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Rusų kariuomenė 
prie Latvijos ir 
Lenkijos sienos

VABŠAVA, liepos 29. — 
Chicago Tribūne pranešimu, 
Sovietų Busija koncentruojan
ti prie I^atvijos ir Lenkijos sie
nos stambias kariuomenės jė
gas. Aiškinama, kad koncen
tracija daroma rusų kariuome
nės manevrams.

Lenkija įteikusi oficialį pro
testą sovietų valdžiai delei ko
misaro Bucharino kalbos, ku
rioj jis diskusavo Lenkijos ko
munistų padėtį. Lenkai pareiš
kia, kad elgėsis su savais ko
munistais esąs jų vidujinis 
reikalais ir maskviečių kišimą
si į tuos reikalus yra neigi
mas knkų-rnsų sutarties.

BOMA, Italija, liepos 29. 
Ilgų laiką Mussolini mokėjo 
<>00 lirų toms šeimoms, kurio
se buvo po 12 vaikų. Paga
lios sumanyta patirti, ar daug 
tokių skaitlingų šeimų yra ša
ly. Jų pasirodė tiek daug, 
Mussolini tuojau sulaikė 
k ėjimą.

po

kad 
mo-

BUDAPEŠTAS, Vengrija, lie
pos 29. — Trumpiausius sijo
nėlius nešioja vengrės mergi
nos ir moterys. Kai kurių jų 
sijonėliai pakirpti po 
liūs aukščiau kelių,
vajus sijonams pailginti.

—o co-
Pradėta

įsakė kardinolui 
kuris atvyks Kana- 

Jnngtines

Tur būt 
kardinolo 
laiku ga-

BOMA, Italija, liepos 29. — 
Popiežius 
Sincero, 
don, nevažiuoti į
Valstijas, pirm negu 
prezidento rinkimai, 
popiežius bijo, kad 
pasirodymas rinkimų
Ii sukelti reakcijų prieš Smi- 
th’o kandidatūrą, ypač protes- 
tonų tarpe. Smith yra, mat, 
katalikas.

Dar vienas patvar 
kymas išdžiovinti 

šią šalį

23,(XX),- 
jgabenta

WASHINGTON, D. 
pos 29. — Daug-maž 
0(X) galionų degtinės 
j Suv. Valstijas pereitais me
tais. Nužiūrima, kad 90 nuo
šimčių jos įgabenta tavoriniais 
vagonais, syKiu su kitais tavo- 
rais.

Kad sulaikius šios degtinės 
plaukimą į Suv. Valstijas, vei-' 
kiantysios iždo departamento 
sekretorius išleido naują pa
tvarkymą, liečiantį tavorų im- 
j>ortavimą gelžkeliais per Ka
nadą į šią šalį.

Tik 20 metų, o jau pra 
šo 4 divorso

NEW YOBK, liepos 29. — 
P-nia Vivian Mitchell B. Moore i 
kreipėsi į Superior teismų ieš- i 
kodama divorso. Ji yra tik 20 
metų, bet šios bus jau ketvir
tos jos jK'rskiros.

Angliakasių unija 
kviečia samdyto

jus taryboms
COLUMBUS, Ohio, liepos

Le Hali ir George Sav-, 
age, Ohio valstijos angliakasių 
unijos prezidentas ir sekreto-, 
rius, išsiuntinėjo samdytojams 
pakvietimus konferencijai, jei 
galima, 2 d. rugpiučio, idant 
atnaujinus sutartį su darbi
ninkais.

Tai jau yra antras pakvie- 
" J , Pirmas 
buvo pasiųstas

Chicago, III., Pirmadienis, Liepos-July 30 d., 1928

(Atlantic and Pacific Photo]

Meksikos prezidento Obregono laidotuvių procesija

Lietuvos Žinios

timas samdytojams, 
pakvietimas
Ohio anglių kasyklų savininkų 
asociacijai. __ ______ __ _
vauti. Taigi dabar pakvietimai “humbukas” — sa
išsiuntinėti kasyklų savinin
kams kiekvienam atskirai.

ši alsisakė daly- KellOgO pilktaS CSąS

56 Nikaraguos suki 
lėliai pasidavė ame

rikiečiams
WASHINGTON, D. C., lie- 

x>s 29. — Pasidavė Amerikos 
jūreiviams 50 sukilėliai, gen. 
Sandino kareiviai. Tai atsiti
ko liepos 24. Amerikiečiai 
skelbia, kad Sandino jėgos Ni-|^i 
karaguoj galutinai sutriuš-j 
tintos.

Dalykai aiškėja
lie-MEKSIKOS MIESTAS, 

pos 29. — Delei nužudymo iš
rinkto Meksikos prezidento, 
Obregono, Amerikos spaudoj 
buvo tokių žinių: Obregoną 
nušovęs jaunas vyras, katali
kų dvasiškijos sekėjus; paskui 
— dėl Obregono nužudymo 
kalti Meksikos Darbo Federa
cijos vadai, ypač Morones, ku
ris buvo priešingas Obregono 
kandidatūrai į prezidentus; dar 
vėliau — žudeikai suteikęs re
volverį tūlas Trejo, Darbo Fe
deracijos narys ir artimas dar- 
biečiams žmogus. Bemiantis 
tomis žiniomis diskredituota 
Darbo Partijos nariai, kitaip 
sakant, organizuoti Meksikos 

darbininkai.
Dabar jau pranešama, kad 

Trejo jau surastas mieste Gua- 
dalhara. Pasirodę tečiaus, jo- 
gei jisai neturėjęs jokių ryšių 
su žudeika. Trejo buvęs palei
stas.

Ir ve dabar Amerikos ko-
Ateityj bus reikalaujama, respondentai patiekia tokių ži- 

kad siunčiami iš Suv. Valsti- nių. Obregono užmušėjas, To
jų ir vėl į Suv. Valstijas per j ral, esąs narys katalikų orga- 
Kanadą tavorai butų surašomi 
kokie jie yra. Ant vagonų bus 
dedamos specialės antspaudos;
Jie to, bus reikalaujama žymė
ti tikras laikas, kada vagonai 
prikraujami, kada jie apleidžia 
stotis etc. Tikimasi, kad šis 
patvarkymas visai

nizacijos ir Darbo Federacijos. 
Torai buvęs įkalbėtas nužudy
si Obregoną katalikų tikybos, 
moralybės ir darlio unijų la
bui.

Kodėl taip daroma? Į tai at
sako pranešimai iš Meksikos.

sustabdys Kai šią savaitę susirinksiąs 
šnapso importavimą. Patvarky- Meksikos kongresas, tai obre- 
mas įeis galion 28 d. rugpiu- gonistai pirmoj eilėj paimsią 

svarstyti vadinamus Obregono 
pataisymus prie konstitucijos. 
Svarbiausieji tų pataisymų bu-

Pašauti trys streik-! . biaus sumažinus Meksikos Dar-lauziai

čio.

bo partijos galią.
Kitaip sakant, visa agitaci- 

29. ja spaudoj, visi melai ir šmeiž- 
va- tai prieš Meksikos Darbo Par- 

kare tapo pašauti trys streik
laužiai, ėjusieji namo iš Allen 
A dirbtuvės, kurios darbinin
kai streikuoja.

KENOSHA, Wis., liepos 
Pereito ketvirtadienio

tiją ir Darbo Federaciją buvo 
taikyti tam, kad diskreditavus 
organizuotus šalies darbinin
kus. r ’ vii

ko italai
BOMA, liepos 29. —■ Dikta

torius Mussolini suliko pasira
šyti Kellogo paktą taikai pa
laikyti. Bet fašistų spauda sa
ko, kad tas paktas esąs mil
žiniškas bambukas.

Kodėl Kellogo paktas vadi
nama “humbuku”? Esmėj to
dėl, kad jis leidžia pasirašu- 

l sioms ją valstybėms stoti ap
siginimo karau ir spręsti pa- 

ičioms, kas bus apsiginimo ka- 
• ru. Apsiginimo gi karu nesun
ku yra pakrikštyti bet kurį 
karą.

Vokietija ir Austrija 
susivienys — sako 
Vokietijos parla

mento pirmi
ninkas

Kanadon atvyksta 
Ramsay Mac- 

Donald

Kellog vyks Fran 
cijon

WASHINGTON, D. C., 
pos 29. — Suv. Valstijų 
sienio departamento sekreto
rius, Kellog, išvyks Francijon, 
pasirašyti taikos sutartį, tur 
būt rugpiučio 18 d.

lie- 
už-

Ugniakalnis verčia 
lavų Filipinuose

lieposMANILA,
29. — Mayon vulkanas vėl pa
pliupo ugnimi ir lava. Apielin- 
kę sujudino žemes drebėjimas. 
Iš Libog’o, miestelio kuris ran
dasi netoli vulkano, pabėgo gy
ventojai.

Tunney pasitrauksiąs 
kumštyuiu amato

is

NEW YOBK, liepos 29. — 
Pasklydo gandų, kad Gene 
Tunney rengiasi pasitraukti iš 
kumštynių “dirvos”. Kaip šian
dien Tunney prižadėjo praneš
ti reporteriams svarbių žinių. 
Laukiama bene patvirtins pats 
Tunney pasklydusio gando.

Kai buvo užklaustas Tex 
Bickard, ar jis girdėjęs apie 
Tunney planus pasitraukti iš 
kumštynių, tai pastarasis atsa
kė, kad girdėjęs ir manąs, jog 
gandas gal ir turi pamato.

Jei Tunney pasitrauktų, lai, 
pasak Rickardo, gal Jack 
Dempsey vėl sugrįžtų. Bet jis 
turėtų persiimti su visais pir
maeiliais kumštininkais: kar

kiu, Heeney, Bisko, Paulino ir 
Hansenu.

MIAMI, Ariz., liepos 29. — 
Smarkus lietus kalnuose iššau
kė potvinj, perbėgusį šj mie
stelį. Potvinis padarė nuosto
lių turtui $500,000. Trys žmo
nes praradę gyvastį.

VIENA, liepos 29. — Paul 
Loebe, reichstago (Vokietijos 
parlamento) pirmininkas, su
grįžę® iš Austrijos pareiškė: 
“Susivienijimas Vokietijos ir 
Austrijos artinasi natūraliai, 
povai ir rainiai. Jokis politi
kierius ir joki šalis negali pa
keisti arba sulaikyti šio natū
raliu proceso eigos.”

Dėliai’ agitacijos už vokie- 
čių-austrų vienybę labai susi
rūpinusi vadinamoji Mažoji 
Sąjunga, kuriai vadovauja Če
koslovakija.

LONDON, liepos 29. — Kam- 
say MacDonald, buvęs Angli
jos darbo valdžios premjeras, 
atvyksta Kanadon atostogoms.

Samdytojai ruošiasi 
pulti Anglijos dar

bininkus

Sutiko algų kapo 
jimui

dar- 
die- 
algų 
Bus

LONDON, liepos 29. — At
stovai keturių Anglijos 
kelių kompanijų ir trijų 
bininkų unijų po keturių 
hų derybų sutiko priimti 
kapojimą, 2!/> nuošimčių,
numuštos algos visų tų kom
panijų samdinių — pradedant 
nuo prezidento ir baigiant 
menkiausia apmokamais dar
bininkais. Kapojimas sutaupius 
kompanijoms $15,000,000 me
tuose. Kompanijos pasižadėjo 
garantuoti darbininkams ma
žiausia 5 dienas savaitėje dar
bo. Nesutikus algų kapojimui, 
daug darbininkų butų netekę 
darbo.

MANCHESTEB, Anglija, lie
pos 29. — Jau buvo “Naujie
nose” pianešta, kad šeiminin
kai verpėjai ruošiasi paskelb- 
ti lokautų 500,000 tos pramo
nės darbininkams rugpiučio 11 
dieną.

Kodėl? Priežastis esanti to
ki. Bamsey dirbtuvės darbiniu 
kai sustreikavę pirm .kurio lai
ko, kad privertus kompaniją 
pašalinti darbininką, kuris ne
sutiko priklausyti unijai ir pil
dyti jos patvarkymus. Taigi 
samdytojų federacija nutarusi 
eiti pagalbon Bamsey kompa
nijai, jei ši kompanija ir or
ganizuoti jos darbininkai 
susitaikysią 
dienos.

Priežastis 
500,000, kaip 
ka.

iki rugpiučio
ne-

paskelbti lokautą 
matyti, yra men- 

Bct tur būt .samdytojai 
jaučia, kad dabar yra geras 
jiems laikas užpulti organizuo
tus tos pramonės 
kus.

darbinia

Mokslininkas dienomis 
plėšikas naktimis

$135,000 už senus vie
nuolyno langus

LONDON, liepos 29. — Auk
cionu parduota 11 spalvuotų 
klioštoriaus langų 16-to šimt
mečio ar dar senesnių. Nupir
ko juos firma Gooden & Fox, 
Londone. Sumokėjo $135,000.

Nauja elektros kompa
nijų kombinuotė

PHILADELPHIA, Pa., liepos 
29. — Pennsylvanijos visuome
nės tarnybos komisija užgire 
susivienijimų 11 elektros švie
sos ir jėgos kompanijų su Edi
son kompanija. Amerikos elek
tros kompanijos jungiasi vis į 
didesnes kombinuotes.

PARYŽIUS, liepos 29.
Čia nuteistas 6 mėnesiams 
lėti Andre Lequex, Belgijos 
geologas. Jis buvo areštuotas 
naktį kapinėse. Pas j j rasta 
kryželių, stovylėlių, vazų ir ki
tokių dalykų, nuimtų nuo kry
žių ir išimtų iš grabų. Lequex 
prisipažino, kad jis negalėjęs 
įveikti troškimo pasisavinti da
lykus, skirtus įnirusiems. Jo 
namuose rasta visa kolekcija 
kapinių ir grabų papuošimų — 
tai buvo jo visų metų rinki
nys.

ka-

Rekomenduoja suvieny
ti visas bevielių ir ka
belių telegrafų kom

panijas

HOUSTON, Tex., liepos 29. 
— P-nia C. M. Wilsie išau
gino čia tomatę pusantro sva
ro sunkumo, kurios 
yra 15 colių. Kitos dvi 
tės kiek mažesnės.

apėmis 
toma-

LONDON, liejios 29. — Lai
koma čia Britanijos ir koloni
jų atstovų konferencija reko
mendavo suvienyti visas britų 
imperijos kabelių ir lievielių 
telegrafų kompanijas. Nužiū
rima, kad toks suvienijimas at
eity įvyks.

Areštai nežino už ką
LAUKS PENIAI, Kazytiškic 

parap. Prieš Sekmines penk
tadienio rytą t. y. gegužės 25 
d. apstojo musų sodžių karei
viai, o policija darė kratą pas 
ūkininkus; Antaną Gruslj, 
Petrą Klimą, Vincą Klimą ir 
Antaną Klimą. Po kratos nu
sivarė būrį vyrų į Kazytiškio 
miestelį ir t< n darė tardymus. 
Kitą naktį išvežė j Švenčionė
lius šiuos: Petrą Klimą, Anta
ną Gruslj, Vincą Klimą, Anta
ną Klimą, Igną Klimą ir Va
lerijoną Ostanevičių. Valer. Os- 
lanevičius grįžo iš Švenčionė
lių, o kiti veik iš Kazytiškio. 
O minėti 5-ki vyrai sėdi Šven
čionyse ir einą jų tardymai. 
Nipks nežino už ką jie sėdi. 
Dabar tik ašaroja žmonos ir 
maži vaikeliai likę be tėvelių. 
Kartais paklausus mažytį, ka
me tėvelis, gauni atsakymą 
plonučiu balseliu — “turmoj”. 
Likusios vienos žmonos netu
ri kam darbuotis, ypač vasa
rojus nėra kam įdirba. Oi, 
varge, vargs vargeli musų!

Lenktynės per At
lantiką

FBIĖDRIGI ĮSIIA FEN, Vo 
kietija, liepos 29. — Vokiečio 
žurnalistas Wiegand praneša, 
kad rugpiučio ir rugsėjo mė
nesiais planuojama trys lėki 
mai per Atlantiką Amerikon. 
Jais numanoma padėti pama
tas nuolatiniam susisiekimui 
oru tarp Europos ir Ameri
kos.

