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Rockfordo miestas 
baisiai nukentėjo 

nuo tornado
Tarp daug užmuštu ir sužeistų 

žmonių yra ir lietuvių; du 
šimtai namų sugriauta

tūrių šimtų anuotų griaus
mais. Ispanijos valdovas sve
čiuosis čia tris dienas.

Vokiečiai prekiausią 
su sovietų Rusija tik 

maino pamatu
Atsižada duoti daugiau rusams 

kreditų; Estija ir Latvija 
kaip prekių apsimainymo 
bazės.

RYGA, rūgs. 16. — Bandę 
daryti su sovietų Rusija biznį 
ir pražudę arti 250 milionų do
lerių, Vokietijos ,pramoninkai 
nebenori rizikuoti prekyboje 
su sovietų trustais, sindikatais 
ir kooperatyvais. Pasak vokie
čių diplomatų Pabaltijy, nuo 
šio laiko vokiečių prekyba su 
rusais remsis tik mainais, o 
Latvija ir Estonija norimos pa
daryti kaip tokios prekybos 
bazės.

Užuot davusios kreditų so
vietų įstaigoms, kad galėtų 
gauti iš jų užsakymų, vokiečių 
firmos veda dabar pertraktaci- 
jas su Latvijos ir Estijos vy
riausybėmis dėl įsteigimo čia 
didelių prekių sandėlių, iš ku
rių prekės bus gabenamos j 
Rusiją, kai sovietai pristatys 
čia savo žaliąsias medžiagas.

Kaip atlyginimą už šitokias 
privilegijas, vokiečiai žada pa
vartoti savo įtakos sovietų val
džiai, kad ji pildytų savo tai
kos sutarčių su Latvija ir Es
tija provizijas, kuriomis abu 
tuodu kraštai turėtų teisės
aksphiatuoti sovietų miškus ir 
tuo bildu gauti iš sovietų atly 
ginimą tų nuostolių, kurių 
jiems padarė Raudonosios ar
mijos įsiveržimas 1918 metais

Socialistai Danijoje 
laimėjo 60,000 balsų 

daugiau 
■■■■■■■ , . »■

Praeitą penktadienį Danijoje 
įvyko rinkimai į aukštesniuo
sius ramus arba landtingą.

Amerikos žinių agentūros — 

bent Chicagos spauda—nieko 
apie tuos rinkimus nepraneša. 
Vienas tik Daily Ne\vs šešta
dienio leidiny įdėjo savo ko
respondento Kopenhagoje, Ed
garo Anselio Mosvrero, kable- 
gramą, kurioj jis tik pasi
džiaugia, kad tais rinkimais 
“socialistams vis dėlto nepavy
ko sunaikinti konservatorių 
kabinetą.”

Pasak korespondento, socia
listai dabar gavę 60,(MM) balsų 
daugiau, nekad praeitais rinki
mais, bet “vienintelis to rezul
tatas bus tik toks, kad dabarti
nė kabineto diduma sumažės 
nuo dešimties iki keturių.”

Tornadas, kuris praeitų pen
ktadienį atlankė Rockfordo 
miestą, padarė didžiausios pra
gaištas.

Kiek iki šiol žinoma, uštuo- 
ni žmonės buvo užmušti, daug 
sužeistų, kurių trisdešimt ketu
ri guli ligoninėse kritingoj pa
dėty, o šešių vis dar pasigen
dama ir manoma, kad jie te
bėra . griuvėsiuose palaidoti.

'Farp paduodamų užmuštų ir 
sužeistų yra ir lietuvių pavar
džių. Užmušti yra Antanas Mar
tiniais, 50 metų amžiaus, ir 
John Nauskis, 44 metų, fabri
ko darbininkas; tarp sužeistų 
yra Charles Kurliskus (?), 
Alatt Kučinskas, John Samela.

Tornado buvo sugriauti trys 
fabrikai ir trisdešimt gyvena
mų namų, o apie du šimtai na
mų taip apdraskyti, kad gy
venti juose nebegalima ir dėl 
to daug šeimų liko be pastogės.

14 žmonių žuvo per au
drų vakarų valstijose

SI()UX CITY, la., rūgs. 16.— 
Patikrintomis žiniomis, per 
siautusi praeita ketvirtadienį 
ciklonų Io\voj, Nebraskoj ir 
South I lakotoj ‘keturiolika 
žmonių buvo užmušta ir dau
giau kaip $1,000,000 medžiagi
nės žalos padaryta.

40 žmonių žuvo per ur
aganą Porto Rikoje
SAN JUAN, Porto Rika, 

rūgs. 16. — Siautęs pastaromis 
dienomis uraganas Porto Ri
koj, rytinėse San Domingo 
pakrantėse ir Bahamuose pa
darė milžiniškos pragaišties, 
siekiančios milionus dolerių, ir 
prarijo nemažiau kaip ketu
riasdešimt žmonių gyvybių.

Skaudžiausiai yra nukentėję 
San Juano miestas, kur apie 
70 nuoš. sostinės gyvenamų na
mų ir apie 40 nuoš. biznio tro
besių sunaikinta; Ponce mies
tas, kur dešimt ar daugiau 
žmonių užmušta ir 700 šeimų 
liko be pastogės, ir Humaco 
miestas, kur taipjau milžiniškos 
žalos padaryta ir nemažiau 
kaip trisdešimt žmonių užmuš
tu.

Mergelės salose labai nuken
tėjo St. Croix miestas. Daug 
namų sugriauta ir šimtai šei
mų liko be prieglaudos.

Bombos sprogimas rū
bų kompanijos įstaigoj

\VAUKESHA, Wis„ rūgs. 
16. — Ties David Adler and 
Sons Clothing kompanijos įs
taiga buvo išsprogdinta bomba. 
Bombos sprogimo buvo su
griautas trobesio priešakis ir 
sužeisti du žmonės, vienas jų 
sargas.

los kompanijos įstaigoj Mil- 
waukėj jau kelintas mėnuo tę
siasi streikas.

Aviatorius užsimušė 
aeroplanui nukritus
SANTA ANA, Cal., rūgs. 16. 

— Vienas lakūnas užsimušė, 
antras pavojingai susižeidė, jų 
aeroplanui nukritus žemėn.

Užsimušė Guy Fanscher iš 
Posadena, Cal., o jo draugas 
Calvin Ilansted nugabentas j 
ligoninę kritingoj padėty.

Aeroplanas užgavo na
mą; 3 lakūnai užsimušė

OAKLAND, Cal., rūgs. 16. 
— Du vyrai ir viena mergai
te užsimušė, jų aeroplanui at
simušus į vienus namus.

Užsimušė pilotas Clyde Ber- 
ry ir jo pasažieriai, Miss Jes- 
sie VVallace ir jos vyresnis 
brolis Thomas.

Ispanijos karalius atvy
ko j Stokholmą

STOKHOLMAS, Švedija, 
rūgs. 16. — Šiandie j Stok- 
holmą atvyko Ispanijos kara
lius Alfonsas. Jis pasitikta ke-

(Atlantic and Pacific Ph.no]

Leo Giaccarino, buvusia Rudolph Valentino treniruotojas, joja ant mulo ir arklio iš Cali- 
fornijos į Atlantiko pakrantę. Jis buvo sustojęs ir Chicagoj. / x
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Italija ims tardyt di
rižablio Italia 

katastrofą
ROMA, Italija, rūgs. 16. — 

Vyriausybė paskyrė specialę 
komisiją, kuri turės padaryti 
formali dirižablio Italia katas
trofos atšiaurėje tardymą.

Komisijos pirmininku paskir
tas admirolas Cagni.

Francija nori 7 bilio- 
nų dolerių už Reino 

evakuavima 
c

PARYŽIUS, rūgs. 16. —Už
sienio reikalų minislcris Bri- 
and vakar vėl išvyko į Genevą 
tęsti toliau derybas su vokie
čiais Reino krašto evakuavi- 
mo klausimu.

Ih’emjeras Poinearė ir jo 
kabinetas nutarė, ir užsienio 
reikalų ministerį Briandą in
struktavo, už Reino krašto 
evakuavimą reikalauti iš Vo
kietijos nemažiau kaip 7 bilio- 
nų dolerių, neatsižvelgiant į 
tai, kokių kitokių nusileidimų 
reikėtų padaryti.

Veiteris, praradęs dar
bą, nušovė tris asmenis

NEW YORKAS, rūgs. 16. — 
Praeitą ketvirtadienį 150-toj 
gatvėj rado nušautus tris žmo
nes, kuriuose pažinta John 
Pozella ir jo giminaičiai: Jo- 
seph ir Miehael Polzella.

Del baisios žmogžudybės bu
vo įtartas vienas Joscph La- 
tucca, 52 metų* amžiaus, iš 
darbo atleistas veiteris. Polici
jos kvočiamas, Latucca paga
liau prisipažino, kad jis, kitų 
trijų savo sėbrų padedamas, nu
šovęs visus tris Pozellas, ker
šydamas dėl to, kad per vieną 
jų jis netekęs darbo restorane.

Zeppelino ,bandos skri
dimas sutrukdytas

F1l1EDRICH S HAFEN, Vo
kietija, rūgs. 16. — Del stokos 
reikalingų oficialių leidimų, 
projektuotas ' milžiniško diri
žablio “Graf Zeppelin” bandos 
skridimas tapo atidėtas. Tuo 
dirižabliu Dr. Hugo Eckener 
žada skristi j Kaliforniją.

MEMPHIS, Tenn., rūgs. 16. 
— Trys ginkluoti plėšikai puo
lė vieną klubą, kame penkioli
ka asmenų lošė pokerį. Plėši
kai pasišlave iŠ pokerininkų 
$7,000.
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Lietuvos Žinios

Naujausias kursas 
ekonominėje sovietų 

Rusijos politikoj
įvairias savo pramones sovie

tu valdžia nutarė leisti sve
timiems kapitalistams eks- 
pluatuoti

MASKVA, rūgs. 16. — So
vietų valdžia paskelbė, kad ji 
daranti atmainų savo koncesijų 
teikimo politikoje. Įvairios 
pramones šakos, kurios iki šiol 
naudojo pati valstybė, dabar 
bus atdaros privatiniam kapi
talui naudoti.

Einant sovietų nutarimu, 
privatiidai pramoninkai gaus 
specialių privilegijų kasykloms 
naudoti, mašinoms dirbti, po- 
pierio tyrei, automobiliams, 
dirbtiniam šilkui ir išdirbtai 
odai gaminti.

Kitų, koncesijų bus teikiama 
transporto šakoj, metalurgi
joj, kuro gaminime, elektros 
įmonėse, miško pramonėj, cuk
raus auginime, pienininkystėj 
ir statybos pramonėje.

Koncesi ui ūkams bus leista 
žaliąją medžiagą, reikalingą į- 
monėms įsisteigti, importuotis 
iš užsienio be muito — jei tik 
tų medžiagų nėra pakanka
mai Rusijoj.

Visas kapitalas, kurį konce- 
sininkai vartos savo įmonėms 
įsisteigti, turi pareiti iš užsie
nio, ir tik vėliau, kai jau įmo
nės operuos, tam tikrą savo 
pelnų dalį koncesininkai galės 
suvartoki tolesniam įmonių ru- 
tulojimui.

Ateity koncesininkams bus 
“palengvinta” eksportuoti sve
timų kraštų pinigus, taipjau 
bus įvestas paprastesnis mo
kesnių (taksų) mokėjimo bū
das.

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Nenusistojęs oras ir kiek vė
siau; vidutinis majnąsis vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai 75° F.

Šiandie saulė teka 6:30, lei
džiasi 7:00. Mėnpo leidžiasi 
8:53 vakaro.

Argentina pasitrau
kia iš T. Sąjungos
BUENOS AIRES, rūgs. 16. 

— Argentinos deputatų rūmų 
biudžeto ko misija išbraukė iš 
sąmatų sumas, kurios buvo nu
matytos kaip Argentinos nario 
mokesnis Tautų Sąjungai. Tai 
reiškia, kad Argentina galuti
nai pasitraukia iš Sąjungos.

Rastos sudužusio aero
plano dalys — ne 

Amundseno
TROMSOE, Norvegija, nigs. 

16. — Išgriebtos jūrėse, į žie
mius nuo Tromsoe, aeroplano 
dalys, apie kurias iš karto bu
vo manoma, kad tai dalys 

Latham aeroplano, kuriuo 
kap. Amundsenas ir penki jo 
kompanionai išlėkė į atšiaurę j 
dirižablio Italia katastrofos au
kų ieškoti, pasirodė esą tik da
lys vieno vokiečių aeroplano, 
kuris prieš kiek laiko buvo 
Tromsoe taisomas ir kurio da
lis darbininkai buvo sumetę į ■ 
jūres. •

Bulgarija davė len
kams žemės sklypą 

sanatorijai

SOFIJA, Bulgarija, rūgs. 16. 
— Dėkinga lenkams už jų su
teiktą pašalpą nukentėjusioms 
per pastarąjį žemės drebėjimą 
bulgarams, Bulgarijos vyriau
sybė dovanojo Lenkijai didelį 
žemes sklypą netoli nuo Var
noj miesto, Juodųjų jūrių 
krante. Lenkai nori ten pasi
statyti didelę sanatoriją.

Teisėjas kirto žandan 
gubernatoriui

SHREVEPORT, La., rūgs. 
16. — Teisėjas Reynolds, kuris 
bandė gauti nominaciją į val
stijos aukščiausio teismo teisė 
jus, bet balsavimuose pralaimė
jo, susitikęs gatvėje valstijos 
gubernatorių Longą, vietoj at- i 
sakymo į pastarojo draugišką 
“good morning”, kirto jam į 
žandą. Teisėjas buvo pasimojęs 
ir antrą kartą kirsti, bet guber
natorius suskubo pasitraukti i 
šalį.

Manoma, kad teisėjas Rey
nolds pyko ant gubernatoriaus 
už tai, kad “praimeriuose” pa
starasis rėmė kito kandidatūrą.

Lenkų lėktuvos prie 
demarkacijos linijos
KAUNAS. — Rugpiučio 24 

d. ties demarklinija nuo Sei
nų pusės buvo atskridęs len
kų lėktuvas.

Skraidė lies Balandžių eže
ru ir demarkacijos linijoj 500 
metrų aukščio. Kiek paskrai- 
dęs nulėkė atgal.

Illinois angliakasiai 
patvirtino naują 

algų sutartį 
__ ______ _____ ____ _ »

Mažesnės algos sąlygos priim
tos nedidelė, 1,341 balso, 
dauguma. Kasyk’ns tuojau 
pradės operuoti

SPBINGF1ELD, 111., rūgs. 
16. — Visuotinis Illinois Ka
syklų Darbininkų unijos narių 
balsavimas dėl naujos algų su
tarties su samdytojais parodė 
kad už sutarties priėmimą pa
duota 26,834 balsų, o už atme
timą 25,493 balsai.

Tuo bildu sutartis priimta 
nedidelė, vos 1,311 balso, dau
guma.

Naujosios, tarp unijos vadų 
ir kasyklų savininkų atstovų 
padarytos algų sutarties sąly
gomis, angliakasiams bus mo
kama $6.10 dienai ir 91 centą 
už toną, kuomet einant Jack- 
sonvillės sutartimi buvo moka
ma $7.50 dienai ir $1.08 už 
toną.

Angliakasiams sutartį patvir
tinus, daugelis kasyklų kompa
nijų žada savo kasyklas pradė
ti operuoti šią savaitę.

Australijos uo^tų dar
bininkų streikas 

baigtas
MELBURNAS, Australija, rūgs. 
16. — Dokų darbininkų strei
kas, kuris nuo praeito antra
dienio buvo paraližavęs laivų 
judėjimą visuose Australijos uo 
stuose, pasibaigė. Streikininkai 
nutarė šį pirmadienį grįžti 
dirbti.

Irgi “čempionas”: su
valgė 15 svarų kopūstų

SPRINGFIEUD, Minu., rūgs 
16.— Raugintų kopūstų valgy
me “čempiono vainiką” čia 
laimėjo vienas C. Lautermilch: 
jis suvalgė 15 svarų ir 3^2 un 
cijo-s raugintų kopūstų.

Aeroplanu iškilo j dau- 
ses apie 5'/4 mylios .

