiose aplinkybėse 
nebetesėsiu darbą baigti, nes 
širdis ir nervai nebeatlaikys. 
Be naudos eikvojamos jėgos 
silpnėja.... Aš trypiu ant vie
tos ir bereikalingai eikvoju sa
vo energiją.”

Tas nelaimingas inžinierius, 
atsidavęs bolševikams kūnu ir 
dūšia, priverstas yra papildyti 
tokį prasikaltimą, dėl kurio jis 
gali patekti j kalėjimą. Negau
damas į laiką pinigų, jis už
traukė paskolą ir pasirašė vek
selius, nors tai daryti jis netu
rėjo teisės. Gi valdžios organai, 
užuot duoti jam pinigų darbo 
tęsimui, darė daugybę bereika
lingų tyrinėjimų. 1925 m. gu
bernijos ir centraliniai organai 
padarė penkias revizijas, o 
1926 m. — devynias. “Ir visęs 
tos komisijos”/rašo inžinierius, 
“skaito reikalingu daryti tyri
nėjimus neparankiausiu laiku, 
kuomet daugiausia yra darbo. 
Mano laikas yra eikvojamas be 
jokios naudos visokiems posė- 
džiąniS, pranešimams ir pasita

Karai — priežastis 
sunkaus gyvenimo
Po karo visuose kraštuose 

gyventojų būklė sunkesnė, kaip 
kad buvo prieš karą. Iš tos 
bendros taisyklės gal tik gali
ma išskirti Amerikos Jungtines 
Valstybes. Kokios priežastys 
to pasunkėjusio gyvenimo?

Priežastys grynai ekonomi
nės. Karas daugelį ūkio šakų 
sutrukdė. Per karą didžioji da
lis fabrikų buvo sustoję arba 
net karo ir visai išnaikinti. 
Taip pat ir žemės ūky. žemė 
buvo arba visai nebedirbama 
arba visai menkai. Keletas de
šimčių milionų žmonių buvo 
karo laukuose. Jie produktin- 
go, naudingo visuomenėj dar
bo nebedirbo. Tuo budu, per 
karą buvo naudojamasi tuo, 
kas buvo pagaminta prieš karą, 
o naujų gėrybių nebegamino. 
Visi gyventojų sluoksniai su
skurdo. Valstybių iždai liko 
tušti, ir turėjo žlugti popieri
niai pinigai, kas beveik visus 
elgetomis padarė.

Suskurdę kaimų gyventojai 
nebepirko daugelio fabrikų ga
minių, kaip drabužių, taip ir 
kitokių smulkių dalykų. Fabri
kai per karą apirę, reikia ka
pitalų jiems sutvarkyti. Fabri
kantai kelia savo gaminių kai
nas, bet ir taip jų mažiau be- 
perka. Fabrikantas, matyda
mas, kad neišsimoka, ir visai 
savo fabriko į darbą neleidžia. 
Grįžę iš apkasų dirbtuvių darbi
ninkai taip pat pliki. Norėtų 
greičiau užsidirbti, bet dirbtu
vės neleidžiamos į darbą. Darbi
ninkas, negalėdamas gerai užsi
dirbti, mažiau maisto bevartoja, 
dažnai pusalkanis. Tada ir mai
sto produktai pinga.

O čia vėl susikūrė visa eilė 
naujų valstybių. Reikia išlai
kyti valstybė^ aparatas. Be to, 
kaip senosios, taip ir naujosios 
valstybės kur kas labiau gink
luojąs, nekaip prieš karą. Reiš
kia, mano vėl kariauti. O iš 
kur imami pinigai kaip karo 
dalykams, taip ir valdžios apa
ratui? Iš tų pačių gyventojų 
mokesčių pavidalu. Vieni mo
kesčiai tiesiog sumokami (tie
sioginiai mokesčiai) nuo žemės 
ir įvairių pramonės ir prekybos 
.įmonių, kiti imami netiesiogi
niu keliu (netiesioginiai mokes
čiai pavidalu įvairių muitų, ak
cizų ir kitokių rinkliavų. Gy
ventojams sunku mokėti mokes
čiai, jie šaukia, tai tiesioginiai 
mokesčiai nėra taip dideli; bet 
valdžios stengiasi netiesioginiu 
keliu tuos pačius mokesčius su
rinkti, taip sakant slapčia, gy
ventojams nematant, štai kodėl 
visų valstybių surenkami netie
sioginiai mokesčiai kur kas di
desni už tiesioginius.

Tai svarbiausios priežastys 
sunkaus pokarinio gyvenimo.

Imkim kad ir Lietuvos gyven
toją. Prieš karą vienam Rusi
jos gyventojui per .metus'tekda
vo valstybei sumokėti 44 litai 
mokesčių, Vokietijos 115 litų ir 
t. p. O dabar vienas Lietuvos 
gyventojas, didelis ar mažas, su
moka 135 litus mokesčių, žino
ma, jei gyventojai gerai uždirb
tų/gal toks mokestis ir nebūtų 
per didelis. Nes, pavyzdžiui, A- 
merikos gyventojas ir prieš ka
rą sumokėdavo kasmet 192 litu 
arba Anglijos 228 litus mokes
čių ir kur kas geriau gyvenda
vo, kaip Rusijos gyventojas. 
Bet kada uždarbiai menki, žemė 
maža duoda, maisto produktai 
pigus, tai toks mokestis yra la
bai didelė našta. Tenka grieb
tis visų priemonių tai naštai pa
lengvinti. čia kalbama ir apie 
švietimąsi, ir apie žemės ūkio 
kėlimą, ir apie taupumą val
džios aparate, irt. t. Bet tuo ne 
ką labai gali pagelbėti. Gerai 
dar, jei ramus laikai, nekariauja
ma, tai gal nors šiek tiek žmo
gus pažengi į priekį. Bet jei 
kiltų karas? Ir vėl pasidarytų 
suirutė, ir vėl dešimtį kartų gy
venimas pasunkėtų.

Kai kurie žmonės sako, kad 
norint taikos reikią ginkluotis, 
reikią laikyti didelė kariuomenė. 
Taip dabar visam pasauly ir da
roma, aeroplanai suėda milžiniš

rimams. Pranešimų reikalauja 
centras, pranešimų reikalauja 
gubernijos ir apskrities valdy
bos.” Profesinis centras dalina
si į tris skyrius su savo atski
rais komitetais, komisijomis, 
pasitarimais. Visur reikia daly
vauti. Laiko tiksliam darbui lie
ka mažai. 
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Magaryčioms siunčiama mi- 
licionierius, kad pristatyti in
žinierių j Ge Pe U. (čeką). Ry
kovas savo kalboj sako, jog 
“tas iššaukimas yra tik vaikiš
kas išsišokimas Ge Pe U. agen
to, kuris nori parodyti savo ga
lią.“ O toliau stato klausimą: 
“Ar galima pasitikėti, kad prie 
tokios sistemos tie 1,050 milio- 
nų bus tiksliai sunaudoti pa
grindinio kapitalo paplatini
mui ?” Į tą klausimą jis atsako 
neigiamai. Tuo laiku čubaras, 
kuris dabar yra labai suintere
suotas Donecko sąmokslu, daro 
iš vietos pastabą: “Miliardas 
revizijoms, o 50 milionų staty
bai.” Rykovas tęsia: “Aš tan
kiai liaudies komisariatuose pe- 
galiu surasti tų rankų, kurios 
pakankamai tvirtai ir su pasi
tikėjimu priimtų praktiškus 
klausimus, surištus su indust
rializacija, negaliu surasti tų 
organų, kurie greitai ir tiksliai 
į tuos klausimus atsakytų. To
kio aparato nėra.” (“Pravda” 
30—X 1926 m.).

Prie progos čia bus ne pro 
šalį prisiminti ir inž. R. Klas
sono istoriją. Leninas negalėjo 
atsidžiaugti tuo nepaprastų ga- 
gumų inžinierium. “Tai tikras 
žmogus“, ne kartą jis priminė. 
“Klassoną ir jo darbą reikia 
ginti“. Priminimas, kad rei
kia ginti pasižymėjusį darbi
ninką, jau aiškiai parodo, ko
kiose sąlygose tenka dirbti net 
tiems žmonėms, kurių naudin
gumą supranta dagi komunis
tai. Bet Lenino įspėjimai ne
pagelbėjo. Klassonui išnešama 
viešas papeikimas už nesilaiky
mą “plano“ ir suvartojimą 
daugiau anglių, negu buvo nu
matyta.’ “Geriausias iš geriau
sių“, “revoliucionierius-techni- 
kas”, “tikras darbo žmogus ir 

I puikiausias draugas”, kaip apie 
i jį rašė bolševikų spauda, pri
verstas buvo gintis nuo nacha- 
liškų neišmanėlių, kurie paga
mino “planą”. Klassonui truk
doma dirbti ant kiekvieno žin
gsnio. Sosnovskis, bolševikų 
žurnalistas, sako, jog Klasso
nui reikėdavo eiti nuo Aino- 
šiaus prie Kaipošiaus dėl men
kiausio dalykėlio. Jėgos jo iš
sisėmė ir viename susirinkime, 
lyg keršydamas savo kankinto
jams, jis mirė nuo širdies ply
šimo.