Lėks per Atlantiką naujas 
milžiniškas vokiečių Zeppcli 
nas. Kuone tuo pačiu laiku 
bus prisirengęs lėkimui Bohr- 
bacb-Bomar bidroplanas 2,400 
arklių pajėgos. Tuoj po to An
glija mėgins paveržti vokiečii 
garbę savu dirižabliu, kuris 
busiąs 41 pėdų trumpesnis už 
vokiečių Zeppeliną, bet 30 pė
dų storesnis. Anglų dirižabli 
varys 5 motorai kiekvienas 53C 
arklių jėgos.

Vėl mūšiai Chinijoj
PEKINAS, Chinija, liepo? 

29. — Chinijos sostinei Peki
nui grūmoja vėl perversmai 
Iš šiaurės, Mukdeno gelžkeliu. 
slenka armija, pasiryžusi iš
vyti iš Pekino nacionalistų vai 
džią. Eina smarkus mušia 
tarp šios armijos ir Pekino 
valdžios kariuomenes. 1500 su 
žeistų kareivių atgabenta Pe- 
kinan šeštadienyj.

Japonija įteikė Chinijos val
džiai Kankine notą, kad ji 
griebsiantis aštrių priemonių 
jei chiniečiai paneigsią seni 
sutartį su Japonija ir pradė
sią taikyti Chinijos įstatymus 
japonams, gyvenantiems Chini
joj.

Apart Pievo prisakymu 
dar 18-tasai

Lietuvių-Latvių kon
greso rezoliucija

BYGA, liepos 7. — Ėjęs ke
letą dienų Rygoje lietuvių lat
vių vienybes kongresas priėmė 
šias rezoliucijas apie tolimes
nius Lietuvos—'Latvijos savi
tarpius santykius.

I. Dėliai Lietuvos ir Latvi
jos intelektualinių santykių.

1) 5 latvių ir lietuvių kon-
1 gresas dar sykį pabrėžia abie
jų brolių tautų susiartinimo 
reikalingumą politinio, ekono
minio ir kultūrinio gyvenimo 
srity.

2) Kongresas remia Lietu
vos pastangas sujungti visus 
lietuvių kraštus jų etnografi
nėse ribose.

3) Kongresas pripažįsta, kad 
abiejų valstybių vyriausybių 
pareiga butų visomis pajėgo
mis remti abiejų tautų tarpu
savio artinimos darbą, įvedant 
panašaus artinimos reikalingu
mo mokslą visose abiejų val
stybių švietimo įstaigose.

4) a) Kongresas reiškia pa
geidavimą įbraukti L. L. Vie
nybės darban taipgi platesnes 
studentų mases, įsteigiant prie 
L. L. V. draugijų studentų sek
cija;

b) rasti galimumų abiejų 
valstybių Universitetų ir stu
dentų organizacijų vadovybėm 
dirbti bendrą darbą kultūrinėj 
ekonominėj ir politinėj srity;

c) taip pat, kad abiejų val
stybių studentams butų teikia
mos lengvatos, panaikinant vi
zas ir sumažinant geležinkelio 
važiavimo mokestį;

d) viena valstybė pripažįsta 
kitos valstybės Universiteto 
teises.

II. Dėliai Lietuvos ir Latvi
jos ekonominių santykių.

Latvijos ir Lietuvos ekono
minio gyvenimo tvarkytojai tu
ri laikytis principo, kad abie
jų valstybių ekonominis tarpi
mas visoj plotmėj galimas tik
tai esant tampriausiam ekono
miniam bendradarbiavimui. Ar
timiausiu laiku turi būti su
darytos:

a) sutartys teisiniam ir eko
nominiam abiejų kraštų santy
kiams tvarkyti;

b) panaikintos įvažiavimo ir 
išvažiavimo vizos;

c) sudaryta prekybos sutar
tis;

d) netrunkant suderinta mo
kesčių sistema, bankų ir mui
to politika, kad jau busimai
siais metais galėtų sudaryti vi
sišką muitų uniją tarp abiejų 
valstybių.

Trockis smerkia 
Zinovjevą

KAUNAS, lieiMis 10. — Troc
kis šiomis dienomis prisiuntė 
savo draugams laišką, kuria
me smerkia Zinovjevo išsiža
dėjimą opozicijos.

Trockis, kaip seniau, tvirti
na, kad Stalinas parduosiąs So
vietus. Pasak Trockio, Stali
nas dėl savo asmens reikalų, 
gali visa padaryti kaip ir ca
ras Mikalojus.

CLOVEBDALE, N. M., lie 
pos 29. — Ne tik mylėti, gerb
ti ir klausyti reikalauja vie
tos teisėjas J. H. Sariford, kai 
jis duoda šliubą jaunavedžiams, 
bet ir prisižadėti, kad jie pil
dys 18-tą amendmentą. Kai 
jauna pora atsilanko pas j j ve
dybų reikalu, tai jis liepia jai 
pasirašyti prižadą, kad negers 
svaigalų. Jei kuri pora atsi
sako išpildyti 'teisėjo reikala
vimą, tai jis neduoda šliubo.

KAUAS, liepos 10. — Per 
birželio mėn. “Maisto” sker
dyklose paskersta galvijų — 
1,506, kiaulių — 597, veršių
— 1,931. Iš viso per šių metų 
I pusmetį paskersta: galvijų
— 6,090, kiaulių — 7,254, ver
šių ir avių — 12,874, bendrai 
29,218 galvijų.

Pastaruoju metu “Maistas” 
supirkinėja didelius bulius iš
gabenimui užsienin.
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ŽUVŲ GAUDYMAS
Viena pigiausių, maloniausių tant sušliauš iš visų kampų, siu- 

ir naudingiausių pramogų ato- lydami kiekvienu metu savo pa- 
stogose, aiškus dalykas, yra žu- tarnavimus.
vų gaudymas. Dabar mes aprūpinti visais

Kas gi reikalinga žuvims 
gaudyti ?

Pirmiausiai — meškerė.
Labiausiai nusisekusią meš

kerę galima įsigyti naminiu 
budu.

Kaip žinoma, meškerė susi
daro iš kabliuko, siūlo ir meš- 
kerkočio.

Pirmas ir antras visuomet 
atsiras pas jūsų žmoną; arba 
(jeigu nevedęs) ’ — pas jūsų 
buto šeimininkę.

Keletą žodžių dėl kabliuko. 
Žinoma, patogiausia butų pa
imti gatavą kabliuką iš tų, ku
rios žmona siuva pre apikaklės.

Bet, deja, pastebėta, kad žu
vis panašiu kabliuku nemėgs
ta “užsisegti”.

Todėl patogiausia kabliuką 
sulenkti iš paprastos špilkos. 
Kai, tokiu budu, kabliukas ga
tavas, jį reikia pririšti prie 
meškerės, be to, būtinai už gal
vutės; aštrusis galas skiriama 
žuvei. Be to dar ant aštraus 
galo meškerė nesilaikys.

Kaipo meškerę, reikia paim
ti stipriausi siūlo šmotą.

Basti tokį šmotą nesudaro 
didelių sunkumų, nors laiko už
ims nemažai.

Jus imate špūlę, tolydžiai vy- 
niojate ir bandote įtempti. Jei
gu siūlas visam savo ligyje 
trūksta, reiškia, netinkamas.

Tuomet jus imate sekančią 
špulę.

Galų gale, išbandę visas špū
les, be abejonės, jus užtiksite 
nusisekusį šmotelį, dviejų, tri
jų mėterių ilgio.

Tai ir bus meškerė, kurią 
reikės tiktai pririšti vienu ga
lu prie kabliuko, antruoju prie 
meškerkočio. Kur katrą galą 
rišti visiškai nesvarbu. Nebi
jokit, jei apsiriksit.

Cąa svarbu vieną atsiminti: 
negalima rišti kabliuko ir meš-
kerkošio prie vieno galo. Per- 
spėjam, kad neįvyktų tokia
stambi techniška klaida.

Meškerkotį yra patogiausia 
daryti sudedamą, kad paleng
vintų važinėjimą konke, auto
mobiliu, traukiniu.

Panašus meškerkotis galima 
sustatyti iš koto nuo šluotos 
ir lietsargio, pririšto iš viršaus. 
Čia jus iš karto nušaunate du 
zuikius: gaudote žuvį ir nuo 
lietaus apsidengiate.

Vadinas, meškerė baigta. Da
bar jus turite pagalvoti, kuo 
žuvį priviliosite, nes pastebė
ta, kad pliko kablio žuvis ne
ima. Neblogai žuvys ima mu
ses ir sliekus. Kaipo muses 
jus galite paimti paprastas 
kambarines, prisigaudę žemiau 
sekančiu budu.-

Gerdami arbatą jus laukiate, 
kol musė neatsargiai atsisės 
ant stiklinės krašto. Tuomet 
sukauptu w?lno judėsiu jus 
stengiatės sučiupti ir užgniauž
ti. Jeigu musė vis dėlto išsi
suko ir nulėkė, jus kartojate, 
kol nugalėsit.

Jeigu begaudant, per neat
sargumą, užkliuvo stiklinė ir 
sudužo, jus imate naują.

Kad pagreitinus darbą, jųš 
galit mobilizuoti musių gaudy
ti visus savo namiškius.

Suįdominkit muse savo kai
mynus — ir jie rūpestingai 
jums padės.

Tokiu budu, jus busit apru-
pinti tų sparnuotų vabzdžių pa
kankamu kiekiu.

Su sliekais kitaip dalykai 
stovi. Sliekų sunku surasti 
paprastose naminėse apystovo- 
se. Jie gyvena drėgnoj žemėj, 
,|k> akmenimis. Reikia 'tiktai
pakelti akmenį, ir jus juos pa
matysite.

Deja, ne visur yra akmenų. 
Tam reikalui galima atsinešti 
iš miesto buvusių namų fun
damento gabalą ir padėti jį ma
tomoj vietoj (kitaip — pąvogš!)

Sliekai, žinodami, kad jiems 
.reikia būti po akmeniu, berną-

MŪRINIS arba MEDINIS
Geros rųšics pastatyti garažai

$10 {mokėti
24 mėnesiams išmokėjimui

Mes specializuojMmės būdavo ii me 
garažų, parčių, sunparlor, pakeliam 
namus, (ledam cementinius pamatus, 
pertaisome ir statome vasarnamius.

Jei jus turite lotą ir norite pasi
statyti namą, mes pastatysime ir fi
nansuosime j|. flel tolimesnių in
formacijų šaukite, rašykite arba at
siųskite kuponą už tokj darbą kur| 
jus interesuojatčs.

Garažas

reikalingais dalykais žuvims 
gaudyti.

Lieka rasti jurą, upę, ežerą 
arba prūdą, bet tai dalykui ne- 
'patrukdys, nes yra geografijoj 
žinoma, keturis penktadalius že
mės rutulio užima vanduo ir tik
tai vienas penktadalis — sausu
ma. Panašioms sąlygoms susi
dėjus, negalima nerasti vandens, 
toliau ar arčiau nuo vasarnamio. 
O kur vanduo, ten ir žuvis, kaip 
žinoma, mėgstanti plaukyti.

Kokią gi žuvį jus gaudysit? 
Nėra reikalo kalbėti, kad kiek
vienas susipratęs meškeriotojas, 
pirm negu ims meškerioti, turi 
visokeriopai su žuvim susipažin
ti.

Del viso ko, trumpai išvardin- 
sim labiausai žinomų žuvų rųšis, 
gulinčias sudominti pradedantį 
žveją.

Ryklys paprastas (Carcharias
glaulus). šitą žuvį labai leng-1 
va pažinti. Didelis, beveik ap-' 
valus kūnas (ligi 7 mėterių ii-' 
gio) snukis aštrus, turintis vir-1 
šuj nosiavietes, o apačioj — žio- 1 
tis, su galigu dantiniu aparatu.

Jaukinama puola labai stai
giai. Ryja ne tiktai kabliuką su 
slieku, bet ir meškerę su meške
riotoju.

Musų meškeriotojai ją gali ra
sti Viduržemio juroj.

Karosas nėra žuvis. Minime 
jį tik todėl, kad labai dažnai tuo 
vardu vadinama žmonės. Vėžiai 
ir vėgėlės — taip pat.

Sardina labai lengva pažinti 
sulig dėžutės, kurios šone esti 
tos žuvies portretas.

Tų pat smulkiųjų tarpe dar y- 
ra šprotai. Šprotai iš silkių re
komenduojama gaudyti tik ka
rališkos veislės — brangus ir 
skanesni. Tik negaudykit per
su rių. '—j. Prutkovas.

JUOKAI
Dasiprotėta

Purčius

Namo pakėlimas

Cementinis pamatas
Abelnas pertaisymas

Naujas namas ir finansavimas
Vardas ...................................................

'Adresas ............... ..................................

, Quality Construction Co«
North Shore ofisas ir Yardai 

4538 W. Addiuon St.
Telephone Avenue 4718

—Gegužės pirmą dieną raitų 
policininkų patruliai jodinėjo 
po visą miestą.

—O kodėl gi jiems nejodinėt 
kadangi mieste buvo visiškai 
ramu.

Galvą rado

Sykį kaimietis eidamas per 
turgų ėmė šaukti:

Galvą radau, galvą radau!
Subėgo daugybė žmonių ir 

klausia: kas per galvą, kur gal
va? *

—O štai, žiūrėkite, rave sil
kės galva guli, — štukorius at
sakė. Visi supykę išsiskirstė.

Skausmo nėr akymirksny
Tučtuojinis palengvėjimas, šiuo saugiu, 
tikru budu. Dr. Scholl’io Zinopads 
priežastį prašalina—spaudimą ir autuvo 
trynimą—tai vienatinis mokslo būdas 
gydyti kornus. Jie ploni, sauganti, gy
danti. Visose aptickose, autuvo ir dept. 
krautuvėse.—35c.

ntScholTs, 
'Lino-pads

Uždekite vieną—skausmo nlrl

P Kori Virgįirzi., '2054

JOSEPH VILIMAS
N a m u S t a t y m o 
KONTRAKTOR1US

4558 S XVaslitrnav. Avė Chicago, III

Rusiškos ir Tu
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

===

SEMKITE ŽINOJIMĄ IŠ KNYGŲ
Musų patarimu visiems “Naujienų” skaitytojams yra, 

kad knygos butų ne vien daba Jūsų namo, bet ir šaltiniu 
sėmimui reikalingų žinių. Pertat mes siūlome Jums iš 
čia esamų apie 200 įvairaus turinio knygų pasirinkti sau 
reikalingiausių. Visos čia esamos knygos yra musų gau
tos iš Lietuvos. Perkantiems ne mažesne suma $5.00 pilna 
vertė tiems nuleidžiama 40 centų nuo dolerio—reiškia už 
$5.00 vertės knygųmokėsite tiktai $3.00. Pertat nepraleis
kite progos—darykite pasirinkimą iš čia esamų knygų tuoj.

Auklėjimo Mokykla—Jurgino, pusi. 99.............................40
Gamta ir jos reiškiniai—Tfojanovskio, 4-sfe dalyse, pus

lapių 303 ......................................................... 2.00
Organini Chemija—Ruko, pusi. 384, apdaryta............ 8.75
Stebuklai ir paslaptys—Rubakino. Paveikisluota, pusi.

240 ............................................................................ 1.25
Fizika—Šakenio, pusi. 472, apdaryta................................3.50
Ūkininkų Dangus—Kančiaus. Metereologija, pusi. 11? —.75 
Kraujo Lašo Kelionė—Osiopovskio Su paveikslais, 

pusi. 79...............................................................
Gamtos Mokslo Vadovėlis—Trojanovskio. Su paveiks

lais, 3 dalys, puslapių 548 .............................
Lietuvos Įstatymai, pusi. 1031 .....................................
Vienuolio Raštai, pusi. 348 .............................................
Dainavos Senų žmonių padavimai—Krėvės, pusi. 152 .... 1.25
Dykumose ir giriose—H. Sinkevičiaus, pusi. 419 (2 

dalys) .... ...........................................................  2.00
Lietuva Paveiksluose—60 atviručių. Tinkamos rašyti j 

draugus .-.......................................................... 1.75

.60

3.75
4.00
2.00

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

VlHrtH darban užakytas goiniiio mėne
syj bus atliktas nigiomia kainomis. Tai 
yra perstatotna VIENODŲ KAINŲ Siste
ma niURų aplciinkių Dental Ofisų.

SKYRIAUS OFISAS 
1800 S*. Halsted St.