DESSAU, Vokietija, rūgs. 16. 
— Inžinierius lakūnas Schinzin- 
ger sumušė visus aukštume 
skridimo rekordus. Junkero ae
roplanu jis buvo iškilęs į dau
gės 29,527 pėdas arba apie pus 
šeštos mylios.

Baisi audra Kinuose
Hangčau įlankoj 80 žvejų lai

vų paskendo ir 100 žmonių 
prigėrė

ŠANCHAJUS, Kinai, rūgs. 
16..— Kinų pakraštėse siautė 
smarki audra, vadinamas tifo 
nas. Hangčau įlankoj pasken
do aštuonios dešimtys žvejų 
puslaivių ir, kaip apskaičiuoja, 
apie Šimtas žvejų prigėrė.

Baisus atsitikimas 
Padoviny

Motina, išėjus iš proto, nužu
dė trip dukteris, vieną sūnų 
ir pati nusižudė

PADOVINYS. — čia ramiai 
sau gyveno ūkininkas Petruš- 
ka, kuris turėjo vieną sūnų 
ir dvi dukteris. Vvriausiai te
ko tėvo ūkis (apie 11 ha že
mes). Prieš aštuonis metus to
ji duktė ištekėjo už kaž kokio 
Dembinsko, gana šykštaus ir 
pikto vyro. Per trumpą gyve
nimo laiką jie suspėjo dvigu
bai padidinti savo žemę (pri
pirko 10 ha); vaikų prigyve
no ponketjj. Jokių samdininkų 
neėmė, abu dirbo ir gyveno 
labai sunkiai: daug dirbo, ma
žai miegojo, blogai 'maitinosi, 
kad tik kokį centą kitą sutau
pytų. Moterį vyras nuolatos 
barė, kad ji per mažai linku
si į Dievą ir t. t. Galų gale 
vyras nupirko nupirko žmonai 
kaž kokią “Peklišką knygą” ir 
vertė ją skaityti ir sekti. Ir 
štai to pasėka: pradeda jai 
silpnėti protas, prisiskaičiusi 
pradeda nugąstauti, vėliau ki
tus “gero” ir “tikro” tikėji
mo mokyti ir, pagaliau, visai 
nustoja proto. Dar mėgino pas 
daktarus važiuoti, į psichiatri
nę ligoninę vežė, bet nieko ne
pagelbėjo. Visą laiką laikyda
vosi ramiai, tarsi normali bu
vo, bet “pamokslus” ir tikėji
mo liesas visiems aiškindavo. 
Vyras ir kiti namiškiai nuo 
jos šalmdavosi, sTengdavtis ją 
vieną palikti, nes tada visai 
nusiramindavo. Paskiausiu lai
ku ligonė, ėmė įrodinėti, kad 
vaikai, ypač mažieji, nereika
lingi, tik vargą vargsta...

Ir štai rugį). 24 d., kada jos 
vyras buvo išvažiavęs į malū
ną, o senas tėvas išėjo meške
rioti, ji sumetė tris savo duk
teris į šulinį, o ketvirtą — 
mažiausią, apie 8 mėnesių, lo
voje pasmaugė ir pati įšoko 
šuliniu ir prigėrė.

Vyriausias berniukas apie 
7^2 metų liko gyvas, nes tuo 
kart laukuose ganė gyvulius.

Baisus reginys: keturi lavo
nai kieme guli, penktasis lo
voje ir visi nuo motinos ran
kos žuvę! Aplinkiniai žmonės 
kalba, kad viskas tas atsitiko 
dėl “pekliškos” knygos.

Tauragės byla
Ryšy su Tauragės sukilimu 

atsakomybėn traukiami 
122 asmenys

“Lietuvos Aidas” praneša, 
kad Tauragės sukilimo bylos 
tardymas jau esąs faktinai už
baigtas. Belikę tik atlikti kai 
kurie formalumai.

Kalbamoj byloj traukiami 
atsakomybėn 122 kaltinamieji. 
Iš jų 50 asmenų suimta, 4 yra 
[Milicijos priežiūroj ir 2 išlei
sti už įkaitą. Kiti 66 kaltina
mieji nesurasti ir jųjų byla 
liko išskirta.

laidomoji valdžia išklausi
nėjo ir pritraukė prie bylos 
227 liudytojus. Visa tos bylos 
medžiaga sudaro 10 tomų. 
Kaltinamojo akto surašymas 
ir bylos paruošimas nagrinėji
mui užtruks nemažiau kaip 2 
mėnesiu.

Klijavo proklamacijas
KAUNAS. — Rugpiučio 29, 

2 vai. naktį, prie Aleksoto til
to buvo sulaikyti du žydai, 
vyras ir moteris, klijavę prieš
valstybines į>roklamaC|ijas.
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Kaip žinoma, “Naujienos” 
kas metai rengia ekskursijas į 
Lietuvą. Progai pasitaikius te
ko ir man vadovauti “Naujie
nų” ekskursijai gegužės 29 d., 
laivu “Lituania” Paltie Ame
rican linija. Reikia pasakyti, 
kad Buitie American linija yra 
viena patogiausių lietuviams 
važiuoti tiesiai j Klaipėdą be 
persėdimo. L5e to B. A. L.. la.i- 
VaKortė pigesne, o patarnavi
mas ir maistas geras. Laivo 
viršininkai mandagus: su vi
sais kalbasi ir pietuose kartu 
dalyvauja. Važiuojant United 
States Lines arba Franci jos 

laivais, nepatogu tuo, kad šie 
laivai eina tiktai j Cherbourgą 
arba Plymouth. O iš ten reikia

NAUJIENOS. Chicago. H
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| Atlantic and Facllio Photo}

'Stinson — Detroiter monoplanas, kuris nukrito į Rock upę, užmušdamas aviatorių M. E.

Įspūdžiai iš Lietuvos
---------------------Rašo M. J. Šileikis................. - ............... '

sustoja, bet muitinė vistik žiū
rės bagažus.

Atgal grįžtantiems amerikie
čiams nereikia atlikti karanti- 
nos formalumų. įlipai į laivą 
ir važiuok kai ponas, bi tik tu
ri laivakortę užregistruotą, kad 
tą ir tą dieną išplauki.

------- XXX--------
Žinau, kad Amerikos lietu- 

■viai iiileiftiiKjpisi I.ietuva. 
Ihiug kas mane asmeniškai 

klausinėja: “Kas nauja girdėt 
Lietuvoj”. Daug ko pasakyt 
apie Lietuvą aš negaliu, nes 
neilgai ten buvau, o daugiau 
laiko praleidau būdamas pas 
tėvus provincijoj. Jau pirmiau 
buvau kaip ką rašęs “Naujie
nose” iš kelionės įspūdžių. Jei-

važiuoti traukiniu arba mažes
niu laivu iki Klaipėdos. Trauki
niu važiuojant, sienose1 dhro 
muitinės reviziją. O tokių re
vizijų būna net keturios: Fran- 
cijos, Belgijos, Vokietijos ir 
Lietuvos sienose. | Bremeną 
važiuojant reikia važiuoti trau
kiniu per Vokietiją. Vokieti
joj traukiniuose, kaip važiavu
sieji pasakoja, esti labai daug 
prisigrūdusių žmonių. Važiuo
jant per aukščiau minėtas vals
tybes reikia turėti vizas. Bet 
blogumas yra tas, kad muitinės 
daug , privargina žmones per
žiūrint jų bagažus.

Atgal grįštant galima važiuo
ti iš Klaipėdos Danzigan ma
žesniu laivu arba iš Kauno 
traukiniu tiesiai Danzigan. 
Taipjau galime važiuoti ir per 
Franciją, per Cherbourgo uos
tą, jeigu B. A. L. laivas ten

MURINI3 arba MEDINIS j
Geros rųšies pastatyti garažai

$10 jmokėti v
21 mėnesiams išmokėjimui

Mes specializuojamas budnvojime i 
garažų, parčių, sunparlor, pakeliam' 
namus, dedam cementinius pamatus,! 
pertaisome ir statome vasarnamius.

Jei jus turile lotą ir norite pasi
statyti namą, mes pastatysime ir fi
nansuosime ji. Del tolimesnių in
formacijų šaukite, rašykite arba at
siųskite kuponą už toki darbą kuri į 
jus interesuoiatės.

Į Į Garažas

J Porčius

Į Į Namo pakėlimas
j Cementinis pamatas

pj Abclnas pertaisymas

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

Adresas ...............................................—

Quality Construction Co. .
North Shore ofisas ir Y’trdai 

4538 W. Addison St. 
Telephone Avenua 4718

................... ........... .. ■. —.-------

LEISKIT MANE PA
SAKYT JUMS 

Dovanai Patarimas
Pavelykit D-rui C. C. Singley 

patarti jums. Jis yra patyręs 
visose ligose. Jis turi 40 metų 
praktikos ir gali gydyti sifilį, 
nerviškumo, draugijines ligas, 
pagelbės jums, atgauti vyrišku
mą, faktinai jis gali subudavoti 
iki tokio vyro koks buvote pir
miau. Ten yra tik vienas pasto
vus ir tikras gydymas ir jis 
vartoja jį.

Dr. C.C. Singley M.D.
20 W. Jackson Bcul.

Suitc 1615, 
Phonc Harrison 0150

Valandos nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų., nedėlioj 
nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų

Virginia 20 54 

įjOSEPH VILIMAS 
t 4 .r, •,,

1 ... /TV u m u- S t a t y mo 
KONTRAKTORIUS 

4558 S.',Waahtetihw Avė. Chicago, III

gu kam pasirodys netiesa, te
gul ateinantį pavasarį patys 
važiuoja į Lietuvą, ir nesigailės 
tatai padarę. Nereikia bijoti val
džios. Niekas amerikiečių ten 
nekliudo, bet priešingai — pri
ima juos nuoširdžiai.

Tiesa, Lietuva turi daug prie
šų, apsupta daugelio valstybių. 
Ji turi būti sargyboje nuo Len
kų puolimo ir daugelio kitų.prie
šų. Pasiklausius žmonių nuomo
nių, girdi sako, kad tvarka Lie
tuvoj esanti gera. Esą ši val
džia išnaikino plėšikus. Dides
niuose kaimuose yra policinin
kas. Provincijoj arklių vogimas
ėjęs pilnu smarkumu, o dabar 
visi džiaugiasi, kad ramu.

šiemet Lietuvoj buvo nepa
prastai lietinga vasara. Iš pa
vasario pasodintos bulvės supu
vo, rugiai išmirko ir pievos ne
sužėlė, nes oras buvo gana šal
tas. Ūkininkai dėl lietaus turė
jo daug nuostolių. Valsčiuose 
buvo atvažiavę agronomai ap
skaičiuoti ūkininkų nuostolius. 
Mat, valdžia asignavo milionus 
litų atlyginimui ūkininkams pa
darytų nuostolių. Daug ūkinin
kų nėjo užsirašyti. Sakė, kol 
gausi atlyginimą, tai daugiau bė
dos turėsi. Bet dauguma ūki
ninkų džiaugiasi, kad valdžia pa
deda jiems. Be to, valdžia savo 
lėšomis nusausina pievas: kasa 
upes ir revus, kad vanduo nu
sektų ir pievos butų geros. Ži
noma, ūkininkai, kurių laukuose 
bus iškasti rėvai turės sumokėti 
valdžiai iškasimo lėšas. Bet to- 
kis išmokėjimas yra padarytas 
lengvomis sąlygomis ir daugeliui 
metų terminas.

--------XXX—----
Ežerėlių apskrity, kur yra 

daug smiltynų, vadinama tre
čios rūšies žemė, reikalinga ji 
taisyti. Buvo atvažiavę valdžios 
lėšomis agronomai duoti ūkinin
kams patarimus, kaip tokią že
mę pataisyti, kad j i’butų naši. 
Ūkininkai agronomus išvijo iš 
kaimų. Musų ūkininkai daugu
moj gyvena senovišku budu, ne
sistengia ir nemoka savo ukius 
tvarkyti kaip reikia, bet nepri
ima ir gerų patarimų. Bet daug 
yra gerų ūkininkų. Geri ūki
ninkai kad ir netaip gerose že
mėse sėja lubiną, aria plūgais. 
Jie netingi aparti rugienas ant 
žiemos, kad išpūtų ir neužželtų 
velėna. Daug ūkininkų turi ir 
traktorius. Kuliamą mašiną tu
ri kiekvienas geresnis ūkininkas.

------- XXX-------
Kai iš šalies žiuri, Lietuvoj 

ramu. Kaune yra karo stovis, 
bet karo stovio provincijoj nė
ra. Naktį Kaune po pirmos va
landos iki 4 ryto negalima val
kiotis kas neturi leidimo.

------- XXX--------
Darbai Kaune eina pilnu smar

kumu: statoma daug naujų mū
rinių trobesių. Laisvės Alėjoj 
dabar baigiama statyti du dide
li kino teatrai. Emisijos ban
kas jau baigtas statyti. Tas 
bankas kainavęs septynis milio
nus litų. Remontuojama seni
namai; asfaltuojamos gatvės ir 
vedama kanalizacija. Rimtai 
pradėta rūpintis panaik i n t i 
“konkę”, kuria važiuodamas ant 

, vestuvių pataikai ant krikštynų. 
• “Konkę” gal jau senai butų pa
naikinę, bet žydeliai turi padarę! 
i kontraktą ilgam terminui. Tas
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Planuokite DABAR 
Rudenį Praleisti LIETUVOJE
SPALIO MENESIO IŠPLAUKIMAI:

S.S. Pres. Harding....Spalio 3-311 S.S. Pres. Roosevelt...Spalio 10
S.S. Leviathan ,........Spalio 6-24 | S.S. Geo. Washington..Spalio 17

S.S. Rcpublic...................Spalio 20
Visi laivai be S.S. Leviathan plaukia tiesiai i Brcmen.

S.S. Leviathan plaukia per Chcrbourg.
Pirkite laivakortes į abu galu!
Sugrįžimo leidimus nepiliečiai turi išsirūpinti bent mėnesi pirm 

išplaukimo.
Del smulkesnių informacijų klauskite savo vietos agentų arba 

rašykite pas
Hadley iš VVarren, O., ir sužeisdamas 4 pasaži-erius.

kontraktas dar nėra išsibaigęs. 
Miestas darė pasiūlymą nupirk
ti konkę, bet žydeliai užprašė 
keleto milionų litų už nieko ne
vertą “konkę”.

------- XXX-------
Pramonė irgi kruta. Palemo

no fabrikas dirba geras plytas. 
Vailokaičio (pirmiau buvusi Smi
to) geležies fabrikai dirba ukiui 
padargus ir kitokius geležies 
dirbinius.

Kaune visur matai naujus A- 
merikos automobilius. O tokių 
automobilių Kaune yra gana 
daug. Kur negalima susisiekti 
geležinkeliais, kursuoja autobu
sai. žodžiu, Lietuva toli pažen
gusi progresu. Prie caro pro
vincijos pašto įstaigose nebuvo 
telefonų, elektros šviesos, o da
bar yra ir telefonai, telegrafas 
ir elektros šviesa. Kiekvienas 
didesnis kaimas turi pradžios 
mokyklą. Yra ir pieno perdirbi
mo fabrikai. Ūkininkai veža pie
ną ir parduoda pienynėms.

----- -XXX------
Jaunimas Lietuvoj jau ne tas, 

kas buvo prieš penkiolika metų. 
Jaunimas skaito laikrašičus, ren
gia gegužines. Panelės dainuo
ja jau naujas daineles. Jau ir 
rėdosi, kas išgali, sulig miesto 
mados, liet seniai koki buvo, 
toki ir yra. Seniai mažai tenu
simano ir apie politiką. Paklau
siau kartą: “Kas yra Lietuvos 
ministerių pirmininku?” Senas 
ūkininkas atsakė: “Vaikeli, kai 
buvo caras, tai ir tvarka buvo. 
Dabar jiems reikia visokių mini
sterių ir balsavimų. Visokį ‘ma- 
k ratai’ liepia balsuoti už nume
rį pirmą, penktą ir tt. Žinok 
tu, ko jie nori iš musų”.

