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Lakūnai per Atlan

civiliniam teismui.

Pabūgus reakcijos prieš komu
nistus . atšaukia streikus 
bankuose

• i caciiic und Atlantic Photo J

Įsa bei, vyriausias Amerikos karinis laivas Chinijos vandenyne, dabar stovi prie 
Nanking, laukdamas susirėmimų su kontoniečiais.

Haukovo valdžia gerinąs! 
svetimšaliams

2^ miliono vaiku dirba 
Amerikos įmonėse .

Vaikų išnaudojimas turi būti 
užgintas krašto įstatymais, 
sako ADF vadas.

230 žmonių žuvo, 850 
sužeistų per audras

Obregonas su 20,000 armija 
kovos klerikalų maištus 

Meksikoj
Neranda prapuolusią fran 

cuzų lakūnu
Bijoma, kad skrisdami per At- 

lantiką nebūtų žuvę vande
nyne

230 žmonip žuvo per 
audras vakaru val

stijose
850 žmonių sužeista; padaryta 

žala siekia milionus dolerių
NEW YORKAS, geg. 10. — 

Apie skridusius iš Paryžiaus 
per Atlantiko vandenyną į New 
Yorką franeuzų aviatorius, 
kap, Charles Nungesserą ir 
kap. Francois Coli, iki šiol jo
kios žinios nėra. Iš Paryžiaus 
jie išskrido praeitą šeštadieni, 
ir kaip vakar po pietų, apie 
3-čią valandą, turėjo but New 
Yorke. Bet jie 
rodė ir bijoma, 
žuvę.

VVashingtono 
ve įsakymą 
kraščių sargybos laivams 
koti jų.
Kitą dviejų franeuzų aviatorių 

pasigendama
Be prapuolusių Nungessero 

ir Coli, nieko iki šiol negirdėt 
ir apie kitus du franeuzų la
kūnus, kap. Saint Roman’ą Tr 
komandorių Mouneyeres, kurie 
praeitos savaitės ketvirtadienį 
išskrido iš St. Louis, Senegali- 
joj, Vakarų Afrikoj, į Pernam- 
buco, Brazilijoj. Jie žuvo ke
lionėje.

Per baisias audras, kurios 
per pastaras tris dienas siautė 
vidurinių vakarų valstijose, 
kiek žinia, 230 žmonių žuvo ir
daugiau kaip 850 buvo suželti. Tm> tarpu

Obregonas organizuojąs 
20,000 armiją maištams 

Meksikoj patrempti

Europos bedarbių armija
- 20,000,000

Senatorius Borah vėl 
užtaria Kinus

VVASHINGTONAS, geg. 10. 
— Kalbėdamas Amerikos Vai
kų Sveikatos draugijos susirin
kime Wm. Green, Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentas, 
pasakė, kad nuo laiko, kai 
Aukščiausias Jungtinių Valsti
jų teismas panaikino federa’i- 
nį įstatymą prieš vaikų darb.;., 
išsprendęs, kad tas įstatymas 
esąs priešingas krašto konsti
tucijai, daugiau kaip 2^ mi
liono vaikų, amžiaus nuo 10 iki 
15 metų dirba už algą įvairiose 

mus nutildęs. ! Amerikos įmonėse.
Pekine, Mandžurijos karinin-j Federacijos vadas pareiškė, 

ko čan Tsolino įsakymu, visi kad apsaugoti vaikus nuo iš- 
areštuotieji rusai tapo atiduoti naudojimo ir jų sveikatos nai

kinimo, būtinai turįs būt pri
imtas atitinkamas konstituci
jos papildymas.

PEKINAS, Kinai, geg. 10.
Pabūgus prasidėjusios reakci
jos prieš komunistus, Ilankovo 
valdžia dabar stengiasi su
minkštinti svetimšalius, atšau
kdama streikus svetimšalių 
bankuose, kurie iki šiol negalė
jo operuoti dėl embargo sidab
rui. Kiniečių bankai vis dar 

t pasilieka uždaryti.
i Iš Nankino praneša, kad ki-i 
niečiai šaudę upėj Britų karo 
laivą Woodcock. Pastarasis at
sakęs kulkosvaidžiais ir šaudy- (

Wyoniinge žiema;
žmonės sušalo

trys

kunigai klastingai 
kursto indėnus žygiuot; j 
Meksikos Miestą ir išvaduoti 
Kristų

Europos kraštai rūgo ja Ame
rikai už griežty imigrac’Jos 
suvaržymų

niekur nepasi- 
kad neimtų

vyriausybė 
laivynui !r

da- 
pa- 
ieš-

Daugiausiai .nukentėjo Arkan- 
saob valstija, kur. pasak pra
nešimų, 1OO žmonių buvo už
mušta ir 230 sužeista. Missouri 
valsti joj 73 užmušti ir 300 su-‘ 
žeistų. Texas — 33 užmušti ir 10. — Sako, kad gen. Obregon 
1OO sužeistų. Kansase - 10 organizuojąs 20,000 žmonių 
užmuštų ir 40 sužeistų. Illi- armiją klerikalų maištams pa- 
nois valstijoj 10 užmuštų ir trempti.
67 sužeisti. Trys žmonės žuvo; 
VVyominge ir vienas Iowoj.

Audras lydėjo smarkiausius tūkstančių r^iištininku' 
lietus ir ledai, o šiaurinėse val
stijose — sniego pūgos.

Poplar Bluff miestelis pietą sugebėtų* 
vakarinėj Missouri valstijos bandas sujungti 
daly buvo beveik visai audros i prezidento Calleso valdžią.

MEKSIKOS MIESTAS, gog.

šveicarija, geg. 
ekonomi-

pramo- 
pri statyti 

Euro-

vakarinėj Missouri

Žiniomis iš katalikų vers
mių, visoj Meksikoj esą apie 40 

i], tik jie 
nesą kaip reikiant organizuo-! 
ti ir neturį tinkamo vado, kurs'™0* 

visas maJištininkų 
ir nušluoti

Reikalauja, kad ‘svetimos 
tybėb grąžintu Kinijai 
priklausančias teises

vals-
jai

DENVER, Colo., geg. 10. — 
Šiaurinėse Uolų kalnų valsti
jose šiandie atrodo kaip vi-

įregistruota stiprus že
mės drebėjimas

sunaikintas. Čia šešios dešim
tys žmonių buvo užmušta.

Materialiniai nuostoliai, ku
lių tos audros padarė, siekia 
milionus dolerių.

Audros buvo kliudyta ir Chi-

Graikai atgaivina senovės 
iškilmes

ATĖNAI, Graikija, geg.
Delfuose atgaivinta senovės 

graikų iškilmės, kurių atidary
me vakar dalyvavo tūkstančiai 
žmonių. Iškilmių organizavimu 
rūpinosi graikų poetas Angelo 
Sikelianos ir jo žmona, kilme 
nevvyorkietū, Evelina Palme- 
riutė. Chorfe, kurs vaidino dvi
dešimt šimtmečių senumo teat
re, dalyvavo penkios dešimtys 
Atėnų ^mergaičių. Taip kitų 
dalykų yra meno parodos, se
novės žaislų vaidinimai, liau
dies šokiai etc. Visa tai suren
gti parėjo 5 milionai drachmų 
(apie 67,000 dolerių).

10.

Audros ir potvyniai 
vakarinėj Azijoj

TAŠKENTAS, Turkestanas, 
geg. 10. — Vėsulos ir smarkus 
lietai vakarinės Azijos kraštuo
se sunaikino, kaip apskaičiuo
ja, 75 nuoš.
Andižano 
12,000 akrų 
do apskrity, 
akrų.

medvilnės derliaus. 
Krašte sunaikinta 
plantacijų, Bagda- 
sunaikinta 8,500

Kantone susekta slaptų 
organizacijų

KANTONAS, Kinai, geg. 10. 
— Kantono vyriausybė susekė 
daug slaptų radikalinių orga
nizacijų. Jų vadai tapo areš
tuoti.

GEN EVA, 
10. Tarptautinės
nes konferencijos 
nes komisijai
duomenys rodo, kad
poje šiandie yra daugiau kaip 
20,000,000 (20 milionų) bedar
bių. Tas milžiniškas bedarbių 
armijų padidėjimas pareina iš 
Įvairių pokarinio periodo prie
žasčių, bendrai gi iš visuotino 
ekonominio gyvenimo sukiuži-

Prie to prisidėjo dar ir 
Jungtinių Valstijų stiprus iml- 
grac.’’ *• suvaržymas. Rusų de- 
leg .ias Ossinsky dėl to pasa
kė:

CLEVELAND, Ohio,
10. — Prisiminęs Francijc.s 
premjero Bnando nesenai pa
reikštą mintį, kad Francija ir 
Jungtinės Valstijos turėtų tam 
tikra sutartim padaryti karus 
neteisėtais, senatorius Borah 
laikytoj čia vakar kalboj pa
reiškė, kad visų pirmiausia: 
reikią, idant penkios diflžiulės 
valstybės — Jungtinės Valsti
jos, Anglija, Francija, Japoni
ja ir Italija — susitartų ir pa
darytų neteisėtu karą tarp jų 
pačių ir Kinijos.

“Dalykai, kurių Kinija rei-

neg

”’avjhnGTONAS, geg. 10. 
duržiemy. Siaučia didelės snic- ~ Georgetown Universiteto 
go audros ir šalčiai. Wyomingo.selsmo^^a^Uj l'egishavo stip- 
valstijoj trys žmonės sušalo, o l l-' žemės drebėjimą, kurs <ę- 
dviejų dar pasigendama. Zu- ,s8s valandą. l>reb«jimaa
vusieji buvo su savo automo- t",r6io įvykt apm 2,50o mylių 
biliu nuklimpę laukuose sniege /0 11,110 11110 "as 
ir, bandydami pėsti užtiktų ko 
kią farmą, paKeliui sušalo. Iš Klaipėdos Krašto
Japonija skirs nauja .,. 1 , J , * .i i Ruošiama Mazosics LietuvosAEilbsiSadoriŲ ArncriR&i Lietuviu šventė”

TOK1O, Japonija, geg. 10. — 
Girdėt, kad premjeras Ta naka 
nutaręs užsienio ministeriui 
paskirti Tsunco Matsudairą, 
ambasadorių Jungtinėms Vals
tijoms, o ambasadoriaus pos
tas busiąs pavestas Katsuji 
Debuchi, charge d’affaire’ 
Washingtone.

šiuo tarpu vyriausiu maišti-
ninku vadu esąs arkivyskupas .‘vienas svarbiausių musų’ “I . .
Orozco y .limenez, už kurio gy- problcmų Europoje yra nedar- kalauja iš svetimų valstybių, 

bas, tuo tarpu kai Jungtinės būtent: pačiai kontroliuoti sa- 
Valstijos, kuri reikalinga dar- vo muitus, pačiai būt šeimi- 
bininkų, imigracijai duris krtko dinku savo teritorijoje, pačiai 
uždarius.” vykdyti savus įstatymus.

vą ar negyvą galvą vyriausybe 
siūlo penkis tūkstančius dole
rių atlyginimo.

Maištininkų bandoms pap-
caga, ypač gi jos priemiesčiai, (rastai vadovauja kunigai, kurie 
kur, kaip apskaičiuoja, padary-' betgi neturi jokio kariško išsi- 
ta žala siekia irgi apie milio-, lavinimo. Kunigai ypač veikia 
na dolerių.

Del tvanų nukentėju- 
sieins šelpti surinkta 

jau $9,751*,000
WASHINGTONAS, geg. 10.

Amerikos Raudonasis Kry
žius, kuris užsidavė 
10 milionų dolerių dėl 
saippi tvanų 
žmonėms šelpti, 
rinkęs $9,751,000. Iki 10 mili
onų betrūksta $250.000, kurie 
tikimos netrukus surinkti.