Danty Ketas už V4
$26 setas .............—......   $12.60
$16 setas_____________ ■ ». , $7.50
$10 setas ___________________ —• $5

VEIDAS
PRIPIL

DOMAS—
JIE TURI

TIKTI
(Icrlitusin auksinis darbas už ’Ą 

.’fift Geriausios Auksinga Crowns _  >2.60
$5 Geriausi Auksiniai Fillituia ___ $2.50
$5 Geriausi Auksiniai Tilteliai ___ $2.50$2 Alioy Fillinifs ...$1
$1 Sidabrinai Fllings ______ 50c
Išvalymas dantų........................ 60c

Šių kainų negausite musų didžiamjam 
ofise. DIDYSIS OFISAS Įsteigtas 23 me
tai atgal.
THE HAYES DENTAL OFFICES 

Ine.
DR. T. T. WO()LLENS, Pres. 

320 South stata St.
1‘lione llarrlson 0701

. ............ .... ■

Klozeto outfitas |reur- 
tas, $13 50. Pirkit r no 
mušt} olselin kainomis. 
Namų apšildymo Įren
gimai parduodami leng
vai* išmoksimais.
Peoples Plumbing & 
Heatinu Sun pi y Co. 
490 Molwauaee Avė., 

401 N. Halsted St.
H tymarkei 0076—0070

Laikrodininkas— 
A. Savickas

Persikėliau dirbti pos JOS. F. 
BUDRIK, Corp. Taisau viso
kius laikrodėlius ir auksinius 
daiktus už žemą kainą, parduo
du Deimantus, Šliubinius žie
dus, Rankinius Laikradėlius, 
Sidabrinius Paišelius, Auksines 
Plunksnas daug pigiaus kaip 
kitur:
Elgin laikrodėlį 7 akmenų po 
B $6.50 ir aukščiau

Elgin Rankiniai 
laikrodėliai p o 
$14.50.
Šliubiniai žiedai 

balto aukso 18K po $5 iki $15. 
26 šmotai Sidakrinių Peilių Ro- 
gers už $9.00.
Didelis pasirinkimas Jewelry 
Vėliausių madų.
Deimantai parsiduoda ir ant 
lengvų išmokėjimų.

JOS. F. BUDRIK, Ine. 
34)7-21 S. Halsted St. 

Chicago
Tel. Boulevard 4705

Čia yra dainos bei eilės visu musų geriausių poetų, pertat 
verta šių dainų, visiems dainų mylėtojams įsigyti.

Brėkšta—M. Vaitkaus, pusi. 88.....................................
žiežirbos—Liudos Giros, pusi. 109 ..................................
Cit, Paklausykite, pusi. 190.............................................
Didvyriai—Mikuckio, pusi. 82 ........................................
Šviesus Krislai—Vaitkaus, pusi. 111 .......................... .
Prano Vaičaičio dainos, pusi. 190.....................................
Musų Vargai—Maironio, pusi. 151 .................................
Jaunoji Lietuva—Maironio, pusi. 81...............................
Ks. Vanagėlio raštai—dainos, eilės, pusi. 188 .................
Lietuva pavasari, vasarą ir rudenį, Liudos Giros, p. 144 
Eilaraščiai—Kazio Binkio, pusi. 50.................................
Saulė ir Smiltys—Balio Sruogos, pusi. 156.....................
Deivė iŠ ežero—Balio Sruogos, pusi. 31.........................
Tėvynės Kelias—Liudos Giros, pusi. 64 .............................
Vasaros šnekos—Tyrų Duktės, pusi. 82.........................
Petro Armino raštai—eilės, dainos, pusi, 60.................
Homero—Odisėja, pusi. 291............................................. 1.25
Janonio raštai—eilės, dainos, pusi. 112..............................50
Vainikai—telpa eilės visų gerųjų musų poetų ir sykiu 

autografijos ir paveikslai, pusi. 230 1.50

.25 

.50 

.75 

.20 

.50 
<75 
.75 
.75 
.90 
.60 
.25
.65 
.15 
.40 
.35 
.30
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Apysakos, Pasakos, Legendos—Geresni Musų Rašėjy 
Originalai, bei Vertimai iš Svetimų Kalbų

Pragiedruliai—Vaišganto, pusi. 2S1 .............................. 1.25
Lazdynų Pelėdos—15 apysakų, pusi. 252 .................... ... 1.00
Lazdynų Pelėdos—26 apysakos, pusi. 252 ...................   1.00
Algimantas—Dr. Pietario, pusi. 505 (2 tomai) apdaryta 2.00 
Vinco Krivės—10 apysakų, pusi. 227............................... 1.00
Gyvenimo Akordai—Vaidiliutė, pusi. 160.........................75
Vaišganto raštai—daug įvairių skaitymų, pusi. 224 ......75
Sulaukė—Terezijos Jadvygos, pusi. 182.............................45
Rambyno Tėvynė— Ruseckio, pusi. 64 .............................35
Bludas—Dobilo, pusi. 428 ...........................................   1.75
Pajudinkime žemę vyrai, pusi. 116.................................... 60
Putino—Valdovo Sūnūs ir dar 3 apysakos, pusi. 256 — 1.00 
Putino—Kunigaikštis Zvainys ir dar apie 100 kitų jo

eilių, puslapių 217...............  1.00
Marike—Vargšo, pusi. 60....................................................20
šimtas Apysakų—Schmito. Su paveikslais, pusi. 136..... 60
Lietuvos Giriose ir Vytauto Sūnus—Buracevska, pusi. 

161 .....................................................
Sunkiausiais Laikais—Rucevičiaus, pusi. 123 
Septynetas Pakartųjų—Adrejevo, pusi. 56.... .
Kada Rrauda Siela-—Vaideliutė, pusi. 123 ...... 
Mano Poilsis—Mašioto, pusi. 63....................
Gera Galva—žemaitės, pusi. 40......................
Bramizmo Stebuklai—Gotjes, pusi. 77 .........
Devynios Pasakos—Giedriaus, pusi. 81 .........
žvirbliai—Dr. Vinco Kudirkos, pusi. 42.........
Haupo Pasakos, pusi. 219, apdaryta..............
Musų Mažiausias, Musų Gražiausias—Mašioto, pusi. 43,

su paveikslais ......................................................... .20
Žiema ir Vasara—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 31..........20
Mano Dovanėlė—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 20 ..........25
Medelis Plačiašakis—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 50. .40 
Krislai, puslapių 59............................................................... 30
Lakštingala—šalčius. Su paveikslais, pusi. 28................. 30
Iš Prūsų Lietuvos Gyvenimo—Gudaičio. Su paveikslais, 

puslapių 68 ................................................
Gamtos Pasakos—šalčius. Su paveikslais, pusi. 42 
Pasakėlė—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 55..........
Įvairus Apsakymėliai—Biliūno, pusi. 64..... ,..........
Raulo Kimeklio—Pasakos, pusi. 32........................
Kas Teisybė, tai ne meras—Aišbės, pusi. 63.........
Padangėse—Sakalo ir Dosaičio, pusi. 125..............
Karo Takas—Reidoil, pusi. 190.............................
Į Laisvę—Rusecko, pusi. 32.....................................
Biliūno Raštai, pusi. 143 ........................... .............
žydrasis Paukštelis—Meterlinko, pusi. 55.............
Jurų švyturys—Sinkevičiaus, pusi. 39 .................
Apie Lietuvių Senovę—Mašiotas, pusi. 47..............
Pasakos—Tolstojaus, pusi. 39 ................................
Trys Pasakos—Giedriaus. Su paveikslais, pusi. 29 
Keturi Draugai—Evaldo, pusi. 54 .........................

Mokslinės, Istorinės ir šiap Įvairaus Turinio Knygos
Mylinti skaityti įvairaus turinio knygas, peržiūrėkite čia 

esamas knygas, o nėra abejonių, kad susirasit sau daug 
naudingų knygų šiame sąraše.

Slaptingoji Žmogaus Didybė—Vydūno, pusi. 61 ...........
Dainos Keliais—Biržiškos, pusi. 114 .......................... .
Lietuvos—Lenkų Ginčas—P. Vileišis, pusi. 88...............
Kaip Gyvena Norvegai. Paveiksluota, pusi. 51 ...............
Lietuvių Senovės Bruožai—Klimo, pusi. 169...................
Pasikalbėjimas Apie Dangų ir žemę. Su paveikslais_

‘Mirtis ir Kas Toliau?—Vydūno, pusi. 48..........................
Kaip susirinkimus kviesti, vesti ir t.t., pusi. 46..............
žmonijos Kelias—Vydūno, pusi. 52.............................. .
Laiškai Vartotojams—M. Chesnio, pusi. 35 ...................
Lietuvos Ūkis—Rimkos, pusi. 133 ..................................
Kaip susikūrė J. V. Amerikos. Paveiksluota, pusi. 35 ....

. Lietuvos žodis—Tumo, pusi. 64......................................
Lietuvos Literatūra Vilniaus Universitete Metų—Bir

žiškos, puslapių 70................................. ............
Iš Gamtos Mokslų—Ledaux’o. Su paveikslais, pusi.. 80 
Paklydėliai—Geručio. Kovoja prieš bedievius, pusi. 33. 
Gamtos Prilyginimai lietuvių dainose i^ raudose—Dr.

Moulen Rz., puslapių 105..........................................
Pirmieji Gamtos Pasakojimai—Vegnerio, pusi. 138 (su 

paveikslais) .......................................................
Lietuvos žemės Valdymo istorija—Klimo, pusi. 65.......
Gimdymo Slėpiniai—Vydūno, pusi. 101......................
Muravjovo Laikmetis—Klimo, pusi. 27 ..........................
Šiltieji ir šaltieji kraštai. Su paveikslais, pusi .67.......
Kaip gyventa musų senelių prosenelių—Linkevičiaus.

Su paveikslais.............................................................
Kas yra Rusų Soc. Fed. Tarybų Resp.—Naruševičiaus, 

pusi. 31 ... ............... ............................................... 10
Vokiečių Kūryba—Prof. Heinmano, pusi. 287 ................. 90
Kovo 20 Diena—Šerno. Su paveikslais, pusi. 139............. 75
Laukuose ir Pievose—Vegnerio. Su paveikslais, pusi........50
50 Pamokų iš gamtos mokslų—Ledouxo. Su paveikslais, 

puslapių 107 ...................................................... .45
Lietuvos Visuomenės ir teisės istorija—Janulaičio, pusi.

218 ...................................................................................
Mažosios Lietuvos Buvusieji Rašytojai. Su paveikslais, 

pusi. 126 . . ..... ...................................................
Palydovas.—Kas reikia žinoti kiekvienam grįžtančiam 

į Lietuvą. Informacijų knyga apie Lietuvą. Su 
Lietuvos žemlapiu, apdaryta, puslapių 111......

Lietuvos Istorija ligi Liublino unijos, pusi. 86..............
Geologiniai tyrinej’imai—prof. Jodeles, pusi. 108 ..............
Duonelaičio raštai, pusi. 117, apdaryta .............................
Lietuvos Dainų literatūros istorija—Biržiškos, pusi. 118. .60 
Adomo Mickevičiaus raštai, pusi. 244, apdaryta...........1.00
Pasakos—Nepasakos—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 38. .20 
Tautos Gyvata—Vydūno, pusi. 150. ..............................  1.00
žemė pasaulio erdvėje—ReclUso. Su paveikslais,, pusi. 

63..........................................................................
Visumos Sąranga—Vydūno, pusi. 32.............................
Dainų atsiminimai—Biržiškos, pusi. 142 ................. .
Kelią tiesiant į Lietuvos Nepriklausomybę, pusi. 40 .-.....
Tarp pietų Amerikos gyvulių iš Darvino raštų. Paveiks

luota, puslapių 47 .............................................
Bolševizmas ir Socialdemokratija—Bauer, pusi. 141 ...

Išsirinkite knygų iš virš esamo sąrašo ir išrokavę 40 centų

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, III
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... .15
.. 1.25

.40 

.20 

.80 

.30 

.20 

.80 

.75 

.90 

.20 

.90 

.40 

.20 

.20 

.20 

.15 

.20

Gramatikos, Vadovėliai, Žodynai, Aritmetikos ir šiaip 
Įvairios Knygos Kalbos Mokslo Reikalui

Lietuvių Kalbos Gramatika—Rygiškių Jono, pusi. 280 1.50 
Lietuvių Kalbos Gramatika—Damijonaičio, pusi. 166......80
Vargo Mokykla—Jablonskio. Dvi dalis, pusi. 542 .......  3.00
Vaikų Darbymečiui—Murkos. Su paveikslais, dalis I,

puslapių 180 ................................................................................. 90
Vaikų Darbymečiui- Murkos. Su paveikslais, dali® II,

puslapių 819 ...........................~.............-......................... 1.50
Vaikų Darbymečiui—Murkos. Su paveikslais, dalis

III, puslapių 280 .......................................................  1.50
Lietuvių Kalbos žodynas—Būgos, pusi. 80.................... 2.00
Aritmetikos Uždavinynas—Mašioto. Dvi dalys, pus

lapių 177 .........     1.00
Aritmetika—Busilo. 5 dalys, pusi. 525 ......................  2.50
Aritmetikos Teorija—Smetonos, pusi. 189.........................75
ABC Skaitymo ir Rašymo Pradžiamokslis—Elemento

rius. J. Damijonaičio. Pradinėms mokykloms.
Tilžėje, 1923, pusi. 64 .................................................... 30

nuo dolerio pilnos sumos pinigus siuskite sekamu adresu:

j
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MUSŲ MOTERIMS
Veda Dora Vilkienė ✓

KIAUŠINIAI ISPANIŠKU
BUDU

¥2 kvortos virtų, perkoštų to- 
matų

Vi puoduko “Minute Tapioka” 
šaukštukas druskos 
šaukštas sviesto 
šaukštukas sukapotų 

gunų 
šaukštukas sukapotų : 
petruškų 
16 šaukštuko paprikos 
kiaušiniai.

Vi puoduko tarkuoto sūrio
Supilk tomates dviguban 

puodan. Pridėk viską, išski
riant kiaušinius ir sūrį ir virk 
15 minutų nuolat maišydama. 
Išsviestuok paplokščią indą, mo
linį, arba blekinj, ir supilk mi
šinį Padaryk 5 duobutes, kiek- 
vienon duobutėn įmaišyk po 
vieną kiaušinį. Apiberk suriu ir

1

svo-

žalių

padėk pečiun. Kepk pakol 
kiaušiniai sukietės. Paduok kar
tu su bliuduku stalan, apibėrus 
petruškomis. Sveikas, lengvas 
ir maistingas valgis.

sauce”, nulupk kelius obuolius, 
šmoteliais supiaustyk, įdėk į 
puodą ir užpilk vandens, kad

1 tik apdengtų obuolius, geriaus Ui ją. 
permažai, negu perdaug van
dens.

Tegul išlengvo verda pakol su- 
t minkštės, cukrum pasaldink ir 
dėk šaltoj vietoj pakol suvar
tosi. (FLIS).

Ant galo sudėk sausus pridėč- 
kus, persijojus viską keletą 
sykių. Paskui riešutus ir vani-

Dėk su šaukštu ant ble- 
Kepk nekarštame pečiuj.ties.

PYCIŲ ICE CREAM

KEPTI SVOGŪNAI

Su v. Valstijų žemdirbystės 
Departamentas pataria šeimi
ninkei pabandyti keptus svogū
nus prie kiaulienos.

Supiaustyk svogūną į k?etu- 
rius arba penkis lygius rėžius, 
lengvai miltais ajidulkink ir į- 
dėk ringes į skauradą gerokai 
pripildytą taukais. Kepk pačiu 
budu kaip “franeuziškai” kep-1 
tas bulves.

Su kiauliena visuomet vartok 
obuolius—pečiuje keptus obuo
lius, šutintus, džiovintus obuo
lius arba “applesauce”. Gana' 
lengva namie pagaminti “app’e-1

MADOS

3044

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

Suknia 3453.
Apatinis rūbas 3044.
V ašarini h nuo karščių apsi

ginti rūbas. Galima siūdinti 
iš šilko arba dar lengvesnės materi
jos. Tinka vasarai. Sukirptos 
mieros 16 ir 18 metų, taipgi 36, 38, 
40 ir 42 colių per krutinę.

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

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

siųsti man pavyzdį No --------------
Mieros .......................... per krutinę

KEPTI, ŽALI KOPŪSTAI

l*/2 puoduko pyčių košes.
1 puodukas cukraus
% puoduko vandens
1’4 puoduko milko
¥i šaukštuko vanillijos
Išrink gerus pyčius, nulupk, 

išimk šerdį ir perkošk per sietą.
Išvirk supiausčius. kopūstus.