Jaunimas nėra tiek davatkiš
kas kaip senieji. Tėvai vadina 
savo vaikus bolševikais, kad šie 
neina į bažnyčią ir šventadie
niais dirbą. Pavyzdžiui, šiemet 
lietinga vasara. Nuplautas šie
nas pusta. Vieną nedėldienį su
stojo lietus ir vėjui pučiant pra- 
džiuvo šienas. Vienas jaunuo
lis nuėjęs pavartė šieną, kad ge
riau džiutų. Pavakary apsiniau
kė. Jisai pasikinkęs arklį atve
žė šieną fiamo. Ūkininkai įnir
to ant jo, kad šventadieny dir
ba. Negana to. Vaikinas pasa
kė: “Giera melstis, kaip pilvas 
sotus, o kai badu dvėsite, tai 
Dievo nepavalgysite”. Kaimynai 
apšaukė jį eretiku ir bolševiku. 
Kas neina į bažnyčią, tai nėra 
jam ramybės nė tarp šeimos, nė 
tarp kaimynų.

Davatkos dažnai skundžia sa
vo kaimynus policijai, buk jie 
esą bolševikai, kuomet jie yra 
tiktai laisvi. Bet už laisvamany- 
bę policija nieko nedaro, tai rei
kia apšaukti juos bolševikų var
du. Bet policija gerai žino to
kius davatkų darbus. Jeigu no
ri “įkišti” kaimyną, tai reikia 
kur nors gauti bolševikiškos li
teratūros ir paslėpti kaimyno 
namuose, o tada atvesti policiją.

Vienas mokytojas pasakė: 
“Tokiems žmonėms reikalinga 
meksikoniška tvarka.” Per ka
rą žmonės pasidarė gana atkak-, 
lųs ir žiaurus. Jie skundžia sa
vo kaimynus policijai piktumą 
ant jų turėdami. Policija gavus 
skundą, suprantama, turi ką 
nors daryti.

Pasakojo man, kaip karo me
tu kai kurie ukininkai pabėgė
lių trobas uždegdavę. Padegę 
trobas nakties metu, žiūrėdavę 
į ugnį, nes “gražu” buvę.

Del aukštosios valdžios uki
ninkai paprastai nesiskundžia. 
Bet yra vietų, kur mažieji val
dininkai kartais padaro šunybių. 
Ežerėlių apskrities viršininkas 
ar kokis kitas valdininkas, lie
pęs ūkininkams atvežti nuo ka
ro likusias vielas. Sako, tos vie
los priklausančios valdžiai. Kas 
neatveš vielų, bus nubaustas po 
šimtą litų. Ukininkai, bijodami, 
kad nebūtų nubausti net iš tvo
rų išlupo vielas ir nuvežė. Pa
sirodė, kad valdininkai tas vielas 
pardavė žydams, o pinigus sau 
suvartoję.

------- XXX-------

Čia nupiešiu vieną atsitikimą, 
kurį pats mačiau. Tai buvo kra
ta mano švogerio namuose.

Birželio 23 d' esant man pas 
tėvus Liminėlių kaime, Ežerėlių 
apskrity, su vienu Kauno moky
toju nuėjome į Murmuliškių kai
mą pas mano'$vogerį Joną Miš
kinį į svečius. Mano švogerio 
Miškinio sūnūs veda Lietuvos 
Koperacijos Banko Smulkaus 
Kredito Skyrių, ir pieno perdir
bimo dirbtuvę. Kaimynai turi 
ant jo pyktį dėl to, kad jiasi 
yra val.-liaudininkas ir laisvas 
žmogus. Besirengiant mums ei
ti pirtin, atbildėjo dvi padvados 
su kriminaline policija ir dviem 
kaimynais liudininkais. Apsu
po namą. Iškarto neleido nie
kam iš stubos išeiti. Moterys 
nusigando neprašytų svečių. Įė
jo stubon du vyrai civiliais rū
bais, skustom galvom, o vienas 
kriminalinės policijos uniformoj. 
Visi jie gana tipingi charakte
riai. Policininkas tipiškas mas
kolius su barzda ir gana sunkiai 
kalba lietuviškai Jo pavardė y- 
ra Čicplo. Čieplo tuoj suriko: 
“K stienke!” Kiti du pasigyrė, 
kad kaimynai esą įskundę Joną 
Miškinį, buk jis esąs bolševikas, 
Plečkaičio draugas ir turįs Pleč
kaičio plakatų. Bet nepasakė 
kokie kaimynai jį įskundė. 
Skundas esą paduotas raštu į 
Kauną. Mes, esą, dabar darysi
me kratą. Tuoj pradėjo namuo
se viską krėsti. Suėmė visus 
Liet. Kop. Banko dokumentus, 
knygas, pienynęs knygas, viso
kius popiergalius, laikraščius, 
nulupinėjo nuo sienų plakatus, 
kur tik pamatė raudoną popier
galį, vis pasiėmė. Mudu su mo
kytoju sėdime užu stalo ir šyp
somės. Policininkas atsisėda 
prie stalo, tai vėl bėga laukan. 
Policininkas čieplo girtas griu
vinėja. Pradeda ir prie musų 
kabinėtis. Klausia kas mes per 
vieni esame, ko mes čia atėję. 
Pasisakome, kas esam, čieplo 
ironiškai nusišypso, atiduoda

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai 

mums “saliutą”, prisėda, atsi
stoja ir paklausia:

—Galima, — atsakome.
Paduoda jis man papirosą ir 

sako:
—Musų papirosai geresni, ne 

kad jūsų.x
—Man geriau patinka ameri

koniškas “Camel” — atkirtau 
aš.

—A, Amerikoj geriau, ge
riau...

čieplo ir vėl bėga į virtuvę. 
Ten jisai baido moteris:

—Strošnas dielas ką mes ra
dome. Statysime “k stienke, k 
stienke.” Mano armija laukia 
(parodo per langą pirštu) šitam 
pušinėlyje.

Mes manėme, kad čieplo yra 
tiktai girtas, bet vėliau sužino
jome, kad jis yra buvęs bepro
čių name, dabar tarnauja krimi
nalinėje policijoj. Čicplo ir vėl 
atsisėdo sale musų. Pradėjo 
skaityti mano rašytą laišką iš 
Amerikos Jonui Miškiniui. Bet 
buvo tiek girtas, kad neperskai
to, nors laiškas rašytas rašomą
ja mašinėle. Taria žodį lietuviš
kai, kitą Rusiškai. O ant galo 
pradeda mane mokyti lietuvių 
kalbos. Bet skustagalvis atima 
iš jo laišką ir pasideda j grobio 
skyrių, ką tai pažymėjęs ant 
voko. Čieplo užsirūko‘papirosą 
ir pradeda:

Ar žinote mažą valstybėlę?
—'Kokią valstybėlę? — už

klausiau aš.
—Tai Italija. Labai simpa

tinga mums šalis.
—Aha! — pastebėjo mokyto

jas.
—Mes norime ir Lietuvą to

kia padaryt.
Tam, policininkui nebuvo rei

kalo aiškinti, kad jis nori ‘Lie
tuvą tokia padaryti.” Mes už jį 
geriau žinome.

Kai jau surinko visus popie
rius, bet tuo tarpu nerado nė 
Plečkaičio plakatų (jų ten ir ne
buvo), nė kitų įtartinų popierių, 
susikrovė vežiman. Išsivežė kar
tu ir Joną Miškinį į Ežerėnus 
pas tardytoją.

Ištardę Miškinį paleido. Bot 
visgi ėmė jiems dvi savaites, 
kol ištardė. Be to atėmė jam 
pasą.

(Bus daugiau)

United States Lines
110 So. Dearhorn SU Chicago, III. 45 Broadvvay, New York City

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1-2 ir 3 MORGIČIAMS

Eighteenth Bond & Mortgage Organization
L F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

1618 West 18-ta Gatvė
I

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

908 W. 14 St., 2 blokai į vakarus nuo Halsted St. 
Phone Canal 2514—2545

| Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
I Specialistas gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti 
i negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
I zaininaviinas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 

sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina- 
vimo — kas jums yra.

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

Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių
‘ CHICAGO, ILLINOIS

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

lg.TM-r.-g--------------- ----- ■■■«■------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------

$2.50

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBES” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta .........._............
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

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

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .......................................... $3.00
šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta 'visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paštas.

KAUNO ALBUMAS ......................................................
Knvga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto

VINCO KRfiVfiS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ...... -.............. $7.D0
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ......................................................... 50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS  ................ .........................;— 55c
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

50c

193 Grand Street Brooklyn, N. Y

Vieną Minutę Prie Telefono-Ar Visą Dieną Prie Katilo?

Archer We.t Wash Laundry
3857-3867 Archer Aveuue Visi telefonai Lafayette 9211

 ... •' , / .. ' ’ -J

UODUGNŲS tyrimai parodė, kad skalbimo diena suvartoja daug daugiau moteries energijos, negu 
visos kitos jos šeiminiškos pareigos, kartu paimtos. Be to tai yra nemalonus darbas — purvinas 
ir vargingas. Moderninė moteris siunčia visko i .^nlbyklą.

r
WET WASH

Išplauti mink štame 
muiliname vandenyje 
ir išimti beveik sausiu

Seredomis, Ketvergais^ 
ir Pėtnyčiomis

20 svarų $1.00
<_____________________ /

r >
HYDRO

Visi “flat” skalbiniai 
gražiai išprašyti ir su
dėti. Nešiojamieji dai
ktai sugrąžinami drė
gni.

ROUGH DRY
(Ore išdžiovinti)

Visi “flat” skalbiniai 
išprašyti ir sudėti. 
Nešiojamieji daiktai^ 
sugrąžinami sausi.

ALL-PREST
Pilnas skalbyklos pa
tarnavimas. Viskas 
gražiai išplauta ir iš
prašyta, prirengta var
tojimui. Iškrakmolyta 
kur reikalinga. Pil
niausias ir geriausias 
patarnavimas.

5 sv. nešiojamų daiktą
5 sv. “flat” daiktų 

$1.67
L_____________________ /

Seredomis, Ketvergais 
ir Pčtnyčiomis.

20 svarų $1.50 
_________________ j

15 svarų $1.60
Kiekvienas priedinis 

svaras 9c
L_________________ ž

“KUR KAINA YRA TA PATI, KODĖL NEIMTI GERIAUSI?”
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MUSŲ MOTERIMS
-----------------------------Veda Dora Vilkienė--------------------------

TOMATŲ SRIUBA COD” ŽUVIES RITULIAI

3 K* puoduko virtų tomatų 
šakutes petruškų 
lapukas

juodus pipirus 
gvazdikus
riekutes svogūnų

2 U, šaukštuko cukraus
2M.» puoduko 

padaryto iš 
sviesto.

3

6

baltojo dažalo 
pieno, miltų ir

2

kartu, 
vandenį

su prieskoniaisVirk tomatus
5 minutes, perkošk per sietą— 
turėsi 2 puoduku— jeigu butų 
mažiaus, dapilk vandens. Su
maišyk 2 puoduku tomatų su 
2l/o baltojo dažalo ir supilus 
dviguban puodan gerai įkaitink, 
bet neduok užvirti.

puodukai smulkiai supjaus
tytų bulvių
puodukas sutrupintos žu
vies 
kiaušinis
šaukštas Crisco.

Virk bulves ir žuvį 
Kaip išvirs, nusunk
ir sumaišyk su šaukštu. Pridėk 
išplaktą kiaušinį, druską ir iš- 
tarpytą Crisco. Jeigu nori, gali 
vietoj Crisco vartoti sviestą ar
ba taukus. Padaryk bandutes 
ir kepk giliuose taukuose. Pa
duok karštus su baltu arba to
matų dažai u arba su daržovėm.

KEPTOS MORKVOS

Jeigu nenori tirštos sriubos, 
tai vietoj baltojo dažalo, gali 
vartoti saldžios Smetonos ir 
sviesto.

Paduok karštą su įkaitintais 
ir sviestu apteptais krekėsais. 
Jeigu kam tinka, tai prieš dė
siant krekėsus pečiun, gali ap
tepti amerikonišku suriu. o 
paskui pakepinti — bus ska
niau.

Supiaustyk nuvalytas mork- 
vas, taip kaip tinka, tik vieną 
atsimink idant riekutės butų 
plonos. Įmerk pienan, paskui 
miltuosna ir kepk taukuose, 

nori, gali įmerkti į kiau- 
ir j baltos duonos trupi- 
Valgyk vienus arba su

Jeigu 
šinius 
nius. 
mėsa.

MĖLYNIŲ KEPINYS

MADOS

3252

kvorta virty molynių 
riekutės citrinos
šaukštai sviesto
puoduku gerųjų miltų 
šaukštukai baking pauderio 
puodukas druskos

P/2 puoduko cukraus

2

3252 — Jaunai panelei puiki suk
nelė. Galima siūdinti iš lengvo šil
ko ir padabinti aksomu. Sukirp
tos mieros 6, 8, 12 ir 14 metų.

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:

Naujienų: Pattem Dept., J739 So. 
Halsted St, Chicago, 111.

NAUJIENOS, Chicago, ,HL 
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5 Šaukštai taukų
2Vj šaukšto milko
Iv puoduko vandens
Supilk uogas išsviestuotan 

indan, pridėk citrinų riekutes. 
Ant viršaus uždėk šmotukus 
sviesto. Padaryk tešlą kaip dėl 
pajų, iškočiok, uždėk ant vir
šaus uogų. Padaryk tešloj ski- 
lutea su šakute. Kepk karšta
me pečiuje 30 minutų. Paduok 
karštą arba šaltą—geriau karš
tą—nes tešla bus skanesnė.

t ’ *
ir duok virti pakol sutirštės. 
Nuimk nuo ugnies, pridėk per
koštus per sietą bananus, ir ge
rai išplaktus kiaušinio balty
mus. Atšaldyk ir paduok sta
lan stikliniuose induose. Ap
dėk išplakta, saldžia Smetona.

, ***»„<m,■***»*■—. ■*.„,    ... .

GREITAS, BALTAS KĖKSAS

•v

PUDINGAS ALA LOUISIANA

4 puodukai pieno 
puoduko molasses

’/u puoduko virtų nuplautų 
ryžių

V-j šaukštuko cinamonų
l/j šaukštuko druskos
Y2 puoduko razinkų
Viską kartu sumaišyk ir kepk 

nekarštame pečiuje 2l/a valan
dų. Maišyk kokius 4 kartus 
pirmą valandą; kaip pamaišysi 
4 kartą, pridėk 3 šaukštukus 
sviesto. Paduok stalan karštą 
arba šalta su saldžia Smetona, s

BANANŲ “MAPLE” TAPIOKA

1 kvorta pieno
l/j puoduko minute tapioka
% puoduko “maple” sirapo
*/o šaukštuko druskos
2 kiaušiniu
3 prinokusius bananus
1 šaukštukas vanilijos
Užkaisk pieną dvigubame 

puode. Pridėk tapioka, siropą, 
ir druskos ir virk 15 minutų, 
nuolat maišydama. Išplak 
kiaušinio trynius. Užpilk tru
putį virtos topiokos ir supilk 
prie tapiokos, greit maišydama

Jus Niekad
Nežinosit

Kol Neparagąusit Jo
DRAUGAI yra jums be abejonės pasakoję apie 

didelį gardumą Bowinans Pieno. “Toks ge
ras!’’ jie sako. “Toks saldus, toks riebus, 

toks viršijantis skonyje.”
Gal bus ir jus norėjote išbandyti Bowmans Pieną. 
Ir suprantama jus norit geriausio. Kodėl tad ne
paragauti dėl išbandymo šiandie? Po to kas jau 
sakyta ir padaryta, tai yra vienintelis buds DASI- 
ŽINOJIMUI.
Paimk Bowmans pieną išbandymui. Pasižiūrėk 
kiek daug jūsų kaimynų ir draugų vartoja jį. Per
sitikrink kaip saldus ir gardus jis yra — kaip rie
bus ir tyras — kaip viršijantis savo skonyje.
Užsisakyk iš paklusnaus Bowmans pienininko, ku
ris praeina jūsų duris, ar telefonuok Superior 6800.

DAIR.Y COMPANY

MiIX /
(Adresas)

Per 52 Metus Vadovaujantis Ryšyje
(Miestas ir valst.)