KLAIPĖDA. šių metų 
birželio 6 dieną Klaipėdoj ruo
šiama “Mažosios Lietuvos Lie
tuvių šventė.” Laike šventės 
numatoma įvairių chorų giedo
jimai, orkestrų grojimai, eise
nos, kalbos etc.

i Birželio 7 dieną įvyks iš vfso 
Klaipėdos krašto jaunuomenės

Britu kolonijų konfe- suvažiavimas tautiniems klau- 
.» t j . simams aptarti ir įsteigti bend- rencija Londone i;jajpėdos

LONDONAS, geg. 10. — Ko- nes organizaciją.

panašiai parugojo Amerikai už ti ji turi pilnos teisės, ir minė-; ninkaiujant šiandie atsidarė

tai
Kitų valstybių delegatai irgi yra toki dalykai, kuriuos turė-ponijų ministeriui Amery pirm

j tarp Meksikos indėnų, kursty
dami juos obalsiu “Eime į 
Meksikos Miestą Kristaus Išva
duoti!” — tuo darydami indė
nams įspūdžio, kad prezidento 
Calleso valdžia laiko Kristų. 
kalėjime ir kad jie, indėnai, 
turi eiti ir išvaduoti jį.

Maištininkų bandas < 
surinkti zuo^a’ ias rem*a i*’ palaiko ka- 

Missi- 
nukentėjusiems 

jau yra su-

Iš jau surinkto fondo rytų 
valstijos davė $6,281,313, vi-

Pacifiko valstijos — $836,112, 
kitų vietų — $32,40.5.

Japonijos viešpats ap- 
dekoruoia Mussolinj

TOKIO, Japonija, geg. 10.— 
Ciesorius 1 lirohito nusprendė 
suteikti Italijos diktatoriui 
Mussolihiui Didžiojo Tekančios 
Saulės Kordono dekoraciją, — 
aukščiausi? ženklą, koks 
būt Japonijos suteiktas 
'timšaliams.

gali 
sve-

imigracijos suvaržymą.

NUSIŽUDĖ PULDAMAS Į 
NIAGAROS KROKLĄ

tos penkios didžiulės valstybės 
turi galios jai tuos dalykus 
suteikti.”

NIAGARA’ FALLS, N. Y. 
geg. 10. Vienas nepažįstamas 
vyras vakar puolė į srautą ke
lias dešimts pėdų toliau nuo

Dideli potvyniai Mora
vijoj ir Silezijoj

Briti/ kolonijų konferencija. 
Konferencijoj atstovaujamos
dvidešimt keturios Britų koio- ( 
nijos, protektoratai ir manda
tinės teritorijos.

TĖVO PABARTAS VAIKAS J 
NUSIŽUDĖ

talikų bažnyčia su savo tūks
tančiais kunigų; senoji ispanų 
aristokratija, kuri nuo senų 
laikų viešpatavo Meksikoj, o 
dabar savo galios nebeteko; 
didžiuliai dvarininkai, tekstilės 
fabrikininkai, aliejaus kompa
nijos ir kiti lobininkai.

Tuo tarpu dabartinę darbi
ninkišką prezidento Calleso 
valdžią tvirtai remia milionai I 
organizuotų Meksikos darbinin-i 
kų, darbo unijos, agrarai, visi j 
valstybes darbininkai ir tar
nautojai ir, pagaliau, federali
nė kariuomenė.

. lias dešimts pėdų .........
oi gani- krokio briaunos ir buvo nuneš

tas žemyn p kroklo pragarmes. 
Jo nusižudymą mate daugybe 
susirinkusių kroklo pažiūrėti 
žmonių.

PRAIIA, čechoslovakia, geg. 
10.—Del smarkių lietų šiauri
nėj Moravijoj ir Silezijoj kilo 
potvyniai. Keliolika kaimų už
lieta. Vietomis geležinkelių ju
dėjimas sutrukdytas. Praneša, 
kad keletas žmonių taipjau žu-

RADO PASISKANDINUSIO vę per potvynį.
IŠRADĖJO KŪNĄ i ------------ ----

NIAGARA FALLS, N. Y., 
geg. 10—Niagaros upėj, tarp 
Buffalo ir Niagaros kroklo, v <- 
kar rado žinomo inžinieriaus! 

j ir išradėjo Roberto Fothering- 
hamo kūną. Fotheringham bu
vo prapuolęs praeitą penkta
dienį. Manoma, kad jis pats 
pasiskandino.

1 UŽSIMUŠĖ, 3 SUSIŽEIDĖ 
AUTUI APVIRTUS

MAIMSON, Wis., geg. 10.— 
Lloyd Lund, 18 metų, užsimu
šė, trys kiti asmenys pavojin
gai susižeidė jų automobiliui 
apvirtus vieškely tarp Camb- 
ridge ir Fort Atkinson.

ttORH

Joanos d’Arc atmin- Keturi vaikai žuvo far- 
tinės

PARYŽIUS, geg. 10.— Visa 
Franci ja užvakar šventė, savo 
didvyriškos Orleano mergelės, 
Joanos d’Arc, atminimą.

mos gaisre
POPLAR BLUFF, Mo., geg. 

10. — Netoli nuo čia gaisras 
sunaikino farmerio J. Wiley 
namus, kurių liepsnose žuvo ir 
ketini jo vaikai.

Francuzai steigs pamin 
klą kare žuvusiems 

i gyvuliams

PARYŽIUS, geg. 10.-—Fran- 
cuzų skulptorių grupė planuo
ja įsteigti paminklų gyvuliams, 
žuvusiems musių laukuose per 
didžiulį karą.

šventėj ir suvažiavime klai
pėdiškiai laukia svečių iš Di- 

’ džiosios Lietuvos, iš Amerikcs 
ir iš Latvijos.

Mažosios Lietuvos lietuvių 
šventę, tai yra birželio 6, ruo
šiama ir “Mažosios Lietuvos 
Dainų šventė”, kurioj dalyvau
sią viso Klaipėdos krašto ir 

•kai kurie Žemaitijos chorai — 
geg. apie 1,000 asmenų.

i —Giedotojų Draugija kvio-
E )EPENDENCE, La., i

1d. — Del, to, kad tėvas jį pa->
barė, VVickliffe David, 13 me- čia Lietuvos Valstybės Teatro 
tų vaikas, nuėjo pas savo vy- dramą keliems spektakliams, 
resnį brolį, gavo iš jo šautuvą —žemės Ūkio paroda Klaipė-
ir nusišovė. doj busianti apie liepos mėnesį.

Angliakasių konvenci-t 
ja atsisakė padidinti į 
mokesti delegatams

Chicagai ir apielinkei federa- 
inis oro biuras šiai dienai pra
našauja. metė unijos prezidento Fish-

Iš dalies apsiniaukę ir vėsu; wicko pasiūlymų padidinti ne
stiprus žiemių vakarų vėjas.

Vakar
tarp 62° ir 54° F.

šiandie saulė teka 5:35, loi- mokesnio $$.6O dienoj;
džiasi 7:58.
3:40 valandų ryto.

PEORIA, III., geg. 10. —Illi
nois angliakasių konvencija at
metė unijos

i kęstų unijos agentams ir kon- 
temperaturos buvo vencijos delegatams. Konven

tui jos delegatai dabar gauna už- 
‘ Fish-

Menuo leidžiasi wick siūle, kad butų mokama 
|$10.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

yra trys iš daugelio kitų priežasčių, kurios pritraukia 
lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas įeina į patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paštą iš kitų 
miestų

3. NAUJIENOS duoda visišką garantiją už siunčia
mus pinigus, kad bus išmokėti adresatui ar grąžinti atgal 
jei adresantas nebūtų surastas.

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA. 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 234G West 69th Street.

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

/

n i it ii



seimininkėms kelrodis!
Rašo ISABELLE KAY I

Lietuvi Seimininki Amerikoje visados trokšta gauti patari-c 
mij pagerinimui jos žinojimo utlikinėjant pareigas kaipo tai-B 
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips-H 

neliai kurie bus indomųs koinai Lietuvei šeimininkai

RODYKLE

Virimo Receptas

Sulot.: patampa tikresniu ir tik
resniu kasdieniniu šeimynos valgiu. 
Vasaros laiku, salotai tankiausia bū
na svarbiausiu valgiu vakare arba 
per pietus. Nėra priežasties Įrodei 
ir žiemą taip negali bu.4i jeigu salo
tų pobūdį pakeisi nuo ko nors tra
paus ir šalto ant ko nors kas duoda 
kurią kaip lygiai irskonj. Salotus 
reikia duoti su įvairiais uždarais. 
Bandyk sekantį receptą kada darysi 
vėl salotų. Jį lengva padaryti ir 
jis priduos salotoms gerą skonį.

Virtas Salotoms Uždaras
puoduko evaporated pieno at

miešto ‘/j puoduko karšto vandens
l šaukštukas muštardos
1 Vj šaukštuko druskos
1 šaukštas cukraus 

šaukštuko kornų krakmolo
1 kiaušinis
1 puodukas minkšto acto
2 šaukštukui salotų aliejaus

Sumaišyk sausus dalykus į krū
vą, dadėk kiaušinį, salotų aliejų ir 
cukrų. Sumaišyk viską gerai, įmai
šyk pieną ir virk ant karšto van
dens iki sutirštės. Tuo pat laiku 
užvirink actą ir įplak jį lėtai. Pas
kui leisk mišiniui aptirštėti vėl, plak 
gerai su kiaušinių plaktuvu ir atvė
sink. Jeigu pertirštas, atmiešk su 
evaporated pienu pirm naudojant.

Virtuvės Patarimai
Apcukravimui riestainių ir donacų 

tinkamai, .sudėk juos j maišelį su 
cukrum ir svkratyk. Tas sutaupys 
daug cukraus ir apeukruos visus do- 
nacus arba riestainius lygiai.

Padarymui gerų salotų greitai, su
kapok šaltus burokus ir sumaišyk su 
pjaustytais kopūstais, paskui uždėk 
French Dressing (uždaro).

Naminiai Pasigelbėjimai
Pirm atidarant dėžės maliavos ap-

versk ją aukštieninką. Su-i tovėjus te ar daugiau.

No. 83
maliava susimaišys ir sutįrps su 
aliejum.

Pogųs valytojai (polish) yra pras
ta ekonomija, kadangi actai Juose 
nuima rakAndų žibėjimą ir tokiu bu- 
du medį gadina.

(irožės Patarimai
Gamta skyrė kožnai moterei tu

rėti gražią figūrą. Kožnos ypatos 
linijos yrakito kios, nei vienos ne
susitaiko. Korsetas, taigi, turi tik
ti atsakančiai, kad priduotų figūrai 
gražumo. Studijuojant mieras ir 
figūras suvirš mil^ono moterų pa
sirodė kad 96 iš 100 Amerikos mote
rų turi kokį nors nedateklių. Pa
prasti korsetai nepriduoda to leng
vo, patogaus, gražaus jausmo kokio 
nori turėti. Taigi, žiūrėk atsargiai 
pasirenkant gorsetą.

Ypatiška Sveikata
Mes visi norim būti sveiki, turtin

gi ir protingi. Jeigu busim sveiki 
daugiau turėsiu progų patapti tur
tingais — nes reikia būt tvirtu išsi
laikymui moderniškam pasaulyje. Jei 
busim sveiki, turėsim daugiau pro
gos tapti protingais, nes* nesveikata 
tikrai atbukina protą. Taigi perskai
tyk sekančias sveikatos taisykles. 
Paskui išstudijavę priimkit jus. Pa
ti rsit kad jūsų visas gyvenimas pasi
mainys jų prisilaikant.