Nusunk gerai vandenį. Dėk 
bliudan eilę kopūstų ir eilę bal- Sumaišyk viską kartu paduotoj 
tojo dažalo, iš pieno, miltų ir viršui eilei, išskiriant vanilliją. 
sviesto. Vėl dėk eilę kopūstų, Atšaldyk, pridėk vanilliją ir su- 
vėl pilk baltojo dažalo, iki pri- šaldyk.
dėsi pilną bliudą. Reikės ¥2' ___________
puoduko baltojo dažalo. Ant
viršaus uždėk sviestu apipiltus, ŠEIMININKĖMS PATARIMAI 
baltos duonos trupinius kepk 
nekarštame pečiuje pakol vir-' 
šus

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-ta Gatvė
vir-' Tinkamas valgis šeimynai

pražuvęs
Daugelis pirmųjų Įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu is pažiuro* 
daiktu.

yra piuku jeigu gali taip 
‘ padaryt, io£ kitiem patiktum.

O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

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

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales —- tas sun
kus uždą vinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
Sausite per savo aptiekoriu.

.a m bert Pharmacal Co., Saint

gerai parus.

KEPTOS BANANOS

Keptos bananos su razinkų 
i dažalu yra labai puikus dezer- 
tas. Perink geras bananas. Nu
lupk ir išilgai perplauk. Įdėk į 
paprastą kėkso blekę, apipilk 
korniniu sirupu. Kepk pakol 
bananos suminkštėja. Valgyk 
karštas su sekančiu dažalu: 

šaukštą sviesto 
šaukštu somstarch 
puoduką verdančio vandens 
šaukštuką vanillos 
šaukštu cukraus 

y2puoduko razinkų, be 
¥i šaukštuko druskos. 
Sumaišyk cornstarch su tru

pučiu šalto vandens, išlengvo 
įmaišyk viršminėtus, apart 
nillos. Virk 15 minučių, 
rai sumaišius įpilk vanillą.

(FLIS).

2
1

2

OBUOLIŲ PAJUS

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metų. Musų motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir pradas visada.

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

Gražuolių
KONTESTAS

A food for pro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele* 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

i
i
i

šeimininkė turi savo šeimy
nai parinkti tinkamos rųšies 
valgius. Tinkamos rųšies val
gis susideda iš sekančių gru
pių—vaisių ir daržovių; mėsos, 
naminių paukščių, kiaušinių, 
žuvių, pieno ir sūrio; duonos, 
pusrytinių valgių ir kitų grudų; 
riebumų, saldumynų.

Suprantama, kad tas visas 
; grupes negalima pridėti prie 
1 kiekvieno valgio, todėl svarbu 
i sutvarkyti taip, kad nors sykį 

į dieną šeimyna gautų viršmi
nėtus valgius. Privalome kuo- 
daugiausia valgyti vaisių ir

_ . 1 daržovių, ir vaikams reikia duo- 
v ti šviežio pieno.

Vaisiai ir daržovės kunui pri
duoda mineralų ir vitaminų, 
kurie sveikatai ir kūno išsivys
tymui yra reikalingi. Kur gali
ma, patartina kuodaugiausia 
daržovių ir vaisių auginti savo 
darželiuose. Jeigu turime jų 

l perdaug, lengva juos išdžiovin
ti ir į bonką dėti, arba žemėje 
padėti dėl žieminio suvartojimo.

Mėsa, naminiai paukščiai, 
kiaušiniai, pienas ir žuvys pri
stato riebumo padrutinti kūną, 
taipgi mineralų ir vitaminų. 
Kuomet gyvuliai namie skersti 

__ - . « . a a •

va-
Gb-

I

>

4 didelius obuolius 
¥2 puoduko cukraus 
Truputį nutmeg
1 šaukštuką gerųjų taukų 
Išplaktos Smetonos

i
>

i

Nuplauk, nulupk ir supiaus- mėsą galima sūdyti, ir vėliaus 
tyk obuolius pilnom riekelėm.' vartoti. Pienas ir sviestas vai- 
Padėk tirštai eilėmis ant dug- kams būtinai reikalingi ir au- 
no ištaukuotos pajaus blėties. gusieji gali sekti jų pavyzdį. 
Apiberk cukrum ir nutmeg. Už- šviežias pienas geriausias, bet 
dėk viršun eilę tam tikros pa- jo neturint galima vartoti kon- 
jaus tešlos.
tu s. Su šakute perdu rk tešlą 
keletą vietų, kad garas galėtų 
išeiti. Kepk karštame pečiuje 
10 minutų, numažink ugnį ir 
dar kepk 20 minutų. Kaip iš
keps, išdėk ant torielkos tešlą 
apačion — apdėk išplaktą sal
džia smetona ir pAduok stalan,1 reikia vartoti. (FLIS). 
karštą, arba šaltą. ________ _________

Duona, pus-Apskausk karš- densuoto pieno.
rytiniai valgiai ir kiti grudai, 
tarp kurių galime minėti ry
žius, kunui priduoda energijos 
ir riebumo. Grudai irgi pri
duoda mineralų ir vitaminų.

Riebumai ir saldumynai pri
stato energijos, be perdaug ne-

ŠAKOUADUI PYRAGAIČIAI (

1 puodukas rus-vo cukraus

V2 puoduko tarpyto sviesto 
arba taukų

2 šmųtuku šokoliado
1 kiaušinis
¥2 puoduko pieno
V/2 puoduko miltų 

šaukštuko sodos 
puoduko druskos 
puoduko baking pauderio 
puoduko sukapotų riešutų

%

UŽSISAKYKITE
MADŲ KNYGA

25c į metus
Madų knyga Rudens, Žie
mos ir Vasaros madų, 3 
knygas per metus tik už

25 centus
žinokite kaip ir ką Mote
ris dėvi, idant jūsų rūbai 

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, III. 

Petternų Skyrius

>

i 
i

i
i
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Daug yra buvę visokių kontestų, bet gražuolių 
kontestas tarp lietuvių bene bus rengiamas tik pir
mą kartą.

Tas kontestas įvyks “Naujienų” piknike, rug- 
piučio (August) 26 d.v

Visos tad Chicagos ir kitų kolonijų gražuolės— 
lietuvaitės yra kviečiamos stoti į kontestą ir laimė
ti prizus (dovanas).

Skiriama yra trys dovanos: $75 gaus gražiausi 
kontestantė, $50 “runner-up” ir $25 antriji “runner- 
up”. , I-v1.

Konteste dalyvauti gali tik nevedusios gražuo- 
lės-lietuvaitės nuo 18 iki 25 metų amžiaus.

Gražuolės, norinčios dalyvauti konteste, tuoj, 
iškirpkite ir išpildykite žemiau telpamą aplikaciją 
ir kartu su savo paveikslu prisiųskite kontesto ren
gimo komitetui.

•.••••••V.

Vardas, pavarde

(metų), svorisamžius

užsiėmimas

Adresas

KRAFTPHENIX 
CHEESE COMPANY

MOKYKLOS NURSB, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURĖ

TU ŽINOTI EITA

KALBtDAMA aukftteenls mo- 
kykloe merginomi apl« um* 
niną higieną, patyruii dietrik* 
to nurM naaak*:

“Viena pagrindinių taisyk
lių dėl merginų aveikatoa, rei
kia utlaikyti sistemą norma
liame atovyje. Normalia manko 
Itinlmaa ir dieta turi būt van* 
tojams. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto* 

laukitą kiek* 
Joe nepadarys

Aplikacijos nebus skelbiamos viešai. Jos reikalingos tik Ko 
miteto žiniai. Paveikslai priimtų aplikančių bus talpinamos “Nau 
jienose”.

Aplikacija
Aš noriu dalyvauti “Naujienų” rengiamame gražiuolių 

konteste ir laimėti skiriamą dovaną. Kartu su šia aplikaciją 
siunčiu savo paveikslą.

aukštumas

kur gimus

Aplikaciją ir paveiksi; siųskite šiuo adresu 
“Naujienų” Pikniko Komitetas, 1739 S. Halsted St 
Chicago, III.

\:S:

(Adresas)

GARSINKITES “NAUJIENOSE(Miestas ir valst.)

Sam’s Loss is Tubby’s GainTUBBY
vartoti nello* 

JaučiaUs. Kiek-

¥i
¥2 šaukštuko vanillijos
Sumaišyk cukrų su sviestu. 

Pridėk tarpyto šokoliado, leng
vai išplaktą kiaušinį ir pieną.

jamas. Paimk 
vieną vakarų, 
nesmagumo.**

Nujol galit 
rint kaip jus _ 
viena moteris privalo turėti 
buteli namie.

IMadt by 
ttiJbttt Pturmral Co., Saint Umfc, U. S, A.

ANTISEP

na Gerk-

ma. Skaa-

LISTERINE 
THRDAT 
TABLETS

TIKAS
Apsaagoja
ir Prašali

dijimą ir
Koašjimą.
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NAUJIENOS
> The Lithaanian Daily Nevi 
Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian Newa Pub. Co. Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago, 111.

Telephone Rooaeveli 86M

Editor P. GRIGAITIS

Subacription Katei:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outiide of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.
8c. per copy.

Entered aa Second Claia Mattar 
March 7th, 1914, at the Port Office 
of Chicago, III, andai the art of 
March 8rd. 1879.

Viiiiakymo kalnai
Chicagoja — paltu:

Metami------------ —■ ,
Pusei metų------------ ---
Trims mžnariam* 
Dviem minėsiant --------- ,
yienam minėsiu! 

Chicagoje par iineliotojusl 
Viena kopija - — - 
Savaitei - - --- T - -
Mlnariul - ------------- - -

Suvienyto!* Valitijoie, ne Chicago- 
je, paltui•

Metami---------—
Pusei metų — 
Trinu mineeiami 
Dviem minėdami 
Vienam mineeiui

Lietuvon ir kitur ulifamiuoea 
[Atpigintai i

Metami 
Putai metu

AMERIKOS LIBERALAI

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
droji, 1789 So. Halsted St, Chicago, 
I1L — Telefonais Rooievalt 8600.

18.08 
4.00 
2.50 
1.50

17.00
8.50
1.75
1.25

.75

18.00 
4.00 
2J0

Pinigus reiki* ilvti palto Monay 
Orderiu kartu iu atsakymu.

KIBIRKŠTYS APLINK PARAKO STATINĘ (

Pažangjeji Amerikos žmonės šiemet daugiaus, ne
gu kada nors, yra nepatenkinti dviejų didžiųjų politinių 
partijų kandidatais ir platformomis. Bet už ką balsuo
ti, jeigu Hoover ir Smith yra negeri? Į šitų klausimų 
liberalai atsako įvairiai.

Stambiausias Amerikos liberalų organas yra “The 
New Republic”. Šis savaitraštis sako, kad liberalai turį 
laukti, ar vienas iš kapitalistinių partijų kandidatų ne
paskelbs ko nors tokio, už kų liberalai galėtų jį remti. 
Kitas liberalų laikraštis, “The Nation”, yra griežtesnis. 
Jisai rašo taip:

Kadangi George Norris iš Nebraskos atsisakė 
vadovauti vidurinių vakarų farmerių ir darbininkų 
pastangoms sudaryti trečių partijų, tai vis dides
nis ir didesnis skaičius liberalų, kurie rimtai laiko
si savo ekonominių principų, bus linkę balsuoti už 
Norman Thomas, socialistų kandidatų į preziden
tus.”

Įvairenybės
Kalbąs laikrodis

po kelias savaites, o jeigu 
nors nežinodamas, toje vi-e- 
prisilies—bus jau užkrės-

Prie Lietuvos-Lenkijos demarkacijos linijos įvyko 
susišaudymas tarpe lietuvių ir lenkų sargybų, ir tuojaus 
spaudoje pasklido įvairių sensacingų gandų: kad Pil
sudskis rengiųsis pasiskelbti ‘‘Lietuvos karalium” su 
sostine Vilniuje; kad Lenkija ketinanti atimti iš Vokie
tijos Karaliaučių; kad sovietų Rusijos karo atašė turė
jęs pasikalbėjimų su Lietuvos karo ministeriu ir aplan
kęs lietuvį kariuomenę ties demarkacijos lifiija, ir t. t.

Tai įiktai dar kartų parodo, kokie įtempti santy
kiai yra šiaur-rytiniam Europos kampe ir kaip lengvai 
tenai gali iš menko incidento kilti didelis gaisras.

Lietuva vi^ą laiką bijosi, kad jos neužpultų lenkai. 
Pastarieji bijosi rusų ir vokiečių. Rusai ir vokiečiai bi
josi, kad Lenkijos arba Lietuvos valdžia nepradėtų ko
kios nors avantiūros, į kurių galėtų būt ir jie įtraukti. 
Todėl šitų keturių valstybių vyriausybės nuolatos viena 
kitų įspėja, nuolatos viena ant kitos skundžiasi publi
kai ir Tautų Sąjungai, nuolatos yra pasiruošusios grieb
tis griežčiausių priemonių apginti savo reikalus. Kaip 
ilgai šitokia įtempta padėtis gali tęstis?

Didžiosios valstybės neturi drųsos jų likviduoti tuo 
keliu, kurį diktuoja teisingumas, nes tai reikštų Lenki
jos imperialistų užgavimų. Klausimas, ar jos turės pa
kankamai jėgų likviduoti tų Europos taikai pavojingų 
padėtį neteisingu budu, t. y. prispiriant Lietuvų atsiža
dėti Vilniaus? Šitoks didžiųjų valstybių žinksnis sutik
tų atvirų Rusijos ir pasyvų Vokietijos pasipriešinimų.

Na, o jeigu dalykai taip pasiliks, kaip jie dabar 
yra, tai ar nesusilauks Europa to, kad vienų gražių die
nų nukris kibirkštis į parako statinę ir pasidarys eksplo
zija, kokios jau seniai pasaulis nėra matęs?

vairius

Cheminis karas
Nuodingų jdujų naudojimas. — 

Hagos sutartis. — Nuodirfgų 
dujų šoviniai.— Chloras. — 
Fosgenas ir kiti chemikalai. 
—Kaukės. —Iperitas. —Liui- 
sitas.—Nauja cheminio karo 
šmėkla.— Vokiečių pasigyri
mai. 1

(Padflo and Atlantic Photo]

Rašytojas Richard Halibur- 
! ton išvykęs į Yucatanų, Meksi
koj, rinkti medžiagos savo vei
kalui, aplankė senų “šventų” 
šulinį ties Chięhen Itza ir ja- 

Gal tai pirmas
žmogus, kuris buvo tame šuli
nyje ir išliko gyvas, šulinis iš
kastas neatmenamais, priešis
toriniais Meksikos laikais, yra 
140 pėdų gilumo (vanduo yra 
70 pėdų gilumo) ir jame buvo 
aukojamos nekaltos mergelės 
ir karo belaisviai. Iš šulinio iš-

ir pirmieji pradėjo fronte var- me išsimaudė, 
toti nuodingas dujas, tuomi no
rėdami greičiau nugalėti. Pir-j 
mų kartą 1915 m. sausio m. 31. 
d. buvo šaudoma šoviniais su 
nuodingomis dujomis rusų1 
fronte, paskui netrukus antrą 
kartą prancūzų fronte. Bet 
abu tie pirmieji mėginimai ne-'
pasisekė: žiemos laikas ir nedi- imta daug žmonių griaučių ir 
delis kiekis nuodingų substan- visokių net ir brangių daiktų, 
cijų bei jų nesmarkus veiki
mas į žmogaus organizmą di-1 
dėsnių rezultatų, kokio nors 
laimėjimo pavidale, nedavė.