Tokiose sąlygose tenka 
dirbti žymiems inžinieriams- 
specialistams, dėl kurių ištiki
mybės nekyla abejonių net pas 
bolševikus.. Kas atsitinka su 
eiliniais specais, — lengva da- 
siprotėti.

Akivaizdoj tų faktų, sako 
Talinas, noromis nenoromis 
kyla klausimas: kur randasi 
tie sąmokslininkai ir provoka- 
tųriai, kurie užsiima sabotažu 
—kasyklose, sąstate specų, ar 
bolševikiškose įstaigose? Į tą 
klausimą, kaip matėte, atsakė 
Rykovas, kuris pabrėžė tą fak
tą, jog tikraisiais sabotažnin- 
kais yra ne specai, bet įsigalė
jęs pramonėj biurokratizmas. 
Juk tokiose sąlygose—kur “re
vizijoms eikvojama miliardas, 
o statybai 50 milionų” negalima 
tikėtis našaus darbo.

Rykovo pranašavimas išsi
pildė. Milionai rublių tapo iš
eikvota kasyklų sutvarkymui, 
o gautieji rezultatai neįmano
mai menki. Reikėjo tad suras
ti to fiasko priežaštj. Ir sura
do. Sugalvojo naują sąmoks
lą, ant kurio bus galima su
versti visą atsakomybę dėl 
anglies pramonės nepasiseki
mų. Kad šį kartą nukentės 
Donecko, o ne Uralo ar Mask
vos inžinieriai—tai tik pripuo
lamas dalykas. Labai galima, 
kad trumpoj ateitj ateis ir ki
tų inžinierių eilė.

kus pinigus. Visi karo pabūk
lai slegia žmones prie žemės. 
Taip antai ir Lietuvoje anais 
metais krašto apsaugai būdavo 
išleidžiama kasmet po 50 milio
nų litų, šiemet apie 40 milijonų 
litų. Jei tik prisiminsime, kad 
1925 m. iš žemės ūkio ir miško 
buvo paimta 18 milionų mokes
čių, tai pamatysime, kad karo 
išlaidos tuos mokesčius praneša 
bent pustrečio karto.

Tarytum kiekvienam aišku, 
kad jei karo ar krašto apsau
gos, kaip dabar sakoma, reika
lams nebūtų tokios sumos išlei
džiamos, tai sunki musų našta 
galėtų žymiai palengvėti.

Kodėl ginkluojasi žmonės? 
Kas veda prie karų? Išmintin
gi žmonės sako, kad prie to 
verčia dabartinis pasaulio su
tvarkymas. O dabartinė san
tvarka, kaip visiems žinoma, y- 
ra kapitalistinė santvarka, pa
remta privačia savybe. Kaip 
kaimynas su kaimynu ne visada 
geruoju sugyvena, taip ir val
stybių tarpe. Kiekvienas sau 
nori daugiau, kiekvienas nori 
didesnio pelno, o iš to ir nesu
sipratimai.

Kaip galima butų karus pa
naikinti ir kuo pakeisti tą ne
vykusią santvarką, kuri kelia 
tuos karus, tegu skaitytojas 
pats pagalvoja, ir pasiieško to
kių knygų, kur tatai aiškinama.

—J. Ajaras.

Svetimšaliai Lietuvoje
š. m. gegužės mėn. 1 d. Lie

tuvoje buvo svetimšalių: Ame
rikos J. V. piliečiai 218, Angli
jos — 96, Argentinos — 1, 
Austrijos — 69, be pilietybės
— 9299, Belgijos — 2, Brazili
jos — 1, Čekoslovakijos — 90, 
Danijos — 62, Estijos — 69, 
Italijos — 13, Latvijos — 1583, 
Lenkijos — 9, Norvegijos —■ 4, 
Olandijos — 10, Palestinus —
15, Persijos — 1, Pranzuzijos
16, Rumunijos — 18, SSSR — 
92, Suomijos — 22, Švedijos — 
14, Šveicarijos — 109, Turkijos
— 1, Vokietijos 2665, Vengri
jos — 16, Graikijos — 13, 
Dancingo — 10, Saro srities
2, Vokietijos optantų — 613. 
Iš viso gegužės mėn. 1 dieną 
Lietuvoje buvo 15,133 svetim
šalių. Sulyginus su pereitais 
mėnesiai, galima matyt, kad 
svetimšalių skaičius Lietuvoje 
nuo metų pradžios paaugo.

Vienam kilogramui pūkų rei
kalinga nupešti 32 žąsų plunks
nas.

Popieros gaminimą iš skur
lių kiniečiai išrado apie 100 m. 
prieš Kristaus gimimą.

Tibeto gyventojų svarbiau
sias maistas yra sviestas. Ypa
tingu skanėstu laikomas senas 
40 metų stovėjęs sviestas.

Pradedu Biznį
1) REAL ESTATE, 2) Visokios 
rūšies: Apdraudą (INSURANCE): 
Nuo Ugnies, Langų, Automobilių, 
Gyvasties ir kitų, 3) Surandu 
PASKOLĄ ant Pirmų Morgičių.

Vesiu biznį per dideles, tvirtas 
ir teisingas kompanijos.

Meldžiu visų suteikti man pro
gą mandagiai ir teisingai jums 
patarnauti.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St. 
Tei. Roosevtlt 8500L '

o o
GYVENIMAS 

Minėsima Žurnalai 
900 W. 52nd Street 

CHICAGO

Prenumerata metams $1.50
Pusei metų _________ $1
Kopija ........................... 10c

Tik trumpam laikui 
“Gyvenimas” ATPI- 
GINTAS. Kopija — 
10c. Prenumerata me
tams — $1.50. Pasi- 
naudokit šia nepa
prasta proga.

d-— g
t
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Bulaitis prisipažinęs 
apiplėšęs 9 kar- 

čianias

Jau buvo rašyta apie suėmi
mą, važiuojant vogtu automo
biliu, Bruno Drulaitis, 23 m., 
4606 S. Paulina St. Jis liko 
pašautas ir lengvai sužeistas 
kada jis bandė automobiliu pa- į 
bėgti nuo policijos, 
vien už tai, kad 
vogtu automobiliu, bet suimtas, i 
IX) kamantinėjimo, ]_ 
kad pastaruoju laiku jis apipie
šė devynias karčiamas — soft 
drink parliorus. Delei tokio jo 
prisipažinimo, jis liko atiduotas, 
grand jury ir iš jo pareikalauta 
$20,000 kaucijos.

Jį suimta 
jis važiavo | 

e n a’V* V 
prisipažino,

Ir negrai turi šokių 
maratoną

Nesenai šokių maratonas 
buvo Coliseunic. šokta pa
liovos keletą dienų, be miego, 
be tinkamo poilsio, kad pama
tyti kas galės ilgiausia šokti.

Tokis šokių maratonas tapo I 
surengtas ir negrams. Suren-' 
gė jį advokatas Owen. šokiai! 
prasidėjo šeštadieny, 8th Reg-1 
iment Armory, prie 35 gatvės, j 
Maratone dalyvauja 93 poros, 
kurios šoks iki sukris, kad vie
na ilgiausia išlaikiusi pora ga- • 
lėtų gauti $3,5(X), o maratono) 
rengėjams žiopsotojai suneštų ■ 
kelis tūkstančius dol. pelno.

INCREASEO ’ 
BUSINESS

Ką duos Chicagai Pasaulinė Paroda, žinoma, jei bus sukelta kapitalo ją surengti.

m- INCRcA

Prašvilpė svetimus 
$28,000

Akių Gydytojai

INCREMEO PR0P6RT*
VALU ES t

P0PULATION

8 žmonės užmušti 
automobilių

Du seneliai nutroško 
senių prieglaudoje

Bandė nušauti 
O’Donnell

Arti pusės tūkstančio 
žmonių žuvo i pusmetį 

nuo automobilių

Pereitą šeštadienį astuoni 
žmonės liko užmušti automo
bilių, ar žuvo laimėse su au
tomobiliais.

Paskelbtomis koronerio 
niomis, per pereitus šešis 
nesiūs, nuo sausio 1 d. iki 
pos 1 d., dėl automobilių 
vo 191 žmogus, arba visai
ti pusės tūkstančio. Skaičius 
šiemet per pirmąjį pusmetį žu
vusių nuo automobilių žmonių 

žuvo

ži- 
mė- 
lie- 
žu-1 mą.
ar-

dau- 
šiaip

yra 31 didesnis, negu 
pernai per tą patį laiką.

Nuo automobilių žūsta 
giau žmonių, negu kad
žmogžudysčių papildoma, žmog
žudysčių i>er pereitą pusmetį 
buvo 216. Nuo munšaino mi
rė 155 žmonės, arba 14 ma
žiau, negu pereitais metais.

iiBig Tini” Murphy 
Palaidotas

Pirmas žuvusių buvo Joseph 
Spiegei, 18 m., 2136 Iowa St., 
skudurninkas, kuris liko už
muštas kada pravažiuojantis 
automobilius užgavo jo veži-

Luigi Juliano, 3 m., iš Chi
cago Heights, liko užmuštas 
bežaidžiant gatvėje.