1. Užsilaikyk švariai.
2. šveisk dantis rytas Ir vakaras 

ir po kožno valgio.
3. Maudykis kasdien.
4. Laikyk panages švariai, plau

kas sušukuotus, drapanas tvarkoj.
5. Anksti kelk ir anksti gulk.
6. Miegok 9 ar 10 valandų — ir 

laikyk atdarus kambario langus.
7. Gerk G iki 8 stiklų vandens kas

dieną. *
8. Valgyk tris sveikus valgius į 

dieną.
9. Valgyk vaisių kasdien.
10. Kasdien valgyk porą ar dau

giau daržoves.
11. Gerk pieno kasdien — puskvor-

I Baltiko Amerikos Linija
OFICIALĖ LINIJA

LIETUVOS VYČIU ORGANIZACIJOS
PRANEŠA KAI) DIDŽIAUSIA EKSKURSIJA ŠĮ META

Laivu “Lituania” iš New Yorko Birželio 14

Tiesiai į Klaipėdą
TIE KURIE NORITE VAŽIUOTI LIETUVON 

ANKSČIAU, GALĖSITE VAŽIUOTI

Laivu ‘ESTONIA" May 24 dieną
VIENU LAIVU KLAIPĖDON

VAŽIUOKIT šį PAVASARĮ J LIETU
VA SU AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMU, 
KUR JAUNIMAS TEN GYVUMAS, TEN 
SMAGUMAS. -

IŠPILDYKIT TOS ŠIRDIES TROŠKI
MUS, PAMATYK1T SAVO TĖVYNĘ, BRO
LIUS, SESERIS IR GIMINES.
Ką akimis žmogus pamatai, tai amžinai neužmiršti

Kainos stačiai j Klaipėdą:
Trečia kliasa ....... $107
Turistine trečia .... $117

Kainos į Klaipėdą ir atgal:
Trečia kliasa ....... $181
Turistine............... $196

Revenue Tax ir Head Tax Atskirom

Sekanti laivai plauks tiesiai į Klaipėdą:

ESTONIA May 24-tą 1927
LITUANIA June 14-tą 1927

Aukščiau minėtos ekskursijos reikalais kreipkitės pas
savo vietinį agentų:

Paul Baltutis & Co. 
Central M f g. Dist. Bank 
Jno P. Ewald 
S. L. Fabian 
Vinc. Milaslewicz 
Naujienos 
l'rank L. Savickas 
V. M. Stulpinas & Co. 
Univcrs.il State Bank 
Jno F. Zolp

BALT1C AMERICA LINE, 120 N. LaSalle St., Chicago, III.

901 West 33rd St., Chicago, III. 
1112 We»t 35th St., Chicago, III. 
841 West 33rd St., Chicago, III.
809 West 35th St., Chicago, III. 
1723 West 47th St., Chicago, UI. 
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.
726 We»t 18th St., Chicagę, UI.
3255 So. Halsted St., Chicago, UI. 
3252 So. Halsted St., Chicago, III.
4559 So. Paulinu St., Chicago, III.

Uarsinkities

korespondencijos!
--------■*

Decatur, III.
Baisi audros nelaimė

Pirmadieny j, apie 4:30 po pie
tų, musų miestelį užklupo di
džiausia audra. Sulaužė stubas, 
garažus su mašinomis išnešiojo 
po laukus.

Šimtai šeimynų paliko be pa
stoges'.

Apie <5:30 v. v. aš vežiau sa
vo vyrų į darbų. Nebuvo gali
ma nei pervažiuoti automobi
liu.

Pilna medžių gatvėse išvarty
ta.

O žmonių verkimas, klyks
mas, aimanavimas — negalima 
ne apsakyti.

Sudaužė gazaunę, sulaužė, iš
vertė elektros stulpus. Neturi
me nei gaso, nei šviesos.

Mes nukentėjom, bet ne taip 
skaudžai, kaip musų kaimynai. 
Nors garažų ir sudaužė, bet trio- 
ba išliko sveika.

Aš manau, kad ir žmonių yra 
nukentėjusių, bet tikrų žinių 
neturiu dar.

Mrs. Peter Bogush.

Racine, Wis.
SLA 100 kuopa gegužės 1 d. 

Lietuvių Svetainėj, 3:30 vai. po 
pietų buvo suruošus programų 
ir šokius. Programų išpildė ke- 
nosliieėiai, SLA. 212 kp. “Dai
lės Batelis” sulošė veikalų “Nas- 
tute”, po vadovyste režiseriaus 
p. Juozo Macnoriaus. Vaidilomis 
buvo šie asmenys: Nastutė 
Bcžė šliaugerunė; Ona Brau- 
kienė, jos motina — Žeta Be- 
nienė; Petras, Nastutės numy
lėtasis — Kazys Druktenis; Jo-
nis, Onos tolimas giminaitis — 
Jonas Bružas; Stripavičia, raš
tininkas Jonas Šidlauskas; 
Drimba, viršaitis Juozas Mit
kų. Veikalas suvaidintas gerai. 
Publika žiūrėdama verkė, ir 
juokėsi. Publikos programo žiū
rėti nedaug susiėjo, bet į šo
kius- pilna salė jaunimo prisi
rinko. šis parengimas ruošta su 
kencahiečiais iš pusės. Atmo
kėjus išlaidas ūbiems pusėms 
pelno liko po $25. Tariu širdin
gų ačiū Kenoslia Dailės Rabei- 
lio mėgėjams ir visai dalyvavu
siai publikai, taip ir darbinin
kams laike šokių. .

Sandaics kuopa ruošia įdo
mų piknikų gegužės 29 d., Mid- 
\vay Parke. —M. Kasparaitis.

Detroii, Mich
Balandžio 29 d., svetainėj prie 

24 ir Michigan gatvių, kalbėjo 
Lietuvos Seimo atstovas, valst. 
liaudininkų frakcijos narys N. 
Badys. Kalbėjo dviem atvejais. 
Pirmoj kalboj kalbėjo apie per
versmų Lietuvoj ir kodėl jis 
įvyko. Pasak atstovo, buvusios 
trys vyriausios perversmo prie
žastys: pirma, krikščionys, ku
rie valdė šalį per 7 metus, pri
darė visokių šmugelių ir jiems 
gręse teismas, kurio jie bijojo
si ir todėl prisidėjo prie ruošia
mo perversmo; antra, dabarti
nių valdonų noras būti vadais, 
visai neatsižvelgiant, ar žmo
nės jų nori, ar ne; trečia, tai 
lonkų ir bolševikų šnipai. Ant
roj kallioj p. liudys kalBčjo eko- 

nominiais Lietuvos klausimais, 
įrodinėdamas, kad Lietuvos 
ekonominis gyvenimas priklau
so nuo artimųjų Lietuvos kai
mynų Vokietijos ir Busijos. 
Griniaus valdžia buvo pradėju
si gerinti santiklus su tomis 
dvejomis šalimis, bet jai nete
ko užbaigti tų gražų darbų.

Aukų surinktu per prakalbas 
Politiniu Iždun $32.10. Aukojo 
po $1: A. Normandas, K. šnuo- 
lis, J, Ligmolis, J., A. Masonie- 
ne, K. Karpinskas, V. Petkiavi- 
Čiii8, V. Karpšis, K. 
Gumris, I

Būtis, V.
P.' Miltinas, .1. Palio

ifiipnnis’ P' l)cinont’enč. M. Žigas, 
j; Klemarauskas, M. Mozūras,

RAOjieNOS, Chicago, m Trečiadienis, Geg. 11, 1927
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GERESNIO SKONIO
Švieži tikri apyniai^ 

sumaišyti su turtinį" salyklu

SUDRIKO NAUJA 
KRAUTUVE

Parduoda Rakandus, Pia
nus, Radios, Phonografus 
ant lengvų išmokėjimų.

UCKY STRIKES yra švelnus ir gardus - 
geriausi cigaretai kokius esate rūkę.

Jie yra malonus jūsų burnai

Kodėl? Todėl, kad jie yra padaryti iš geriausio 
Turkiško ir naminio tabako, tinkamai pasen
dinto ir sumaišyto su didžiausiu patyrimu, ir 
dar yra dadėtas extra procesas prie to tabako

It’s toasted
APSAUGOJIMUI JŪSŲ BURNOS

CICERO JUOKŲ PROGRAMAS, AUDRA JUOKŲ!!!

Teatras-Apvaikščiojimas-Balius
RENGIA DRAUGYSTĖ LIETUVOS KAREIVIŲ, CICERO

Nedėlioj, Gegužio 15.192 7
LIETUVIU LIUOSYBES SVETAINĖJ

Scenoje statoma “Silabinis Steikas”, 1 akto farsas. “Mano Pati Sustreikavo”, 1 akto farsas. 
“Koncertas ir Opera” sceniškas škicas. Pirmą kartą Ciceroj toks programas. Juokų iki ausų, visa 
apielinkė girdės besijuokiančią publiką. Kas nori ir myli juokus, atsilankykit. Kas juokiasi, tas 
nesensta!

Pradžia maršavimo 6:30 vai. vakare iš p. Lukštos svetainės, 49 Avc. ir 15 St. į Lietuvių Liuosy- 
bės svetainę.

Programas prasidės 8 vai. vakaro, šokiai 9:30.
šis apvaikšČiojimas rengiamas pagerbimui narių kurie per 10 metų nesirgo.
įžanga perkant tikietą iš anksto —• 50c., Prie durų —< 75c.

Visus maloniai kviečia DRAUGYSTĖ LIETUVOS KAREIVIŲ-

d

3417-21 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4705 

Chicago, III.

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokių akių

Jei kenčiate nuo galvos skaudi- 
jimo.

Jei skaitant raidės susilieja j daik
tą.

Jei spaudos raitas išrodo dvigu
bas.

Jei skaitant arba neriant skauda 
akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

JAN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS
Ekspertas tyrimo akių ir 

pritaikymo akinių
1801 South Ashland Avė.
Platt Bldg., kamp. 18 St., 3 augitas

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18
Pastebėkit mano iškabos

Valandos nuo 9 ryto iki 8:80 vaka
ro. Ncd. nuo 9 ryto iki 11:30 dieną

Didelis Pasisekimas

P. šiupis, F. Motuzas, A. Ski- 
paris, M. Gvėrai tienė, J. Amb
ras; smulkių aukų $12.10.

Balandžio 30 d. P. šlapialio 
valgykloj buvo surengta vaka
rienė p. Badžio pagerbimui. Po 
skanios vakarienės prasidėjo 
trumpos prakalbelės. Pirmiau
sia buvo pakviestas p. Budis, 
paskui adv. Uvikas, Dr. Sims ir 
kiti. Kartu prisiminė, kad rei
kia gelbėti draugus nuo fašistų. 
Kuo «alim pagelbėt? — žinoma, 
doleriais. Aukojo po ---- J.

Laukonia, adv, J. Uvikas; po $1 
Dr. J. J. Sims, M. P. Svile- 

sakailė, A. Normudas, M. Straz
dienė, A. Strazdu, J. (’iirštautas\ 
J. Kkmarauskas, J. Ambrose, 
F. Motuzas, viso $21. Vėliaus 
aukojo: J. Bilaitis ir M. Bilai- 
tis $5; po $1 — V. Kazakevi
čius, P. Butkus, P. Masonis, P. 
Melnikaitis. Viso kartu per abu 
parengimus aukų surinkta j 
$67.10. Gal kurio pavardė'nege
rai užrašyta — meldžiu atleis
ti. Visiems aukojusiems tariu 
širdingų ačiū.

Prakalbos ir vakariene buvo 
rengiami Sandaros 29 kuopos.

Plunksna Lina.

Agentūroms
Kurios turite keleivių Lietuvon, ant Gegužio 21 d., 
laivu Leviathan rezervuokit kambarius per NAU
JIENOS. Musų keleiviai bus aprūpintu geriausiais 

trečios klasės kambariais ir po asmeniška priežiūra 
patyrusio palydovo turės nepaprastai smagių ir ge
rų kelionę. Prisidėti prie šios didelės, smagios eks
kursijos gali kiekvienas lietuvis, nežiūrint kur pirks 
laivokartg, jeigu jo agentūra rezervuos per mus jam 4 
kambarius. Rezervacijų laikas baigiasi 15 d. gegužio.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

Feen^a-mint
The Cheming LAXAHVE

Gardus, mint kramty
mui gumas, kuris užlaiko • 
vidurius reguliariai. Vai- t 

kai mėgsta jj.
15c ir 25c

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nor» mažu i* pažiuro, 
daiktu.