Tuomet buvo imtasi ieškoti
w Netrukus'cheminėse dirbtuvėse ir labora- 

įgavo keli profesoriai ir jų tarpe žy-'tori jose. Ir toji kelių tukstan- 
o chemikas prof. čių. franeuzų chemikų armija

VIENAS MUILO BURBULAS JAU SPROGO

Atžagareiviškoji valstiečių frakcija Meksikoje ir 
klerikalai buvo paskelbę, kad Obregono užmušėjų, Jose 
de Leon Torai (“Škaplierninkų”), sukurstęs prie tos 
piktadarybės ir apginklavęs revolveriu vienas amunici
jos fabriko darbininkas, Manuel Trejo, žymus darbinin
kų partijos veikėjas. Telegramose iš Meksikos buvo 
pranešta, kad šitų svarbų “faktų” patyręs iš paties už
mušėjo vienas katalikų kunigas per išpažintį (I). Spau
doje buvo skelbiama taip pat, kad užmušėjas Torai, iš
duodamas kurstytojo vardų, davęs policijai įrodymų, 
jogei sųmoksle prieš Obregono gyvastį esųs įveltas da 
ir kitas darbininkų partijos vadas, Celestino Gazca, 
kuris buvo amunicijos dirbtuvių viršininkas ir paskui, 
kartu su darbo ministeriu Morones, rezignavo iš savo 
vietos. - x

Pasirodo tečiaus, kad visi šitie kaltinimai prieš 
Meksikos darbieČius buvo tik muilo burbulas. Vakar 
atėjusi iš Mexico City Associated Press telegrama sa
ko, kad Manuel Trejo, kuris buvo įtartas, kaipo davęs 
revolverį Obregono užmušėjui, esųs nuo to- įtarimo pa- 
liuosuotas.

“Gen. Antonio Rios Zertuche, einųs policijos 
viršininko pareigas”, toliaus sakoma telegramoje, 
“pasakė, kad Trejo buvo surastas Guadalajaroje. 
Jisai buvo suareštuotas, bet, kai tyrinėjimas paro- 

•dė jį neturėjus jokio ryšio su piktadarybe, buvo pa
leistas.”
Tuo budu vienas atžagareivių ir klerikalų išpustas 

darbininkų burbulas jau sprogo. Policijos viršininkas 
gen. Zertuche, reikia atsiminti, yra karštas obregonie- 
tis ir jeigu jisai butų suradęs bent šešėlį kaltės ant su
areštuotojo Manuel Trejo, tai jisai nebūtų jį paleidęs.

Iš šito prieš darbininkų vadus sufabrikuoto melo 
gali kiekvienas numanyti, kiek tiesos bendrai yra dar
bininkų priešų skleidžiamose pasakose apie Morones’o 
ir kitų darbiečių rolę toje bjaurioje piktadarybėje.

Ir kas dar yra įdomu: Obregono užmušėjų prikal
bino melagingai apkaltinti nekaftų žmogų kunigas per 
išpažintį. Tai ve kokiems žemiems tikslams Meksikos 
kunigai vartoja “švenčiausių sakramentų”! Ar nuosta
bu tuomet, kad Meksikos liaudis taip neapkenčia kuni
gu . . . •

Vienas laikraštis apie chemi
nį karą rašo sekamai:

Nors chemija ir jos išradimai 
nuo seniausių laikų buvo pri
taikyti karo reikalams, bet ypa
tingai po paskutinio pasaulinio kitų piktesnių dujų, 
karo, “cheminis karas” j 
specifiškos ręikšmės, nes tuo mus vokiečių 
vardu paprastai vadinamas ka- Haber’is (jis vėliau 1919 me-’gal daugiaus prisidėjo prie vo
ras nuodingomis dujomis. Pa- tais gavo Nobelio premiją už kiečių nugalėjimo, negu keli 
našios dujos vartojamos dažnai išradimą geros sintetinės meto- šimtai tūkstančių kareivių.- 
geriems ir naudingiems žmoni- dės amoniakui gamint) pasiūlė 
jai tikslams, kaip pav. įvairių pavartoti chlorą. Vokiečių ge- 
parazitų bei gyvulių ligų naiki- neralinis štabas, nors šį kartą1 
nimui, kenksmingų vabzdžių jau nebelabai betikėjo naujo' 
miškuose žudymui. Vartojamos bandymo pasekmėmis, bet suti-' 
kartais “kultūringose” valsty- ko. šį kartą buvo nebešaudo- 
bėse ir tokiems tikslams —kaip ma nuodingomis 
rinkimų agitacijai. Bet aš čia pasinaudota vėju, 
noriu trumpai atvaizduoti ne tą prancūzų pusėn, 
gerąją ir naudingąją nuodingų 6 kilometrų bare 
dujų pusę, bet tą baisiąją, ku- tyta 6,000 didelių 
ri visu savo žiaurumu apsireiš- tonų chloro, 
kė Didžiojo karo metu.

Dar XIX amž. antroje pusė- chloro debesį vėjas nunešė j 
je, labai išsivysčius chemijos franeuzų apkasus. Chloras, kai-' 
ir technikos mokslams — jau po sunkesnis už orą—ėjo prie 
buvo numatomos, kaipo galin- pat žemės ir patekęs į kokį ap- 
gas ginklas įvairios nuodingos kasą tuoj jį užpildydavo. To už- 
dujos. Bijoma buvo dar tuo- puolimo pasekmės buvo visai 
met, kad kas nors nepradėtų netikėtos ir vokiečiams ir pran- 
tokių dujų vartoti karo tiks- euzams: per 15 minučių žuvo 
lams.
konferencijoje Hagoje 1899 me- ruošusių prie ko nors panašaus 
tais įvairių valstybių atstovai, franeuzų. Chloro debesys bu- 
o jų tarpe ir vokiečių, pasiža- vo įsiveržęs į franeuzų teritori- 
dejo kokiam nors karui, kilus, ją ir visą gyvybę pakeliui išnai- 
nevartoti jokių nuodingųjų du- kinęs. Vokiečiai tokių didelių 
jų, kaipo begalo žiaurios prie- pasekmių irgi nesitikėjo ir ne- 
monės. Tos suarties nepasira- turėjo paruošę toje vietoje dau- 
šė tiktai Amerikos Jungtinės giau kariuomenės, ir todėl ne- 
Valstybės. / 
tuomet tokia: nuodingosios du
jos dar iki šiol nebuvo varto
jamos praktikoje karo reika
lams, taigi ir nežinia ar jos 
pasirodys praktiškos ir ar pa
norės kas nors jas vaitoti ka
re ir todėl geriau “nešaukti vil
ko iš miško”. O kas dėl nepa- datą reikia skaityti to žiauraus 
prasto nuadingų dujų žiaurumo “cheminio karo” pradžia. 
—tai kitos karo priemonės yra 
kartais dar žiauresnės, tačiau buvo pakartotas rusų fronte— 
nuo jų visos valstybės visai ne- paleistas buvo didelis debesys 
atsisako. Toji sutartis išsilai- chloro. Pasekmės buvo dar 
kė iki 1915 metų. Greit po tos baisesnės—nes žuvo iškarto net 
konferencijos kilusiam rusų ja
ponų kare 1904-5 metais jokių’ 
nuodingų dujų nebuvo vartoja-*ėmė rūpintis įvairių kaukių nuo 
ma, ne tiek gal gerbiant pasi
rašytą sutartį, kiek dėl kariau-’ matydama, kad tarptautinė su- 
jančių valstybių neaukštos kul-' tartis vokiečių sulaužyta ir pati 
įturos ir cheminės pramones, pradėjo kuogreičiausiai gamin- 
Bet Didžiajam karui 1914 me- ti dųjų. Vokietija dar prieš 
tais prasidėjus, visi panašus karą turėjo labai aukštai sto- 
sentįmentai, kaip tarptautinės vinčią1 cheminę pramonę, taigi 
sutartys, humaniturizmas ir t.t. jiems cheminis karas vesti buvo 
greit buvo paminta. Vokiečiai, nesunku. Tuo tarpu Francuzi- 
kurie užpuolė ir sunaikino Bei- ja, kuriai labiausiai reikėjo nuo 
giją, kurių pavandeniniai lai- vokiečių gintis—prie panašaus 
vai skandino be pasigailėjimo karo buvo visai neprisiruošusi. 
beginklius laivus, taip pat pir- Bet prancūzai parodė savo 
mieji sulaužė 1899 m. sutartį energiją: tuoj buvo sumobili-

zuoti visi chemikai, o kadangi 
jų permaža buvo, tai taip pat 
ir visi kariškiai farmaceutai ir 
visiems jiems buvo duota darbo

šiaušia, tai iperitas labai limpa 
prie visokių daiktų: metalų, 
medžio, plytų ir t.t. ir papastu 
budu labai sunku jis nuvalyti. 
Reikia tam tikslui varoti įvai
rių cheminių preparatų (kal
kių, sodos ir kt.). Iperitas pa
tekęs į žmogaus drabužius — 
praeina pro juos ir užkrečia 
žmogaus kūną; patekęs į sieną 
—prilimpa prie jos ir laikosi 
net 
kas 
toje 
tas.

Iperitą vokiečiai pradėjo var
toti 1917 metais ir nuo to lai
ko prasidėjo jų laimėjimai, nes 
koalicija dar neturėjo panašaus 
ginklo. Atsispirti prieš vokie
čius1 padėjo tiktai tankai, ku
riuos pirmiau išrado koalicija, 
o kurių vokiečiai dar neturėjo. 
Tankai pasislėpę durnuose, ku
liuos patys tam tikru budu 
leisdavo —darė vokiečiams la
bai daug žalos ir sulaikė juos 
nuo tolimesnės ofensyvos. Tik
tai vasarą 1918 m. franeuzų 
fabrikai įstengė pagaminti ka
riuomenei iperito ir dar kitų 
panašių dujų. Dabar kariaujan
čių pusių jėgos ne tik susily
gino, bet vokiečiai pradėjo pra
laimėti karą^

Amerikos mokslininkai irgi 
nesnaudė. Prieš baigiantis ka
rui pagamino jie substanciją 
dar baisesnę už iperitą, kuri 
nuo jos išradėjo vardo kap. 
Levvis’o buvo pavadinta liuisitu 
(angliškai lewist). Liuisita^ 
tuo yra baisesnis už iperitą, 
kad jojo veikimas nukreiptas 
ne tik į fizinę žmogaus orga
nizmo pusę, bet ir į nervų sis-’ 

su gyvu- 
dalis lašo 
uodegos, 
netrukus

Kalbus laikrodis yra — sų- 
moningas sujungimas laikro
džio mechanizmo su gramofo
nu. Kiekvienų valandos bertai- 
nį jis baisiai sušunka laikų. Jis 
gali būti ir laikrodžio žadinto
jo vietoje: atatinkamu budu 
nustatytas, jis reikalingų va
landų taip griežtai ir balsiai iš
taria laikų, kad pažadina mie
gantį. Priešingai, jeigu laikro
džio savininkas nenori, kad jam 
kas valandos bertainį butų pra- 
nešinėjama apie laikų, jis iš
jungia “kalbamų” kaspinų; bet 
paspaudus migtuką laikrodis 
tuojau "pat “sušunka” atitinka
mų valandų. įdomu pabrėžti, 
kaip greitai pinga išradimai: 
pirmas kalbąs laikrodis, pasiro
dęs Paryžiaus parodoje prieš 26 
metus kainavo 25,000 litų, Lie- 
'tuvos pinigais skaitant, gi už 
kokios 13 metų jis kainavo, 
Lietuvos pinigais skaitant, apie 
2,500 litų, o dabar tas laikrodis 
jau visiškai nėra laikomas re
tenybe. Sumažėjo ir laikrodžio 
didumas — Paryžiaus parodo
je buvęs pastatytas apie trijų 
metrų aukštumo, o paskesnis 
jau nebe viso metro aukštumo.

Skorpionų papročiai

dujomis, bet 
kuris putė 

Netoli Ypres 
buvo prista-1 
indų su 180

Vienu laiku visi1 I 
indai buvo atidaryti ir didžiulį

Ir todėl tarptautinėje apie 5,000 absoliutiškai neprisi-

Jų nuomonė buvo galėjo padaryti didesnes ofen- tų baisų skystimų
• niiA/linfrAGiAa /Iii- cirvAa n Voi i'in roiA __ ’ nnlinklli smulkiu bsyvos, o kai jie apsižiūrėjo — 

tai būva jau pervėlu, nes fran- 
euzai po kelių valandų užlopė 
savo fronto spragų. Šitas pir
mas nusisekęs užpuolimas du
jomis įvyko 1915 m. balandžio 
m. 22 d. prieš temstant. Šitų

Netrukus panašus užpuolimas

11,000 rusų kareivių.
Dabar koalicija greičiausiai

dujų apsisaugoti gaminimu, o

temų. Iš bandymų 
liais žinoma, kad 1/5 
paleista žiurkei ant 
tuoj jų paraližiavo, o
gyvulėlis visai stipo. Kaip 
veiktų liuisitas į žmogų,' neži
nia. Tačiau galima sakyti, kad 
jeigu iperitas 5% buvo mirtin
gas, tai liusitas tose pačiose 
sųlygose atneštų 95% mirties. 
Pirmas didžiulis liuisito trans
portas buvo jau laivuose ir va
žiavo iš Amerikos Europon ir 
tuo laiku vokiečiai sutiko pasi
rašyti taika. Galimas dalykas, 
kad baimė prieš tas baisias, o 
tik iš neaiškių gandų tuomet 
žinomas, dujas, kurių patys vo
kiečiai neturėjo—tai buvo vie
nas svarbiųjų argumentų, kurie 
privertė vokiečius 
kos.

Karas pasibaigė, 
ko naujo cheminio 
la?

Prasidėjo dabar vokiečių ir 
koalicijos varžytinės, ieškoma 
buvo vis baisesnių ir nuodin
gesnių dujų. Pradėta vartoti 
fosgenas, cianovandenilis, chlor- 
pikrina, akreoleina ir kt. Reikia 
pažymėti, kad visas čia išvar
dytas dujas pirmieji įvedė 
franeuzai, besigindami ties Ver- 
dunu nuo vokiečių.

Lygegrečiai su dujų , techni
kos tobulinimu ėjo ir kaukių 
nuo jų apsisaugoti tobulinimas. 
Greitu laiku buvo padarytos to
kios geros kaukės, kad visos 
aukščiau minėtos ir dar kitos 
tuomet vartojamos dujos nebu
vo pavojingos turintiems tas 
kaukes ir mokantiems su jomis 
apseitt Ir vėl visi dėjo pastan
gų, kad suradus ką nors bai
sesnio, nuo ko negalėtų nei 
kaukės apsaugoti. Ir čia geresni 
chemikai vokiečiai pirmieji iš
rado, baisią substanciją “dujų 
karalių” iperitą. Faktinai ipe
ritas nėra tai dujos, bet skys
tis, kurio buvo pripildomi šovi-’ dabar dirba kosmetikus, vais- 
niai. Sprogdamas šovinys visą fus> dažus ar ką kitą —reikalui

prašyti tai-

Bet ar išny- 
karo šmėk- 

Nel Visos didžiosios vals
tybės, paslaptyje nuo kitų, da
ro savo laboratorijose tyrinėji
mus, ieškodamos vis baisesnių 
ir žiauresnių cheminių junginių. 
Versalės traktatu vokiečiams 
buvo užginta gamintis arba ga
bentis iš kitur bet kokių nuo
dingų dujų. Bet ar tas užgy
nimas turi reikšmės? Kiekvie
nas cheminis fabrikas, kuris

. . - j išmesdavo ištikus po kelių dienų ar savai-
aplinkui smulkių lašelių pavida- gali būti pritaikytas nuo- 
le, kurie dalinai laikėsi ore, dingų dujų dirbimui.
dalinai nukrisdavo ir garuoda- j valstybės, kurios turi

Tačiau kaip ir kitas sub- išsidirbusią cheminę

Todel 
labiau 

vo. Tačiau kaip ir kitas su b- išsidirbusių cheminę pramonę 
stancijas, veikiančias panašiai — turi daugiau vilties laimėti 
kaip dujos-priskaitome ir ipe- karą ateityje. Pasak prof. Kra
ntų prie “nuodingųjų dujų”.'szewskio, vokiečiai' dabar jau 
Tos baisios dujos iperitas buvo atvirai sakų, jog karui ištikus 
pirmų kartų pavartotos mūšy- per 2 valandas bombomis iš or- 
je prie Ypres ir nuo to miesto laivių užnuodysią visų valstybę, 
gavo savo vardų. Tuo tarpu, 0 lenkų koridorių per 10 miliu
kai pirmiau vartojamos dujos čių taip sunaikinsiu, kad nelik- 
veikė tiktai patekusios j žmo- nė gyvo paukščio, žinoma, 
gaus vidaus organus (gerklė, vokiečiai mėgsta pasigirti, bet 
plaučiai, nosis, akys) ir geros tuose žodžiuose labai daug ir 
kaukės, kuri apdengdavo visų 
žjnogaus veidų, visai gana bū
davo apsisaugoti nuo dujų vei
kimo—iperitas 
veikė į visų 
Iperito lašas 
džiui į rankų, 
šia, pradžioje 
veikimo, ir tik po kokių 4—5 
vai. toji vieta pradeda skaudė
ti lyg sudeginta, atsiranda pūs
lės ir pasidaro žaizda. Tuomet 
gelbėtis jau vėlai ir reikia at
likti ilga kuracija nuo 1 iki 8 
savaičių, žiūrint 
pakliuvo į kūną.