Thomas Harvey, 4 m. ir jo 
sesuo Frances, m., 213 S. 
Oakley Blvd., liko suvažinėti 
jeinant į sankrovą nusipirkti 
saldainių. Thomas pasimirė li
goninėj, o jo sesulė guli sun
kiai sužeista.

Boland Miller, 24 m., 4851 
S. Union Avė., besivydamas 
Cicero vaiką, kuris pavogė iš 
jo troko duonos kepalą, pa
kliuvo po kito troko ratais ir 
liko užmuštas ant vietos.

Mrs. Fannie Menkes, 60 m., 
24 N. Menard St., liko užmuš-

Du seneliai, John llelgeson, 
80 m. ir Andrcw Noreen, 65 
m., nutroško nuo nuodingų du
jų A ligūsta na Home fpr the 
Aged, 7512 Stony Island Avė. 
Jie nutroško miegant.

Dieną prieš tai Hardnack 
Exterminating Co. išrūkė prie
glaudos kambarius ir visiems 
seneliams buvo įsakyta tą nak
tį laikyti atdarus langus, kad 
kartais neužsinuodytų. Bet tie 
du seneliai turbut pabudę nak
tį ir pamatę lijant veikiausia 
užmiršo įsakymą apie laikymą 
atdarų langų ir atsikėlę užda-

Vedybos sumažėjo

Harry A. Leader, 29 m., 55(11 į 
Washington Blvd., dirbo už 
knygvedį ir kasteriu Cohen- 
Pltke Co., drabužių fabrikan
tams, 509 x S. Franklin St. Jis 
labai mėgo platų gyvenimą, ka
baretus, arklių, o ypač šunų 
lenktynes, tikėdamas laižybomis 
labai greitai pralobti.

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

ž John Smetana, 0. D

------- — ■ , —............- mA-

Kės. Telephone Plaza 3200
DR. M. J. SHERMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomia Street 

Kampas 18th St.
Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakar 

Telefonas Canal 1912 
Reaidence Tel. Fairfax 6358OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo
akinių

Bet vieną rytą atėjęs j dar- Jgoi South Ashland Avenue 
bą jis rado belaukiančius detek- piatt Bklg., kamp. 18 St. 2 aukštas, 
tivus, kurie jį suėmė ir nusiga- . 
beno kalėjimam Mat kompani- ’ karo." 
ja pajuto, kad kas nors yra ne
gerai, nes nors biznis gerai ėjo, 
bet pelnas ėmė mažėti. Ji pa- , 
sišaukė auditorių ir naktimis ----

Pastebekit mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 
____, Nedčliomis nėra skirtų 

landų. Room. 8. 
. Phone Canal 0.523

Lietuviai Daktarai

va-
va-

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 26 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

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

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

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

Nakti So. Shore 2238, Blvd. 6488

ėmė egzaminuoti knygas. Kny- į DaVldOIUS, M. D 
gose surado daug fiktivių var- . 7
dų neva tai kompanijai dirban
čių žmonių, kurių algas pasiim
davo Leader.
der
virš 
prie
no.

Tokiu budu Lea- 
pasiglemžė iš kompanijos 

$28,000. Leader kalėjime 
vagystės veikiai prisipaži- 
Bet pinigų jis neturys:

visus pinigus jis išelido kabare
tuose ir šunų lenktynėms.

4910 So. Michigan Avė.
5107
11 vai. ryte;
8 vai. vakare 
ketvirtadienio

Tel. Kenwood 
Valandos 

nuo 9 iki 
nuo 6 iki 

apart šventadienio ir

Lietuvės Akušerės

šeštadieny liko palaidotas nu- Įa troko. 
šautasis “Big Tim’’ Murphy. 
Laidotuvės nebuvo triukšmin
gos, kokiomis būna gangsterių 
laidotuvės. Nebuvo ir didelio 
puošnumo, už desetkus tūkstan
čių dol. karstų ir kelių desetkų 
vežimų gėlių. Laidotuvėse da
lyvavo tik Murphy kaiminei ir 
jo artimesnieji draugai.

Policija skelbusi, kad ji ži
nanti Murphy užmušėjus, dabar 
prisipažysta, kad ji jų nežino. 
Kaipo užmušėjus, ji rodė į John 
Hand, Frank Noonan ir James 
Forsyth, drabužių valytojų uni
jos viršininkus. John Hand ji 
buvo suėmusi, o kitų dviejų vis 
“ieškojo“. “Ieškojo“ po visą 
miestą ir niekur negalėjo rasti. 
O tuo tarpu ieškomieji visą lai
ką sėdėjo unijos raštinėje ir ėjo 
savo pareigas. Jie nuolatos su
sitikdavę su policijos vyresniai
siais, bet tie jų neėmė. Paga- 
galios, ir Hand, kurį policija 
kaltino už žmogžudystę, paliuo- 
savo už kauciją, policijai prisi
pažinus, kad ji neturi prieš jį 
jokių rimtų įrodymų. Kiti du 
unijos viršininkai sakosi Mur
phy visai nepažystą ir kad jis 
visai nebandęs įsibriauti į uni
ją, kaip kad buvo kaltinama, tingas dienas ir pradžiai

Nina Teters ir Mrs. Vera 
Scotl, iš Chicago Heights, neg
rės, užsimušė įvažiavusios į sto
vėjusi prie kelio troką.

Richard Krickson,' 21
725 Central Avė., Evanston, 
užsimušė įvažiavęs į stovėjusį 
gatvėj automobilių.

m.,

Susižeidė krisdamas iš 
medžio

Frederick Clow, 60 m 
Highland Park, įsilipo į medį, 
kad apkarpyti šakas. Bet neiš
laikė ir iš medžio iškrito. Kris
damas sunkiai susižeidė: galva 
perskelta ir kaklo kaulas įlauž
tas.

Perdaug lietaus
. Pereitą birželi Chicagoje

• Y-1S

1)U- 
ne- 
bir-gu normaliai. Normaliai 

želio mėnesy būna 3.22 coliai 
lietaus, šiemet gi buvo visai 
arti 7 colių (6.97 coliai), 
veik visas lietus buvo per 
skutines dvi savaites.

Oro biuras pranašauja

Be- 
pa-

lie-
kad tai prasimanė! pos mėn., nes lietaus sriovėJie spėja, 

samdytojų asociacija, kad dis- dar nėra išsibaigusi.
kredituoti 
samdosi gangsterius, 
gangsterių valdoma.

uniją, kad ji buk \ Birželio 
ar yra vo daug 

maliai.

mėnuo taipjau bu- 
šaltesnis, negu nor-

Birželis yra “vedybų mėnuo’’. 
Bet pereitą birželį vedybos bu
vo žymiai sumažėj tįsios, palygi
nant su kitais metais. Bet gal 
pakenkė lietus. Kada ilgai Ii j a, 
tai žmonės pasidaro paniurę ir 
apie pasilinksminimus ir ko
kias nors vedybas nelabai gal
voja. i

Kaltinama ir moteries ekono
minę nepriklausomybę, nes eko
nominiai nepriklausoma moteris 
ne taip skubinasi su apsivedi- 
mu.

Esą, jei antrą pusmetį apsi- 
vedimų skaičius nepadidės, tai 
šiemet bus mažiau vedybų, ne
gu kad buvo 1922, kada buvo 
mažiausia vedybų, negu bile ku
riais metais per pastarąjį de
šimtmetį.

Edward (Spike) O’Donnell, 
turintis real estate ofisą prie 
2506 W. 63 St., pažiurėjo mir
čiai į akis, bet išliko gyvas su
kritimu ant šalygatvio ir pasi
slėpimu už savo automobilio .

Jis stovėjo ant šalygatvio 
prie savo ofiso, kuoihet iš pra
važiuojančio automobilio keturi 
vyrai iškišę revolverius ir pa
leido į jį kelis šuvius. šaudi- 
mą dirigavęs penktas žmogus, 
kuris važiavęs kitame automo
bilyje. Šaudymo diriguoto jas 
yra suimtas. Jis pasidavė kai
po George Hart, 32 m., 1658 W. 
51 St. Tečiaus jis buvo pažin
tas kaipo Otto Kostneck ir 
Darrow, sėbras Joe Šaltis ir bu
vęs ieškomas kaipo butlegerio 
Mitters Foley užmušėjas.

šį pasikėsinimą ant O’Don
nell gyvasties bandoma surišti 
su nušovimu “Big Tim“ Mur- 
phy.

O’Donnell yra buvęs butlege- 
ris, bet dabar sakosi jau nuo 
trijų metų vedąs teisingą real 
estate biznį ir su jokia butlege- 
ryste daugiau nebeužsirųąs.

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1115 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką pa t*a r i- 
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.’