TAI yra piuku jeigu gali taip 
padaryt, iog kitiem patiktum.

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

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

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu cha
nukai pagalios surado sustatė 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės —■ tas sun
kus ušdavinis pagalios tapo iš
rištas.

Dideli tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
l.ambert Pharm.tcal Co., Saint 
Lovis, U. S. A.

k

Univcrs.il
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Bu<*f rorTKMstJnųyj?
Reikalau 
kny ku^

ASTORIA
MOTINA: — Flotcher’s 
Castoria yra specialiai 
prirengta kad apsaugo
jus nešiojamų kūdikių ir vai
kų visokio amžiaus vidurių 
užkietiejimą, Ela t u I e n c y, 
Wiud Colic ir Diarrhea; prašalinant karštį ir dėl reguliavi
mo Skilvio ir Žarnų, jos- pagelbsti suvirškinti Maistų ir tei-
k i a natūrali miegą.

Apsisaugojimui imitacijų žiūrėkite Šio

Absoliučiai Nekenksmingos. — Nėra jose Opiates. (lydytojai visur 
rekomenduoja jas.
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Atidaryti savo taupymų sąskaitų 
ir 

laimėti pu kią dovaną
JŪSŲ PINIGAI UŽDIRBS 3'4 

šiame
STIPRIAME VALSTIJINIAME BANKE
Pradedant nuo seredos, gegužio 11 ir tę
siant iki subatos, gegužio 28, bus taip vadi

nama “Fishing Party” šioje bankojc.
KIEKVIENAS NAUJAS DEPOZITO- 

RIUS LAIMĖS DOVANĄ
Jei jus jau turite čia savo sąskaitą, jus 
turite progą laimėti Dovaną, padedant savo 

depozitą tarpe gegužio 11 ir 28.
TIKRAI ATSILANKYKIT — ATSL 

VESKIT SAVO DRAUGUS

CENTRAL“”“ BANK

DA2YKIT NAUJAI SU 
“DIAMOND DAŽYYEMIS"
Tiktai jmerkit dėl Spalvos
arba pavirinkit dėl Dažymo

Kiekvienas 15 
centų pakelis tu
ri paprastus nu
rodymu s, kad 
kiekviena mote
ris gali nuspal- 
vuoti švelnia 
spalva arba nu

dažyti turtingai ir suteikti spal
vas dėl lingerie, šilko, ribinų, si 

; jonų, veisčių, dresių, kautų, 
pančiakų, sveterių, uždangalų, 
apvalkalų — visoko!

Nusipirkit Diamond Dažyvių 
,— ne kitokios rųšies — ir pa
sakykit aptiekoriui ar materio- 

j las kurį norit dažyti yra vilno- 
• nis ar šilkinis, lininis arba mai- 
| sytas.

Kuomet Kūdikiai 
Verkia Pabandykite

KOfiESPONŪENCIJGsI
■ ■lliillilliiiii ... - i.....---n——

Carnegie, Pa.
Iš angliakasių kovos lauko

“BAYER ASPIRIN"
UŽTIKRINA SAUGUMĄ

Va r toki t be jokios Baimės 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio
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Geriausia vaistas nuo vidurių 
užkietėjimo.

KORNAI
Si

SS
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Prašalina skausmus į 1 
minutę

Jus užmiršit, kad jus turėjot komą j vieną 
minutę po uždėjimo Dr. Scholl’s Zino-pad 
—štai kaip greit jie prašalina skausmus. 
Kuomet komai išgydomi jie daugiau neat
sinaujina. Jei nauji čeverykai erzina t) 
vietą, Zino-pad pagelbės į vieną naktį.

Dr. Scholl’s Zino-pad yra ploni, su gy- 
duolėmis^ antiseptiški, apsaugojanti, gy
danti. Saugios, tikros, greitos pasekemčs 
garantuojamos. Nusipirkit baksėti aptiekoj 
arba čeveryky krautuvėj—35c.

DSScholls 
TAno-pads 
Uidčkit vieną ir skausmas pranyks

SS

SS
SS
SS

&
SS

gi
S 1110 West 35th Street S
g CHICAGO, ILLINOIS g

Garsinkite s NAUJIENOSE”

Virginia 0777 
IT PA Y S VVITH

SIGNS 
TO ADVERTISE 

See L. Lange
4104 Archer Avenue

G E R B. Naujienų akai- ! 
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
■ eiti į tas sankrovas, kurios 

skelbiasi Naujienose.

Į LIETUVA
Ant Didžiausio Laivo Pasauly

MAJESTIC Geg. 14
Keleivius palydės ištisoje kelionėje musų patyręs 
palydovas. Visos privatiškos kajutos uždarytos, pa
togumas, geras maistas ir mandagumas.

Puiki 3-čia Kliasa Kelionė Lietuvon $111.97
Į Abi Pusi $186.00

Kreipkitės prie vietinių agentų:
PAUL E. BALTUTIS & COM 901 Weiit 33rd St., Chicago, III.
ELTA COMMERCE CO., 3251 So. Halsted St., Chicago, III.
V. M. STULPINAS, 3255 So. Halsted St., Chicago, III.
JOHN J. ZOLP, 4659 So. Paulina SL Chicago, III.

Arba

WHITE STAR LINE
INTERNATIONAL MERCANTILE MARINE COMPANY

127 So. State Street Chicago, Illinois

Carnegie ir jo apielinkėse 
jau nuo 1925 metų tęsiasi an
gliakasių streikas, kuris apima 
visas Pittsburgh Coal Co. ka
syklas. Ta kompanija U. M. 
W. of A. 5-tam distrikte viso 
turi 54 kasyklas. Visos jos pir
miau buvo operuojamos kaipo 
unines kasyklos ir 1922 metais 
kompanija buvo pasirašius 
Jacksonvillės sutartį.

Praėjus kiek laiko po pasi
rašymo Jacksonvillės sutarties 
Pittsburgh Coal Co. urnai ėmė 
uždarinėti savo kasyklas ir 
uždarė jas visas. Išlaikius ka
syklas uždarytas metus laiko, 
kompanija pradėjo kai-kur ša- 

; vo kasyklas atidarinėti, bet 
jau mokėdama tik 1917 m. al
gų skalę ir daugiau nebesi- 

: skaitydama su angliakasių uni
ja. Keiškia, ėmė kasyklas ope
ruoti streiklaužių pagelba.

Ant vietos streiklaužių ne- 
(radusi, kompanija streiklau
žius ėmėsi gabentis iš Pitts
burgh ir kitų vietų, bet ir tai 
daugiausia juodveidžius, nes 
tarp baltųjų mažai streiklau
žių tesirado.-Pradėjusi kovą su 
unija spalio mėn., 1925 m., da
bar iš 54 kasyklų dirba tik fS. 
Streiklaužių kompanija turi 

I virš 5,000, daugiausia juodvei- 
džių — nepatyrusių angliaka
sių. šiandie tarp streiklaužių 
nemažai jau yra ir buvusių 
angliakasių — unistų, pirmiau 
dirbusių tai kompanijai.

Pittsburgh Coal Co. yra pa
siryžusi sulaužyti angliakasių 
uniją, kiek tas jai (kompani
jai) nė kainuotų. Kompanija 
turi milžiniškų nuostolių ope
ruodama kasyklas pagelba 
streiklaužių, nes be nepatyru
sių streiklaužių dar ji turi 
samdytis daug visokių gunma- 
nų ir sargų, kuriems moka, po 

.$200 į mėnesį, o taipgi prie 
kiekvienos kasyklos yra ir po 
kelis Pa. valstijos kazokus, ku
rie neva žiuri w tvarkos, kad 
tarp streikierių • ir streiklaužių 
neįvyktų susirėmimų.

Streikieric.ns negalima net 
ir užeiti ant kompanijos že
mės ir gali pikietuoti tik ant 

i pavieto kelių. Pikietuojama 
prie visų kasyklų ir piketuoja 
vietiniai streiikieriai. Streikie- 
riai turi pastatę pikietuotojus 
ir apie samdymo biurus Pitts- 
burghe, iš kurių samdoma 
streikierius.. Per visą kompani
jos su angliakasiais kovos lai
ką keletas streiklaužių likę už
mušta ar sužeista, bet kompa- 
nija apie tai slepia. Kazokai 
irgi nemažai streikierių buvo 
areštavę ir nuibaudę.

Tarp streiklaužių randasi ir 
lietuvių. Vieni nuėjo streik- 

/laužiauti neturėdami iš ko I
pragyventi ir delei nedarbo 
siautimo negalėdami kitur dar
bą gauti antri—dėl uždarbia
vimo. Yra lietuvių tarpe ir 
tokių išgamų, kad gyvena vie
noje vietoje, o eina kokias 10- 

i 12 mylių, už kalnų, streiklait- 
jžiauti, kad vietiniai gyventojai 
nežinotų apie jų streiklaužia- 
vimą. Apie tai man Pitts- 
burghe papasakojo vienas 
streiklaužiavęs lietuvis.

Ištikro, yra sarmata musų 
tautiečiams užimti streiklau- 

|žių vietas. Juk ta kova eina 
Į už didesnį duonos kąsnį ir ge- 
Iresnes darbo sąlygas. Tūkstan
čiai streikierių su šeimynomis 
yra kovos lauke jau antras 
metas ir jie yra pasiryžę ko
voti iki pergalės. Tai ir mes 
neturime netik trukdyti tos 
kovos, bet kur galint dar padė
ti; todėl vengkime streiklaužio 
darbo, o kovokime bendrai su 
streikieriais.

—Pasaulio Vergas.

Kol jus nematot “Bayer Kry
žiaus“ ant pakelio arba ant tab- 
let’o, tai jus dar negaunat tik
ro Bayer Aspirin, kuris yra už
tikrintas per milionus vartotojų 
ir užrašomas gydytojų virš dvi- 
dešimtis penkių metų nuo
Slogų
Neuritis
Dantų gėlime
Neuralgia

Ghlvos skaud.
Lumbago
Reumatizmo
Skausmų

Kiekvienas nesulaužytas 
“Bayer“ pakelis turi patikrin
tus nurodymus. Parankus bak- 
siukai iš dvylikos tabletų kai
nuoja keletą centų. Aptiekoriai 
taipgi parduoda buteliuose po 
24 ir 100.

TEN IR Iš

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Ant musų trijų Sriubų laivų 
NEW YORK - HAMBURG 

DEUTSCHLAND 
ALBERT BALLIN 

RfcSOLUTE, RELIANCE 
ir popuhariški vieno kabm 

laivai,
Cleveland, Westphalia, 

Thuringia
Europinis kelionės asmeni

niai vadovaujamos

$ O A A iš NEW yor-
/II lKOtIKI kau- 
LUU NO IR ATGAL

Plūs U. S. Revenue taksai

Savaitiniai išplaukimai
Del permito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

Hamburg-American Line
United American Lines, Ine.

General Agente
177 N. Michigan Avė. 

Chicago, III.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinų kąbĮegrsmų

Ar jąs žinote, kad
Chess yra seniausias ir gal būt 

mokslinginusius lošimas, koks yra 
žinomas. Jo pradžia yra misteriška. 
Yra minima literatūroj apie 2000 
metų prieš Kristaus gimimą. Origi
naliai buvo lošiama Indijoj, Persi
joj ir Arabijoj, paskiau buvo žino
ma Ispanijoj ir vakarinėj Europoj. 
Sakoma, kati tai buvo lošiama, kad 
išmokus karo artizmą. Ar jus žino
te, kad Helmar cigaretei yra mč- 
giumi rūkytojų per 20 metų. Nes 
Helmar cigaretai yra reto gerumo. 
.Jus turėtumėt susipažinti su Hel- 
tnarais šiandie.