TUBBY 3 x

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

siųsti man pavyzdį No ---------------

Mieros —............... . per krutinę

The Sleuth Investigates

MOLASSES PYRAGAIČIAI

puodukas Molasses 
puodukas rusvo cukraus 
kiaušiniai, gerai išplak 
šaukštuku sodos 
šaukštuku imbiero (sumal
to) 
puodukas druskos

Pakankamai miltų, kad pada
ryti minkštą tešlą. Gerai į- 
kaitink molases sumaišius su 
cukrum, bet neužvirk. Pridėk 
kiaušinius ir gerai išplak

Sumaišyk sodą, imbierą ir 
druską, pridėk truputį miltų 
ir dėk prie pirmojo mišinio, 
paskui dėk pakankamai miltų, 
kad pasidarytų tešla. Padėk 
ant lentos, apibarstyk miltais 
ir iškočiok plonai. Su tam tikru 
blokiniu prietaisu supiaustyk 
kaip tinka. Kepk ant išsvies- 
tuotos blėties nekarštame pe
čiuje. Pyragaičiai švelnus ir 
minkšti, kaip švieži.

2
2
2

■T j-'T*v’

4

su-

puodukas cukraus 
šaukštai sviesto arba Cris
co

Va puoduko vandens
% puoduko gerų miltų.
2V2 šaukštuko baking paude
rio
1 Šaukštukas vanilijos
2 kiaušinių baltymus
14 šaukštuko druskos
Viską kartu sumaišyk,

prantama, miltus, druską ir 
baking pauderį kartu sumaišyk 
ir persijok pirmiaus negu dėsi 
cukrų ir likusius dalykus. Ge
rai išplak. Supilk į ploną, iš- 
taukuotą blėtį ir kepk nekarš
tame pečiuje 1 valandą.

Gali supilti visą tešlą i vieną 
blėtį arba padaryti mažas ban
dutes, kepant mažesniose for
mose.

Itehing Skin
Qufckly Relieved
Don’t cuffcr with Eczemi, Dandrafi, Pim 
ple«, Blcmishes and other annoying akio 
irritationa. Žemo antiseptic liquid it the sale 
aure way to relief Itehing often dlsappearo 
ovemight. Splendid for Sunbum and Poiaon 
Ivy. Ali druggisu 35c, 60c, $1.00

žemo

Babies Love It
) - -

Del skilvio ir vidurių aeama- 
gumų ii priežasties dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip šis saugas Kūdikių 
Laxative.

Mrs. Winslow«s 
Syrup

pražuvęs
Daugelis pirmųjų Įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 

, daiktu.
^pAI yra piuku jeigu gali taip 
' ' padaryt, jog; kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums Hti 
pirmin.

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

Litterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emales —* tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didele tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co- Saint

Murinę Co., Dpt. H. S., 9 E. Oh to St., Chicago

Svarios, Grynos, Sveikos ’ 
Gražios Akys

Yra Puiki žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, Atžvietl- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

KnygatS “Eye Care” arba Eye 
Beauty” Dykai

Blogi Metai Lietuvoj
Iš laiškų, iš laikraščių girdžiasi dejavimai, 

kad Lietuvoj blogi metai, lietaus perdaug, der
lius prastas, duonos trūksta, litų nėra! Ir jųjų 
gimines paprašo iš jus kiek nors pinigų, o jus 
galvojate kaip čia patenkinti savo giminių pra
šymą, — kaip pasiusti jiems pinigus — tada at
siminkit “NAUJIENAS”.

“NAUJIENOS” jums patarnaus gerai ir grei
tai. Visą, ką jums reikia padaryti, tik atsilan
kyti j “NAUJIENŲ” raštynę ir per čia pasiųsit 
savo pinigus.

Vietiniai atsilankykit asmeniškai, o iš kitų 
miestų prisiųskit laiškais.

KALBĖDAMA aukatesnės mo
kyk lo* merginoms apie asme
ninu higieną, patyrusi diatrik- 
to nurM nasakt:

“Viena pagrindinių taisyk
lių dėl merginų sveikata*, rei
kia Atlaikyti sistemą norma
liame stovyje. Normalis mankė 
(tinimas ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes jie 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamas. Paimk 
vieną vakarą, 
nesmagumo.**

Nujol galit 
rint kaip jus 
viena moteris 
buteli namie.

taukštą klek*
Jo* nepadaryt

vartoti neilt>- 
jaučiatė*. Kiek* 

privalo turėti

— yra tinkama 
kaina mokėti

uz gerą 
dantų 
mostelę

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

FLITCHICAGO, ILL

.. *
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian Nevvs Pub. Co. Ine.

1739 South Halsted Street 
( hieano, III.

Telephone Rooscvelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.
3c. per copy.___________________
Entered as Second Class Matter 

March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd, 1879. Lietuvon ir kitur užaieniuoso 

[Atpiginta];

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Clūcago, 
III, — Telefonas: Roosevelt 8500.

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

REIKALAUJA SEIMO IR SPAUDOS LAISVES

Tapo susekta stambi suktybė Lietuvos Banke ir su
areštuota keletas žmonių, kaltinamų, kad jie apgavę 
banką ant 30,000 litų. Šitas skandalas paskatino taip 
valdžios laikraščius, taip’ opozicijos spaudą iškelti klau
simą apie visuomenės vaidmenį kovoje su nesąžiningu
mu viešosiose įstaigose. Net “Lietuvos Aidas” jau šau
kia, kad visuomenė privalanti kovoti su nesąžiningu
mu, bet, deja, jinai nepasako, kaip visuomenė gali tai 
atlikti, kuomet ji neturi teisės laisvai pareikšti savo 
nuomonę nei spaudoje, nei per savo atstovus seime.

Visai teisingai todėl opozicijos laikraščiai sako, kad 
oficiozo (valdžios kontroliuojamo organo) kalbos apie 
visuomenę yra tuščios. Vienas jų, pav. pastebi:

“Jei oficiozas pasiteirautų kaip visuomenės 
kontrolė vykdoma Vakarų* Europoje, tai sužinotų, 
kad tam tikslui renkami parlamentai turi laisvas 
tribūnas, interpeliacijos teisę ir t. t.

“Parlamentas yra viso krašto kontrolės įstaiga 
ex natūra (iš prigimties). Taigi šiuo atveju pravar
tu butų tai turėti galvoje ir oficiozui.

“Kai dėl viešosios opinijos, tai ji visuomet pa
sireiškia laisvoje nesuvaržytoje visų krypčių spau
doje.

“Tai yra aksiomos (neužginčijamos tiesos). 
Tik tokiomis sąlygomis esant galima kalbėti apie 
visuomenės kovą su įvairaus plauko aferomis ir 
suktybėmis, kurios visuomet yra daromos patam
sėję.”
Ir taip, matome, kad Lietuvoje nuolatos vis kyla 

balsai, reikalaujantys atsteigti krašte parlamentinę 
tvarką ir sugrąžinti piliečiams laisvę. Bet diktatoriai 
dar tebėra užsispyrę nepasiduoti ir prieš publiką aiški
nasi tuo, kad ‘‘viena gudri galva” geriau, negu daug 
“negudrių galvų”. Tečiaus ar gali kad ir gudriausia gal
va viską sužiūrėti ir sukontroliuoti? Aišku, kad ne. 
Valdžios organo šauksmas, kad visuomenė padėtų jai 
kovoti su valdininkų ir tarnautojų nesąžiningumu, ro
do, kad pasakos apie “gudrią galvą” neišlaiko jokios 
kritikos.

Demokratybė Lietuvoje turės būt atsteigta anks- 
čiaus ar vėliaus, jeigu Lietuva norės kaip reikiant su
sitvarkyti !

SOCIALISTŲ LAIMĖJIMAS DANIJOJE

Pereitą penktadienį Danijoje įvyko rinkimai į land- 
tingą (aukštesnįjį parlamento butą, arba senatą). Chi- 
cagos “Daily Nevvs” telegrama praneša, kad tuose rin
kimuose socialdemokratai gavo 60,000 balsų daugiau, 
negu pirmesniuose rinkimuose. To dėka, konservatorių 
dauguma landtinge nupuolė nuo 10 ant 4.

Priaugimas 60,000 balsų tokioje nedidelėje šalyje, 
kaip Danija, yra labai stambus. Konservatoriai ramina 
save tiktai tuo, kad jie dar visiškai neprakišo daugu
mos.

Reikia turėti golvoje, kad rinkimuose į aukštes
niuosius Danijos rumus darbininkai neturi lygių teisių 
su turtingosioms klasėms. Jeigu, to nežiūrint, dvarpo
nių ir kapitalistų partija vos-nevos atsilaikė, tai yra 
beveik tikras dalykas, kad rinkimuose į atstovų rumus 
(seimą) ji bus galutinai sumušta.

Danija jau turėjo valdžią, kurios priešakyje stovė
jo socialdemokratai. Jai tuomet truko apie 20 balsų iki 
daugumos ir todėl ji priklausė nuo liberalų paramos. 
Kai atėjo nusiginklavimo klausimas, tai liberalai nepa
rėmė valdžios ir ji buvo priversta pasitraukti. Po to 
valdžia pateko į konservatorių rankas. Bet iš viso ko 
matyt, kad konservatorių viešpatavimas ilgai nesitęs.

KĄ VILNIEČIAI SAKO APIE LIETUVĄ

“L. Žinių” korespondentas, p. J. Kardelis, aprašė 
laikraštyje savo įspūdžius, įgytus iš pasikalbėjimų su 
Vilniaus gyventojais, besilankant jam okupuotame kraš
te per lenkų legionų suvažiavimą. Yra daug labai įdo
maus tuose įspūdžiuose ir kiekvienam, kuris domisi 
Vilniaus klausimu, bus naudinga su jais susipažinti.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paltu:

Metams .................................... $8.00
Pusei metų ................................ 4.00
Trims mėnesiams ................... 2.50
Dviem mėnesiam ..................... 1.50
Vienam mėnesiui .................M ,75

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija .............................. 3c
Savaitei ....................................   18c
Mėnesiui .......................................  75c

Iš p. Kardelio straipsnio aišku, katf oficiale Lietu
vos valdžios pozicija Vilniaus klausimu reikalauja per
žiūrėjimo ir pateisymo. Mes ypatingai norėtume pa
brėžti tą mintį, kad tas klausimas privalo būt rišamas 
kartu su vilniečiais, o ne vien tik derybomis su Varša- 
va. Šitą mintį “Naujienos” reiškė daug kartų.

Ties Vilniaus ProblemaSuvienytose Valstijose, ne Chicago
je, paštu:

Metams ..................................   $7.00
Pusei metų .............................. 8.50
Trims mėnesiams ....................... 1.75
Dviem mėnesiams ................_ 1.25
Vienam mėnesiui ...................... 75

Metams ..... ............................... $8.00
Pusei metų ................................ 4.00
Trims mėnesiams ..................... 2.50

Istoriniai lietuviai ir jų baimė 
tikrųjų lietuvių. Vilniaus 
krašto autonomija. Daugiau 
aiškumo ir atvirumo. Geriau 
Vilniui Lietuvoj būti pirmuo
ju, negu Lenkijoj užkampiu. 
Derybos su Vilnių — ne su 
Varšuva. Lietuvai reikia grą
žinti parlamentinė tvarka. 
Maža normališkų santykių. 
Okupacija.

Beveik nėra problemų, ku
rios rišamos nebūtų išrištos. Tik 
svarstant, aptariant galima pa
siekti kokių nors rezultatų.

Taip reiktų žiūrėti ir į Lietu
vos žurnalistų atsilankymą Vil
niuje.

Kai važiavome Vilniun, pir
miausiai įdomavausi, kaip gal
voja, ką mano Vilniaus krašto 
gyventojai; kaip jie nusistatę 
vidaus santykių atžvilgiu ir at
žvilgiu Nepriklausomosios Lie
tuvos; kaip jaučiasi ten tie, ku
rie dabar Vilnių valdo?

Tai — eilė klausimų, kurių 
realesniam apčiuopimui, žino
ma, neužtenka vienos dienos, 
kaip tai su mumis buvo, tačiau 
ir per tą parą daug patirta.

Visa tai pasistengsiu čia 
trumpai suglausti vienon vie
ton.

Būnant Vilniuje, teko pasi- 
į matyti ir pasikalbėti su eile vie
tinių spaudos bei politinių vei
kėjų, kartu ir visuomenės dar
buotojų.

Turiu pastebėti, kad beveik 
visi jie gražiai ar bent paken
čiamai lietuviškai kalba ir sa
kosi esą lietuviai, Lietuvos sū
nus. Bet, esą, negalima užgin
čyti fakto, kad jie kiek kitoki 
lietuviai, kiek kitokios kultūros 
(istoriniai lietuviai). Kuo jie, 
esą, kalti, kad istorija padariusi 
savo darbą. Bet jie Lietuvos ne
išsižada, labai ją myli, myli ir 
lietuvių kalbą, myli ir visą Lie
tuva.

Daugelio jų šio tvirtinimo 
nuoširdumo aš nenorėčiau įtar
ti. Ir tas jų “istorinis” indivi
dualumas neabejotinai vertas 
susidomėjimo ir apskaičiavimo, 
nes ir patarlė sako: homines 
historiarum ignari semper sunt 
pueri. Netektų, žinoma, to mi
nėti, jei ir mes, kaip ir visas 
kultūriškas pasaulis, neturėtu
me nesukalbamų patriotų veis
lės, kurios bene daugiausiai “is
toriniai lietuviai” bijo. Girdi, 
užmiršit Vilnių ir išgrusit mus 
po velniais. Kur mums pasidė
ti?

Aš stengiausi aiškinti, kad 
Lietuva sutinka Vilniaus Kraš
tui duoti autonomiją, kad p. 
Sleževičiaus kabineto deklara
cijoj tas buvo viešai pareikšta.

Vilniečiai į tai atsakė, * kad 
Lietuvoj po to viskas pasikeitė, 
ii- kad tie susiartinimo bei' su- 
sitarimo galimumai, kurie buvę, 
dabar yra dingę. “Del jūsų anų 
pažadų vis tiek mus iš Vilniaus 
išgrustumėt, dar ko gero į Var
nius”, sako istoriniai lietuviai.

Vilniečių baimė, aš manau, 
šiokį tokį pagrindą turi. Todėl 
šis punktas turėtų būti aiškiai 
ir tvirtai nustatytas: 
autonomija, visiška kalbų tole
rancija, kultūrinė autonomija!

Tai labai svarbus dalykas, ku
rį Lietuva turėtų atvirai ir be 
jokių užpakalinių minčių nusta
tyti ir aiškiai, Vilniaus Kraštui 
suprantamai, pareikšti.

Antras labai svarbus dalykas, 
kuris iki šiol nebuvo iškeltas, 
yra tas, kad vilniečiai pasisako, 
jok Vilniui geriau butų būti 
pirmuoju’ Lietuvos miestu, negu 
užkampiniu Lenkijos.

Taip sako nętgi kraštutiniai 
dešinieji, šis prisipažinimas rei
kia konstatuoti, kaipo vilniečių 
evoliucijos faktas.

Trečias svarbus dalykas — 
derybos, čia Vilnius kaltina 
Kauną, kam jis derybas veda 
su Varšuva, o ne su Vilnium. 
Girdi, Vilniaus klausimas yra 
vilniečių, ne Varšuvos, reikalas, 
todėl ir reikia tartis su Vilniu
mi, o ne su Varšuva.

čia irgi yra daug teisybės. Ir 
šalia neišvengiamų derybų su 
Varšuva, mano manymu, su Vil
niumi ir svarbiausia su Vil
nium reikia tartis.

Kaip? — Dalykas tų, kurie 
tariasi. Kas tikrai nori tartis, 
tas ir kelius ir budus prie jų 
prieiti randa.

Beje! Svarbu konstatuoti vie
nas vilniečių nurodymas. Lietu
voje turėtų būti parlamentari
nė tvarka, garantuojanti pilie
čiams maksimum laisvės, sava
rankiškumo ir kultūriškų gyve
nimo sąlygų. Nesant parlamen
tarinių sąlygų, nėra kas garan
tuotų pažadus bei susitarimo 
vykdymą, nėra kam pasitikėti.

Nebe to, žinoma, kad vilnie
čiai ne visai šaltai dalyką svars
to. Jie gana daug tulžies Ne
priklausomos Lietuvos adresu 
išliejo.

Pirmiausiai jie puolė kaltinti 
N. Lietuvą, kam ji nenorinti 
normališkų santykių su Lenki
ja. Toks nusistatymas esąs ken
ksmingas ir net pražūtingas 
pačiai Lietuvai.
Esą Lenkijai Lietuva nereika
linga. Jaunoji karta visai apie 
Lietuvą nieko nežinosianti ir ži
noti nenorėsianti. Lietuva apsi
tvėrė kinų siena ir lai sušunta 
savo sultyse. Jei Lietuva neiš
sižadės savo nusistatymo, Vil
niaus Krašto lietuviškasis ele
mentas visai išnyksiąs, visas 
kraštas visiškai sulenkėsiąs.