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2161 

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

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojai* ir Chirurras
Specialistas Moteriškų, Vyriškii, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3102 S. Halsted St^ Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vakare 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną

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

Graboriai

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balzamuotojas

2314 W. 28rd PI.
Chicago, Iii.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu 
busite užganėdinti.
Roosevelt 2515-25J6

Prohibicininkai neri 
mauja

Liepos 10 ir 11 d.d. Chicago- 
je laikys savo konvenciją Pro- 

jhibijos partija. Prohibinkai 
'yra labai nepatenkinti demokra
tų nominavimu kandidatu į 
prezidentus gub. Smith. Jie 

“todėl dabar stengiasi atgaivinti 
trečios partijos judėjimą, tikė
damiesi prie savęs pritraukti 
nepatenkintus Smith nominavi
mu extra-sausuosius demokra
tus. Gal kartais prihibicinin- 
ninkai ir savo kandidatą į pre
zidentus bandys išstatyti, kaip 
kad jie darė prieš įvedant pro- 
hibiciją. Tik tas jų kandida
tas labai mažai balsų tesurink
davo.

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

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. Maplcwood Avė. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL

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.

Ofiso ir Res. Tel. Boulevaro 5913
DR. A. J. BERTASH

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

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

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Universal 
State Bank

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

SU

12
Ki- 
su-

Akių Gydytojai
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 trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Snecialo atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS
Musų patarnav imas 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran- 
gusį todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Aubum Avė
CHICAGO, ILL

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Advokatai

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 

Nedalioj pagal sutartį
----- ------f. ....... ..
Res. 6660 South Artesian Avenae 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Phone Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
Chieasro. 1U.

A. A OLIS
ADVOKATAS

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

V^akarais
8241 South Halsted St.

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

Pėtnyčios

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 9690

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

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

Namų telefonas Brunswick 9597 
Ultravioletini šviesa ir diathermia

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 rvtn iki 1 v. p. p.
Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

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.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St 
Tel. Yards 0141

Gailina matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washinąton Street 

Cor. Washington and Clark St*.
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel.: Hyde Park 8395

Jei abejoji apie savo akis, eik pas 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

6487
Avenue

Street 
1752

Phone Boulevard 
4649 South Ashland 

ir 805 East 47th
Phone Kcnwood
Praktikuoja 20 metų

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

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

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 

Nediliomis nuo 9 iki 12 ryto

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

Iiaidotuvėse 
nauju geriau ir pi- 
5iau negu kiti, to- 

el, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
•tos.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St 
Td, Victory 4088

patari
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

■ Lietuvis Akių Specialistas
3265 So. Halsted St.

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėlioj nuo 10 iki 1

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal 

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

Tel. Central 8466-7-8. State 6600 
Peter G. Gaudas 

L1ETUVYS ADVOKATAS 
140 N. Dearborn St.

Room 310 
Narys advokatų firmos 
Elliott, Gaudas & Tepper

J. R WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Puhman 5950 

Namų Tel. Pullman 6377
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Bulaitis prisipažinęs 
apiplėšęs 9 kar- 

čiamas

Jau buvo rašyta apie suėmi
mą, važiuojant vogtu automo
biliu, Bruno Drulaitis, 23 m., i 
4606 S. Paulina St. Jis liko 
pašautas ir lengvai sužeistas 
kada jis bandė automobiliu pa
bėgti nuo policijos. Jį suimta 
vien už tai, kad jis važiavo 
vogtu automobiliu, bet suimtas, 
po kamantinėjimo, prisipažino, 
kad pastaruoju laiku jis apiplė
šė devynias karčiamas — soft 
drink parliorus. Dėlei tokio jo 
prisipažinimo, jis liko atiduotas 
grand jury ir iš jo pareikalauta 
$20,000 kaucijos.

Ir negrai turi šokly 
maratoną

Nesenai šokių maratonas 
buvo Coliseunic. Šokta be i>a- 
liovos keletą dienų, be miego,' 
be tinkamo poilsio, kad pama
tyti kas galės ilgiausia šokti.

Tokis šokių maratonas tapo! 
surengtas ir negrams. Suren-1 
gė jį advokatas 0wen. šokiai I 
prasidėjo šeštadieny, Xtli Reg-| 
iment Armory, prie 35 gatvės, j
Maratone dalyvauja 93 poros, 
kurios šoks iki sukris, kad vie
na ilgiausia išlaikiusi pora ga
lėtų gauti $3,500, o maratono 
rengėjams žiopsotojai suneštų 
kelis tūkstančius dol. pelno.

Arti pusės tūkstančio 
žmonių žuvo į pusmetį 

nuo automobilių
Paskelbtomis koronerio ži

niomis, per pereitus šešis mė
nesius, nuo sausio 1 d. iki lie
pos 1 d., dėl automobilių žu
vo 191 žmogus, arba visai ar
ti pusės tūkstančio. Skaičius 
šiemet per pirmąjį pusmeti ŽU
VUSIU nuo automobilių žmonių 
yra 34 didesnis, negu žuvo 
pernai per tą patį laiką.

Nuo automobilių žūsta dau
giau žmonių, negu kad šiaip 
žmogžudysčių papildoma, žmog
žudysčių per pereitą pusmetį 
buvo 216. Nuo munšaino mi
rė 155 žmonės, arba 14 ma
žiau, negu pereitais metais.

“Big Tim“ Murphy 
Palaidotas

šeštadieny liko palaidotas nu
šautasis “Big Tim” Murphy. 
Laidotuvės nebuvo triukšmin
gos, kokiomis būna gangsterių 
laidotuvės. Nebuvo ir didelio 
puošnumo, už desetkus tūkstan
čių dol. karstų ir kelių desetkų 
vežimų gėlių. Laidotuvėse da
lyvavo tik Murphy kaiminai ir 
jo artimesnieji draugai.

Policija skelbusi, kad ji ži
nanti Murphy užmušėjus, dabar 
prisipažysta, kad ji jų nežino. 
Kaipo užmušėjus, ji rodė į John 
Iland, Frank Noonan ir James 
Forsyth, drabužių valytojų uni
jos viršininkus. John Hand ji 
buvo suėmusi, o kitų dviejų vis 
“ieškojo”. “Ieškojo” po visą 
miestą ir niekur negalėjo rasti. 
O tuo tarpu ieškomieji visą lai
ką sėdėjo unijos raštinėje ir ėjo 
savo pareigas. Jie nuolatos su
sitikdavę su policijos vyresniai
siais, bet tie jų neėmė. Paga- 
galios, ir Iland, kurį policija 
kaltino už žmogžudystę, paliuo- 
savo už kauciją, policijai prisi
pažinus, kad ji neturi prieš jį 
jokių rimtų įrodymų. Kiti du 
unijos viršininkai sakosi Mur
phy visai nepažystą ir kad jis 
visai nebandęs įsibriauti į uni
ją, kaip kad buvo kaltinama. 
Jie spėja, kad tai prasimanė 
samdytojų asociacija, kad dis
kredituoti uniją, kad ji buk 
samdosi gangsterius, ar yra 
gangsterių valdoma.

Ką duos Chicagai Pasaulinė Paroda, žinoma, jei bus sukelta kapitalo ją surengti.

8 žmonės užmušti 
automobilių

---------- ------- ,

Pereitą šeštadienį astuoni 
žmonės liko užmušti automo
bilių, ar žuvo laimėse su au- 

I tomobiliais.
Pirmas žuvusių buvo Joseph 

Spiegei, 18 m., 2136 Iowa St., 
skudurninkas, kuris liko už
muštas kada pravažiuojantis 
automobilius užgavo jo veži
mą.

Luigi Juliano, 3 m., iš Chi
cago Heights, liko užmuštas 
bežaidžiant gatvėje.

Tliomas Harvcy, 4 m. ir jo 
sesuo Frances, 8 m., 213 S. 
Oakley Blvd., liko suvažinėti 
ginant į sankrovą nusipirkti 
saldainių. Ihomas pasimirė li
goninėj, o jo sesute guli sun
kiai sužeista.

Holand Miller, 24 m., 4851 
S. Union Avė., besivydamas 
Cicero vaiką, kuris pavogė iš 
jo treko duonos kepalą, pa
kliuvo po kito treko ratais ir 
liko užmuštas ant vietos.

Mrs. Fannie Menkes, 60 m., 
24 N. Menard St., liko užmuš
ta troko.

Nina Te terš ir Mrs. Vera 
Scott, iš Chicago Heights, neg
rės, užsimušė įvažiavusios į sto
vėjusį prie kelio treką.

Kichard Erickson,* 21 m., 
725 Central Avė., Evanston, 
užsimušė įvažiavęs į stovėjusį 
gatvėj automobilių.

Susižeidė krisdamas iš 
medžio

Frederick Clow, 60 m., iš 
Highland Park, įsilipo į medį, 
kad apkarpyti šakas. Bet neiš
laikė ir iš medžio iškrito. Kris
damas sunkiai susižeidė: galva 
perskelta ir kaklo kaulas įlauž
tas.

Perdaug lietaus

. Pereitą birželį Chicagoje bu
vo du syk daugiau lietaus, ne
gu normaliai. Normaliai bir
želio mėnesy būna 3.22 coliai 
lietaus, šiemet gi buvo visai 
arti 7 colių (6.97 coliai). Be
veik visas lietus buvo per pa
skutines dvi savaites.