Tel. Lafayette 0094

E. V. KROKAS
Registruota Akušerė

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbulyje. Mo 
terims ir merginoms patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutartį).

4120 So. Richmond Street L______ __ ____ _______—y
Yards 4951

Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas
AKUŠERKA

3252 So. Halsted St.
Viršuje Universal 

State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutarti.

/ a
Tel. Cicero 2962 

Res.: Rockwell 6363 
DR. S. ASHER 

DENTISTAS 
4901 W. 14th St.

Cicero f

Viršui National Tea Co.
Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare 

V ■/

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
, patarnauju kuogeriausiai
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paulina St., Chicago, III.

S. BALICKAS
SIUVA VYRIŠKUS IR 
MOTERIŠKUS RUBUS 

Prieinama kaina
2305 So. Leavitt Street 

Chicago, III.
L

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.
Gyvenimo Vieta 

8323 Sonth Halsted St. 
TeL Boulevard 1310 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

j 
Ofisas vidunniestyji 

Room 1726 
CHICAGO TEMPLE BLDG.

77 W. Washington SL 
Cor. Washington and Clark 

Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395

A. VIOIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją: 
ilgai p r ak tik a- 
▼usi Penmyb 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki
tės, o rasite na 
gelbą.

Valandos nuo
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare. 
Nedėliomis nuo 10 iki 1.

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679 

-- ------------------------------------- -------- M 0-^1

Įvairus Gydytojai
Phone Pullman 0621

Ką tik grįžo iš Europos
Dr. Lewis H. Lippman
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

233 East 115th St.
Valandos nuo 1-2 ir 6-8 

Nedėlioj 10 iki 1

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

............ ■ ■■■■ i ■ > i ■ » ■

Telephone Yards 0!>94

.DR. MAURIGE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaza 8200

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų Ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai, ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:81 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midway 2880K.JURGEUONIS

ADVOKATĄ®1 
Miesto Ofisas 

190 No. State St., Room 1012 
Tel. Dearborn 2784 

Valandos nuo 9:30 iki 2:30 vai. 
Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St 

Po pietų nuo 3:00 iki 8:00 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN B. BOROEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

Vakarais 2151 W. 22 St. nao 7 iki 9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų
Vedėjas visų teisių

aTa. olis
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SL Room 2091
Te. Randolph 1934—Vai. nuo 9-6

Vakarais
3241 S. Halstad St. Tel. Yards D062

7—9 v. v. apart PanedlHo ir 
Pitnyčios.

S...... .... . , ........

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St., Chieago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

1724 So. Looinis, kampas 18 ir Blae 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfaz 6858

i - - - -- —
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Children Cryjį

Castoria
//ft\\\\\\\\\\\\\\^^^^

MOTINA: - Fletcher’s 
Castoria yra specialiai 
prirengta kad apsaugo

jus nešiojamų kūdikių ir vai
kų visokio amžiaus vidurių 
užkietiejimą, Fla t u 1 e n c y, 
Wind Colic ir Diarrhea; prašalinant karštį ir dėl reguliavi
mo Skilvio ir Žarnų, jos- pagelbsti suvirškinti Maistų ir tei-

Apsisaugojimui imitacijų žiūrėkite šio parašo

Absoliučiai Nekenksmingos. — Nėra jose Opiates. Gydytojai visur 
rekomenduoja jas.
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DA2YKIT NAUJAI SU 
"DIAMOND DAŽYVEMIS”

NAUJIENOS, Chicago, III.

Tiktai jmerkit dėl Spalvos 
arba pavirinkit dėl Dažymo

Kiekvienas 15 
centų pakelis tu
ri paprastus nu- 
r o <1 y m u s, kad 
kiekviena mote
ris gali nuspal* 
vuoti švelnia 
spalva arba nu

dažyti turtingai ir suteikti spal
vas dėl lingerie, šilko, ribinų, si
jonų, veisčių, drošiu, kautų, 
pančiakų, sveterių, uždangalų, 
apvalkalų — visoko!

Nusipirkit Diamond Dažyvių 
,— ne kitokios rųšies — ir pa
sakykit aptiekoriui ar materio- 

j las kurį norit dažyti yra vilno- 
. nis ar šilkinis, lininis arba mai- 
| sytas.

KORESPONDENCIJOS
»

Carnegie, Pa.
Iš angliakasių kovos lauko

“BAYER ASPIRIN”
UŽTIKRINA SAUGUMU

Vartokit be jokios Baimės 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

Dabar Y ra Laikas
Atidaryti savo taupymų suskaitę 

ir 
laimėti pirkią dovaną

JŪSŲ PINIGAI UŽDIRBS 3'4 
štame

STIPRIAME VALSTIJINIAME BANKE
Pradedant nuo seredos, gegužio 11 ir tę
siant iki subatos, gegužio 28, bus taip vadi

nama. “Fishing Party” šioje bankoje.
KIEKVIENAS NAUJAS DEPOZITO- 

RIUS LAIMES DOVANĄ
Jei jus jau turite čia savo sąskaitą, jus 
turite progą laimėti Dovaną, padedant savo 

depozitą tarpe gegužio 11 ir 28.
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CENTRALZ“BANK N

£ 1110 Wcst 35th Street
I* CHICAGO, ILLINOIS

St

Garsinkites “NAUJIENOSE”

Kuomet Kūdikiai 
Verkia Pabandykite

Geriausis vaistas nuo vidurių 
užkietėjimo.

KORNAI

Prašalina skausmus į 1 
minutę

Jus užmiršit, kad jus turėjot komą j vieną 
minutę po uždėjimo Dr. Scholl’s Zino-pad 
—štai kaip greit jie prašalina skausmus. 
Kuomet komai išgydomi jie daugiau neat
sinaujina. Jei nauji čeverykai erzina tą 
vietą, Zino-pad pageibėa j vieną naktį.

Dr. Scholl’s Zino-pad yra ploni, su gy
duolėmis, antiseptiški, apsaugojant!, gy
danti. Saugios, tikros, greitos pasekemės 
garantuojamos. Nusipirkit bakselj aptiekoj 
arba čevcrykų krautuvėj—35c.

DrSchoils 
Zino-pads

Uždčkit vieną ir skausmas pranyks

Virginia 0777 
IT PAYS VVITH 

SIGNS 
TO ADVERTISE 

See L. Lange 
4104 Archer Avenue

G E R B. Naujienų akai- | 
tytojos ir skaitytojai i 

prašomi pirkinių reikalais 
' eiti į tas sankrovas, kurios 

skelbiasi Naujienose. ■' 
i.............  .............

'*■ - -T. ,.r.i _į■ jr.~ . . ar.TT—*
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I LIETUVA
Ant Didžiausio Laivo Pasauly

MAJESTIC Geg. 14
Keleivius palydės ištisoje kelionėje musų patyręs 
palydovas. Visos privatiškos kajutos uždarytos, pa
togumas, geras maistas ir mandagumas.

Puiki 3-čia Kliasa Kelionė Lietuvon $111.97
Į Abi Pusi $186.00

Kreipkitės prie vietinių agentų:
PAUL E. BALTUTIS & CO„ 901 Wekt 33rd St., Chicago, Iii.
ELTA COMMERCE CO.. 3251 So. Halsted St., Chicago, III.
V. M. STULPINAS, 3255 So. Halsted St., Chicago, III.
JOHN J. ZOLP, 4559 So. Paulina St., Chicago, 111.

Arba

WHITE STAR LINE
INTERNATIONAL MERCANTILE MARINE COMPANY

127 So. State Street Chicago, Illinois

Carnegie ir jo apielinkėse 
jau nuo 1925 metų tęsiasi an
gliakasių streikas, kuris apima 
visas Pittsburgh Coal Co. ka
syklas. Ta kompanija U. M. 
W. of A. 5-tam distrikte viso 
turi 54 kasyklas. Visos jos pir
miau buvo operuojamos kaipo 
lininės kasyklos ir 1922 metais 
kompanija buvo pasirašius 
.lacksonvillės sutartį.

Praėjus kiek laiko rpo pasi
rašymo Jacksonvrllės sutarties 
Pittsburgh Coal Co. urnai ėmė 
uždarinėti savo kasyklas ir 
uždarė jas visas. Išlaikius ka
syklas uždarytas metus laiko, 
kompanija pradėjo kai-kur ša- 

ivo kasyklas atidarinėti, bet 
jau mokėdama tik 1917 m. al- 

Igų skalę ir daugiau nebesi- 
skaitydama su angliakasių uni
ja. Reiškia, ėmė kasyklas ope
ruoti streiklaužių pagelba.

Ant vietos streiklaužių ne
radusi, kompanija streiklau
žius ėmėsi gabentis iš Pitts
burgh ir kitų vietų, bet ir tai 
daugiausia juodveidžius, nes 
tarp baltųjų mažai streiklau
žių tesirado.-Pradėjusi kovą su 
unija spalio mėn., 1925 m., da
bar iš 54 kasyklų dirba tik jfS. 
Streiklaužių kompanija turi 
virš 5,000, daugiausia juodvei- 
džių — nepatyrusių angliaka
sių. šiandie tarp streiklaužių 
nemažai jau yra ir buvusių 
angliakasių — unistų, pirmiau 
dirbusių tai kompanijai.

Pittsburgh Coal Co. yra pa- 
siryžusi sulaužyti angliakasių 
uniją, kiek tas jai (kompani
jai) nė kainuotų. Kompanija 
turi milžiniškų nuostolių ope
ruodama kasyklas pagelba 
streiklaužių, nes be nepatyru
sių streiklaužių dar ji turi 
samdytis daug visokių gunma- 
nų ir sargų, kuriems moka, po 

j $-200 į mėnesį, o taipgi prie 
kiekvienos kasyklos yra ir po 
kelis Pa. valstijos kazokus, ku
rie neva žiuri tvarkos, kad 
tarp streikieriiį* ir streiklaužių 
neįvyktų susirėmimų.

Streikieric.ns negalima net 
ir užeiti ant kompanijos že
mės ir gali pikietuoti tik ant 
pavieto kelių. Pikietuojama 
prie visų kasyklų ir piketuoja 
vietiniai streikieriai. Streikie- 
riai turi pastatę pikietuotojus 
ir apie samdymo biurus Pitts- 
burghe, iš kurių samdoma 
streikierius.. Per visą kompani
jos su angliakasiais kovos lai
ką keletas streiklaužių likę už
mušta ar sužeista, bet kompa
nija apie tai slepia. Kazokai 
irgi nemažai streikierių buvo 
areštavę ir nubaudę.

Tarp streiklaužių randasi ir 
lietuvių. Vieni nuėjo streik- 
laužiauti neturėdami iš ko 
pragyventi ir delei nedarbo 
siautimo negalėdami kitur dar
bą gauti antri—dėl uždarbia
vimo. Yra lietuvių taipe ir 
tokių išgamų, kad gyvena vie
noje vietoje, o eina kokias 10- 
12 mylių, už kalbų, streiklaU- 
žiauti, kad vietiniai gyventojai 
nežinotų apie jų streiklaužia- 
vimą. Apie tai man Pitts- 
burghe papasakojo vienas 
streiklaužiavęs lietuvis.

Ištikro, yra sarmata musų 
tautiečiams užimti streiklau

žių vietas. Juk ta kova eina 
už didesnį duonos kąsnį ir ge
resnes darbo sąlygas. Tūkstan
čiai streikierių su šeimynomis 
yra kovos lauke jau antras 
metas ir jie yra pasiryžę ko
voti iki pergalės. Tai ir mes 
neturime netik trukdyti tos 
kovos, bet kur galint dar padė
ti ; todėl vengkime streiklaužio 
darbo, o kovokime bendrai su 
streikieriais.

—Pasaulio Vergas.