labai energingai 
žmogaus kūnų, 
patekęs pavyz- 

kas yra blogiau- 
neparodo jokio-

kiek iperito
O kas ar-

teisybes. Panašiai, žinoma, ruo
šiasi prie karo ir kitos valsty
bės. Ir todėl visi taip labai bi
jo, kad vėl nekiltų koks nors 
karas, nes tuomet tai tikrai vi
sai musų civilizacijai grąsys 
didelis pavojus. Tokiam karui 
kilus, po kelių valandų visa 
Europa gali tapti didžiulėmis 
kapinėmis.

t

Žmogus tik tada pasitenkina 
ir žmonijai naudų atneša, kai 
jis dirba darbų, kuriam yra gi
męs.

daug didžiulių skorpionų, 
daug didesni ir pavojin- 
už skorpionus, gyvenan- 
pietų Europoje. Kiareli, 
kita, pavyko pamatyti jų

Alžyre, Biskroje, buvo apsi
gyvenęs gamtininkas Kiareli, 
kuris stropiai tyrinėjo tenykš
čių vabzdžių gyvenimų, o ypa
tingai tų vabzdžių, kurie gyve
na Sacharoje. Toje vietoje yra 
labai 
kurie 
gesni 
čius 
tarpe
neįprastą ėdrumų. Jie beveik 
nuolat grumias savo tarjie ir 
silpnesnis tampa nugalėtojo 
grobiu ir nugalėtojas jį čia pat 
ir suryja visų, pradedant nuo 
galvos. v Kiareli buvo sugriebęs 
skorpionų motinų su buriu jos 
mažyčių ir visus juos laikė dė
žėje. Karta jis pastebėjo kaž
kokį triukšmų mažučių tarpe, 
kurie išsigandę ėmė bėgti į vi
sas puses šalin. Įsižiūrėjęs jis 
suprato, kad mažiukams buvo 
ko išsigąsti: motina kramtė 
vienų iš jų, laikydama snukyje, 
o du kitus laikė pasiruošusi sa
vo žirklėse. Kiareli užmigdė 
formalinu visų tų šeimyna ir 
nufotografavo jų tokioje būk
lėje, kokioje užtiko.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 

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

Pradedu Biznį
1) RE AL ĖST ATE, 2) Visokios 
rųšies: Apdraudą (INSURANCE): 
Nuo Ugnies, Įrangų, Automobilių, 
Gyvasties ir kitų, 3) Surandu 
PASKOLĄ ant Pirmų Morgičių.

Vesiu bizni per dideles, tvirtas 
ir teisingas kompanijos.

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

1739 
Tel.

MISZEIKA 
Naujienos 
So. Halsted St. 
Koosevtlt 8500

GYVENIMAS
Minesinit Žurnalai 

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Prenumerata metams $1.50 
Pusei metų  $1 
Kopija ..............-........ _ 10c

Važiuodami atosto
gų, pasiimkit su sa
vim “Gyvenimų” — 
jis bus jums geriau
siu draugu. “Gyve
nimo” kompletas, $3.
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Lengvas Gyvenimas CHICAGOS Tarp Ghicagos
Pradžiugo sulaukę 

dukters

Vakar man teko j vieną 
įstaigą nusibaladoti. Savo as
meniškais reikalais. ŽINIOS Lietuvių

Prieš tai, žinoma, dėl dva
sios pastiprinimo dvejus pus
ryčius suvalgiau. Ir einu.

Ateinu į pačią įstaigą. Ati
darau duris, šluostau kojas. 
Lipu į viršų! Staiga užpakaly 
kažkoks pilietis su blizgučiais 
šaukia mane atgal.

Nusileidau atgal.
Kur, sako, eini, tu ožio 

galva?
— Nu, matot, sakau, su rei

kalais einu.
— O jeigu, sako, su reika

lais, tai, gal būt, leidimas rei
kia pasiimti. Paskum į viršų 
lįsti, šičia, sako, tau ne arklių 
rinkas. Laikas jau butų de
šimtais nepriklausomybės me
tais susiprasti. Jokio nusima
nymo.

— Aš, sakau, gal būt, ne
žinojau. Kur kidimai, sakau, 
reikia pasiimti?

— Ve, sako, dešinėj lange
lis.

Prieinu prie to mažo lange
lio. Pabeldžiu pirštu. Balsas, 
vadinasi, pasigirsta.

— Ko reikia?
— Matot, sakau, leidimo.
— Tuojau.
Kitoj kokioj užsienio įstai

goj šitoj srityj ištisą biuro
kratizmų butų išpūtę. Butų pa
reikalavę dokumentų, fiziono
miją ant fotografiškos atviru
tės butų nuėmę. O čia į asme
nį net nepažiūrėjo! Paprastai 
išlindo nuoga ranka, pamosi
kavo ir paduoda leidimų.

Dievulėliau, manau sau, 
kaip |>as mus lengva ir laisva 
gyventi ir reikalus atlikti! O 
sako: biurokratija. Daugelis 
nenusistovėjusių intelig< ntų ant 
šito pagrindo net smukimo te
orijas veda. Po velnių! Nieko 
panašaus.

— Išdavė man leidimų.
Kuris su blizgučiais man sa

ko:
O, dabarties tai eik. Dro

žia, matai, sau l>e leidimo. Ar 
mažai nereikalingo elemento 
gali pralįsti. Daug čia reikia, 
kad įstaigą susprogdintų. Ne 
arklių rinka. Dabarties eik.

Nulėkiau su tuo leidimu į 
viršų.

— Kur čia, sakau, poną Ly- 
dekinskį galėčiau matyti?

Kuris už stalo, įtartinai sa
ko:

— O leidimų tamsta turi?
Prašau, sakau, štai lei

dimas. V
Pažiurėjo jis į leidimą ir sa

ko jau kiek mandagiau:
Matot, ponas Lydekin- 

skis dabar posėdžiauja. Ge
riausiai užeikit ateinančią sa
vaitę. Jis, gal būt, visą savai
tę iKJsėdžiaus.

Gerai, sakau, reikalas ne 
vilkas, — j mišką nepabėgs. 
Vėl nusileidžia laiptais. Kuris 
su blizgučiais sako:

— Kur eini? Stok!
Aš sakau:
— Brolel, aš einu namo. Į 

gatvę noriu išeiti iš šitos įstai
gos.

Parodyk leidimų.
— Prašau, sakau, štai jis.

O, sako, dabarties tai 
eik.

Sugavo jauną vagilę
Bet už tai ji susirado motiną

Vienai raštinės darbininkei 
pasiskundus policija asretavo 
Caroline Feldhorn, 12 m., kuri 
pardavinėjo namie dirbtus sal
dainius ir kartu užsiėmė vagi
liavimu. Ji vaigščiojo po vidur- 
miesčio raštines ir pardavinėjo 
stenografėms ir kitoms rašti
nių darbininkėms saldainius ir 
Kartu prisitaikydadama pavog
davusi merginų rankinius krep
šiukus, kuriuos paprastai jos 
laiko ant savo stalų, aikštėje, 
arti savęs. Arba kartais gavu
si didesnį pinigą, pasisakydavo 
neturinti grąžos, išeidavusi grą
žą atnešti ir daugiau nebegryš- 
davusi.

Suimtoji mergaitė pasisakė, 
kad vogti ją išmokinusi jos pa-' 
motė. Jos tėvas gi esąs buvęs 
kalinys.

Besėdint mergaitei kalėjime, 
į Town Hali policijos stotį atė
jo viena miteris ir pasisakė, 
kad ji esanti mergaitės moti
na. Kai jos vyras nuėjęs kalėji
mai], tai ji persiskyrusi, apsive
dusi su kitu ir apsigyvenusi 
Nevada, M o, kartu su dviem 
dukleiim, Caroline ir Cathe- 
rine. Kada jos buvęs vyras su- 
gryžo iš kalėjimo, tai jis pasi
vogė Caroline ir su ja atvyko 
į Chicago, kur taipjau apsivedė. 
Jis dirbdavęs kaipo patarnau
tojas valgyklose, bet pastaruo
ju laiku esąs be darbo.

Vaidilų piknikas ar
ba naktis

šeštadienio naktį, černausko 
darže buvo atlaikytas Vaidilų 
Brolijos piknikas.

Naktis buvo giedri ir vėsi. 
Mėnulis skaiščiai švietė per vi
sų naktį ir žvaigždės mirgėjo 
dangaus skliautuose. Medžiai 
lėtai šlamėjo, o po medžiais 
kūrenosi ugnis ir apie ugnis 
žaidė vaidilų žmonės.

Šokių pavilijonas buvo gra
žiai apšviestas; grojo muzika, 
šoko šokėjai ir šokėjos, iki iš
aušo ir tada visi gerame upe 
išvažinėjo kas sau ant poil
sio. — Rep.

Piknikas Šventam 
Jurgiui

Sekmadieny, černausko dar
že buvo surengtas piknikas šv. 
Jurgio parapijos. Kur-nekur 
prie medžio, prie stalo, prie 
automobilių stovėjo ir sėdėjo 
parapijonai ir parapijonkos ir 
tėmijo kas ateina ir kas iš
eina į šį šventų piknikų.

— Rep.

Morris Eller rezignuosiąs

Morris Eller, miesto kolekto
rius ir republikonų bosas 
20-tam vvarde, išvyko į Wis- 
consiną pas mayorą Thompso- 
ną pasitarti ir gal rezignuoti iš 
miesto kolektoriaus vietos. Jis 
gal nebekandidatuos ir į sani
tarinio distrikto “trustee“.

Pereitais nominacijų balsavi
mais jis buvo kandidatas į 20 
vardo komitimenus ir rinkimai 
buvo tiek triukšmingi, kad da
bar juos tyrinėja grand jury ir 
jau išnešė keletą apkaltinimų 
dėl išvogimų, sumušimų bal
suotojų ir dėl užmušimo kito 
kandidato, advokato Granady, 
kuris kandidatavo prieš Tllerį.

Nušautas l>esimeiluojant

John Bradley, 23 m., 2423 N. 
Talman Avė., sustojo prie Lin
coln ir Ardmore gatvių, pasi- 
meiluoti su p-le Nellie Flynn. 
Besimeiluojant kažkas paleido 
šūvį ir Bradley nušovė. Spėja
ma, kad tai padarė tos apielin- 
kės gyventojas, kuriam labai 
nepatikdavo, kad žmonės auto
mobiliuose meiluojasi. Jis liko 
suimtas. Sakosi šaudęs žiurkes, 
bet žmonių nematęs. Jis vistiek 
kaltinamas žmogžudystėje.

Vaičkaus Teatro 
Maršrutas

30 rugsėjo, sezono atidary
mas Goodman Teatre (premie- 
ra) penkių veiksmų Fuldo ko
medija '“Glušas”.

7 spalio, Strumilos Svetainėj,
Roselande.

14 spalio, School Hali, Town 
of Lake.

21 spalio, šv. Jurgio parapi
jos svetainėj, Bridgeport.

28 spalio Goodman Teatre 
(premiera) “Mindaugis“, Ju
liaus Slovackio, vertė Vincas 
Kapsas.

4 lapkr., Aušros Vartų para
pijos svetainėj, West Side.

6 lapkr. šv. Mykolo Parapijos 
svetainėj, North Side.

11 lapkr. School Hali, Town 
of Lake.

18 lapkr., Visų šventų para
pijos svet, Roseland.

25 lapkr., Goodman Tetere 
(premiera) “Taip Mirdavo Lie
tuviai“, kun. H. Dručkis Liu- 
beckis, vertė Petras Vaičiūnas.

29 lapkr., Apveizdos Dievo 
parapijos svetainėj, Aštuonio
liktos Apielinkėj.

2 gruodžio, šv. Antano para
pijos svetainėj, Cicero.

9 gruodžio, School Hali, Town 
of I^ake.

25 gruodžio, Šv. Jurgio para
pijos svetainėj, Bridgeport.

30 gruodžio, Goodman Teatre 
(premiera) “Klasta ir Meilė”, 
Šilerio, vertė Petras Vaičiūnas.

—Ts.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Išėjau aš į gatvę, suvalgiau 
franeuzišką bulką dėl organiz
mo sustiprinimo ir nuėjau į 
kitų įstaigų savo asmeniškais 
reikalais.

Taip kalbėjo M. Zoščenko.

Ona Žiogienč

Nlght and Morning to keep 
thetn Clean, C te ar and Heaithy 

Write for Free “Eye Care” 
ar “Eye Beatrty” Book

H. B. Ok*o SuChoto

Po tėvais Beniušaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu liepos 28 dieną, 2 valandą ryte, 

1928 m., sulaukus apie 39 metų amžiaus, gimus iJtuvoje, Kauno 
rėdybos, Mažeikių apskričio, Kulšėno kaimo, Sėdos parapijos ir paš
to. Paliko dideliame nuliudime vyrą Vincentą ir dukterį Julia 12 
metų. Taipat paliko brolį Aleksandrą Beniušių ir puseserę Veroni
ką Buzveitienę Amerikoje. Lietuvoje paliko du broliu, Justiną 
ir Juozapą, seserį Zuzaną ir senus tėvelius. Kūnas pašarvotas, 
randasi 3325 So. F^merald Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke, liepos 31 dieną, 8 vai. ryte iš na
mų į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Onos žiogienės/ gipiinės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
VYRAS, DUKTĖ IR VISI GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

Aleksas Kelpšas, gyvenantis 
651 W. 51st St. ir jo uošviai 
ponai Juraškos iš Marquette 
Parį o, vakar dieną praleido 
nepaprastai gerame upe, užtai, 
kad ponei Kelpšienei garnys at
nešu sveiką gražią dukterę. “Ir 
kasgi gali nesidžiaugti iš tokios 
dovanos?“ — sako ponia Ju- 
raškienč. “ Lauki, lauki ir ne
žinai kaip bus. Ir pagalios vis
kas gerai atsitinka. Juk tai di-

dėsnio džiaugsmo nė negali bū
ti, kaip šis.“

Ponai Kelpšai yra pasekmin
gi biznio žmonės ir pageidauja 
turėti gražių šeimyną, o sulau-' 
kin a- pirmutinės dukraites jų
jų gyvenime yra malonus įvy
kis. —Rep.

GARSINKITE 
NAUJIENOSE

Lietuves Akušerės
Phono Victory 4952 

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street

PRANEŠIMAI
Susivienijimas Lietuvių Draugijų ir 

Kliubų Bndgeporte laikys mėnesinį 
susirinkimą antradienyj. liepos 31 d., 
šių metų, 8 vai. vak., Cnicagos Lietu
vių Auditorijos svetainėj, 8133 So. 
Halsted St. Draugijų valdybos ir 
atstovai būtinai malonėkite pribūti, 
nes randasi naujų reikalų svarsty
mui. P. K., rašt.

1 1 " ■ »—
Lietuviai Daktarai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2169 

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

A t A

TADEUŠAS ŠLIAUTERIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 29 dieną, 5:10 valandą 
ryto, 1928 m., sulaukęs 65 am
žiaus, ginies Lietuvoj, Semeniš- 
kio viensėdijos, Kruopių vaisė., 
Šiaulių apskr. Amerikoj išgy
veno 2% metų. Paliko dide
liame nuliudime dukterį Sazaną 
Normalienę, sūnų Vincentų, du 
anukus ir žentą Antaną Nor
malų, o Lietuvoj moterį Oną, 
dvi dukteris ir sūnų. Kūnas 
pašarvotas, randasi Mažeikio 
koplyčioj, 3819 Auburn Avė.

Laidotuvių laikas ir vieta bus 
paskelbta vėliau.

Visi A. A. Tadeušo Šliauteris 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Duktė, Sūnūs ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Mažeika. Tel. Yards 
1138.