Oro biuras pranašauja lie
tingas dienas ir pradžiai lie
pos mėn., nes lietaus sriovė 
dar nėra išsibaigusi.

v Birželio mėnuo taipjau bu
vo daug šaltesnis, negu nor
maliai. \

Du seneliai nutroško 
senių prieglaudoje

Du seneliai, John Helgeson, 
80 m. ir Andrcw Norecn, 65 
m., nutroško nuo nuodingų du
jų Augustana Home for the 
Aged, 7512 Stony Island Avė. 
Jie nutroško miegant.

Dieną prieš tai Hardnack 
Exterminating Co. išrūkė prie
glaudos kambarius ir visiems 
seneliams buvo įsakyta tą nak
tį laikyti atdarus langus, kad 
kartais neužsinuodytų. Bet tie 
du seneliai turbut pabudę nak- 
ti ir pamatę lijant veikiausia 
užmiršo įsakymą apie laikymą 
atdarų langų ir atsikėlę užda
rė langą.

Vedybos sumažėjo
Birželis yra “vedybų mėnuo”. 

Bet pereitą birželį vedybos bu
vo žymiai sumažėj tįsios, palygi
nant su kitais metais. Bet gal 
pakenkė lietus. Kada ilgai Ii j a, 
tai žmonės pasidaro paniurę ir 
apie pasilinksminimus ir ko
kias nors vedybas nelabai gal
voja. (

Kaltinama ir moteries ekono
minę nepriklausomybę, nes eko
nominiai nepriklausoma moteris 
ne taip skubinasi su apsivedi- 
mu.

Esą, jei antrą pusmetį apsi- 
vedimų skaičius nepadidės, tai 
šiemet bus mažiau vedybų, ne
gu kad buvo 1922, kada buvo 
mažiausia vedybų, negu bile ku
riais metais per pastarąjį de
šimtmetį.

Prohibicininkai neri
mauja

Liepos 10 ir 11 d.d. Chicago- 
je laikys savo konvenciją Pro- 
hibijos partija. Prohibinkai 
yra labai nepatenkinti demokra
tų nominavimu kandidatu į 
prezidentus gub. Smith./ Jie 
todėl dabar stengiasi atgaivinti 
trečios partijos judėjimą, tikė
damiesi prie savęs pritraukti 
nepatenkintus Smith nominavi
mu extra-sausuosius demokra
tus. Gal kaltais prihibicinin- 
ninkai ir savo kandidatą į pre
zidentus bandys išstatyti, kaip 
kad jie darė prieš įvedant pro- 
hibiciją. Tik tas jų kandida
tas labai mažai balsų tesurink
davo.

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

r NAUJIENOS, CHcago, m. ’
.. 1 1 r -  ... ■ ■  

Bandė nušauti 
O’Donnell

Edward (Spike) O’Donnell, 
turintis real estate ofisą prie 
2506 W. 63 St., pažiurėjo mir
čiai į akis, bet išliko gyvas su
kritimu ant šalygatvio ir pasi
slėpimu už savo automobilio .

Jis stovėjo ant šalygatvio 
prie savo ofiso, kuoihet iš pra
važiuojančio automobilio keturi 
vyrai iškišę revolverius ir pa
leido į jį kelis šuvius. šaudi- 
mą dirigavęs penktas žmogus, 
kuris važiavęs kitame automo
bilyje. šaudymo diriguotojas 
yra suimtas. Jis pasidavė kai- 
po George Ilart, 32 m., 1658 W. 
51 St. Tečiaus jis buvo pažin
tas kaipo Otto Kostneck ir 
Darrow, sėbras Joe Šaltis ir bu
vęs ieškomas kaipo butlegerio 
Mitters Foley užmušėjas.

Šį pasikėsinimą ant O’Don
nell gyvasties bandoma surišti 
su nušovimu “Big Tim” Mur
phy.

O’Donnell yra buvęs butlege- 
ris, bet dabar sakosi jau nuo 
trijų metų vedąs teisingą real 
estate biznį ir su jokia butlege- 
ryste daugiau nebeužsiiųąs.

Graboriai______

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balzamuotojaą

2314 W. 28rd PI.
Chicago, III.

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

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patamav imas 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus^ todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Aubum Avė.
CHICAGO, ILL.

J. F. RAMIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad ppklausau 
prie grabų iždirby- 
stls.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
S K Y R I U Sj 

8238 S. Halsted St 
Tel, Victory 4088

Prašvilpė svetimus 
^28,000

Harry A. Leader, 29 m., 5501 
VVashington Blvd., dirbo už 
knygvedį ir kasierių Cohen- 
Pltke Co., drabužių fabrikan
tams, 509 x S. Franklin St. Jis 
labai mėgo platų gyvenimą, ka
baretus, arklių, o ypač šunų 
lenktynes, tikėdamas laižybomis 
labai greitai pralobti.

Bet vieną rytą atėjęs į dar
bą jis rado belaukiančius detek- 
tivus, kurie jį suėmė ir nusiga
beno kalėjiman. Mat kompani
ja pajuto, kad kas nors yra ne
gerai, nes nors biznis gerai ėjo, 
bet pelnas ėmė mažėti. Ji pa
sišaukė auditorių ir naktimis 
ėmė egzaminuoti knygas. Kny
gose surado daug fiktivių var
dų neva tai kompanijai dirban
čių žmonių, kurių algas pasiim
davo Leader. Tokiu budu Lea- 
der pasiglemžė iš kompanijos 
virš $28,000. Leader kalėjime 
prie vagystes veikiai prisipaži
no. Bet pinigų jis neturys: 
visus pinigus jis išelido kabare
tuose ir šunų lenktynėms.

Lietuvės Akušerės

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Stree 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1115 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se prieš gini- 
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką pa t*a r i- 
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
Sietų, nuo 6 iki 

vai. vakare.

c

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Universal 
State Bank

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

Akių Gydytojai
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 karštj, 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

Jei abejoji apie savo axis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

» f

Phone Boulevard 6487 
4649 South Ashland Avenue 

ir 805 East 47th Street 
Phone Kcnwoo(l 1752 
Praktikuoja 20 metų

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Lietuvis Alkių Specialistas

3265 So. Halsted St.
Valandos: nuo 1 iki 8 vakaro '

Nedėlioj nuo 10 iki 1

Akių Gydytojai

25 Metą Patyrimo
Pritaikyine akinių dcl visokių akių

John Smetana, 0. D
OPTOMETRISTAS

Platt Bldg., kamp, 18 St. 2 aukštas. 
Pastebčkit mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Nedėiiomis nėra skirtų va

landų. Room. 8.
. Phone Canal 0523

Lietuviai Daktarai

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2166 

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

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. Maplcwood Avė. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avcnne
Telefonas Boulevard 7820

Res., 6641 South Albany Avcnue 
Tel. Prospcct 1930

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

Ofiso ir Res. Tel. Boulevara 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

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

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicaeo. BĮ.

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletini šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenie

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:80 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, III.

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

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.

Įvairus1
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

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta) 

Dr. J. W. Beaudette 
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
V a 1 a n d o s:

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

TELEFONAS CANAL 0464

____ Gydytoj ai
Res. Telephone Plaza 8200 

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. LoomiH Street 
Kampas 18th St.

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

Reaidence Tel. Fairfax 6358

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 29 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniška* ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir Kitokius elek
tros prietaisus.

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

ni o 6 Iki 7:30 vai. vakare 
TeL Dieną: Canal 3110

Naklj So. Shore 2238, Blvd. 6488

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurrae
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3102 S. Halsted St, Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vakare 
Nedėiiomis ir šventad. 10—12 dieną

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 I*boi 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS;

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

Phone Midway 2880

Advokatai

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais 
8241 South Halsted St. 

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

Pėtnyčios

JOHN B7B0RDEN
(John Ragdžianas 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 vakare
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Nedėlioj nuo 11 rvtn iki 1 v. p. p.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

A. A. ŠLAKE
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyji 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 8395

K. GUGE
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pi«t 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted SL
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėiiomis nuo 9 iki 12 ryto

Tel. Central 8466-7-8. State 6600

Peter G. Gaudas
L1ETUVYS ADVOKATAS 

140 N. Dearborn St.
Room 310

Narys advokatų firmos
Eilioti, Gaudas & Tepper

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel. PuJlman 5950 

Namų Tel. Pullman 6377
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Šiandien SLA. 36 kp 
Susirinkimas

Delei šventės trečiadieny, lie
pos 4 d. mitingas įvyksta šį 
vakarą

Kiekvienas šios kuopos na
rys privalo atsilankyt šj vaka
rą Lietuvių Auditorijon ir iš
klausyt ką musų ’elegatai pra
neš apie tik-ką įvykusį orga
nizacijos seimą Baltimorėj.

Skaitom šį tą apie seimą 
laikraščiuose, bet gyvas žodis 
yra kur kas pilnesnis ir įdo
mesnis.

Mitingas įvyksta šį vakarą 
todėl, kad priimtoj dienoj, tre
čiadieny, yra šventė.

Cicero
Apie viską po biskį

K.

Improvement kliubo išvažia
vimas susitiko su dideliu lie
tum. Vadinasi visiems tas 
pats kliubo per paskutines dvi 
savaites. Parapijos piknikas 
liko sugadintas; su bolševikų 
pikniku tas pats atsitiko; tas 
pats atsitiko ir su “Naujienų” 
didžiuoju pikniku; Cicero pra- 
purtieriams irgi nė kiek ne ge
rinus buvo. Bet ką tu, žmoge
lis, padarysi: turi imti kas pa
reina.