Girdint tokius prieštaravimus, 
teko pastatyti klausimas:

—Tai kogi jus, ponai, norite: 
ar visai Lietuvos nežinoti, ar 
arčiau su ja susirišti? Jei jus 
nenorit Lietuvos ir žinoti, tai 
kam reikalaujate santykių? Ir 
tai gaunamas originališkas at
sakymas :

—Lenkija, lenkų tauta nieko 
iš jūsų nenori. Normališkų san
tykių reikalauja tik keli ar ke
liolika asmenų. Kas tie asmens, 
anot jų idealistai, ir neklausus 
buvo aišku, ypač po Pilsudskio 
prakalbos.

Aišku, kac^ santykių su Lie
tuva reikalauja Vilniaus Kraš
to reikalai, būklė. Toliau iš pa
sikalbėjimų, miesto ūpo, gyven
tojų nuotaikos aš gavau įspū
džio, kad Vilnius, pagyvenęs 
Lenkų valdomas, suprato, kad 
jis yra organiškai surištas su 
Lietuva, neatskiriama jos orga
nizmo dalis ir gyvybes dėliai 
Vilnius būtinai reikia susi
jungti su Lietuva.

Aš, rodos, neapsirikdamas pa- 
sakysiu, kad Vilniaus Kraštui 
vien “normališkų santykių” bus 
maža; Vilniui reikalingas toks 
dalykų stovis, kad tarp jo ir 
Kauno visai nebūtų" jokių kliū
čių.

Ir ne vien tik Vilnius skursta 
dėl nebuvimo su L-va santykių, 

Vilniui jis morališkai skursta nuo ne
normališkos—okupacinės padė
ties. Vilniečiai tą okupaciją jau
čia nemažiau, kaip mes jautė
me vokiečių okupaciją.

Taip maž daug atrodo Vil
niaus klausimas pasikalbėjimų 
su vilniečiais šviesoje.

Baigdamas turiu pastebėti, 
kad Lietuvos spaudoje ir gyve
nime Vilnius yra pasidaręs kaž 
kokiu šablonu, neįdomiu trafe- 
retu, rodančiu, kad daugeliui 
musų Vilnius yra kaž koks žais
las arba mados dalykas. Mes 
temokame dažnai kur nereikia 
sušukti “mes be Vilniaus nenu- 
rimsime”, o giliau klausimo ne-

Naujasis Albanijos 
monarchas

Monarchijų sutukimas. — Alba
nijos prezidentas pasiskelbė 
monarchu. —Mati kalnai. — •
Namai.—Santykiai tarp kai
miečių ir dvarponių. —Skan- 
derbergai. —Zogu Turkijoj. 
—Kova tarp demokratijos ir 
reakcijos.—Fan Noli. — Kaip 
Zogu tapo prezidentu.— Nau
jojo monarcho bėdos.

Po pasaulinio karo, rašo Ili- 
ram Northerwell, Europa apsi
valė nuo keturių imperatorių, 
septynių karalių ir kelių desėt- 
kų kunigaikščių. Atrodė, jog 
naujiems monarchams ten ne
bėra vietos.

Bet atsitiko kitaip. Prieš ke
letą savaičių Ahmer Bey Zogu, 
Albanijos prezidentas, pasiskel
bė monarchu. Monarchu jis 
neva pasiskelbė todėl, kad to 
prašė gyventojai ir parlamen
tas.

Tą žinią Europos monarchi
jos pasitiko su džiaugsmu. Mat, 
karalių dukterims atsirado nau
jas kavalierius, ir nors viena jų 
bus išgelbėta nuo senmergės 
“stono”. Jau eina gandai, kad 
Zogu taikosi prie Italijos ka
raliaus dukters, princesos Gio- 
vanos. Tiesa, Zogu šiuo tarpu 
turi ir nemalonumų: jis buvo 
susižiedavęs su turtingo alba- 
niečio dukterimi. Tad pirm 
apsivedimo su princesa jam 
teks likviduoti senieji “širdies 
reikalai”. Bet juk karalius 
Skandenbergas III (taip pasiva
dino Zogu) negali būti atsako- 
mingas už prezidento Zogu dar
bus...

Dabar šiek tiek žinių apie 
Zogu gyvenimą.

Netoli nuo Skuteri, prie Ad- 
riatiko juros, randasi Mati kal
nai. Tai sunkiausiai pereinami 
kalnai visuose Balkanuose. Kal
nuose—tai čia, tai ten—matosi 
ketvirtainiški iš akmens pada
ryti namukai. Namukas turi 
vieną arba du kambariu, kur 
gyvena kaimiečio šiema. Tačiau 
retkarčiais pasitaiko matyti ir 
didelį namą, susidedantį iš ko
kio tuzino kambarių. Kambariai 
paprastai randasi antrame au
kšte, o skiepas yra pavedamas 
kiaulėms, avims ir galvijams. 
Tokio namo savininkas, kaipo 
taisyklė, yra turtingas žmogus, 
savo rųšies dvarponis.

Zogu tėvas buvo “bey”, t; y. 
dvarponis. O santykiai tarp 
ponų ir kaimiečių Mati kalnuo
se tebėra grynai feodališki. Kal
nų gyventojai pripažįsta tik 
vieną įstatymą: akis už akį, 
dantis už dantį, šautuvas yra 
jų nuolatinis palydovas. Drą
siausi jų yra valdovai.'

žinant šį tą apie Mati kalnų 
gyventojus, butų galima many
ti, jog Ahmed Zogu yra tipin
gas albanietis— tvirto sudėji
mo ir žiaurios išvaizdos. Bet 
kurie taip mano, sako Mother- 
well, tie labai klysta. Jis daro 

apsišvietusio europiečio įspū
džio. Dėvi j ir paskutinės mados 
drabužius ir jo žodžiai skamba 
labai maloniai.

Tačiau savo darbuose Zogu 
nėia tiek kuklus. Jis pasirinko 
sau Skanderbergo III vardą. Tai 
padarė ne be išrokavimo. Mat, 
Skanderbergas I yra Albanijos 
gerojus. Kai turkai buvo pra
dėję veržtis į Europą, Skan
denbergas I pastojo jiems ke
lią. Bėgiu 25 metų jie nega
lėjo prasimušti per Albaniją.

pagvildename. Aš įsitikinau, 
kad anapus demarkacijos Vil
niaus santykių su Kaunu prob
lema daug giliau ir gyvenimiš- 
kiau svarstoma.

Jei vilniečiai iki šiol Vilniaus 
klausimą neskaito baigtu ir no
ri kalbėtis su Kaunu, tai, rodos, 
mus turėtų tas dominti.

J. Kardelis.

Popiežius Skandcnbergui už tai 
suteikė “tikėjimo gynėjo” titu
lą.

Kai Zogu pasirinko sau Skan- 
denbergo vardą, Mussolini tuo 
buvo labai patenkintas. Mat, 
Skandenbergas I palaikė su 
Italija kuo geriausius ryšius 
ir mirdamas pavedė Albaniją 
italų globai.

Pasakojama, kad devynių me
tų Zogu buvo pasiųsta į Kon
stantinopolį. Tokiu budu jo 
vyresnysis brolis norėjo atsi
kratyti nuo busimo konkuren
to. Balkanų karui prasidėjus, 
Zogu pabėgo iš Konstantinopo
lio. Nors jam tuo laiku buvo 
tik šešiolika metų, bet jis greit 
pasižymėjo savo narsumu ir 
sumanumu ir tapo savo gim
tinio krašto vadu. Įsiveržę 
priešai turėjo pasitraukti iš 
kalnų.

1920 m. į Albaniją buvo pra
dėję veržtis italai. Ahmed Zo
gu su savo Mati kalnų karžy
giais tuoj stojo ginti Albaniją 
nuo puolikų.

Kuomet Albanija tapo priim
ta į Tautų Sąjungą, italai tu
rėjo atsisakyti nuo savo užma
čių ir pasitraukė. Jis pasida
rė labai populiariškas ir tapo 
ministeriu. Ministeriu reakcin
gos valdžios. Kartą gyventojai 
sukilo ir pradėjo maršuoti į 
Albanijos sostinę, Tiraną. Visi 
ministeriai pabėgo, pasiliko tik 
Zogu. Jo laimei, iš Elbassano 
atvyko armija ir išgelbėjo sos
tinę.

Kuriam laikui praslinkus 
grupė politikierių papirko ar
miją ir rengėsi sudaryti nau
ją valdžią. Staiga pasirodė Zo
gu su 300 apginkluotų vyrų iš 
Mati kalnų. Niekas nedrįso 
jiems pasipriešinti. Politikieriai 
tuoj permainė savo nuomonę 
apie naujos valdžios sudarymą, 
—ir viskas užsibaigė ramiai.

Bet kova tarp reakcijos ir 
demokratijos nepasibaigė. Ji 
dar labiau paaištrėjo. Demo
kratijos šalininkams vadovavo 
vyskupas Fan Noli, o reakcijos 
—Ahmed Zogu. ,

Fan Noli užsikrėtė demokra
tiškomis idėjomis besimokyda
mas Harvardo universitete. Jis 
tikėjo į visuotiną, lygų ir slap
tą balsavimą, spaudos ir žodžio 
laisvę. Zogu, kuris mokinosi 
Turkijoj, tų dalykų nepripaži
no. Jis priėjo išvados, jog kas 
turi pinigų ir ginklų, tas ir val
do.

1924 m. birželio mėnesyj j- 
vyko sukilimas. Tūkstančiai 
vyskupo šalininkų stojo į kovo
tojų eiles. Reakcininkai tapo 
nugalėti. Ahmed Zogu pama
tė, jog nėra mažiausios vilties 
atsilaikyti, ir pabėgo į Belgra
dą.

Belgrade Zogu nesnaudė. Jis 
pradėjo organizuoti Vrangelio 
baltgvardiečių būrius, kad at
gavus valdžią. Tuo pačiu lai
ku vedė derybas su svetimomis 
valstybėmis, kurioms už pini
gus pasižadėjo viskų padaryti. 
Biznis yra biznis. Svetimos 
valstybės davė pinigų, ginklų ir 
amunicijos, gaudamos už tai į- 
vairiausių koncesijų.

Praėjo šeši mėnesiai ir Zogu 
su rusų baltgvardiečiais pasiro
dė Albanijos pasienyj. Albanie- 
čiai, šautuvais apsiginklavę, 
negalėjo atsilaikyti prieš ka- 
nuoles ir kulkasvaidžius. Noli 
valdžia susmuko, ir Zogu vėl 
pasidarė padėties ponu. Po to 
jis pasiskelbė Albanijos prezi
dentu.

Tapo pasiųsti būriai kareivių 
į miestus ir miestukus opozi
cijai suvaldyti. Prasidėjo areš
tai ir rekvizicijos. Parlamentas 
pamatė, jog prezidentas “mini- 
na” biznį, ir pasidarė labai lo- 
jališkas.

Dviem mėnesiam praslinkus, 
Zogu pradėjo pildyti savo pasi
žadėjimus: Anglija gavo kon
cesijas aliejaus laukams, Ser
bija sklypą teritorijos, o Itali

jos bankas koncesiją naciona- 
lei paskolai užtraukti.

Zogu ne kartą buvo korespon
dentams pareiškęs, jog Ameri
ka esanti jam pavyzdžiu. Esą 
jis bandysiąs Albaniją “ame- 
rikonizuoti”. Bet visas jo “ame- 
rikonizavimas” baigėsi tuo, kad 
jis pasiskyrė sau tikrai ame
rikonišką algą,— $50,000 me
tams, ir importavo amerikoniš
ką “jazz” orkestrą.

Tapęs Albanijos diktatorium, 
Zogu pradėjo savo politinius 
priešus imti į nagą. Keli jų ta
po pastatyti prie sienos, o kiti 
pabėgo. Tačiau albaniečiai, 
kaip buvo jau minėta, pripa
žįsta tik vieną įstatymą: akis 
už akį, dantis už dantį. Nugala
bytųjų draugai prie kiekvienos 
progos bandys atsiteisti su Zo
gu. Jau iki šiol ant jo gy
vasties buvo padaryti trys pa
sikėsinimai.

Be to, Zogu turi ir kitą bė
dą. Jis susižiedavo su Shef- 
quet Bey Verlatzi dukterim. 
Dabar jis norėtų tas sužieduo
tuves anuliuoti. O nutrauki
mas sužieduotuvių Albanijoj 
reiškia “mirtiną“ įžeidimą. Ki
taip sakant, sužieduotinės gimi
nės prigaviką stengiasi pasiųs
ti pas Abraomą. O kadangi' 
Verlatzi yra žymus žmogus, bu- 
vusis Albanijos premjeras, tai 
Zogu turės daug bėdos nuo jo 
atsikratyti.

Sakoma, kad Zogu per ilgą 
laiką galvojęs pasiskelbti mo
narchu. Tai daryti raginęs 
Mussolini. Bet Franci j a vis pa- 
stodavosi jam kelią. Ant galo, 
aplinkybės susidėjusios taip, jog 
Franci j a numojusi ranka ant 
Balkanų.

To tik ir reikėjo. Mussolini,. 
davė ženklą, ir avantiūristas 
Zogu tapo Albanijos monarchu.

—K. A.

Nauji Modeliai 
Radios

Pirm negu pirksi radio, 
pamatyk pas Budriką, 
kur yra pilnas pasirinki
mas ir užtikrinta vertė.

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

Tel. Boulevard 4705
i- . —■ ----------- ------------------ >

Pradedu Biznį
1) RE AL ESTATE, 2) Visokios 
rųšies: Apdraudą (INSURANCE): 
Nuo Ugnies, įrangų, Automobilių, 
Gyvasties ir kitų, 3) Surandu 
PASKOIxĄ ant Pirmų Morgičių.

Vesiu bizni per dideles, tvirtas 
ir teisingas kompanijos.

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevtlt 8500

G"—"------ O
GYVENIMAS

Mine*ini« žurnalai

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Prenumerata metama $1.50 
Pusei metų _________ $1
Kopija . ........ ............. — 10c

Užrašyk “Gyvenimą” 
savo giminėms į Lie
tuvą, nes Lietuvos 
žmonėms Gyvenimas 
labai patinka.
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

sija ir valo. Jis įėjo biznin kar- 
! tu su senu, patyrusiu kriaučių, 
p. Aenarlu; biznį atidarė nau
jame name 14-toje gatvėje.

Graborlai Akių Gydytojai Įvairus Gydytojai

S. D. EACHAVICZ Tel. Vict,r> 6279
DR. G. SERNER

,Telephone Ya.rds 0994
DR. MAURICE KAHN

4631 South Ashland Aveaae 
Ofino valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų 
7 iki 9 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 dien. 

Res. Telenhono Plaza 3200

DR G. LMADGE
DENTINAS

Dykai sgzaminacžja. Be skausmo 
ištraukimas

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

Tel. Cicero 49

Lietuvis Graboriis ir 
H»l%am«otoį*4

2314 W. 28rd PL 
CkicAga. III.

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

Berods Cicero turi, pagal 
savo gyventojų skaičių, dau- 

► ir dair 
pasitaikius ge-

~ - a z, « i « ginusia automobilių, o S. L. A. 6 <l|)skr. konfc- yausjų Taigi pasitail
rencija bus nigs. 23 d raut orui šeštadienyje (mat, 

kai lietus lija, tai gražu, nes
Ateinantį sekmadienį, rugsė- šlapia, o kada žmonės “šlapi,

1., įvyks S. L. A. 6-tojo 23 d
apskričio konferencija. Ji bus 
laikoma Gage parke, prie Wes- 
tern ir 55 gatvių, ši konferen- 

nepaprastai svarbi,

jie jaučiasi smagiausia), 
na, ir kuomet dvi dieni šven
čių, tai susidaro kompanijos ir 
traukia kas sau. Štai viena 

cija bus nepapiastai svaibi, j<Gnipanija, susidėjusi iš Bui- 
bus svarstoma daug svai bių i ei-. c|ic>> Dodge ir Jordano, išdūmė 
kalų, todėl butų labai geiai, j Barrington, III., Į Hawthorne 

f užveizda
incas Bigelis. Vi

sos šeimos, atvykusios į far- 
mą, suėjo daržinei), užlipo ant 

| antro aukšto ir padarė “regu- 
, lar barn dance”. Paviešėję ge
rai vieną, naktį ir dieną leido- 

di- i mes namo. Parvažiavę namo 
pirmadienyje radom gaisrą p. 
Kovaliuskienės rankdarbių mez
ginių krautuvėje*, pp. Miliauskų 
name. Krautuvė visai sunaikin
ta. Moterei daug nuostolių,
nes ji turėjo visai mažai ap- 
d ra ūdos. Gaisro priežastis bu
vusi toki. Darbinfnkai 
ję krautuvę su “duco” 
bebaigiant darbą kilo 
Kai kurie malevotojai 
susižeidė.

kad visi kuopų delegatai būti- fa kurioje 
nai joje dalyvautų. S. | agronomas Vii

v ra 
v

Cicero
Ciceriečiai laimėjo

Vakar ciceriečiams buvo 
delio džiaugsmo, nes jų Bed 
Bose kliubo jauktas laimėjo bes
bolo lošį su Roselando lietuvių 
Golden Star kliubo jauktu, 
South End čempionu.