A aIa
ANASTAZIJA TUTINIENĖ 

pu tėvais Čepaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 28 dieną, 6 vai. ryto, 
1928 m., sulaukus 50 m. am
žiaus, gimus Svedasių parapi
jos, Kunigiškių kaimo, Rokiškių 
apsk. Paliko dideliame nuliu
dime vyrą Pranciškų, sūnų 
Pranciškų 25 m. ir pusbrolį 
Rapolą Čepą, o Lietuvoj brolį 
Feliksą Čepą, ir gimines. Kū
nas pašarvotas, randasi 1500 S. 
50 Ct., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
liepos 81 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų į Šv. Ahtano parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už vėlionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Anastazijos Tūli- 
mienčs giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir, atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sūnūs, Pusbrolis 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius I. F. Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

Graltoriai______

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborias ir 

Balzamuotojas

2314 W. 23rd PI.
Chicago, Iii.

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

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patamav imas 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžinlngas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikvmul 
skyrių.

3307 AUDum ai 
chicagoTIll.

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patat- 
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų ildirby- 
stės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS) 

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Viršui Universal 
State Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 
iki 8 vakaro. Ki

tu laiku pagal su
tartį.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vai.: 1—8 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplevvood Avė. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victcry 1115

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenne 
Telefonas Boulevard 7820 

ResM 6641 South Albany Avenue 
TeL Proapect 1930 

Valandos 2-4, 3-8. Nedėlioj 10-12 d.

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1146 Milwaukee Avenue 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutarti

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
HRSUI ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė. 
Valandos: 

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po pietų 

TELEFONAS CANAL 0464

Res. Telephone Plaza 8200
DR. M. J. SHERMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomis Street 

Kampas 18th St.
VaL 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakaro 

Telefonas Canal 1912 
Residencs Tel. Fairfax 6368

DR. HERZMAN
— IS RUSIJOS —

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

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

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

nuo 6 iki 7:80 vai. vakare 
TeL Dienų: Canal 8110 

Naktj So. Shore 2238, Crawford8283
Baigusi akuše
rijos kolegijų; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se prieš gim
dymų, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dykų pa t a r i- 
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbų. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

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, skaudamų akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsilikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas
3265 So. Halsted St.

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

Jei abejoji apie savo airis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

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

25 Metų Patylimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D 
OPTOMETRISTAS

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

Valandos nuo 9:80 ryto iki 8:30 va
karo. Nedėliomis nėra skirtų va

landų. Room. 8. 
Phene Canal 0523

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

Tel. Kenwood 5197 
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiflo ir Bes. Tel. Boulevara 5918
DR. A. J. BERTASH 

8464 South Halsted Street 
Ofiso valandos nue 1 iki 8 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakaro 
Rea. 3201 South Wallaee Street

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 2859 S. Leavitt St, Canal 2880 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel Drexel 919a

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

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 8102 S. Halsted St, Chicago 

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

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS 

Dykai egzamiuadja. Be skausmo 
ištraukimas

Valandos: 10-12, 2-4 ir 6-9
4930 W. 13 St., CICERO

Tel. Cicero 49

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 9257 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
Chicaroi BĮ.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė, 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

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

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

Namų telefonas Brunswkk 9597
Ultraviolėtini šviesa ir diathermia

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 8 d. ir 6:30 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St Chicago, UI.

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 vaL vak.
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Dr. C. Kasputis
Dantų Gydytojas

Perkėlė savo dantų gydymo 
kabinetų į naujų vietų 

aųtrašu:

3335 So. Halsted St.
Pacijantai priimami kasdien 
nuo lotos vai. ryto iki Stos 
vai, išskyrus ketvirtadienius ir 

sekmadienius.
Telefonas Boulevard 9199

Telephone Yards 0994

DR. MAURKE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandon:
Nuo 10 iki 12 dirnią, 2 iki 3 po pietų
7 iki 9 vak. NodSl. nuo 10 iki 12 dien.

Res. Telephone Plaza 3200

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 Panedllio 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

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 rytu iki 1 v. p. p,

K? JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St 
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

K. GUGIS -
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pist 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

Vai.) Nuo 6 iki 8 vai. kiek višnu 
vakarų, išskyrus ketvergų 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyji 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 1
77 WashHigton Street

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

Namų Tel.: Hyde Park 8895
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Keturi žmonės žuvo I_ J . __1.___

valty

Valdžia nori griūti deg
tinės pelnus

Internal Revenue biuras ty
rinėja 75 chicagiečių pajamas, 
siekiančias $100,000,()()(), kad
priversti juos užmokėti taksus 
nuo pajamų. Tie asmenys buvę 
viršininkai 40 kompanijų, ku
rios turėjo teisę gauti iš val
džios degtinės. Visos tos kom
panijos tečiaus didesnę dalį 
degtinės parduodavo butlege- 
riams už augštą kainą ir tuo 
susirinkusios milžiniškų pelnų, 
bet apie tai, žinoma, valdžiai 
neraportavo ir pajamų nuo pel
no neužmokėjo. Viena kompa
nija, kurios viršininkai dabar 
sėdi kalėjime, pardavusi butle- 
geriams net 10,000 galionų deg
tinės. Kita kompanija turėjusi 
permitą gauti 30,000 galionų 
degtinės kas mėnesį. Didelę di
džiumą tos degtinės ji parduo- 
davusi butlegeriams ir į 18 mė
nesių pelniusi iš degtinės $5,- 
000,000. Iš visų tų kompanijų 

atimti ir 
nebegali 
iškolek- 

viršinin- 
nėra

alkoholio permitai yra 
jos daugiau degtinės 
gauti, bet valdžia nori 
tuoti iš tų kompanijų 
kų ir taksus, kurių jie 
mokėję.

šu-

Šaltis eis kalėjiman 
kai jį suras

Virš metų laiko atgal paskil- 
bės butlegeris Joe Šaltis liko 
nuteistas 60 dienų kalėj iman ii 
užsimokėti $50 pabaudos už ne
šiojimąsi ginklo. Kadangi pas 
jį revolverį rado kai jis bu ve 
saliune, o ne gatvėje, tai jis 
padavė apeliaciją prieš tokį 
teismo nuosprendį. Pralaimėjęs 
apeliaciją vienur, jis apeliavo 
kitur iki byla pasiekė valstijos 
augščiausįjį teismą. Bet ir 
augščiausias teismas jo nuteisi
mą patvirtino ir įsake Šaltį su
imti ir pasodinti kalėjiman. 
Bet jau praėjo 70 dienų, o Šal
tis tebėra liuesas, nes jo polici
ja “nesurandanti”. Ji ieškanti 
jo visur, bet vis negalinti su
čiupti.

Apeliuodamas į augščiausį 
teismą, Šaltis kartu padavė gu
bernatoriui prašymą suteikti 
jam pardoną — pasigailėti jį ir 
panaikinti bausmę. Tečiaus ke
letą dienų atgal gubernatorius 
Small atsisakė suteikti jam 
pardoną ir jį nuo kalėjimo pa- 
liuosuoti.

Taigi Šaltis neturi kitokios 
išeities, kaip eiti kalėjiman. Bet 
visa bėda yra tame, kad polici
ja jo “nesuranda”.

Dabar federaliniame teisme 
išneštas prieš Šaltį apkaltini
mas už gabenimą alaus iŠ Wa- 
verly, N. Y. į Summit. Ar ir 
federaliniai agentai jo “nesu
ras”? Jie betgi sako, kad jie 
dabar jo neieškosią. Jis už tą 
patį dalyką buvo apkaltintas 
pirmiau, bet užsidėjo kauciją ir 
liko paliuosuotas. Tečiaus 
niekad nebuvo nagrinėta, 
ton senojo, dabar išneštas 
jas apkaltinimas. Tečiaus
cija pasilieka senoji ir jis tik 
turės prisistatyti teismui kada 
bus nagrinėjama byla. Bet dar 
nėra nustatytas laikas jo bylos 
nagrinėjimui.

byla 
Vie- 
nau- 
kau-

Itching Skiri
Qulckly Relieved

initadcoa Ztmo antheptic Uųuid b the «*b 
•urs way to reikt. Itchiog olten dbappeere

Ivy. Ali druągista 35c, 60c, $1.00.

žemo

Holland policijos viršininkas 
Jacob P. Young. Teisėjas Oster 
gi nusprendė, kad Contella tu
ri už kiekvieną robiną užsimo
kėti po $10 ir dar teismo lėšas. 
Robinų pietų Contellai neteko 
valgyti, bet dar gavo nuo teisė- 

Keturi jauni žmonės prigėrė j0 pamokslą apie uždrausti, 
ir du liko išgelbėti greitai mo- paukščių medžiojimą ir dar už- 
torinei valčiai ties Holland, simokėjo $97.50. 
Mich. įvažiavus j City of Hol
land laivų, .plaukusį į Chicago. jr naudingi ukiui paukščiai, yra 

Toj nelaimėj prigėrė Paul griežtai draudžiami žudyti).
Landvvehr, 21 m., valties savi-!1 .. ______________ ;--------------- -
ninkas, sūnūs milionieriaus, pre-' ■ ' 1 1 1 1 - - __ i
zidento Holland Furnace Co.; |A|l|QC|F|Cn AI)Q 
jo pusbrolis John Kolla Nyst- J vLMddll IEII MIlda 
rom, 14 m.; Earl Van I^ente, 
22 m. ir John Arens, 33 m., 
Holland Furnace Co. darbinin
kai, kurie susidraugavo su 
Landwehr delei l>endro susido
mėjimo 
aviacija. Arens yra tėvas ketu-

Greita motorinė valtis susidau
žė su laivu

simokėjo $97.50.
(Robinai, kaipo giesmininką

EducationaL
Mokyklos

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gmiimimud, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, Ir kitą

motoriniais laivais ir gramatikos,
yu. uuva, keuu- Musų-moįykiog nauJa

nų vaikų. Išgelbėti liko aviato- gistema stebėtinai greitai užbaigia-
m., ir ar- 

Mandrano, 
Landwehr

sako, kad

ma pradinį mokslą į devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas
8106 So. Halsted St., Chicago, I1L

rius George Lyle, 21 
gentinietis Robert 
šokikas, partneris 
sesers šokikės.

Laivo kapitanas
motorinė valtis kelis sykius ap
važiavo aplink laivą ir kartais 
labai arti privažiuodavo prie 
laivo sparnų. Pasak laivo kapi
tono, tai buvo labai pavojinga 
daryti maža valtimi. Pagalios 
vieną kartą laivas pajutęs su- K 
trenkimą. Greitai liko nuleistos; '

valtys, bet tik du kol mokinsitSs ir dar geresnis kai 
ątp_ išmoksite.

vakarais.
ka-Jaukit ai"* 
] j J FEDERAL

i REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

i Praktiškos instrukcijos, darbas 
ės ir dar geresnis kaip 

, Mokykla dienomis Ir 
vakarais. Atsjlankykit arba reika- 

plikacijos.
LAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

gelbėjimosi 
žmonės pasisekė išgelbėti, 
galėdamas surasti kitų ir 
dangi jau buvo tamsi), tai 
vas nuplaukė į Chicago.

Pasak išsigelbėjusių, jų 
tis važiavo 40 mylių į vai. grei
tumu. Kartais Landvvehr priva------------------------------
žiuodavo visai arti laivo. Pa-, ^onsumfrs sfo^^Darba^^r^- | LUlNūUMhKS blogų varoas. urei-

Dykai apskait-

val-
Business Service

Biznio Patarnavimas

skutinį kartą jis bandė dar ar- tai taisome stogus visokios rušl 
čiau ir paskui vėl nudumti j Keckie «u.Dyl“i aps “
šalį. Bet kas ten atsitiko, kad --------------------------------------
valtis įvažiavo į laivo šoną ir 
susidaužė. Turbut laivo sparnų 
sukeltos vilnys pastvėrė nedide
lę valtį ir ją pritraukė prie lai
vo.

Norėdamas padaryti valtį 
greitesnę, Landvvehr buvo iš
metęs paprastą motorą ir idė-l 
jęs valčiai aeroplano motorą,’ 
todėl jų valtis buvo greičiausiai 
visoj apielinkėj ir jaunuoliai 
mėgo jąja lakstyti pilnu grei
tumu.

Koronerio jury nuodugniai 
tyrinės visą šią nelaimę. Į jury 
įeina ir Halland mayoras ir kiti 
penki žymus vietos piliečiai.

Brangus, kad ir neval
gyti pietus

Norėjo pasi valgyti robinų, 
nors kainavo $97.20, bet 
tiek išliko jų nevalgęs. *

net
vis-

Peter Contela, 39 m., 11535 
Prairie Avė., sumanė pasiga
minti nepaprastus paukštienos 
pietus — iš robinų. Pasiėmė jis 
šautuvą ir išvyko į South Hol
land, kur ir ėmė medžioti robi- 
nus. Robinų rado nemažai ir 
medžioti jam sekėsi, taip kad 
į trumpą laiką jis jaiv turėjo 
krepšy devynius robinus. Jo 
keista medžiokle susidomėjo 
vienas nepažystamas pilietis ir 
paklausė jo ką jis mano daryti 
su tais robinais. Jis pasigyrė, 
kad jis juos išvirsiąs ir pasi
gaminsiąs skanius pietus. “Ar
valgei kada robinus?” — pa-F* 
klausė jis piliečio. Pilietis pa
sisakė niekad jų nevalgęs ir pa
tarė to nedaryti ir jam ir kad 
jo patarimą labiau atsimintų, 
pilietis nusivedė Contellą pas 
teisėją, nes tas nepažystamas

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

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

3149 So. Halsted St 
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

5% MAŽIAU Už CASH 
NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI i — 24 

MĖNESIAI IŠMOKĖJIMUI
Suvedam plumbingą ir- namų ap

šildymą, baltas china eloset, $35.
THE AVONDALE PLUMBING

& HEATING CO. 
2701 Fletcher St., 
Independence 2905

SKOLŲ IŠKOLEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Room 801 
163 W. Washington 

Main 4020

PLUMBING & HEATING
Geriausias Materiolas — Pigiausios 
Kainos. Greitas patarnavimas — 

. Kreditas Visiems
SOL ELLIS & SONS, Ine.
2118-20 S. State St. Victory 2454
4606-08 W. 22nd St. Cicero 130

CH. SYRTOWT AND 
JOS. PAWIOWICZ CO. 

LIETUVIAI
WATER AND PLUMBING 
Darbas garantuotas.

Geriausia patarnavimas
2032 W. 18 St. Tel. Canal 1269

HOT

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1821
/ MR. PARIS

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.

8408 S. Michigan Avė.
Victory 4126

Babies Kove It
Del skilvio ir vidurią MMma- 
ramų Ii prieiaitiee dantų 
engimo, nieko nira geresnio 
kaip lis sangna Kadiktų 
Lazative,

MRS. WlN8LOW»»
Syrup

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Financial

Finansai-Paskolos
Personai Automobiles

$5 ĮMOKĖJUS, KITUS 
5 METUS

Statom mūrinius ir medinius 
mus, garažus, porčius, pakeliam

na-
w__  , na-

mus^ pertaisom, remontuoiam, įde- 
dam cementines grindis, šalytakius, 
dengiam stogus, malevojam, pleiste- 
riuojam, dedam plumbingą, visas 
darbas garantuotas.

AJAX CONSTR. CO.
Didysis ofisas

2206 Milwaukee Avė.
Phone Brunswįck 4707 

South Šide Skyrius 
4084 Archer Avė, 

Lafayette 6719

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valanda*. 
Musą Išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas 
M. J. KIRAS, 
UU So. HtllM et

8241 S. Halsted St., 2nd Floor
Ttlephone Victory 0662 

Daro paskolas ant 
1-mo ir 2-ro Morgečio 
Valasdos nuo 4 iki 8 kas

PA J IEŠKAU savo sunaus Frank
Genies, kuris išėjo iš mus ir pasku
tinį laišką atrašė iš Chicagos, Illi
nois, balandžio 20 dieną, 1926, Frank 
yra 35 metų senas, 5 pėdų 7*4 colio 
augščio, šviesiai geltonais plaukais, 
pilkų akių. Jeigu kas apie jį 
no ir man praneš, duosiu $25.00 
lyginimo.

STANLEY GENIES
R. D. No. 8, 

Box 20, 
Meadville, Pa.

ži- 
at-

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.

Patentai, Vaizboženkllal, Copy- 
wrighta. Rašyk šiandie. Patentą
reikalais kreipkitis prie manąs
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney. 

28*0 W. Chicago Avė.