Cicero prapartierių kliubas 
nuostolių iš savo parengimo 
betgi neturės. nes ir ne dėl 
pelno buvo rengtas. Pasidėka- 
vojant darbščiam komitetui, 

. viskas buvo surengta kuopui- 
kiausia. Gėrimai skanus, už
kandžių užtektinai, o tos šaltos 
košės tai net ir perdaug buvo. 
Kitos dovanos liko nepaliestos 
dėl to nelabojo lietaus. Bet 
komitetas suras kitą progą jas 
sunaudoti ir aukotojams biznie
riams tars didelį ačių.

Vėl nelaimė su 16 gatvės 
geležinkeliu.

O

neorgani-

šį kartą buvo tikra kova. Du 
žmonės liko pašauti visai ne
kaltai. Tai yra todėl, kad tu
rime “gerus“ tvarkdarius,
svarbiausia, kad ir miestelio 
valdžia su žmonėmis visai nesi
skaito. Palaidi gi, 
zuoti žmonės nieko nereiškia.
Geležinkelis liko pravestas to
dėl, kad žmonės per vėlai pra
dėjo rūpintis. Keletas gi me
tų atgal, kad ištikrųjų buvo 
proga tuo dalyku rūpintis, tai 
mažai kas rūpinosi.

Muzikos mokinių koncertas

publika daugiausia jai 
Išrodo, kad su Balakų 
niekas negali lenkti-

Pereitą trečiadienį, Lietuvių 
Liuosybės svetainėje buvo p. A. 
Pociaus vedamos Beethoven 
Muzikos Konservatorijos moki
nių koncertas. Vaikučiai davė 
labai šaunų koncertą — piano, 
smuiko ir dainų. Niekurie at
liko stebėtinai gerai. Balakų 
vaikučiai labai gražiai pasižy
mėjo, ypač Zenaida, kuri buvo 
jauniausia pianistės programe, 
tai ir 
plojo, 
šeimina 
niuoti.

Cicero talentų yra daug. Ke- 
turtaitė ir Zigmantaitė pui
kiai valdo pianą. P-lė Silvija 
Lenkis netik piano skambina, 
bet ir dainuoti moka. Betgi 
visus liaurus nusinešė Richar
das Romanas. Jis yra laimė
jęs pirmą prizą Examiner kon- 
teste ir ištikrųjų nepaprastai 
gerai valdo pianą.

Pabaigoj p. A. Pocius įteikė 
piano mokytojos diplomą p-lei 
Elcer Oskos. Tuomi programas 
baigėsi. Po to mokiniai turėjo 
savo parę.

Tas vakarėlis darė labai ge
ro įspūdžio. Programas susi
dėjo iš 17 punktų. Gal ir vie
toj butų pastebėti, jog butų ge-

rai, kad tėvai duotų progos sa
vo vaikučiams ir patiems pa
rengimuose dalyvauti. Tai pa- 
akstintų vaikučius dar stropiau 
lavintis. Kaslink p. A. Po
ciaus tai nėra ko daug sakyti: 
kiekvienas žino, kad jis yra vie
nas iš geriausių muzikos moky
tojų ir lietuviai turėtų ta pro
ga 
vo 
ar

naudotis, leisdami pas jį sa- 
vaikučius mokintis muzikos 

dainavimo. — K. P. D.

V. Mišeika Real Estate 
'ir Apdraudos bizny

Vincas Mišeika, senas Chi
cagos lietuvių darbuotojas, per 
kelis pastaruosius motus ve
dęs “Naujienų” laivakorčių ir 
pinigų siuntimo skyrių, šiomis 
dienomis pradėjo savystovj 
biznį — real estate ir apdrau
dos. .lis pardavinės nekilnoja
mas nuosavybes 
namus.
šokią apdraudę — ugnies, lan
gų, automobilių, gyvasties ir 
t. t. Aj>drauda bus pardavinė
jama tik geriausių kompanijų. 
V. Mišeika užtikrina visiems 
teisingą patarnavimą. Jo ofi
sas yra “Naujienų” name, 1739 
S. Halsted St.

žemę ir 
Taipgi pardavinės vi-

Išvažiuoja atostogoms

Dr. K. Drangelis rytoj iš
važiuoja vienam mėnesiui ato
stogų į Bhinelander, Wis., apie-

lėlike atostogų jį pavaduos

Dr. J. A. Paukštis.

Lietuvių Auditorija ruo
šia pikniką liepos 15 d.

Lietuvių Auditorijos ben
drovė, prie kurios priklauso 
gal tūkstančiai Chicagos lietu
vių, savininkai Liet. Audito
rijos, vienatinės lietuvių visuo
meninės 
ruošia 
dieny, 
ke.

svetainės Chieagoj, 
didelį pikniką sekina- 

liepos 15 d., Justice par

Tas busiąs nepa- 
kad tai bus 
išvažiavimas, 
labai įvairus

Progra-

piknikas
. Netik 

linksmas lietuvių 
bet kartu bus ir
ir didelis programas, 
mo smulkmenos bus vėliau pa
skelbtos !

Pikniko pelnas eis mažini
mui bendrovės skolų. O kuo 
mažiau Auditorija turės sko
lų, tuo visiems bus geriau, nes 
ir svetainę bus galima gauti 
pigiau

riausia 
ir visi 
bendrą

(bendrovė nesi vaduoja 
bet vien noru kuoge- 

tarnauti lietuviams), 
bus tikresni už ,savo

T. D.

PRANEŠIMAI
Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 

Amerikoj pusmetinis susirinkimas 
įvyks leipos 3 d., 8 vai. vakare, 
Mark White Sq. Park. Assembly 
Hali, ant 29tos ir So. Halsted St. 
Malonėkite visi nariai atsilankyti.

Kviečia Valdyba.

CLASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradini mokslą | devynis mėne
sius; aukštesni mokslą j 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 
8106 So. Halsted St., Chicago, III

KEIKIA VYRU IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

* fi ... t

NAUJIENOS, Chlcago, III. Pirmadienis Liepos 2, 1928

Miscellaneous A u to niobi lesFinancial
Finansai-Paskolos

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar Jus manote apie statymą aiba 

taisymą namo? Jei taip, tai susiži- 
nokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, iškaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskj 
įmokėti, kitus į du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

1-mo ir 2-ro Morgečio 
Valandos nuo 4 iki 8 kas 

vakaras

AR JŪSŲ MALEVOJIMAS IR 
DEKORAVIMAS ATLIKTAS EKS
PERTŲ? NUO VALANDŲ ARBA 
KONTRAKTINIS DARBAS.

J. J. SHAKENMAER, 
949 MILWAUKEE AVĖ., 

BRUNSWICK 7397.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlaf 
leom malevą, popferą, stiklus Ir t. t

3149 So. Halsted St 
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

MALEVOJIMAS, popieravimas, 
calcimaining — iŠ vidaus ir vir
šaus — darbas garantuotas. Geriau
sias darbas mieste ir pigiau, šaukit 
Mohavvk 0496.

MUFUOJAM visokius rakandus ir 
pianus ir visokius mažiausius 
rius padarau. Taipgi anglis 
Patarnavimas užtikrintas.

GEORGE BROTTS
3500 So. Union Avė.

Phone Boulevard 3787

Business Service

orde- 
vežu.

$10 įmokėti
24 mėnesiai išmo

kėjimui
karų mūrinis garažas, 

Cementiniu 
sienos plytų su cementu, 
f ’ ’ —- 1'
sas materiolas naujas, 
gi budavojam medinius 
porčius, viškus, ir cementinius skie
pus.

Acorn Construction Co. 
2230 N. Sawyer Avė.

Albany 6209 
Dept. 9

pilnai 
pamatu, 
vanduo, 

Vi-

2 1 
įrengtas, $650. 
1 šviesos ir vandens nubėgimas.

Mes taip- 
garadžius,

Vardas
Adresas
Telefonas

10% PIGIAU UŽ VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Kedzie 5111.

SKOLŲ IšKOLEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Room 301 
163 W. Washington 

Main 4020

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

Mes atgausime juos per 
“garnishment” teismą. įsteig
ta 1912 — 16 metų patyrimo. 
Kolektavimas, be mokesčio. 
Patarimas dykai.

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

3408 S. Michigan Avė.
Victory 4126

NIEKO neįmokėti, 5 metams iš
mokėjimui. Mūriniai ir mediniai 
bungalow, vasarnamiai, garažai, pri- 
budavojimai, viškai, porčiai, pakėli
mas namų, cementiniai pamatai, ša- 
lytakiai, stągų dengėjai, malevotojai, 
Stanton Construction Co., 6847 So. 
Westem av.: Hemock 2636, or 3528 
Lincon av.: Buckingham 7518 or 134 
N. LaSalle: Randolph 1187.

ACORN BOILF.D REPAIR CO.

Taisymas boilerių ir karšto van
dens Šildytuvu. Suvirinimas ir at- 
kirpimas. Visokios rūšies paipų 
darbas. Dykai apskaitliavimas. 
Reikia lietuvių pardavinėtojų.