Kol jus nematot “Bayer Kry
žiaus” ant pakelio arba ant tab- 
let’o, tai jus dar negaunat tik
ro Bayer Aspirin, kuris yra už
tikrintas per milionus vartotojų 
ir užrašomas gydytojų virš dvi- 
dešimtis penkių metų nuo

Slogų
Neuritis
Dantų gėlimo
Neuralgia

Ghlvos skaud.
Lumbago
Reumatizmo
Skausmų

Kiekvienas nesulaužytas 
“Bayer” pakelis turi patikrin
tus nurodymus. Parankus bak- 
siukai iš dvylikos tabletų kai
nuoja keletą centų. Aptiekoriai 
taipgi parduoda buteliuose po 
a.4 ir 100.

TEN IR IŠ 
LIETUVOS 
PER HAMBURGĄ

Ant musu trijų Sriubų laivų
NEW YORK - HAMBURG 

DEUTSCHLAND 
ALBERT BALLIN 

RESOLUTE, RELIANCE 
ir populiariški vieno kabin 

laivai,
Cleveland, Westphalia, 

Thuringia
Europinės keliones asmeni

niai vadovaujamos
z----------------------------------- *\uonnis new yor’M,/ll <KO»IKI KAU

LU U NO IR ATGAL

Plūs T. S. Revenue taksai

Savaitiniai išplaukimai
Del permito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

Hamburg-American Line
United American Lines, Ine.

General Agente
177 N. Michigan Avė. 

Chicago, III.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujiemų kąblegrgmą

Ar jąs žinote, kad
Chess yra seniausias ir gal būt 

mokslingiausias lošimas, koks yra 
žinomas. Jo pradžia yra misteriška. 
Yra minima literatūroj apie 2000 
metų prieš Kristaus gimimą. Origi
naliai buvo lošiama Indijoj, Persi
joj ir Arabiįoj, paskiau buvo žino
ma Ispanijoj ir vakarinėj Enropoj. 
Sakoma, kad tai buvo lošiama, kad 
išmokus karo artiziną. Ar jus žino
te, kad Helmar cigaretai yra mė
giami rūkytojų per 211 metų. Nes 
Helmar cigaretai yra reto gerumo. 
.Iųs turėtumėt susipažinti su liel- 
miirais šiandie.

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Mo 
terims ir merginoms patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutartį).

4120 So. Richmond Street 
l............ .... . ........... — /

Yards 4951
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas

AKUŠERKA
3252 So. Halsted St.

Viršuje Universal 
State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutarti.

z .......... , « .
Tel. Cicero 2962 

Res.: Rockvvell 6363 
DR. S. ASHER

DENTISTAS 
4901 W. 14th S't.

Cicero /
Viršui National Tea Co.

Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare 
< -f

f* 1 .............................
Tel. Boulevard 0214

Plumbing1, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

, patarnauju kuogeriausjai

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

y

............... * ' " ......... .. *

Lietuvis Kontraktorius
Suvedam šviesas i 
elektros jiegą j nau 
jus ir senus namus i 
mainom naujas liam 
pas j senas; duodami 
ant lengvo iėmokėji 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone Canal 2591

S. BALICKAS
SIUVA VYRIŠKUS IR 
MOTERIŠKUS RUBUS 

Prieinama kaina
2305 So. Leavitt Street 

Chicago, III.k................, . ............

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p. 
Gyvenimo Vieta 

8323 Soath Halsted St.
TeL Bonlevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K.RIRGELIONIS
ADVOKAIA«i 

Miesto Ofisas 
190 No. State St., Room 1013 

Tel. Dearborn 2734 
Valandos nuo 9:80 iki 2:80 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

Po pietų nuo 3:00 iki 8:00 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigą 1 ir 2 morgičiams.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

i
Ofisas vidurmlestyji

Room 1726 
CHICAGO TEMPLE BLDG.

77 W. Washington St 
Cor. Washington and Clark 

Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

Vakarais 2151 W. 22 St. nno 7 iki 9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9601

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
TeL Pullman 5M0 

Specialistas Abstrakti 
Vedėjas visų teisią

A. VIDIKAS4ULEVICH
AKUŠERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvia 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika' 
vusi Pennsyb 
vanijos ligom 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki
tės, o rasite na 
gelbą.

Valandos nuo
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimų

DR. G. SERNER
LIETUVIS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare.
Nedėiiomis nuo 10 iki 1.

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

Įvairus Gydytojai
Phone Pullman 0621

Ką tik grįžo iš Europos
Dr. Lewis H. Lippman
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

233 East 115th St.
Valandos nuo 1-2 ir 6-8

Nedalioj 10 iki 1
V. -- ................... —

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedčlioj pagal sutartį

Telephone Yards 0D94

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėiiomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaza 8260

»DR. HERZMAN -«»
-Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaiką pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 102i W.
18th St^ netoli Morgan 8L,

VALANDOS4 Nuo 10—12 pietą 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.

Dienomis i Canal 
8110. Nakti

South * bore 2288 
Boulevard 4186

3235 So. Halsted St
Vai.: 9—10 išryto ir po 8 v. v.

■ ■■

Telefonai i

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

OFISO VAI^ANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai, ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:81 vai. 
vakaro. Nedėiiomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midway 2880K, , ----

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligą. 

Ofisas 3102 So. Halsted SU Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligą 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blae 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tol. Fairfaz 6858
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GUDRUS DIPLOMATAI.

Užsienių reikalų ministeris Chamberlain pareiškė 
parlamente, kad Britanijos valdžia nutarusi daugiaus ne- 
besiuntinėti notų Kinų nacionalistams dėl įvykių Nank- 
inge, bet laukti, kol Kinijos pietuose susidarysianti stipri 
atsakominga vyriausybė. Šitą savo nutarimą Britanijos 
valdžia motyvuoja tuo, kad frakcija, kuri pirma kontro
liavo Nankingą (iš Hankow), dabar tenai nebeturinti 
jokio autoriteto.

Iš tiesų, taip ir yra. Nankinge, kaip žinoma, yra su
sidariusi nauja valdžia su gen. Čian Kai-šeku priešakyje. 
Šita valdžia Nankow valdžios nepripažįsta. Pastarojoje gi 
dabar taip pat eina vidujinė frakcijų kova, nuosaikesniųjų 
Kuomintango elementų prieš komunistus.

Anglai supranta gerai, kad grasindami Kinų naciona
listams jie verstų juos laikytis vienybės ir trukdytų frak
cijų’kivirčus. Todėl Chamberlainas ir nutarė kolkas sto
vėti nuošaliai ir duoti Kuomintango srovėms tarp savęs 
persipešti. Kai tam tikra srovė pietų Kinijoje galutinai 
paims viršų, tai Britanijos valdžia pasistengs su ja susi
tarti. Labai galimas daiktas, kad su dešiniaisiais Kinų 
nacionalistais ji jau ir dabar palaiko ryšius-

Taigi Britanijos diplomatija veda gana gudrią poli
tiką Kinijoje, naudodamasi priešingumais tarpe pačių 
kiniečių. Jos uždavinius žymiai palengvina Maskvos 
agentai, kurie Kinų nacionalistų partijoje kelia amžinus 
kivirčus ir nesusipratimus, atlikdami tuo tikrą “meškos 
patarnavimą” kiniečiams.

vidury draudžiama dėti redakcijos (?) skelbimai.
“5§- Nusižengusieji šioms taisyklėms atsakomieji 

redaktoriai bus baudžiamį pinigais iki 5.000 litų arba 
iki 3 mėn* kalėjimo, o laikraščiai bus uždaromi.”
Reiškia, tas Kauno satrapas grasina uždaryt laikraštį 

1 ir nubausti redaktorių 5,000 litų arba trims mėnesiais ka
lėjimo, jeigu laikraštis paliks tuščią protarpį straipsnyje, 
iš kurio karo cenzorius išbando dalį rašto. Toms pačioms 
bausmėms grasinama laikraščiui, kuris cenzoriaus iškąstą 
tarpą straipsnyje užpildys skelbimu.

Karo cenzorius turi teisę ne tik braukti kas jam ne
patinka iš straipsnių ir taisyti (!!) juos, bet ir reikalauti, 
kad laikraštyje nebūtų parodoma to jo šuniško darbo 
pėdsakai! >

Šitokio begėdiško elgimosi su spauda nežinojo net 
Rusijos carizmo despotai. O tečiaus Lietuvos konstituci
joje yra paragrafas, kuris garantuoja spaudos laisvę, ir 
ta konstitucija buvo paskelbta .“Dievo visagalinčio 
vardu”!

Tas Kauno karo komendanto įsakymas pasiliks Lie
tuvos istorijoje, kaipo įdomus “tautiško (smetonines) 
eros” dokumentas.

per 20 Metų

Karalienė Žymiausių cigaretų ... dėl vyrų kurie 
įvertina nepaprastus cigaretus.

BEVEIK 7,000 LIGONINIŲ 
ŠIOJ ŠALY.

'jose. BengaT produkuoja in
diškąją kanapę. Kasmet eks
portuoja už apie $125.000,000.

GUZIKŲ FABRIKAI.

rado 
su 12,000 darbi- 
1925 m. produka- 

Algų išmokėta 
suvartota medžia-

State and the Church.” Knygų

katalikus iš principo taip atsi
nešti negali. Jų atsinešimas 
privalo būti tolerantiškas.

Bet “Draugas” turi drąsos 
tauzyti apie tai, kad “bažny
čios priešai nenori žinoti jos pa
žiūrų.” Tos pažiūros, kaip ma
tote, yra tokios pat, kaip jos 
buvo viduramžiais.

—K. Sėjikas.

penkias- 
ligoninių 
Valstijo-

Dvimetinis cenzas išdirbys
čių padarytus 1926 m. 
289 įstaigas 
ninku, kurie 
vo guzikus.
$10,898,000,
ga kainavo $12,373,000 ir pro
duktų vertė buvo $32,458,000.

Guzikai gaminami iš įvairių 
medžiagų—iš perlų arba luk
štų, iš augmeninio šlapio kau
lo, celiuloido, kaulo, stiklo, me
talo ir iš galai i to. Iš tų įstai
gų arba fabrikų, 111 randasi 
New Yorko valstijoj, 47 New 
Jerseyi valstijoj, 43 Iowa, 14 
Pennsylvanijoj ir likusios ki
tose valstijose. (FLIS)

VISŲ GALŲ SUIRIMAS.

Lietuvos laikraščiuose buvo pranešta, kad ministeriai 
klerikalai, Bistras ir Karvelis, taip pat ir ministeris iš 
Ūkininkų partijos, Jankevičius, esą rezignavę iš Voldema
ro kabineto. Bet Kauno “Echo” rašo, kad jisai iš krikde- 
miškų šaltinių patyręs, jogei pirmuoju du ministeriai ne
atsistatydinę.

Tuo pačiu laiku tečiaus spaudoje nesiliauja ėję gandai 
apie vykstantį visos valdžios perorganizavimą. Vokiečių 
“Litauische Rundschau” sako, kad vietoje Voldemaro mi- 
nisterių kabineto pirmininku esąs numatomas Tūbelis 
(tautininkas), kuris busiąs kartu ir finansų ministeriu 
(vietoje dabartinio Karvelio). Švietimo ministerio (vie
ton Bistro) portfelis esąs skiriamas Voldemarui, kuris pa- 
liksiąs ir užsienių reikalų ministeriu; susisiekimo ministe
riu busiąs Vileišis (?).

Įdomu, kad dėl šitos “L. Rundschau” žinios vai. liau
dininkų dienraštis pastebi, jogei jisai patyręs, “kad tai, 
kas pasakyta apie p. Voldemarą, neatatinka tikrenybei”; 
bet kabineto perorganizavimo klausimas esąs pastatytas 
dienotvarkėm Iš to galima padaryti išvadą, kad liaudi
ninkas Vileišis tikrai yra kviečiamas užimti vietą ka
binete.

Klaipėdos vokiečių “Memeler Dampfboot” dar rašo, 
kad atsistatydinęs vidaus reikalų ministeris Musteika 
(smetoninis).