Golden Star padarė 2 bėgi
mus.

Publikos, pažiūrėti lošio, bu
vo daug — virš 600, dauguma 
lietuviai. Dauguma stojo už 
roselandiečius, nes jų jauktas 
susidėjo didelėj daugumoj iš lie
tuvių, kuomet Hed Rose jauk
to lietuvių buvo mažiau.

Rošėlandiečiams labai trukdė 
lošį nepriprasta jiems nepatogi 
besbolo aikštė — labai nelygi 
ir šlapia, tad gal dar .kartą 
abiems jauktams teks grumtis' 
patogesnėj vietoj. — R

malevo- 
ir jiems 
gaisras.

Cicero

Hot dogsai

Visa Amerika turi 
“hot dogs”, bet Ciceroje jų I 
nėra. C.an you beat lliat! Da
lykas, kaip pasakojama, yra i 
toks. Pas ciceriečius irgi buvo Į 
laikai, kada armėnai, su 

skrynia ant pečių, nešiodavo 
“hot dogs” ir “samoles.” Bet 
prie tūlos vietos žaismėms 
viena šeimyna užsivalgė tų 
“hot dogs” taip, kad pastarie
ji pradėjo loti suvalgiusių pil
vuose ir kelti betvarkę. O ka-

♦ * ♦

Juozas Danyla, senas paty
ręs ūkininkas, dabar turintis 
taip vadinamą malt and hops 

į p. Jokubausko name, sapnuoja 
dieną ir naktį apie grįžimą at
gal į farmą. Jisai tikrino ir 

lįtikrino mane mokėjimu far- 
meriauti. Jis moka visus val
gius virti, ypač gi lietuviškus. 
Kada karščių laiku keletas mo
terų buvo išvykusios atosto- 

Igoms, tai vyrai rinkosi pas 
Danylą valgyti. Kas spkė, kad 
vvrai moterims išvažiavus iš- 
dvksta. Ot čia buvo tikra vi- 

-! rėja.”

Daugiau neberašysiu, palik- 
I siu kitam kartui. Laukiančiųjų 
prašau palaukti. ,

— Jūsų tarnas.

Mažosios Lietuvos 
piliečiui

tarė ir visus 
liuli,, ir jau

šaudo, tai miestas nu- 
“hol dogs” paša- 
kelintas mėnuo,

Chicagos lietuvio liuterono 
atsakymas

šitokis ■ r, x • t • l ..7. Mažosios Lietuvos pilietis 
toliau kalba, prisimindamas 
apie Maižiešių, žydus, .puslauki- 
nius žmones ir kitas visokias 

i balabaikas. Tai aš tiek turiu 
jam pasakyti, kad lietuviai liu-

• i
pratimuose, jogei jie priimtų liau, tai! ir šiandie rasime tokių 
Maskvos komisarų nepamatuo-1 lietuvių, kurie gyvu gvoltu ban- 
tus mokslus ir jų tas maldas. j do Lietuvą įpiršti lenkų didvy-

3. Toliau rašė jas kalba* buk jriui Juozapui Pilsudskiui į mar
as noriu suorganizuoti didelę čias. Tai nėra ko lietuvius liu- 
organizaciją lietuvių liuteronų teronus ir padyvyti, jeigu jie 
Amerikoje ir išleisti didelį laik- žiuri daugiau į Berliną, ne kad 
raštį, o taipgi pastatyti didelę j Varšavą.
auditoriją Chicagoje.
rašytojo rašymas yra darbas, 
panašus darbui to žmogaus, ku
ris, pasiėmęs maišą, išėjo gau-Į 
dyti vėją. Lietuvių liuteronų 
pageidavimas yra tokis: sutver*' 
ti tarp jų gyvuojančių Ameri- , . .... . ,* . ! ...... . i teronai pasiliks ten, kur jie yrakoje draugijų ir kitų orgamza-. . . * , _T. . . 1 — geriau prie žydų senovės pa-cijų taip vadinamą sąjunga ir , , , .
išleisti jų oriraną-laikraštėlį.' sakų’ n® kad 3ektl * a3kv°3 ko‘ 
Bet tai nereiškia, kad jie ma- "1,sarų ^°'ševlk«. moksll»- ba lle' 

. • *.: jij i tuviai liuteronai nenori Rusi-nytų suorganizuoti didelę pa- . .. . „ .. . v.
šalpinę organizaciją, kaip pav. ,0S, roJaus » ^es Be gerai žino, 
Susivienijimų Lietuvių Ameri-' kad te" nuvyk« gaU3 ,m0'> m!n- 
koje. No, ne. Ba lietuviai liūte- ! kyt1’,° to J1® ”• r taip ly’ 
ronai, didžiumoje, priklauso K,a‘ J‘e nssak3 Jok'° k,to "ePa' 

x i • • • ... matuoto mokslo arba aziatiskosprie pasalpimų organizacijų ir , , . ,,o ........... T. . • 1 kokios kultūros .prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje. Jie ir nenori turėti 
daugiau draugijų, nes jie yra kur lietuviai liuteronai yra pri- 
patenkinti tomis, kurias jie sidėję prie lietuvių tautos dar- 
turi. Tą patį galiu pasakyti ir bo ir Lietuvos nepriklausomy- 
apie laikraštį. Jie turi tautinių bes atvadavimo. Atsakymas: 
ir politinių laikraščių. Jie ne- jau nuo laikų, kada rusai už- 
pageidauja daugiau tos rūšies (darė lietuvių spaudą, tai lietu- 
laikraščių. Bet jie nori jsisteig-1 viai liuteronai podraug su ki
ti tikybinį laikraštį. ! tais savo tautos broliais lietu-

4. Autorius kalba apie būvi- viais dirbo gabendami lietuviš- 
mą visokios literatūros ir laik- ką literatūrą ir knygas iš Pru- 
raščių lietuvių kalba; jis sako/Są Lietuvos ir jas platindavo 
kad nėra reikalo daugiau ture- Lietuvoje podraug su kitais lie
ti. Tai tiesa. Bet klausimas, ar' tuviais. Prie to darbo ir iš lie- 
visa ta literatūra ir visi tie tuvių liuteronų ne vienas savo 
laikraščiai yra lietuvių tautai kraują praliejo kely į Sibirą, 
naudingi? Aš manau, kad ne, Taip tas darbas ėjo iki dabarti- 
ba yra tokių, kurie yra pavo- ni0 laiko. Lietuviai liuteronai 
j ingi visai lietuvių tautai ir jų visur dirbo drauge 
kraštui.
turi savo tautinį ir dalinai po- darbuose, 
litinį laikraštį,
nas”. Ir kito dienraščio jie visai jOgei jie yra liuteronai; to jie 
nepageidauja. Jie yra pilnai pa- nedaro. Ir norint, tokių dalykų 
sitenkinę dėl tautos ir politikos butų galima išvardyti daug. Lie- 
reikalų “Naujienomis”. ■ tuviai liuteronai yra aukavę na-
• 5. Autorius kalba apie di.;mui Lietuvos sostinėj Vilniuje; 
džiulę auditoriją. Ir čia jis pra-1 Lietuvlai ''“teronai yra auka- 
sitenkia su teisybe. Lietuviai v« Lietuvos nepr'klausomybes 
liuteronai to visai nemano da-! atvadavimui ir aip yK,al 
ryti. Bet jie yra noringi jsitai- j ^artimam Vilniaus reikalui, 
syti pagal savo išgalės nedidelę 
svetainelę savo reikalams.

Toliaus autorius kalba apie 
lietuvius liuteronus, buk jie su 
lietuviais nieko bendra neturi, 
buk jie esantys kaip kokia at
skira tauta ir į lietuvišką vei
kimą ir darbą žiūrintys tik per 
pirštus, ir tt. Tai ir ši jo kalba 
yra grynas prasimanymas. Lie*

8. Autorius klausia įrodymų,

su kitais 
O lietuviai liuteronai lietuviais visuose tautiškuose 

Tik jie neužsideda 
Naujie-, jokio ženklo, kad kiti matytų,

Jonas Kasparaitis, * * * ♦
Narys Chicagos Lietuvių Liu

teronų Centro Komiteto, 4431 
i So. Artesian avė., Chicago.

SULTINGŲJŲ VYNUOGIŲ 
DERLIUS

Nors ir buvo skelbiama, kad šie
met Sultingųjų Vynuogių derlius

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
9RAB0RIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
Siau negu kiti, to- 

el, kad priklausau 
prie grabų iidirby- 
atia.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
S K Y R J U Si 

3238 S. Halsted St 
Tel. Victory 4ORK

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patan.av imas 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todel kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO/1LL.

Lietuves Akušerės

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akiniu dėl visokiu akių

John Smetana, 0. D
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas.

Pastebekit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Nedėliomis nėra skirtų va

landų. Room. 8.
Phone Canal 0523

Phon// Vfctory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Lietuvis Akių Snedahstas 
3265 So. Halsted St.

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

Pastaba: Mano ofisas dabar randa-

D.
ui naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O.

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

4712 South Ashland Avė.
Phone H'Milnvard 758f

Lietuviai Daktarai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakavę

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

ReSn 6641 South Albany Avenue 
TeL Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. NedėĮioj 10-12 d. 
Phone Čanal 6222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirargas 

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

VaL: 1—8 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maple^ood Avė. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 16 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po pistų 

TELEFONAS CANAL D464 

"dr. HERZMA^
— IŠ RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1D25 W. I8th St., nttoli Morgan St. 
Valandos: Nuo 10—12 pietą k 

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

Jeigu neatsišauks, tai šauk 
South Shore2238 arba Rendolph 6800

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomis Street 

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

Telefonas Canal 1912 
Residence Tel. Fairfax 63H

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
• Nedėlioj pagal sutarti

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

Tol. Kenwood 5107 
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

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

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų 

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

DR. CHARLES SEGAL 
Pra>:tikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 Soeth Ashland Ave^ 2 lebot 

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 vaL 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

Chicagos didelis p. 'Jankaus
kas atvyko Ciceron dirbti — 

f

kriaučiauti, ir jau manė net 
persikraustyti. Bet štai nela
basis piekoriaus trokas su ma
žesni' už save mašina pradėjo 
gatvėje “flirtuoti.” O kaip lo
kiam p. Jankauskui, iš didelio 
miesto atkeliavusiam žmogui, 
pasirodė navatna. Jis truputį 
užsižiopsojo. Gi trokas tik ant 
.sąlygą t vio ir tuoj prie Jan
kausko. P-nas Jankauskas j 
vieną šoną, trokas paskui; p. 
Jankauskas prie tvoros atšoko 
—trokas į tvorą; jis už medžio, 
o trokas i medį. Išsigando musų 
Jankauskas ir dabar nežino, ar 
kraustytis j Cicero, ar ne. 

♦ ♦ ♦
Musų Grant \Vorks dalinasi 

jau į kitaip vadinamus pririn
ktus. Paskutiniuoju laiku du 
lietuviai komitemanai gavo 
pranešimą, kad jei precinktai 
dabar bus šiame plote: Vinco 
Karakausko — 50 court į ry
tus iki 19 avė., 14 į žiemius 
iki 13-tos, tarpe 50 court ir 49 
crt. ir iki 12-tos. Antras, Juo
zas Karpus, dabar »turi nuo 
13-tos gatves Į pietus iki 16-tai 
gatvei ir tarpe 49-tos avenue 
iki geležinkelio. Visi šio pri
rinkto balsuotojai registruosis 
ir balsuos toje pačioje vietoje, 
Aleksuko 
1 105 So.

Skaitydamas “Naujienas”, 211 
numeryje patėmijau straipsnį, 
rašytu IVlažo«ios. Lietuvos pilie- 

čio, apie Chicagis lietuvius liu
teronus.

1. Autorius to straipsnio ap
silenkė toli su tiesa. Jisai rašo 
apie šauktąjį kongresą ir ko
respondentus iš visos Ameri
kos. Tai yra ne tiesa. Buvo 
šauktas, kaip vadinama, mas- 
mitingis, susidedantis iš ketu
rių organizacijų, o reporteriai 
tai buvo tik iš dviejų draugijų 
nutarimu raštininkai.

2. Autorius rašo apie du “Tė
ve musų” ir vieną '“sveika mo- 
če”, kad buvo sukalbėta ir kad 
daugiau ten nieko nebuvę. Rei
kia pasakyti, kad ir tai yra jo 
atviras pramanytas šlamštas. 
Minėtas susirinkimas tapo ati
darytas su Amerikos ir Lietu
vos himnais. Po to sekė prakal
bos ir kiti to susirinkimo reika
lai. Ir taipjau susirinkimas už
sibaigė su Lietuvos himnu. Tai
gi man rodosi, jogei Mažosios 
Lietuvos pilietis manė, kad mes, 
lietuviai liuteronai, turėjom su
kalbėti buvusio komunistų va
do, nabašninko Lenino, 10 pri
sakymų du kartus ir vieną 
“garbė Trockini”. Bet aš tiek 
turiu pasakyti tam rašytojui, 
kad lietuviai liuteronai nėra 
dar ant tiek nupuolę savo su-

tiivini liuteronai visur vru im- busiųs nepaprastai didelis, tečiaus tuviai nutci onai visui yia pa-jvčliaysi praneSimai iš Californijos 
žangus tautiniame veikime ir rodo, kad tas derlius toli nebus to-
darbuoae. Vienas faktas yra, 
kuris liudija už šį mano pareiš-

kis didelis, kaip kad buvo skelbia- 
ma pirmiau. Tečiaus cleloi palan ki ij 
oro sąlygų šiemetinis derlius bus

Sultingųjų Vynuogių biznio eks- 
1 

yra puikiausias, kokį California už
augino, kokybės ir rųšių įvairumo

kimą. Lietuvių liuteronų Lietu- ncEg“]ų Vynuogių™ bUnio^ėks- 
voje randasi apie 65,000, ir Lie- pertai sako, kad šių metų derlius 

tuvos valdžia dar niekuomet ir • in0> kokyMs ir rųšių ivairumo 
niekur nėra pareiškusi, kad lie- žvilgsniu. Pirmieji siuntiniai jau pa- 
tuviai liuteronai butų buvę ar 
yra prasti Lietuvos piliečiai. O nuogęs, 
jeigu ir yra tokių, kurie per 
pirštus žiuri į lietuvius
Lietuvos valdžią, tai tuo ir ne- j didėjo ir žymiai viršija kitų metų 
galima labai stebėtis, jeigu jie k„d amerikieSlal' iSmoko is Vynuo- 
taip daro: juk . nekurie lietu- gių gamintis sveikus ir skanius gė- 
viai irgi kai kada su jais nepa- auvartojama.- Todel jei kas 
doriai pasielgia; gi buvusios re- darytis sveikos vynuogių rūgšties, 
vnlinriinti ir imsuulinin k-irn Ini-!putarlina Pasiskubinti su užsisaky- VO11UC1JOS 11 pasaulinio Kai O lai mu Californijos Sultingųjų Vynuo- 
kais lietuviai liuteronai daug gių, nes vėliau gali pasireikšti jų 
nukentėjo ypatingai dėl savo trukumas* 
tikybinių įsitikinimų ir dėl dau
gelio kitų dalykų, kurie buvo 
dėl jų tikybos jiems priskaito- 
mi. O juk ir ne liuteronai lie
tuviai 
tautai 
džiui, 
gailą, 
lenkų
Lietuvą po jos andaroku. Arba, 
kad ir dabartinė Lietuvos vai- 8UOti už šia propoiicijų parduoti

gių žinovai labai giria šių metų vy-

šie metai yra nepaprasti Sul- 
ar : ’ tintųjų Vynuogių gamyboje. Rei- 

* kalaviinas vynuogių nepaprastai pa- 
I uiueju ir zymiui viršija aivų iucvU 
! reikalavimus. Tai yra galbūt todėl, 
j kad amerikiečiai išmoko iš vynuo- 

rimus, kurių kasmet vis daugiau 
suvartojama. Todėl jei kas mano

PRANEŠIMAI
Atyda Mildos Teatro B-vės 

šėrininkams
Extra susirinkimas ščrininkų 

Mildos Teatro Bendrovės atsibus 
rugsėjo 30 d., Mildos Bendrovės na
me, 3140 S. Halsted St., 1 vai. po 
pietų.