4435 S. Union Avė.
Yards 3883.

NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI — 24 
MNESIAI IŠMOKĖJIMUI

Suvedam plumbingą ir namų ap
šildymą, baltas china eloset, $35.

THE AVONDALE PLUMBING
& HEATING CO.
2701 Fletcher St.,
Independence 2905

Financial
Finansai-Paskolos

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.

PASKOLINSIM nuo $54 iki $800 
už 2ft nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Paskolas suteikiam j 24 vai. 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2281 West Division St. “upstairs” 

Tel. Armitage 1199

Paskolos suteikiama 
, į vieną dieną
2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
1NVESTMENT 
CORPORATION 

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

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi | 24 

valandas. 
Musą išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas 
M. J. KIRAS, 
8386 So. Halsted St

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

$100 — $200 ir $300 
Nėra jokių “red tapė 

1647 W. 47 St.

Ar Jum Reikalingi 
Pinigai?

Mes turime užtektinai pi- 
nigų paskoloms, pirmiems 
ir antriems morgičiams. Pi
gios kainos. Nėra “red 
tapė”.

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St.

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTIN MACKIEWICH
2342 So. Leavitt St.

Phone Canal 1678

MES DIRBAME arba perkame 
antrus morgičius South Side, 6% 
pigiausiomis komiso kainos mieste.

F. J. STEWART,
Vincennes 0816 

arba šaukite 
8234 Rhodes Avė.

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

1726 W. Chlcago Avė., 
Kampas Hermitage Ava.

PASKOLA namų savininkams nuo 
$100 iki $500, be užtraukimo morgi- 
čių arba kitokio užtikrinimo paskola 

^mokėjimui taksų, 
Kitokių skolų. Groi- 

pagelba. Prieinamos sąlygos. 
CENTRAL FINANCE CO.

Room 514, 
City State Bank Building 

128-130 N. Wells St.

pataisymams, a: 
assesmentų arba 
ta

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

į 2 dienas

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47 St

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

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

Personai
________ Asmenų Ieško _ _ _ L- _

VELTUI
Patentai, VaizboženkliaI, Copy- 

vvrights. Rašyk šiandie. Patentą 
reikalais kreipkitės prie manęs 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Ragistered Patent Attorney, 

2880 W. Chicago Avė. 
Dept. 7 

Chicago, I1L

•u 
ir

Help Wanted—Malė
Parbininkų Reikia

REIKIA LIETUVIŲ AUltlMOBl- 
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au

tomobilius pirmiau, ar ne, dabar yra 
puiki proga išsimokinti kaip parda
vinėti automobilius ir uždirbti gerą 
algą. Jus mokinsitės pas tokius 
žmonės, kurie uždirbo daug pinigų 
pardavinėdami automobilius.

Jei jus norite biskį pasimokinti, 
jus galite tikti pelningam bizniui, 
pardavinėti Chevrolet automobilius, 
kurie viršija kitus karus išpardavi
me. Atsišaukit asmeniškai ir pami
nėkit šj skelbimą.

THE ‘ CHEVROLET DEALERS 
ASSOCIAT1ON—Salesmen Training 
School, 301 Gossard Bldg. 108 East 
Ohio St., Chicago, III.

REIKALINGAS patyręs darbinin
kas už fajermoną prie aukštai štymą 
laikomų boilerių. Atsineškit kartu 
ir paliudijimą savo darbo. Nemo
kanti neatsišaukit. Matykit inži
nierių Store panedėlyj ir utaminke 
nuo 6 vai. vakare iki 7 vai. 
iki 7 vai.

3400 Emerald Avė.

REIKIA kelių jaunų 
iki 30 metų amžiaus, 
prisidėti prie aviacijos 
tyrimas nereikalingas, 
nornis. Jus turėtumėt 
mokyklą vakarais per tūlą laiką. 
Turime darbų dėl “pilotą” ir aero
planų mechanikų su geru atlyginimu.

Atsišaukit prie Superintendento, 
2137 S. Cicero Avė., 

Room 12, 
Cicero, III.

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro

vyrų, nuo 17 
kurie norėtų 
biznio. Pa-
Darbas die- 

lankyti musų

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA moterų indų plovėjų, 
4169 S. Halsted SŠt.

REIKALINGA moteris nrba mer
ginu prie namų darbo. Gali atsi
šaukti ir iš kitų miestų. Valgis ir 
guolis. 3259 W. 66th St.

Furnished Rooms
RENDON 4 šviesus ir 

kambariai, $18.00 j mėnesį 
šaukite, 913 W. 20 Street.

For Rent

švarus
Atsi-

RENDON 4 kambarių fialas, nau
jai ištaisytas, flatas šviesus. Įlen
da $18. 2228 W. 18 PI.

Musical Instrumento
Muzikos Instrumentai

TURIU paaukoti savo grojikli pl
aną, atiduosiu už $65 casn. Taipgi 
parloro setas nebrangiai.

6621 S. Richbond St. 
2nd floor

TURI būt tuojaus parduotas gro- 
jiklis pianas už $65, su roleliais. Jei 
norite, išmokėjimais. 6512 South 
Halsted St.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

4 KAMBARIŲ nauji rakandai, 
$180. 4 kambarių neatsišaukusių ra
kandai, $80. Jūsų kreditas yra ge
ras. Lengvais išmokėjimais, jūsų 
Easiulyta kaina. Atdara vakarais,

•astatymas bile kur dykai. Ajax 
Fumiture Co. 1434 W. Madison St.

TIKRAS rakandų bargenas. Turiu 
parduoti 6 kambarių parloro setą, 
valgomo kamb. ir miegruiinio setą, 
krėslus, liampas, Wilton Chineese ir 
Oriental kaurus. Viskas geram sto
vyje. 4143 W. Washington Baul. Ist 
apt. Van Buren 9461.

BISKĮ VARTOTI
pulkus mohalr seklyčios setas $63.50
Frleze seklyčios setas .................  $87.50
4 Šmotą walnut mlegrulmlo

$88.50
$58.50
$22.50

______ $8.50
Available Fireproof Storage

7728-32 Stony Island Avė
Atdara kasdle Iki 10 vai. vakare.

Nedalioj iki 6.

$350
$400
$500

notaa ..............................................   I
$150 Uratus valnus valgomo kamba-

bario setas ....................  I
$75. llxl!J Wilton kaurai ............  !
$25, 5 Arnotą pusryčiams setas------

PARDAVIMUI bučernės fikčeriai, 
naujos mados. Pirmam pasiūlymui 
pigi kaina. Povilas Pačulis, 917 W. 
33rd St.

DIDELIS išpardavimas valgomų 
kambarių setų,, $5 ir daugiau, ledau- 
nės, $3, 2 šmotų parloro setai, $25, 
droseliai, rašymui stalai, lova, $2, 
virtuvės kabinet, $7 ir daugiau, bu
fetai, kaurai, pastatomos liampos, 
$3.00.

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61st Street

Sewing Machines
Siuvamos Mašinos •

išdirbysčių siuvamos 
pataisomos, už $1 ir dau- 

Atvažiuojame bile kur. Dar- 
garantuotas. Taipgi White, 

ma-

VISOKIŲ 
mašinos 
giau.
bas garantuotas. Taipgi 
Rotary ir Singer beveik naujos 
šinos pardavimui.

SKOWRON,
3040 N. Avers Avė., 

Pensacola 1670

1000 SIUVAMŲ MAŠINŲ ATIDUO
DAMA JŪSŲ PASIŪLYTA KAINA 

Singer. Wnite ir visokių išdirbis- 
čių elektrinių ir kojomis sukamų 
siuvimui mašinų, praktiškai jūsų 
kaina, šios yra išmainytos i žino- 
msa NEW HOME ELECTRIC siuvi
mui mašinas. New Home dirbtuvės 
skyriai: 4463 Broadway, 6521 So. 
Halsted St., 4714 Irving Park Blvd. 
ir 554 Washington St., Gary, Ind.

BIRŽELIO BARGENAI
karą pasirinkimui, visi rarantnoU. 
c'ai, Buick’al. Nash'ai, Hudson’ai, 

ai, Cbevrolet’ai ir (taurelis kitu, la
bai puriomis kainomis. Matykit p. Lapai
ti, _Mrr. McDERMOTT MOTOR SALES. 
----- Halsted St.. Trianrle 0380

so i 
Cadillac 
KHsex'ai,
I / Z’,'.
U, Mrr. 
7130 Bo.

NAUJI STUDEBAKER
Naujas Studebaker Dlctator Six, 

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

MILDA AUTO SALES 
806 W. 31 st St., Tel. Victory 169?
D. KURAITIS ir A. KASIULIS 

Savininkai

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Golfo laukas, 120 iki 500 akrų, ne
toli Chicagos rubežiaus, netoli sto
ties, geri budinkai, nėra skolų, spe
cialiai $400 už akrą.

ARLINGTON HEIGHTS 
REALTY CO.