Taigi tos telegramos, kuriose paskutiniu laiku buvo 
pranešama apie Voldemaro kabineto suirimą, matyt, yra 
ne be pamato. Bet reikia manyt, kad su liaudininkais 
tautininkai nesusitarė, — kitaip nebūtų buvę pasmerkti 
Dr. Pajaujis, Tornau ir Žemaitis. Iš ko dabar susideda 
valdžia, tikrai nežinia.

ISTORINIS DOKUMENTAS.

Kauno karo komendantas Skučas išleido sekančius 
patvarkymus apie spaudą: '

“1§. Visi dedami laikraštin ar žurnalan straips
niai ir žinios turi būti patiekti karo cenzūrai ir gauta 
jos leidimas spausdinti bei spausdiniui platinti.

“2§. Cenzūros ištaisyti (!) ir leisti straipsniai 
redakcijos gali būti dedami laikraštin arba žurnalan 
taip, kaip juos cenzūra ištaisė, arba visiškai nede
dami; bet dėti ištaisytų straipsnių tik antgalvius ir 
parinktus iš straipsnių kelis sakinius — draudžiama.

“3§. Cenzūros ištaisytas straipsnis (galutinai jį 
spausdinant) turi būti taip suglaustas, kad jo turiny 
nepasiliktų baltų tuščių protarpių.

“4§. Vietoj cenzūros išbrauktų eilučių straipsnio

-f-'l f-* XTC | parašė kun. .John A. Ryan, D.D
L.L. !>., morališkos teolojęijo!>., morališkos teologijos 

----------- profesorius Amerikos Katalikų 
‘Pravda” No. 79 aiškina, ko- Universitete, ir Mourhouse F.

negalima greit prirengti X. Miller, S. J. (jėzuitas). Kny- 
i _* ^os turįnį užgyrė buvusis New

Yorko arkivyskupas ir dabarti
nis kardinolas Hayes. Santy
kis tarp svietiškos valdžios ir 
bažnyčios ten štai kaip apibudi
nama:

dėl i 
spaudai Lenino raštai. Priežas
tis esanti ta, kad XIII partijos 
suvažiavimas priėmęs rezoliuci
ją, kuria einant Lenino raštai 
privalo būti moksliški. ! I

“Kad Lenino raštai atsakytų 
visiems reikalavimams, kurie y 
ra butini moksliškai laidai, insti
tutas turėjo iš pat šaknų [ko- 
rennym obrazom] perdirbti pir
mąją laidą, kuri tėra tik juod
raščio medžiaga dabartinei lai- 
t 1 * 99

Vadinasi, daroma revizija Lv 
nino raštams, kurie yra perdir
bami iš pat šakny! Reiškia, 
Lenino raštai paseno, nebeata- 
tinka Stalino komunizmui. To
dėl nutarta Leniną ištempti ant 
savo kurpalio. Reviziją daro 
taip vadinamas Lenino institu
tas.

Vargšas Leninas! Jeigu jis 
irisikeltų iš savo mavzolejo, jis 
nebepažintų savo “iš šakny per
dirbtų“ raštų.

“The Atlantic Montlily’’ žur
nale tilpo įžymaus advokato 
Marshallo laiškas. * Laiške kal- 
I ama apie gub. Smilh’o kandi
datūrą į Amerikos prezidentus. 
Marshall stato klausimą: ar 
imti h, jeigu jis taptų išrinktas 
^rezidentu, nebūtų labiau Ilo
nai ištikimas, negu valstybei, 

žodžiu, kaip “Draugas” rašo, 
‘jis nori žinoti, ar tarp katali
kybės ir šaliai ištikimybės nė
ra priešginiavimų, ar tą su ki
ta galima suderinti.“

Gubernatorius Al Smith atsa- 
ko Marshall’ui, kad katalikybė 
su politika neturi būti maišo
ma. Esą tarp katalikų tikėji
mo ir ištikimybės Amerikai nė
ra jokio konflikto, nes bažny
čia nesikiša į valdžios reikalus.

Gubernatoriaus Smith’o atsa
kymas yra gan patenkinantis. 
Butų juokinga manyti, kad ka
talikų tikėjimo prezidentas ga
lėtų parduoti Ameriką Romos 
popiežiui. Tie laikai jau praė
jo. Bet butų klaidinga many
ti, kad katalikų bažnyčia ne
svajoja apie svietišką valdžią, 
“Draugas” sako, jog bažnyčiai 
visokie ^priekaištai daroma iš 
neapykantos, štai jo žodžiai:

Kas nenor saulės matyti, tas užsi
merkia; kas nenori tiesos pažinti, jos 
neieško ir jei kas jam ją parodo, jis 
nuduoda jos nematąs, nepažįstas ir 
savo tvirtina.

šimtais kartų įrodyta Bažnyčios pa
žiūros j pasaulinę valdžią ir į santy
kius tarp Bažnyčios ir Valstybės. Bet 
ar rūpinasi tai patirti ir suprasti, 
kam tai reikėtų suprasti? Ne. Bažny
čios priešai nenori žinoti jos pažiūrų, 
nes nenori žinoti ir pripažinti tikrų 
žinių apie Bažnyčią, nes tuomet sun
kiai jiems butų Bažnyčią smerkti. Jie 
tat pasilieka prie priešų paleistų 
šmeižtų apie Bažnyčią ir drąsiai ją 
puola, nes “ji esanti visų neilaimių 
buvusių, esančių ir busiančių priežas
tis.”

Su tokiais žmonėmis nesusikalbėsi, 
nesusitarsi, jų neįtikinsi.

Prikalbėjęs visą krūvą žodžių 
“Draugas” visgi nepasakė, kaip 
katalikų bažnyčia oficialiai žiu
ri į pasaulinę valdžią. t O tai la
bai įdomus klausimas. 1922 
m. pasirodė knyga vardu “The

“The 
cognize 
religion 
cordingly it should invite the bles- 
sings and the cereinonial participa- 
tion of the Church for certain im- 
portant public funetions, as the open- 

4ng of the legislative sessions, the 
erectiort of public buildings, and de
legate its officials to attend certain 
<>f the more important festival celebra- 
tions of the Church; it should re- 
cognize and. sanetion the laws of the 
Church; and it should proteet the 
rights of the Church, and the religion 
as vvell as other rights of the 
Church’s members’’.

Iš paduotos ištraukos aišku, 
jog katalikų bažnyčia nori kiš
tis į valstybės- reikalus. Ji ta
tai ir daro. Lietuviams pavyz
džių ieškoti nereikia. Lietuvos 
kunigai panaudojo net bažny
čias politikos reikalams.

Toj knygoj yra dar ir įdo
mesnių dalykų. Ten sakoma, 
jog katalikiškoj valstybėj as
muo neturi teisės varyti pro
pagandą praplėtimui kurio nors 
tikėjimo; katalikų tikėjimas, ži
noma, randasi 
padėtyj.

Daugiau to, 
siog sako, jog

etate should officially 
the Catholic religion as 
of the Commonvvealth;

re- 
the 
ac

privilegijuotoj

kun. Ryan tic- 
skelbunas klai-

nimui nepadorios, kitais žod
žiais sakant, pornografiškos li
teratūros. O kadangi tik kata
likų bažnyčia yra teisinga, tai 
išeina, jog visos kitos religijos 
yra klaidingos. Taip dalykams 
esant tų religijų skelbimas, su
lig kun. Ryan’o, prilygsta por
nografiškos literatūros platini
mui. f

Kun. Ryan nujaučia, jog toks 
idiotiškas- tvirtinimas iššauks 
protestą. Tad religiškos lais
vės šalininkams jis atsako se
kamai :

“Paviršutiniai religiškos laisvės 
čempionai su pasipiktinimu pasmerks 
tuos išvadžiojimus kaipo netolerantiš
kus. Jie yra netolerantiški, bet iš to 
dar neišeina, kad jie butų nesąmonin
gi. Klaida negali turėti tokias teises, 
kokias turie tiesa...”

O toliau sakoma, jog religiš
kos laisvės šalininkai turi pri
pažinti, kad arba visos religi
jos yra teisingos arba nega
lima sužinoti, kuri religija yra 
teisinga, o kuri ne.

Kadangi, kaip žinote, popie
žius yra neklaidingas ir tik ka
talikų bažnyčia skelbia teisingą 
tikėjimą, tai pats savaime aiš
ku,. kad katalikai kitų klaidin
gą tikėjimą toleruoti neprivalo. 
Bet kodėl protestonai negali pa
našiai elgtis? Į tai kun. Ryan 
štai kaip atsako:

*
“Protestonų laisvo grendimo prin

cipas logiškai susiveda prie to, kad 
katalikai savo religiškuose įsitikini
muose gali būti teisingi, ir kad jie tu
ri teisės tuos įsitikinimus nevaržomai 
skelbti.”

Puiki logika, ar ne? Katali
kams tolerancija nėra reikalin
ga, nes tik jų tikėjimas yra tei
singas. Vienok protestonai į

Įvairenybes

KAILIŲ ŪKININKAI.

kai-šiandien yra apie 2,500 
iių ūkininkų Suv. Valstijose ir 
Alaskoje, ir apie 1,500 Kana
doj, pasak Suv. Valstijų Agri
kultūros Departamento. Dau
giausia iš jų veisia lapes, si
dabrines ir mėlynos spalvos. S. 
Valstijose toj pramonėj įdėta 
beveik $30,000,000, ir Kanadoj 
$11,000,000. Ta industrija da
bar netik Amerikos kontinente, 
bet plėtojasi Europose šalyse ir 
Japonijoj. [FL1S.]

Pereitais metais net 
dešimt* naujų naujų 
buvo atidaryta .hmgt. 
se. Jungt. Valstijų 6,946 ligo
ninės’ turi net 859,445 lovas. Ir 
pereitų metų atidarytos ligoni
nės gali prižiūrėti gyventojų 
skaičiaus padidėjimą iš 5,000,- 
OOO žmonių. 4 

Labai daug ligoninių turi, 
slaugių lavinimo mokyklas. To4 
kių mokyklų yra suvirs 2,000įį 
kurių daugiausia randasi Penn
sylvanijoj, nors New YorkO vai 
stijoj yra daugiausia slaugių 
studentų.

Yra truputį daugiaus kaip 28 
užregistruotos slaugės dėl kiek
vienų 10,000 gyventojų šioje ša
lyje. Ret Georgia ir Mississip- 
pi valstijose yra tik septynios 
kiekvienam 10,000 gyventojų.

[FLIS.]

Nuga-Tone Padaugina
Stiprumą į Keletą Dienų

Vyrai ir motery*, kurie vartoja Nuga-Tone 
tikrai nusistebi, kaip greitai jie pasijunta 
tveikesniais ir stipresniais ir kaip jų stipru
mas pasidaugina, kaip kada net į keletu 
lienų. Tas yra paprastas apsireiškimas mi- 
Honuose žmonių per paskutinius 35 metus ir 
tat» patvirtina jų neabejotiną verte kaipo 
sveikatos ir stiprumo budavotojos.

Nuga-Tone suteikia turtingą, raudoną krau
ją, stipresnius nervus padaro stipresniais 
ir sveikesniais vyrus ir moteris. Vartokit jas 
jei turit silpną kraują, stokos svarumo arba 
stokos apeito, nerviškumo, gasų viduriuose, 
nusilpusių kcepnų, pūslės t rūbelių, silpnų 
nervų ir kitų svarbių kūno organų, kurie 
>uteikia abelną nusilpnėjimą ir negalę. Pa
bandyk Nuga-Tone šiandie. Jūsų vaisitnin- 
kas parduoda jas su absoliutiška garantija, 
kad pagelbės, o jei ne, pinigus grąžins. Ne
imkit pavaduotojų.