Chicago, DL

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

su 
ir

100 KARŲ 
VAKACIJŲ BARGENAS 

Nėra “Indorsers” 
NEPALEISKIT JŲ 
$25, $50, $75. $100

Dodge, 1926, coupe, disc. ratai $395 
Dodge, sedan, 1927, beveik nauj. $450 
Marmon sport, 1925, gražiausis 

karas mieste, retas bargenas $495
Nash, roadster, 1927, kaip nau

jas ......................... -................... $595
Willy« Knight nedari, 1927, iš

rodo kaip naujus .................... $500
Chevrolet coach, 1928, praktiškai 

naujas .................................. $450
Ford sedan 1927, važinėtas tik

7000 mylių .............................. $285
Essex coach, 1926, pertaisytas ir

permalevotas .......................... $195
Jewett sedan, 1925 .................  $175

Visi karai pilnai įrengti su bum
periais, šviesomis, ekstra taperais, 
ir daug kitų ekstra, nauja maleva, 
vėliausių madų, garantuota.

Atdara vakarais ir nedėliomis 
są dieną. )

Halsted Auto Sales
2560 So. Halsted St.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

$250 CASH, PO $35 J MĖNESI IR 
daugiau, nauji 4-5-6 kambarių bun- 
galow, mediniai ir mūriniai, porčiai, 
tile vanos, skiepai, furnas šildomi, 
netoli mokyklos ir transportacijos, 
kaina $3600 iki $6500, matykit vaka
rais ir dienomis. Pirkit tiesiai nuo 
budavotojo. CONRAD P. SAVVIAK, 
7181 W. Grand Avė. Merrimac 9552.

LIETUVIU ATYDAI. Mes pa
statysim ant jūsų toto bile kokj 
bungalovv kokj nornt. Plieno kons- 
trukcijos, murini, irenjętą moderniš
kai ir ivesim plumbingą. Atsišaukit 
šiandie dėl apskaitl ia vi mo ir planų.

F. P. FURLOTT
2300 N. Sayer Avė., Merrimac 9076

vi-

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

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

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47 St.

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
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 biskj pasimokinti, 
jus galite tikti pelningam bizniui, 
pardavinėti Chevrolet automobilius, 
kurie viršija kitus karus išpardavi
me. Atsišaukit asmeniškai ir pami
nėkit šį skelbimą.

THE CHEVROLET DEALERS 
ASSOCIATION—Salesmen Training 
School, 801 Gossard Bldg. 108 East 
Ohio St., Chicago, IU.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA patyrusių moterų sorta- 
vimui skudurų. 2647 W. Chicago 
Avė.

$425

$450
$100
$550
$695

Dodge sedan perfect, 1927 ....... 1
Oldsmobile coupe, kaip naujas, 

1927 ...................................... 1
Ford tudor sedan, 1925 ........... I
Nash spec. Sedan, 1927 ........... I
Steevens Knight, 1926, 7 pas. i 
Essex sedan ir Coupes 1928. 

Didelis atpiginimas. 
Nauji Fordai 1928

Penkios dešimts kitų pasirinkimui 
McDERMOTT MOTOR SALES 

7186 S. Halsted St. Triangle 9330

$500.00
Kodėl negyvent savo locname na

me? Mokėti j savo kišenių tuos 
pačius pinigus kuriuos mokate už 
rendą. Mes turime likusių keletą 
mūrinių bungalovv kuruios galit pirk
ti $500 įmokėjus, kitus išmokėjimais. 
Randasi gražioje vietoje. Atsišaukit 
šianrie dėl pasikalbėjimo. O jei tu
rit lotą, mes jums galim pastatyti 
bile kokj namą, lengvais išmokėjimais. 
Tik veikit greit. Matykit Mr. Traut. 
B. CIMAGLIO & CO. Home Builders 

7168 and 7039 W. Grand Avė.

SPECIALIAI. 5 kamb. bungalow 
su octagon frontu. Vienas gražiau
sių namų Marquette Manor. Savi
ninkas turi parduoti ir numažins 
kainą nuo $9700 iki $8500. Tiktai 
$1000 cash reikia.

PASKOLA narnų savininkams nuo $100 
iki $500. be užtraukimo morglčių arba ki
tokio užtikrinimo paskola pataisymams, ap
mokėjimui taksų, asseamentų arba kitokių 
skolų. Greita pagelba. Prieinamos sąlygos.

CENTRAL FINANCE CO. 
Room 514, 

City State Bank Building 
128-180 N. Wel/s St.

Furnished Rooms
KAMBARYS rendon vienam vy

rui be valgio; 5636 S. Richmond St.

AUTOMOBILIŲ REIKIA. Augš- 
čiausios kainos mokamos už gerus 
vartotus automobilius, visokių 
dirbinių ir modelių. Atvežk 
karą ir sužinok musų kainas 
parkuosiant. Atdara vakarais ir 
deldieniais.

TURNER MOTOR SALES 
339 E. Garfield Blvd. 
Tel. Wentworth 4949

iš- 
savo 
prieš 

ne-

4 flatų mūrinis, visi po 5 kamb. 
apt. aržuolo trimas, garu šildomas, 
netoli Marquette Parko, savininkui 
kainavo $32,000, parduosiu už $27,000. 
Tik ne i mainus. Atsišaukit. 2521 W. 
63rd St. Telephone Prospect 8760.

Business Chances

PARDAVIMUI kriaučių šapa, prie
žastis liga. Atsišaukite į Barbernę, 
4500 So. Marshfield Avė.

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

KAMBARYS rendai. Pasirenduo- 
ja kambarys, švarus ir šviesus, garu 
apšildomas ir visi kiti parankumai, 
ant trečių lubų, dėl vieno ar dviejų 
vaikinų. 1325 S. 49th Ct., Cicero, III.

GERA proga detroitiškiam. Par
davimui kendžių Storas, restauran- 
tas, sykiu ir minkštų gėrimų; pa^ 
davimo priežastį patirsit ant vietos. 
3537 Michigan avė., Detroit, Mich.

Musical Instrumento
Mudkos Instrumentai

PARDAVIMUI confectionery, ciga
rų, cigaretų, saldainių, ice cream. Pi
giai, nes apleidžiu miestą. 1437 So. 
49 Court, Cicero, III.

Dešimts Stanko & Co.
Mainų

1. GasoIIno Stotis su garadžiumi ir 
salesrumiu.
šešių flatų muro namas Marquet- 
te Park.
šešių kambarių medinis vasarna
mis su nedideliu plotu žemės, 
prie gražios leikos, visiems lietu
viams žinomam Woodboro, Wis. 
miestelyj.
Trys muro krautuvės ant Kedzie 
prie pat dirbtuvių, dvi krautuvės 
išnuomuotos, o trečioje yra gro- 
semės rakandai. Kas nori vie
ną biznį atskirai, taipgi galima 
larduoti ar išnomuoti.
Dviejų flatų muro namas po 4 
cambarius ant Bridgeporto. 
teturiu flatų muro namas po 6 
cambarius su pečiais šildomas, 
Southsidėj.
Trijų flatų naujas muro namas, 
Ciceroj.

8. Bizniavas namas su krautuve ant 
Archer Avė.

9. Du lotai ant Archer Avė.
10. Vienas lotas ant Cicero Avė. Ci- 

ceros miestĮe.
Visus vlršminėtus dalykus mainy

sime ant didesnių arba mažesnių na
mų, farmų, lotų, biznių, gerų auto
mobilių ar ką turite Cnicagoje arba 
kituose miestuose.

STANKO CO.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

PARDUOSIU pigiai savo grojiklį 
pianą už $100. Roleliai, duet ben
čius ir cabinet, $25 įmokėti, .kitus 
nuo 3 
Taipgi 
kandai.

iki 6 mėnesių išmokėjimui.
5 kambariams gražus

S. CAMPBELL 
6512 S. Halsted St.

1 fl.

ra-

PARDUODU Lunch Room su fur- 
ničiais, pianas, Victrola, naujas coun- 
ters. Greitam pardavimui $500. Ar
ba mainysiu ant toto. Tel. Roosevelt 
7868. Atsišaukit vakarais.

PARDUOSIU labai pigiai savo 
grojiklį pianą už $100. Yra role- 
liai, benčius, kabinet, tik biskį įmo
kėti, kitus mėnesiniais išmokėjimais. 
6512 S. Halsted St. 1 fl.

PARDAVIMUI Grosemė, Delikat- 
tessen, Cigarų, Cigaretų, smulkme
nų ir merchandise krauiuvė. Turi 
būt greit parduota. Arti dirbtuvės, 
nėra tokio kito biznio aplink. Garu 
šildomi pagyvenimo kambariai.

4703 W. Roosevelt Rd.

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

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

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius. *

JUSTIN MACKIEWICH 
2342 So. Leavitt St 

Phone Canal 1678

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $800, imame legali nuošim
ti. Pinigus gausite i 12 valandą. 
Industrial Loan Service

Kampas Hermitage Ava.

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

į 2 dienas

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47 St

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

South Improvet Real Estate. $500 
iki $5000. Lengvais išmokėjimais.

WINT0N AND NARTEN 
6820 S. Halsted St.

PASKOLOS 1 IR 2 
MORGIČIAMS

5% iki 6 nuošimčių. Mažas komisas 
Atdaras nuo 9 ryto iki 9 vakaro

Capitol Realty & Inv.Co.
8089 Lawrance Avė.

Phone Independence 0440

Personai
 Asmenų

PAJIEŠKAU savo brolio Pranciš
kaus Micevičiaus seniai gyvena Phi- 
ladelphijoj, Pa. Turiu svarbų reikalą. 
Prašau jo paties arba kas apie jį 
žino pranešti, busiu dėkinga.

ADELĖ MATUZEVIcIENĖ 
9348 Loella Avė., So. Chicago, III.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

4 KAMBARIAMS, PILNAI, $185
I Tik $15 cash reikia 
Lengvais išmokėjimais pagal 

jūsų norą
Atdara vakarais utarninke, ketverge 

ir subatoj
Kessel Bros. Fum. Co.

4312 Cottage Grove Avė.

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

Pastatymas bile kur dykai.
Atdara vakarais.

__  „ , Ajax
Furnitūra Co. 1434 W. Madison St.

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

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61 st Street

Automobiles
NAUJI modeliai

Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 
ker Co. išleido naujus modelius, 
1929 metų, yra daug daugiau įrengti, 
nereikia tepti “gryzuoti”, kas 20 
tūkstančių mylių. Dictator Sedan 
pilnai įrengtas su bumperiais, su 
spare tire ir su parvežimu $1383.00. 
Comander Sedan taipgi su viskuo

ir Laurain “Spot Light” kaštuo
ja ....................   $1668.00

President “Stright Eight” 5 pas. pil
nai įrengtas kaštuoja .... $1855.00 
Manantys pirkti arba mainyti ant 

seno, meldžiu pamatyti mus, nes 
mes jau 5 metai kai parduolam 
Studebakers karus, ir jums užtikri
name teisingą patarnavimą.

MILDA AUTO SALES 
806-8 W. 31 St.
Victory 1696 '

D. KURAITIS ir A. KASULIS 
Savininkai

M & K Motor Sales
Chicagos seniausi ir atsakanėiausl vartotų 

karų pardavinėtojai, 100 garantuotų varjotų 
karų, pilnai įrengti, gerame mechnniAkame •tovyje, - .
$2000. 
šokioms 
mainais.

karai parduodami nuo 9180 iki 
Mes turime karą kuris tinka vl- 
reikalams. Cash, Ifimokfijimals,

0811-18 So. HtUaled 8b

PARDAVIMUI gerai apsimokantis 
lunch ruimis, priešais didelę dirbtu
vę. Nedeldieniais uždaryta. Savi
ninkas turi kitą biznį. 2551 W. 35 St.

Exchange—Mainai
KĄ TURITE MAINYMUI?

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

A. GRIGAS
8114 So.- Halsted Street 

Tel. Victory 4898

KĄ TURI MAINYTI?
8 apt., po 6 kambarius, 4529 N. 

Sawyer Avė.
4 apt. mūrinis, pečium ir furnas 

šildomas, geroj vietoj, mainysiu į 
bungalow arba lotą.

8 apt. po 4 kambarius kiekvienas, 
4700-10 Belden Avė.

Cash nereikia turėti mainant į 
šiuos namus.

Taipgi 2 nepaprastai bargenai, 
North West Side, 8 ir 10 kambarių 
namai. Tinkamas dėl rooming house.

MR. LINDMAN, 
Verną Real Estate Co. 

5007% Irving Park Blvd.

Farms For Sale
UkiaiPardavimui

Aš turiu dar likusių keletą farmų 
kurias parduosiu pigiai. Atsišaukit, 
rašykit arba telefonuokit. F. Mayne, 
509 East Ridge Road, Gary, Indiana.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

BARGENAS
2 flatai po 6 kambarius, karštu 

vandeniu šildomi, totas 50 pėdų plo
čio 165 pėdų ilgio, randasi arti 
Marquette Rd. 1 blokas nuo gatve- 
karių. Parduosiu pigiai, arba —1 
nysiu į Cottage, bungalow arba 

WALTER J. PAUL
6601 S. Western Republic
3286 W. 55th St. Hemlock

mai
totą.

4170
2389

PARDUODU 5 kambariu medinį 
namą, moderniškas, 75 pėdų totas, 
apsodintas gražiais medžiais. 8329 
W. 114 St.

6 KAMBARIŲ medinė cottage, 
furnas šildoma, elektros Šviesa, 2 ka
rų garažas, prie karų linijos, netoli 
bažnyčių ir mokyklų, kaina $4500, 
įmokėti $1000.

Atsišaukit prie savininko.
3759 S. Califomia Avė.

5076 Archer Avė.
Tel. Lafayette 6036

GERAI PASTATYTAS MEDINIS 
namas, mūriniu pamatu, furnas šil
domas, penki kambariai pirmame 
aukšte ir du miegojimui kambariai 
ant antro aukšto. Puikioj vietoj, 
netoli bažnyčių, transportacijos ir ne
toli Marquette Parko.

Nebrangiai
Pamatykit,

6629 S. Oakley Avė.
TURIU PARDUOTI savo 4 lotus 

už “Cash” arba mainysiu į bunga- 
low bei į nebrangu dviejų flatų na
muką, 2 latai randasi prie 58-tos 
gatvės prie pat So. Harlem Avė. 
Visi įrengimai; kiti 2 lotai prie 69 
Place, tarp Central Park Avė. ir 
Cravvford Avė. — vienas blokas nuo 
Marquette Parko — čia tiktai yra 
šalygatviai ir vanduo. Visi lotai po 
30 pėdų. Kreipkitės tiesiai prie lotų 
savininko

MICKEVIČIUS
• 1789 So. Halsted St.

NEGIRDĖTA PROGA, kas nori 
padaryti piningų. Didelis biznis, 
road house, gazo stotis, ice cream ir 
sandvičių standas, šokių salė ir sa- 
liunas. Darbo užtenka vienuolikai 
žmonių. Kas nori tokį gerą biznį, 
prašau nepraleisti progos. Mes par
duosime pigiai arba mainysime ant 
apartment namo. Vieta yra 17 
mylių nuo Milvvaukee Avė. gatve- 
karių, Higgins Road & Roselle Road 

šaukite,
Tel. Roselle 92

BIZNIERIŲ ATIDAI
Pardavimui vienas puikiausias biz

niavęs namas ant 59 gatvės, didelė 
krautuvė su 3 gyvenimui kambariais 
iš užpakalio, 6 kambariai su daktaro 
ofisu viršui, 8 karų garažas užpaka- 
kaly, visas įrengimas vėliausios ma
dos . Šis namas yra aukaujamas 
pardavimui ir turi būt parduotas iki 
rugpiučio 30. Taipgi bus parduotas 
už pirmą teisingą pasiūlymą. Prie 
progos galima ir biznį kartu nu
pirkti. Kas nori naudotis šia pro
ga, matykit savininką. 2710 W. 59 
St. Galimba matyti po 6 vakare. 
Subatoj ir nedėlioj visą dieną. Klau
skit Budris, 2 lubos. Tel. Prospect, 
6977 Real Estateninkams komišen.

PUSANTRO aukšto namas, 8 
kambarių, 3 kamb. skiepe, moder
niški parankumai. 2155 W. 22 PI. 
Tel. Merrimac 4561.

PARDAVIMUI arba mainymui biz 
niavas namas. 3955 Archer Avė.