Artlington Heights, 111. 
Tel. 316

BUNGALOW BARGENAI — Mo
derniški nauji muro bungalovv, karš
tu vandeniu šildomi, tile vana ir 
stikliniai porčiai, tiktai $2,000 įmo
kėti, kitus kaip rendą po $70 į mė
nesį. Mes taipgi galim pastatyti 
ant jūsų loto kokį tik norit bunga- 
low. O. Vanderwars, Bev. 6540.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI 2 krėslų barbernę. 
Geras biznis, dėl gero barberio, 107 
& Ridgeland Avė.

$250 CASH
PO ?35 Į MĖNESĮ IR 

daugiau, nauji 4-5-6 kambarių bun- 
galow, mediniai ir mūriniai, porčiai, 
tile vanos, skiepai, fumas šildomi, 
netoli mokyklos ir transportacijos, 
kaina $3600 iki $6500, matykit vaka
rais ir dienomis. Pirkit tiesiai nuo 
budavotojo. CONRAD P. SAWIAK, 
7181 W. Grand Avė. Merrimac 9552.

DAR NIEKAD NEBUVO

PARDAVIMUI lunch room. 4654 
S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI saliunas, pigiai 
pusė ar visas, yra gyvenimui 3 rui
mai, pigi renda, $40 į mėn. 540 W. 
18 St.

Exchange--Maiiiai
KĄ TURITE MAINYMUI?

Mes mainom namus visokių kai
nų. Lotus, farmas, biznius, oonus, 
morgičius, automobilius. Kas Jums 
atsibodo, mes parduosime arba iš
mainysime.

A. GRIGAS 
8114 So. Halsted Street 

Tel. Victory 4898

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

tokių pasiūlymų kaip šis. lengviau
siomis išlygomis galite nusipirkti 
vieną iš dešimties, dviejų augšlų 
namą, kurių trustee yra Central 
Manufacturing District Bank & 
Trust Co. Visi namai nauji, pui
kus ir drūti, kaina tik $12,650, gat
vė cementuota ir išmokėta.

Štai kaip lengva nupirkti.
1. Gali įmokėti taip mažai kaip 

$250.00.
2. Gali įmokėti Lietuviškais Bonais 

pilną vertę.
3. Gali įmokėti išmokėtu lotu.
4. Balansą išmokėsi mokėdamas 

po $65.00 j mėnesį ir nieko dau
gi aus.

Pasimatyk greitai
ED. W. BAKS
BAKŠEVICIUS

4392 A re e r A-v o. 
Tel. Virginia 0055

MODERNIŠKA 210 AKRŲ PIE
NININKYSTĖS FARMA

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

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

Phone 364

40 AKRŲ, 8 mylios į pietus nuo 
Michigan City, gera žemė, 6 kam
barių stuba, kiti budinkai gerame 
stovyje, gražus sodnas, kaina $3,000.
F. H. MAYNE FARM AGENCY 

749 Broadway.
GARY, INDIANA

90 AKRŲ 8 MYLIOS NUO 
RACINE, WIS., 

prie cementinio kelio, gera žemė, 
visa dirbama, 8 ruimų mūrinė stuba, 
nauja barnė, mūrinė šilo, ir kiti ge
ri budinkai. 15 “T.B. tested” kar
vių, 4 arkliai, visos reikalingos ma
šinerijos, užsėti laukai. Parduosiu 
arba mainysiu ant bizniavo namo; 
dėl platesnių žinių rašykit savi
ninkui.

JOS. RUMBUTIS 
1603 Washington Avė., 

Racine, Wis.

Pabudavosim 2 flatų 
arba bungalow ant 

jūsų loto
Mes pastatysime jums Chieagoj 

arba priemiestyj ant jūsų loto bile 
kokios rųšies bunj<alow arba Rati
ni namą. 
ĮMOKĖTI, 
bu n galo w 
kambarių, 
kate bus i 
kiekvieną 
insullation.” 
dėl dykai apskaitliavimų ir planų.

Ofisai Chieagoj ir priemiesčiuose, 
atdari vakarais ir nedėliomis.

TRIANGLE 3299

bungalow aroa iian- 
NEREIKIA NIEKO 

5 arba 6 kambarių 
arba gražų 2 flatų, 5-6 
Rendą kurią labar mo- 

užtektina dėl išmokėjimu 
mėnesį. “Multi-celled 

Atsišaukite bile kada

REIKIA senų namų, lotų arba 
farmų, mainyti į Chicagos praper- 
tes. Dabar gera proga gauti 
namą ir geroj vietoj.

Kreipkitės prie
WALTER J. PAUL 

6601 S. Western 
3236 W. 55th St

Republic 
Hernlock

gerą

4170
238?

10 AKRŲ paukščių farma, gera 
žemė, gražus sodnas, 2 mylios nuo 
miesto, elektra ir auto transportaci- 
ja, 60 mylių nuo Chicagos, kaina, 
$2500. Kloss, 1134 W. 69th, Tel. 
Wentworth 8947.

PARDUOSIU farmą, 130 akrų, 
100 akrų dirbamos žemės, daug ge
ro miško, 22 štukos galvijų, 4 ark
liai, 14 kiaulių, 300 vištų, 50 an
čių, visos mašinos, viskas apsėta, ge
ros triobos, cemento saila ,prie gero 
kelio, 130. mylių nuo Chicagos, 3 
mylios nuo stoties. Norėčiau par
duoti už cash. Parduosiu su staku 
arba be stako.

M. TARUTIS,
R. 4, Box 12, 

Campbellsport, Wis.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

RENDON visai naujas 5 kamba
rių bizniavas namas su Storu ir 
basinentu. Dviejų karų garadžius. 
Tinka bile kokiam bizniui. 2639 
W. 69th St. Savininkas — Telefonas 
Armitage 6227.

$500 CASH, $25 Į MĖNESĮ
5 ir 6 kambarių mūriniai bunga- 

low, musų restrieted subdivizijoj. 
Seeley Avė., tarpe 77 ir 78 St. Gra
žiai dekoruoti, grįsti viškai, dideli už
pakaliniai porčiai, plieninis Quaker 
fumas. Elė cementuota ir apmokėta, 
gatvė irgi. Kaina $8700. 1 blokas nuo 
karų, netoli mokyklų ir bažnyčių.

AR JUS TURIT LOTĄ?
Mes pabudavosim namą ant jūsų 

loto be {mokėjimo pinigų, bungalow 
arba 2-3 flatų namą. Visi musų 
namai yra insulated ir sienos pleis- 
teriotos, ant metalinių lath, vėliau
sia plumbingas ir apšildymas. Ma
tykit musų planus ir kainas prieš 
pirkimą. Pašaukit telefonu arba 
atlankykit musų ofisą. 
STOLTZNER, CONSTRUCTION CO.

7403 So. Halsted St. 
Triangle 8704-10301 
134 N. I>a šalie St. 

Central 5901-2-3

PARDAVIMUI 2 augštų namas 
6-6 kambariai — medinis garadžius. 
Pigiai. 5224 S. Peoria St.

PARDAVIMUI su namu Rooming 
House 8 kambarių. Greitam pirkė
jui pigiai. 2421 S. Lawndale Avė.

3 MIEGRUIMIAI
Moderniškas 6 kambarių bungalow, 

$500 įmokėti ir po $50 j mėnesį, 
įskaitant nuošimčius. Priimsim į 
mainus išmokėtą lotą.

Matykit P-ną Traub.
B. CIMAGLIO & CO. Home Builders 

7168 and 7039 W. Grand Avė.

Didelis Bargenas
Pardavimui medinis namas su gro- 

serne, arba vieną grosemę. Namas 
naujai ištaisytas, 2 ilatai po 4 kam
barius. Yra 2 mašinom garažas. Pigiai

717 W. 21 PI.
PARDAVIMUI bizniavas namas 

arba rendavoja Storą. Yra visi pa
togumai. Geroj vietoj, 2546 W. 46 St.

PARDUOSIU pigiai savo moder
nišką priemiesčio bungalovv, 5 kamb. 
vana, elektra, gasas, skiepas, nau
jai dekoruota, lotas 100x200, 2 dideli 
garažai, 2 blokai iki Rock Island 
stoties, 35 minučių važiavimo iki vi- 
durmiesčio, mėnesiniais išmokėji
mais, šaukit savininką State 4879, ar- 
bo Room 301, 163 W. Washington st.

(

CERTIFIED NAMAI 
Statomi per Carpenter

Puikios rezidencijos, 2 flatų, 6 
kambariai apačioj, 5 viršui, $11,000 
$750 įmokėti, po $80 į mėnesį. Yra 
visi reikalingi įrengimai. Lai vienas 
flatas užmoka jūsų rendą. Kamba
riai dideli ir šviesus, puikiai deko
ruoti, aržuolinės grindys, porčiai, 
puikiausi virtuvė, Crane plumbingas 
Įmūryta vana, cementinis skiepas, 
skalbykla, 37lotas, netoli gražiai 
medžiais apsodintos Wilcox ir Maple 
Avė., prie valstijos kelio, vienas blo
kas nuo biznio sekcijos, 45 minučių 
važiavimo nuo vidurmiesČio.

L. S. Carpenter & Co. 
Statytojai 

Garfield State Bank Bldg., 
Madison and Cravvford.

Room 812.
Phone Van Buren 1600 

Arba Šaukit 
Dovvncrs Grove 491