Propozicija yra paduota pirkti 
namų mokant po $8 už ščrų. Siame 
susirinkime bus jūsų užduotis baL

, . ... .. . i namų ir likviduoti korporacijų, ar-
dzia, kuri su ginklo pagalba ir ba prieš šių propozicijų.
baisiu smurtu nuvertė teisėtą! Ateidamas susfrinkiman būtinai 

sahes piliečių išrinktą valdžią kalinga, kad pribųtumėt i ši susi- 
nakties laiku ir pasigrobė šalies rinkimų, šis yra pjskutinis susirin- 

valdymą j savo rankas. Ar tai ------- — ■ ~
buvo gražus tokis darbas? O 
jei pažvelgsime į dalykus to-

yra daug negerumų savo 
padarę. Imkime, pavyz- 

Lietuvos kunigaikštį Je- 
kuris, apsivesdamas su 

karalaite Jadviga, sukišo

840 W. 33rd St.

19-th avė.
♦ * ♦

cicerietis ir lietuvių 
darbuotojas, p. Juozas Taka- 
zauskas, įėjo į savo biznį. Jis 
yra kriaučius, siuva naujus 
drabužius ir taiso senus, pro-

12th STREET
Tel. Kedzie 89fl2

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

CHICAGO, ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vano

BERNARD PETKA’S

VYRŲ APKEDALŲ KRAUTUVE 
Užlaiko

Paskiausių rudeninių madą Portis 
Bros, skrybėlių ir kepurių.; Wilson 
Bro^. marškinių ir Ttąktaižų. į ;

4171 Archer Avc.
Arti Kichmond St.

-------------------------- ---------------------- ------------ !-------- -------------------------------

r.fc.i'k ....  '
Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Viršui Universal 
State Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 
iki 8 vakaro. K-i- 

tu laiku pagal su
tarti.

A Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Vičtory 1115

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IP. CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį
Rea. 6660 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Phone Canal 6257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

1821 South Halsted Street 
Chicaro. !U.

Advokatai

ADVOKATAS

Baigusi akuše
rijos kolegijų; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką patari- 
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 nd 
9 »aL vakare.

ŽMOGAUS
AKIS

Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka
da siūlo už dykų egzaminavimą, pusė 
kainos, arba ped.lęriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų į namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
20. tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
phrktikos.
jei abejoji apie savo akis, eik pas 
Dr. A. R. BLUMENTHAL

* OPTOMETIilST
Phone Boulevard 6487

4649 S, Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.
Phone Kenwood 1752

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

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

Vakarais
8241 South Halsted St 

Tel. Victory 0562
7-----D vai. vtslc- P&zsociAlio

VCtnyčioa

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 rvto ild 1 v. p. p.

K.GUGK
ADVOKATAS 
Miesto Ofisai 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted St 
Tel. Boelevard 1310 

Val.i Nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 
vakarą, išskyrus ketvergą 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Boulevard 1401

DR. V. A SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

VALANDOS:
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M.

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžienas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 Weat Adams St Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. neo 7-2 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Repv.blic 9600
Ofiso TeL Vieton/ 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8243 So. Halsted SU

Įvairus Gydytojai

A, A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyji 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts.
Ofiso TeL Central 2978 

Namų Tel.: Hyde Park 8895
Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 919i

DR. A. A. ROTH
Rasas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted St, Chicagc 
arti 31st Street

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

J. P, WAITCHES 4
Advokatas

10756 So. Michigan Avc.,,
Tel. Pullman 5950 

Namu TeL Pullman 6377 .
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Angliakasiai užgyrė 
sutartį

Illinois valstijos angliakasiai 
užgyrė didžiuma balsų sutar
tį, kurią padarė unijos virši
ninkai su samdytojų atstovais. 
Angliakasių algos, sulyg nau
ja sutartimi, bus tokios: pa
dieniai darbininkai gaus $6.10 
dienai, o tie, kurie ims mokes
tį nuo svaros iškasamos ang
lies, gaus jx) 91 centą už to
ną. Jacksonvillės gi sutartis 
davė jiems tokį užmokėsiu: 
$7.50 padieniams darbininkams 
ir $1.08 už toną. Reiškia, an
gliakasiai 
jimui.

Sutartis 
dauguma,
sas pastangas, kad sutartį dar
bininkai atmestų. Jiems,, mat, 
buvo svarbu, kad kivirčiai tarp 
darbininkų ir samdytojų tęstų
si ilgiau. Jie norėjo ilgiau pa
žvejoti drumstame vandenyje.

sutiko algų suka|x>-

ti žgirta maža balsu 
Komunistai dėjo Vi-

Du policininkai nušau
ti — gal būt mirtinai

Detektyvai James O’Brien, 
avė., ir Ray- 

7939 Maryland
8009 
mond 
avė.,

Harvard 
Nelligan, 

ties 62-ra 
pastebėjo žmogų, kuris 

triusėsi apie automobilį. Kai 
detektyvai prisiartino prie jo, 
šis ištraukė iš kišeniaus re
volverį ir šovė. Vienam detek
tyvui pataikė pilvan, kitam — 
krūtinėn, arti širdies. Detek
tyvai irgi šovė, bet, sužeisti, 
piktadariui nepataikė. Pastara
sis pabėgo. Detektyvų gyvas
tis kritingoj padėty.

Siūlo $2,000 už sugrąži
nimą sunaus

Jau buvo minėta, kad juod- 
rankiai pavogė Williamą Ranie- 
ri, pasiturinčio italo kontrak- 
toriaus sūnų. Dabar Ranieri 
siūlo $2,000 tam, kas sugrą
žins jam sūnų — gyvą ar mi
rusį.

Ranieri, vaikiščio tėvas, mė
gino atgauti sūnų pagalba 
lombardo, to butlegerio, kuris 
tapo nušautas pereitą savaitę. 
Kada Lombardo tapo nušautas, 
tai Ranieri kreipėsi į Salva- 
tore Mastroiani, kad su šio pa
galba išvadavus vaiką. Kada 
tečiaus policija sužinojo apie 
vaiko pražuvimą, tai ji areš
tavo Mastroianį ir jo draugą 
Scaldeo.

Dabar, kad jo derybų su 
juodrankiais vedėjai (Mastro
iani ir Scaldeo) randasi kalė
jime, jis, tėvas, nebeturįs tar
pininkų ir nebežinąs, kaip iš
vaduoti sūnų. Jis todėl siuli- 
jąs $2,000 tam, kas sugrąžins 
jam vaiką — gyvą ar mirusį.

Juodrankiai reikalauja iš jo 
$60,000. Jis duotų tuos pini
gus, bet neturi tiek 
dangi jo biznis toli 
buvo taip pelningas, 
Įėjo išrėdyti žiūrint

daug, ka- 
gražu ne
kaip ga

iš šalies..

Kova prieš Thompsoną 
miesto taryboj

Antradieny šaukiamas spe
cialia miesto tarybos posėdis, 
kad išnaujo priėmus patvarky
mą, kurį meras Thompsonas 
vetavo. O tas patvarkymas rei
kalavo leisti Chicagos gatveka- 
rių kompanijai įtaisyti north- 
west miesto daly busus tose 
vietose, kur gatvekarių linijos 
neprieina. Važiavimas tais bu- 
sais kaštuotų 7 centai ypatai. 
Jie išduotų 
butų 
Kad 
tapti 
mero 
manų
Paskutiniame balsavime stoka- 
vo tik vieno balso tokiai di
džiumai. Dabar gauta dar vie
nas balsas, ir antradieny tiki-

transferus, kurie 
priimami gatvekariuose. 
šis sumanymas galėtų 

patvarkymu nežiūrint 
vetavimo, reikia % alder- 

balsų daugumos už jį.

masi turėti reikalingą alder- 
manų balsų skaičių, kad nuga
lėjus mero veto.

141 metų sukaktuvės
šiandien sukanka 141 metai 

nuo laiko pasirašymo Suv. Val
stijų konstitucijos. Ryšy su 
tuo įvairios draugijos laikys 
prakalbas, skaitys prelekcijas, 
etc.

Areštuotas piktadarys, 
apiplėšęs Sears-Roe- 

buck krautuvę
Kansas mieste tapo areštuo

tas Joseph Kotusch, vadas gen- 
gės, kuri įsiveržė Sears-Roe- 
buck krautuvėn, 6153 So. Wes- 
tern avė., ir išsprogdinusi sau
giąją šėpą pasipelnė $26,800. 
Krautuvė buvo apiplėšta naktį 
rugpiučio 27-tą.

Užsimušė aviatorius
George Teller, 21 

Kimbark Rd., lėkė 
Aeroplanas užkliuvo 
grafo stulpo. Nuvirto žemėn. 
Teller užsimušė.

metu, 92 
aeroplanu.

už tele-

SPORTAS
Golfo turnirai

Kasmet rengiama visų 
tuvių golfo čempionatai, 
riuose dAlyVauja vi< n lietu
viai golfininkai. Iki šiol buvo 
lošiama tik Ghicagoj ir rengė 
juos Lietuvių Golfo Kliubas. 
šiemet tie golfo čempionatai 
įvyks rūgs. 23 dieną. “Pipe 
O’Peace” Golfo Kliubc, 131 ir 
So. Halsted galvių. Golfinin- 
kės los savo čempionatą tą 
pačią dieną ir vietą. Golfo 
komitetas plačiau apie tai 
praneš vėliau. Rengkitės visi 
ir visos turite progų laimėti.

Re to, (praeitą vaisa ra 
“Naujiertos” (ir Universal 
Bankas davė savo golfo tur- 
namentus> o ^iemet įvyko 
bridgeport iečių su westsidie- 
čiais kontestas ir “Tabor 
Farm” rengia lietuviams gol
fo turnamentą rūgs. 29 die
ną.

Golfininkai-kes bukite 
sportai, tėmykito pranešimus 

'“(Nauj ienose” ir dalyvaukite 
golfo čempionatuose ir tur- 

namentuose. —A. K. Menas.

k u-

Kada Galvą Skauda
Jums nėra reikalo išlikti 
iš darbo arba gulti lovon. 
Vienas ar du ORANGEINE 
Milteliai sustabdys skaudė
jimą. Moterys kasmet su
vartoja milionus tų milte
lių. Daktaro Receptas.

Visose Aptiekose.

ORANGEINE
POVVULR5 - rALILLTS

Visas darbas užsakytas tėvužio mėne
syj bus atliktas piglonds kainomis. Tai 
yra 
ma

SZS 
$15 
$10

•etas 
•eta* 
■etas

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR! 

Laike gegužio mėnesio tikthi 
Skyrių ofisuose tiktai! 

plglomiii kainomiB, Tai 
perstatoma VIENODŲ KAINŲ 81»te- 

mueų apielinkių Dental Ofisų. 
SKYRIAUS OFISAS 

1800 S'. Halsted St. 
Dantų Beta* už Vi 

------ ----------------------------  $12.50 
---------- $7.50 
----- -_55

VEIDAS
PRIPIL

DOMAS— 
JIE TURI

TIKTI
Gerlaual* aukulni* darbai už H 
Gerlaueioa Auksinto Crowna __ $2.50
Geriausi Auksiniai Fillinga __ $2.50
Geriausi Auksiniai Tilteliai __ $2.50
Alloy Fillings----------------------------- $1
Sidabrinai Flliuga 50c 

Išvalymas dantų . ......     60c
Šių kalnų negausite musų didžlainjam 

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

Ine. 
DR. T. T. W()OLLENS, Pre®. 

3'40 South State St. 
l'hone llarrlson 0751

95
95
95
92
91

Klozeto outfltM trenr- 
tae. 91S.BO. Pirkit nuo 
m u nu olselio kainom!.. 
Namą apMldymo iron- 
rimai parduodami leng
vai. Itmokėjimal*.
Peoples Piumbing & 
Heatinr Sunply Co. 

490 Molwaukee Avė., 
*fll N. Hal.ted 8t.

Hnytnark.t 0075—0075

NAUJIENOS, Vuisago, III.

Educatlonal 
Mokyklos

AGLYS
DRESSMAK1NG SCHOOL 

Mes išmokinsime jus DESIGNING, 
kirpimo ir siuvimo į trumpą laiką 
ir pigiai. Mokiname dienomis ir 
vakarais.

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 3932

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į devynis mėne- 
<iius; 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, III

Miscellaneous
įvairus

MES PERKAME senas drapanas, 
rakandus, namų baldus ir ką tik jus 
turite.

THOMAS, 
Tel. Michigan 2570

JEIGU jus turite JUODUS TAŠ
KELIUS ir SPUOGUS ant veido, 
sprando arba krutinės, aš juos nu
imsiu, nežiūrint kaip blogi jie bu
tų. Del informacijų pašaukit tarp 
9 ir 5 Radcliff 7573 office 7451 
Vernon Avė.

Business Service
Biznio Patarnavimai

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausi dar
bą mieste, Kedzie 5111.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

Malevojam ir popieruojam.
Irom malevą, popierą, stiklus ir L
' 3149 Šo. Halsted St.

Phone Victory 7261 
J. S. RAMANČION1S, Sav.

Utlal- 
t

SKOTAI Tš KO LĖKT AVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Room 301 
163 W. Washington 

Main 4020

CH. SYRTOWT AND
JOS. PAWLOWICZ CO.

LIETUVIAI
HOT WATER & STEAM HEATING

Darbas garantuotas.
Geriausias patarnavimas

203? W. 18 St. Tel. Canal 1269

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai ir fumisai, grotos — 
vandenio įtaisęs. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė., 
Tel. Victory 9634.

TAISOM STOGUS, 3 taisymai 
Stogus sutaisom. Mes einame 
sur. Darbas garantuotas.

7752 Racine Avė.
Tel. Triangle 5032

$4.
vi-

24 MĖNESIAI IŠMO
KĖJIMUI

PLUMBINGAS, APŠILDYMAS, 
APROKAVIMAS DOVANAI

Pašauk Monroe 0455
Musu inžinierius ateis pas jus. Mes 

parduodam tik materijolą arba 
įtaisysime viską dėl jus.

A. BLACKSTONE 
807 W. Lake St.

Kampas Lake ir Halsted Stfi

EXPERTAS RADIO 
TAISYMO

Musų expertai patarnaus ir su
taisys jūsų setą jūsų namuose. Mes 
einame visur, visas darbas garan
tuotas. Taipgi mes turime keletą 
elektrikinių setų dėl pardavimo la
bai pigiai.

$2 — patarnavimą skaitom — $2
Plaza 7420

po 6 vai. vakaro Englewood 2544

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

Mes atgausime juos per “garnish- 
ment” teismą. Įsteigta 1912 — 16 
metų patyrimo. Kolektavimas, be 
mokesčio. Patarimas dykai.

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

---------- ---- REIKALINGA sudymi plovėja, 
3408 S. Michigan Avė. Victory 4126 turi būt patyrusi. 4169 S. Halsted St.

Financial
Finansai-Paskolos

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

Paskolos suteikiama 
j vieną dieną

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6788-6716

Morgičiai pirmi ir antri 
fl nuoiimčiaia padarom! | 24 

valandai. 
Mum iilygoi bui jums naudingos.

KreipkiUs pas
M. J. KIRAS, 

; SSSS So. Habted St
MES darome 1, 2 ir 3 morgičlus.

Eighteenth Bond & Mortgage Co.
1618 W. 18th St.

I. F. Dankowski, pres.
C. T. Dankovvski, ižd.

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskolinama jums $100, $200 
arba $800, imame legali nuoiim- 
ti. Pinigus gausite i 12 valandų. 
Industriai Loan Service

1726 W. Chicago Avė.,

MORGICIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius. i

JUSTIN MACKIEWICH 
2342 So. Leavitt St.

Phone Canal 1678

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

į 2 dienas

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47 St

Copy- 
Patentų 

su 
ir

Personai
__________ Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

vvrights. Rašyk šiandie, 
reikalais kreipkitės prie manęs 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2300 W. Chicago Avė.
Dept. 7 

Chicago, UI.

Help Wanted—Malė

REIKALINGAS vaikas prie išne
šiojimo “Naujienų” Kensington, III. 
Tėvai iš Kensington apielinkės, ku
rie norite, kad jūsų vaikas nešiotų 
“Naujienas” — malonėkite tuoj duoti 
žinią telefonu “Naujienoms”. Tel. 
Roosevelt 8500.
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 mokinsite pas tokius 
žmonės, kurie uždirbo daug pinigų 
pardavinėdami automobilius.

Jei jus norite biskį pasimokinti, 
jus galite tikti pelningam bizniui, 
Eardavinėti Chevrolet automobilius, 

urie 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. III-________

REIKALINGI keturi unijistai 
penteriai.

Atsišaukite prie
JOHN MEŽLAIŠKIS 
2453 W. 7Ist Street 
Phone Republic 4537

kar

For Rcnt

įtai-

MARQUETTE PARKE
Rendon Storas tinkamas ,bl> ko

kiam bizniui su 5 p. k. 2 k.’ gara- 
džius, namas naujas su visais 
symais.

2638 W. 69 St.
Atsišaukit pas

L. LAPINSKĄ, 
6635 So. Sacramento Avė. 

Chicago, III.

ANT RENDOS garage su sales 
room jau baigiamas budavoti arba 
mainais ant 4 flatų. Mutykit savinin
ką, K. G. Urnežis, 3223 Auburn „Avė, 
3 lubos užpakalyj.

Radios
TURIU parduoti mano clek- 

trikinį radio su kabinetu ir vi
sais tūbais. Priimsiu $50 cash 
už viską.
1411 Milvvaukee Avė. 1-os lubos

Visos Elektrinės Radios
Tiesiai iš dirbtuvės, kainos $75 iki 

$158. Pilnai įrengtas, įskaitant ca- 
hinet, speaker ir tubūs. Dykai įve
dimas. Gerą kainą mokam už jū
sų seną su bateriomis setą. Veltui 
namuose demonstravimas. Atdara 
utarninko ir ketvergo vakarais iki 9 
valandai vakaro.
GREAT STATES RADIO CORP. 

800 N. Clark St.
Rooni 423

Deleware 3000

Musical Instrumente
Mazikos Instrumentai

TURIU PARDUOT tuojaus savo 
gražiausi grojiklj Pianą. Verčios 
$750. Vėliausi voleliai, kabinetas 
ir suolas už $100, paimsi viską, $25 
įmokėt, likusius po $2.00 į savaitę.

Kreipkitės
1418 N. Wood St. 

Imos lubos

LESLIE C. Groffo pastebėtina mo
kinimo sistema duoda jums (seniems 
ir jauniems) progą išmokti groti ant 
tinkamo jums instrumento. Su pagel- 
ba mano mokinimo budo jus galėsi
te groti po valandai laiko ant piano, 
armonikos, galėsite dainuoti arba 
švilpti. Parduodame armonikas. 
CHICAGO MUSICAL SEMINARY, 
2828 Madison St. Kataliogus pasiun- 
čiame ant pareikalavimo. Tel. Kedzie 
5497. Valandos nuo lltos iš ryto iki 
lOtos vakare. Nedėlioj nuo lOtos iki 
4tos po pietų.

Pa-

TURIU paaukauti savo player 
Pianą už $75.00. Tikras bargenas. 
šis pianas yra beveik naujas, 
matyk manę dar šiandie.

NORAH LEE
3941 Roosevelt Road 

Ist floor

Sewing Machines
Siuvamos Mašinos

SINGERTO ir WHITE’O siuvamos 
mašinos $9.00 ir aukščiau, sudeda
mos elektrinės mašinos $20.00.

4251 Cottage Grove Avė.

Automobiles
PARSIDUODA Cadilac sedan, 7 

pasažierių, ankstyvų 1927 metų mo
delis. Važiuotas 12,000 mylių, par
duosiu už $1400, Drexel Garage, 825 
E. 43rd St. Tel. Drexel 5911.

Lincoln Sport Phaeton.... $1200 
Buick sedan 5 pas..........  $1000
Buick sedan 5 pas.............. $775
Oakland sedan naujas .... $950 
Pontiac sedan naujas ....... $750
Chandler luke naujas ....... $700
Studebaker 7 pas.............. $950

1926
1928
1927
1928
1928
1927
1927

Essex, Fords, 50 kitokių dėl pasi
rinkimo.

McDERMOTT MOTOR SALES
7136 S. Halsted St.

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 ..................................... $1663.00

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. KABULIS 
Savininkai

Miscellaneous for Sale
 Įvairus Pardavimai

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios pančiakos dėl 

vyrų ir moterų. Kainos pora tik
tai 50 centų -y dvi poros už 95 cen
tus. Moterims pančiakų pora po 
85c. ir 95 centai. Vilnonios gijos 
nėriniams — kaina 4 uncijos matkos 
29c., 31c., 84c. ir 35c. Vilnonios ma
terijos vaikams dėl kelnuČių už 65 
centus. Taipgi turime marškoniu 
gijų dėl mezginių.

FRANK SALEMONAVIČIUS, 
504 W. 33 St. ir Normai Avė. 1 lubos 

Chicago, III.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

DELIKATESEN krautuvė parsi
duoda, įmokant $550, likusius mėne
siniais išmokėjimais. Renda $40.00 
su 5 kambariais. 715 W. 48 Place.

Birdness Caūuces
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosemė, netoli lie
tuvių bažnyčion. 4541 S. Hermitage 
Avė.

• PARDAVIMUI cigarų, saldainių ir 
kitų mažų daiktų krautuvė. Prieža
stį pardavimo patirsite ant vietos. 
225 W. 39th St. Tel. Boulevard 3269.

GROSERNfi pardavimui, 12 metų 
išdirbtas biznis, mes turim parduoti 
iš priežasties ligos, parduosiu už pi
gią kainų. 183G W. 47th St. Tel. 
Virginia 0917.

PARDAVIMUI grosemė įr buČer- 
n<” senai biznis išdirbtas, tarpe mai
šyti) tautų, lietuvių daugiausia apgy
venta. 4538 W. 63rd St. Hemlock 
1053.

DELIKATESEN krautuvė parsi
duoda labai pigiai seniai išdirbtas 
biznis. 6028 So. Peoria SI.

GROSERNfi pardavimui, kaina 
$900.00, 3058 W. 44th St., kampas 
Albany Avė.

PARDUODAMAS
DIDELIS VILNŲ — LINŲ VERPIA

MAS IR AUDŽIAMAS

FABRIKAS
ir valcu malūnas su puikiais akme
niniais triobesiftis; variklis dizelmoto
ras naujausio tipo 150 P. S., šiauri
nėj Lietuvos daly, turtingoj linais 
ir kviečiais. Fabrikas visiems me
tams aprūpintas valdiškais užsaky
mais. Vietoj pardavimo gali būti 
priimtas su 50 tūkstančių dolerių 
kapitalo kompanijonas. Susitarimu 
galima padaryti akcinę bendrovę.

Kreipkis:

KAUNAS,
Ūkio g-vė Nr. 5a, 

E. KATCHE

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

ar-

PARDAVIMUI farma 80 akrų, 17 
melžiamų karvių, nauji visi budin- 
kai, sailo traktorius. Parduosiu 
ba mainysiu ant namo.

2832 So. Lowe Avenuo

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

STOLTZNERIO 
BUDAVOTI 

NAMAI
IŠTAISYTOS GATVES IR ELĖS 

NĖRA ASSESMENTŲ
Buk neprigulmingas nuo namų 
savininkų. Veik šiandien, tik 
aprubežiuotas skaitlius yra tokia 
kainą.

$8,700 — įmokėti 
$500

$25 I MfiNESI IR NUOŠIMTIS 
5 KAMBARIŲ BUNGALOWS

Dideli' užpakaliniai porčiai 
“Quaker” plieninis furnisas 
įmūrytos maudynės, ant kojos 
prausykla. Pilnos mieros žiursto 
sinka. Pastogė su grindims. Vi
dus gražiausia dekoruotas.

ŠITIE BUDINKAI RANDASI 
ANT SEELEY AVĖ.

tarpe 77tos ir 78tos gatvės. 
Vienas blokas nuo 79-tos gatvės 
karų linijos, 2 blokai nuo publiš- 
kos mokyklos ir bažnyčios. čia 
yra greitai auganti apielinkė, 
pietų daly miesto, kur verčia 
nuosavybių greitai kyla.
ARBA JEIGU JUS TURITE 
SAVO LOTA NEREIKIA NEI 
PINIGŲ PABUDAVOTI PAGAL 

Stoltzner systemos 
BUNGALOWS — 2 FLAČIAI 

IR 3 FLAČIAI.
Šauk musu arčiausią ofisą, pa
matyk musų įvairias spesifikaci- 
jas ir planus, taipgi kainas.
Stoltzner Constr. Co.

7403 So. Halsted St. 
Triangle 8704-10301 
3825 N. Cicero Avė.

Palaside 6270-1-2
134 N. La Šalie St.

Central 5901-2-3

— Proga Biznieriams 
Bizniavas Namas

Storas, 5 pagyvenimai 
Gera transportacija 
Tirštai apgyventa vieta 
Rendų j metus $1300.00 
Cash reikia $1000.00 
Kaina tik $7200.00. 
Del informacijos

Saukit Roosevelt 5373

PARDAVIMUI namas South West 
Sidėj, 4 kambarių medinis namelis, 
6142 So. Komensky Avė., Imas blo
kas į vakarus ' nuo Crawford Avė. 
Elektra, gasas, maudynės, tik už 
$3675. Mažas įmokėjimas, likusius, 
kaip renda. Turiu parduot tuojaus, 
ne agentai privatiški žmonės.

Phone Hemlock 0040
Atdara dėl apžiūrėjimo subatos 

vakare nuo 7 iki 9:30 tiktai

Vertės $9000 
Parduosiu už $7500 

$1000 įmokėti, o likusius kaip ren- 
kam- 

, be-
dą, galite kraustytis tuojaus, 5 i 
barių mūrinė, garu apšildoma, 
veik nauja bungalow randasi

552 E. 91 st. Plaee 
arti parko ir mokslainės.
Del informacijų pašaukit 

Normai 4400.

Pirmadienis, rūgs. 17, 1928

Real Estate For Sale
NamaGžeinč Pardavimui

NAUJAS MŪRINIS 2 FLATŲ 
APARTMENTAS

Tik užbaigtas šiltu vandeniu šildo
mas, lotas 37x127 pėdos, arti mokyk
lų, transportacijos ir t. t., 6340-42 
Eddy St., apkainuotas dėl greito par
davimo. Sąlygos tinkamos, galime 
mes pabudavoti ant jūsų loto bile 
bungalow arba fialą budlnką, kokį 
jus galite išsirinkti. R. J. NELSEN, 
builder, Kildvare 1195.

TURĖK NUOSAVUS NAMUS 
30 pėdų lotas ant California 
Avė., arti Marųuette Parko, 
mokyklos, bažnyčios ir karų li
nijos. Mažas įmokėjimas.

.T. A. LYNCH,
40 N. Dearbom St., 

Central 3654

TIK 
VIENAS 

NIKELIS
Kaštuoja — pašaukti — mus.
Tuoj reikia: visokių namų, 
mažtĮ — dideliu; bizniu — 
garažų — lotų — farmų etc. 
Visur — Čikagoj.
PARDAVIMUI — 

MAINYMUI
KOSTUMERIAI

LAUKIA
Automatiškos — pasekmės — 
Pabandykit — nusistebėsit

Tel. Roosevelt 5373

PARDAVIMUI 2 bizniavi namai, 
abudu kampiniai, vienas randas ant 
Ashland Avc. arti 79 St., o kitas ant 
Western Avė. arti 63 St. Gera vie
ta dėl aptiekos arba saliuno. Par
duosiu pigiai arba priimsiu į mai
nus bile ką kaipo dalį {mokėjimo.

WALTER J. PAUL 
6601 So. W*»stem Republic 4170
3236 W. 55th St. Hemlock 2389

PARDAVIMUI ar išmainymui % 
akro žemės, gazolino stotis ir 6 kam
bariu namas ant 155-tos ir Lincoln 
Avė. Priimsime namą arba 2 fla
tų kaipo pirmą įmokėjimą. Kai
na $22,000.

TUŠČIAS lotas — Vernon arti 
83-čios, 50x125 pėdu, 15% įmokėti, 
o likusius ant lengvų išmokėjimų.

JOHN IBACH 
Real Estate, 

1046 E 43 St. 
Phone Oakland 4681

NAUJAS 6 kamb. mūrinis namas 
$7,450, $200 įmokėti ir $35 mėn. mo
kestis su procentais; 8 dideli mieg- 
ruiiniai, gražiausia vidaus užbaigi
mas su “textone” sienoms. Visos vi; 
gados yra įbudavotos. Langų sieteliai 
ir langu uždangalai. Taipgi labai gra
ži 5 kamb. medine bungalovv $6,500, 
parduosiu arba mainysiu ant loto. 
Matyk Šituos namus negu pirksi. 
Mehan & Malone Home Builders 6407 
Irving Park Blv., atdara vakarais.

MES TURIM GERIAUSIUS IR 
DIDŽIAUSIUS BARGENUS 

ANT NORTH SHORE
Nuosavybės čia kila vertėj 

kiekvieną dieną. PIRMOS KLE- 
SOS BIZNIO NUOSAVYBĖS, 
rezidencijų nuosavybės ir tuš
čios akrais žemės. Mes parduoda
me labai pigiai; šauk, rašyk ar 
telefonuok dėl sąrašo šių barge- 
nų.
J. H. SCHAFFER AND CO.

803 Ridge Avė., Wilmette, 
Tel. Wilmette 364

PARDAVIMUI 12-kos ruimu rezi
dencija garu apšildoma — ‘‘steam 
heat” “sun parlor”, užpakalinis por- 
čius stiklinis, 2-jų karų garažius — 
arti krautuvių, mokyklų ir miesto 
knygyno. Medžiai aplink, visi intai- 
sai, didelis kampinis lotas. Randa
si Roseland arti Michigan Avė. Par
duoda savininkas. Kain a $14,800 
— parduosiu tik už “Cash”. Kreipki
tės į “Naujienas”, 1739 S. Halsted 
St. Box 1130.

TEGUL JIE VISI SKAITLIUOJA 
Paskui mus pamatyk

Nereikia pinigų, kad pagražinti jū
sų lotą su tinkamu jums namu ar
ba apartnientiniu namu.

RILEY & KRAUSHAAR 
3121 N. Cicero Avė.

Palisade 9600

AUKCIJONO pardavimas dėl su- 
taikimo palikti? turtu, St. Charles, 
Illinois. Namai ir lotas arti aukštos 
mokyklos, fabrikų, priemiesčio api- 
gardoį — ketverge, rugsėjo 20 d., 
10 vai. iš ryto M įmokėti, $10.00 mė
nesinėmis mokestimis. Klausk Mil- 
lington’o addition, 7th and Main St., 
St. Charles, III.

PRIE PARKO 
DIDŽIAUSIAS 
BARGENAS

2 fl. mur. namas — 5-6 rūmų 
steam heat.
2 karų mur. garažas
Cash reikia tik $3000.00
Praisas nesubitinamas, 

Tik $10500.00.
Agentai neatsiliepkit 
Savininkas po tel. Canal 6417

DARBININKO žmogaus namas, 6 
kamb. namelis, Šiltu vandeniu Šildo
mas—2 lotai, kaina $2700, $200 įmo
kėti, o likusius lengvais išmokėji
mais, 2031 W. 35 St. Lafayette 0909.