Nuo pleiskanų ;
Naudok |

^įįuffles

IMMIGRANTŲ AMŽIUS.

mote-

dides- 
ir iš- 

sau- 
Vasario mėnesy 32,-

Sulig vasario mėnesio immi- 
gracijos statistikų, amžius be
veik trijų-ketvirt dalių dabarti
nių immigrantų yra tarp 16 ir 
11 metų. Ir daugiaus vyrų at
vyko ir išvažiavo, negu 
rų.

Tos statistikos parodo 
■lį skaičių atvykstančių 
vykstančiu ateivių, negu 
šio mėn.
074 ateiviai įleisti, iš tų 21,695 
immigrantai ir 10,379 ne iin- 
migrantai. Ateivių išvažiavo iš 
šios šalies 16,034. 1,308 atei
viai nebuvo įleisti, iš kurių, 
daugumas neturėjo tinkamų vi
zą. . .

Iš tų 21,695 immigrantų dau
giausia atvyko iš Meksikos, Vo
kietijos, Airijos, Anglijos, Ilo- 
landijos, Škotijos, Italijos ir 
Francuzijos. Tos šalys prista
tė net 90 nuošimčių visų im- 
migranlų.

Daugumas immigrantų apsi
stojo New Yorke vienas iš 
keturių atvykstančių ateivių. Iš 
216,454 immigrantų įleistų nuo 
liepos iki vasario mėnesio, 56,- 
231, arba suvirs 25 nuošimtis, 
apsistojo New Yorke. . 23,119 
apsistojo Texsas valstijoj (dau
gumas meksikiečių iš Meksi
kos), 20,155 važiavo į Michigan, 
18,329 į Massachusettts, 16,972 
į Californiją, 13,246 į Illinois, 
13255 į Pennsylvaniją, ir 10,- 
782 į No\v Jersey. [FLIS.]

LAIKRODŽIŲ IR DALIŲ Iš- 
DIRBYSTĖ J. VALSTIJOSE.

Sulig dvimelinio išdirbysčių 
cenzo, pabaigoje 1926 metais, 
128 įstaigos 1925 metais gami
no laikrodžius, laikrodėlius ir 
jų dalis. Darbininkų tose įstai
gose dirbo net 25,841, jų algos 
pasiekė $30,743,051. Medžia
gos suvartota už $21,698,988, 
o produktų vertė buvo $81,789,- 
729.

37 įstaigos gamino laikro
džių mechanizmus, 10 įstaigų 
laikrodėlių mechanizmus, ir ki
tos įvairias dalis.

47 įstaigos randasi New Yor- 
ke, 18 Illinois, 15 Connecticut, 
12 Massachusett, 9 Ne\v Jersey, 
9 Ohio ir likusios 18 kitose 9 
valstijose.

ŠALIS AŠTUONIASDEŠIM
TIES KALBŲ

randa- 
pasau- 
varto- 
Ir tų

Jungtinėse Valstijose 
si žmonių iš beveik visų 
lio kampų ir tie žmonės 
ja savo įvairias Kalbas. 
Įkalbų yra pakankamai. Papras
tam amerikiečiui tas labai 
įdomu, bet kalbų atžvilgiu yra 
kita įdomesnė šalis, būtent 
Bengal provincija, Indijoj, kur 
kalbama net 80 įvairių kalbų. 
Provincija yra truputį didesnė 
už musų Kansas valstiją, ir 
lenais gyvena dauginus žmo
nių, negu gyvena musų New 
Yorko, Pennsyvanijos, Illinois, 
Ohio, Texas ir Michigan valsti-J

GYVENIMAS
Minesinis žnmalas

Antanas Žymontas 
Redaktorius- Leidi j as 

900 W. 52nd Street 
Chicago. Iii.

Tel. Boulevard 3669

GEGUŽINIS 
“GYVENIMO” NUM.

JAU ATSPAUSDINTAS
Prenumerata metams ........ $2
Pusei metų .....................  $1
Kopija .........................   20c

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. TeL Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsted St.

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare.

Res. 3201 So. Wallace Street
—

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Avė.
Valandos) 2—4 dieną; 6:30—8:80 

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1198 

Namų Telefonas Chesterfield 0578

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ncd. 10—12 r. 
Rczidenc. 6640 S. Maplewood avė.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

■ - ........ - — J

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

ir 6:30 iki 9:30 vakare
4608 S. Ashland Avė.,

Netoli 46th St.Chicago, 111.^

A. L. Oavidonis, M. D.
ir DR. J. A. GOODHART

4910 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107 

rz / J 1 ou° 9 ikt II vai. ryla; Valandoi \ nuo 6 iki 6 vaL vakarc

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicaro. 1U. 

Tel. Boulevard 2166 
— Valand ■ — 

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

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvvaekee Ave^ Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4988.
Namų telefonas Spaulding 8688 

Ultraviolltini iviesa ir diathermia 
V,,....................... ... ..........................

DR. KARCERIS
3421 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30
iki 8:30 v. Sekmadieniais nuo 10-12U —J

. Dr. C. A. O’Britis 1
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

7909 So. Halsted Street 
Nuo .3 iki 5 ir nuo 6 iki 8 vakaro 

Res. 6000 So. Campbell Avė. 
Vincennes 6987 arba Hemlock 5524

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 So. Western Avė.

TeL Cafayette 4146
.. * . J nuo 9 iki 11 v. rytoValandos , nUQ 6 9 vaJ Tak

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4611 So. Aahland. Tel. Boulveard 
7820. Res^ 6641 So. Albany Ava- 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 19 iki 12 d.

Office Boulevard 7042

... Dr. C. Z. Vezelis -
LIETUVIS DENTISTA8

4645 So. Ashland Avė.
Ąnt Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

r* - "■
Res. 6600 So. Artesian Avė. 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATOR1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1831 So. Halsted 8L 
Chieago, DL 

v... .......... „z
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Trečiadienis, Geg. 11, 1927

Budweiser
TIKRAS APYNIŲ-SALYKLO SYRUPAS

I
Reikalaukit receptų 
knygutės dėl saldai
nių dirbimo ir ke« 

pimo.

Pirkit nuo savo 
vietos pardavi

nėtojo .

Iš kur Budweiser Tikras Apynių-Salyklo Syru- 
pas gauna savo turtingų, gardų ir malonų 
skonį?
Iš importuotų Saazer ir parinktų vietinių apy
nių! Iš puikiausių miežių užaugintų Amerikoj! 
Iš negalimo nukopijuoti Anheuser-Busch budo 
išvalymo, sumalimo, sumaišymo ir padarymo! .. 
Yra paimta Amerikos žinomų salyklininkų ži
nojimas ir patyrimas per 70 metų, kad gavus šį 
tinkamų sumaišymų. Pasekmes jus pamatysit 
kuomet nusipirksi! šį pasaulyj skirtingų syrupų 
ir pabandysit pirmu syk kenukų. •

ANHEUSER-BUSCH 
st. toms

Western Sales Corporation
Diftributora Chicago, IU.

B M -4S '

Grojikliai Pianai
OFOPY.EST KRAUTUVĖSE

4177-83 Archer Avė.
M- KEZES, Vedėjas

1922-32 So. Halsted St
J. NAKROŠIS, Vedėjas

Yra kelrodis Lietuviams, kur įsi
gyti geriausj pianą už teisingą 
kainą.
Kimball pianus vartoja pasaulyje 
didžiausiai pagarsėję muzikos ar
tistai — vartokite ir Jus! Mes 
negalime rasti Amerikos pianų 
marketuose geresnių ir vertesnių 
pianų už “Kimball”. Jus taipgi 
nerasite niekur kitur kaip tik 
pas “Peoples!”
Prašome atsilankyti ir susipažin
ti su mumis ir Kimball Pianais, 
laibai lengvus išmokėjimo budus 
pritaiginam kiekvienam.

NAUJIENOS, UEIc&gO, H.

CHICAGOS [ Tarp Chicagos
ŽINIOS

Protesto mitingas
Sacco ir Vanzetti neprivalo 

mirti I

Masinis protesto mitingas 
rengiama penktadieny j, gegužės 
13 d., Ashland Auditoriume, 
kampas Ashlad blvd. ir Van 
Buren gatvės. Mitingo pradžia 
8 v. v.

Kalbės John Fitzpatrick, Chi
cagos Darbo Federhcijos prezi
dentas ir kiti žymus kalbėtojai.

Mitingą rengia Sacco-Vanzetti 
kon ferenci j a C11 ieagoj.

Visi į mitingą. Sulaikyti bu
delių ranką, pasimojusią paso
dinti elektros kėdėn žmones, 
kuriems neduota bešalio teismo.

SOCIALISTŲ PARTIJOS 
PIKNIKAS

. - —— . >
CiKik County (Chicagoj) so

cialistai rengia didelį metinj 
socialistų pikniką. Vieta — 
Rivervievv Park. Laikas — sek
madienio popietis, birželio 19 
dienų.

Pikniko komisija ragina visas 
socialistų kuopas, draugus ir 
pritarėjus užsisakyti bilietus 
piknikui iš kalno. Norėdami 
gauti tikietų (biletų) rašykite 
arba telefonuokite luojaus se
kamu adresu: Socialist Party of 
Cook County, Room 315, 803 
VVest Madison Street. Chicago.

Piknike, apart kitų kalbėtojų, 
bus ir kalbės Milwaukee miesto 
mayoras Daniel Hoan.

PROTO SVEIKATA KŪDIKY
STĖJE.

Dr. II. N. Bundesen, svei
katos departamento komi-

Lietuvių

Bridgeportas GYDO
Kraujc, odos, chroniška:

8514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louii Ava. 

CHICAGO, ILL.

12th STREET
Tel. Kedzta 8982

X X XXXXXXIXXXXXXXXXXXXXXXXIXXXXYXXXXXXXXXXXXXXXXXYTXX

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

sionierius.
Sulig tyrinėjimais kareivių 

tarpe, daugiau kaip pusė iš 
tyrinėtų 1,700,000 jaunų vyrų 
buvo normalio inteligentišku-

■ mo.
Siipnaprotybė yra viena pa

matinių priežasčių kriminalių 
nusižengimų, jaunųjų nusikal
timų, prostitucijos, ubagavimo 
ir nenašumo pramonėj.’

Du silpnapročiu tėvu gimdo 
silpnapročius kūdikius.

Kartuvės ir kalėjimo bausmės 
nesulaiko veisimo silpnapročių.

Chicagos mokyklose esama į 
3,000 mokinių, kurie niukina
ma kambariuose, įrengtuose 
mokinti mokinius (es), esan
čius žemesnio, negu normalaus, 
proto; daugiau kaip 4,006 vai
kų Illinois valstijoj randasi 
silpnapročių įstaigose. Užlai
kymas silpnapročių Illinois val
stijai atsteina kas metai į 3,- 
000,000 dolerių; o ekonominiai 
nuostoliai viršija $13,000,000.

Komisionieriaus Bundeseno 
rekomendacija yra tokia: šito
ji padėtis gali būti pakeista 
sterilizacija (roniijimu) tų, 
kurie turi proto ydas; tinkamu 
supažinimu gyventojų su pro- 
tos sveikatos principais; protin
gu gydimu silpnapročių ir ki
tokių nenormalių ypatų/ ir 
skleidimu žinių, liečiančių prie
žastis, gydymą ir apsaugojimą 
nuo proto iigų.

joniškiečių susirinkimas
Pereitame sekmadieny, 8 d. 

gegužes, p. Kžorskio svetini. •jo 
atsibuvo iouiškiečių I.. K. Kliu- 

1)0 susirinkimas. Nors visi na
riai buvo šaukiami į susirinki
mą atvirutėmis, liet teatsilanke 
mažas turelis (apie 15 asme
nų). Kiti atvyko apie 5 valandų, 
kada susirinkimas jau buvo už
baigtas.

Raportas apie atsibuvusį va
karėlį, kuris buvo surengtas A. 
Burnickienės naudai, parodė, 
kad vakaras pelno davęs šimtą 
dolerių. Taipgi jos, A. Burnic
kienės, vieša padėka, jau tilpu
si laikrašty “Naujienose”. Ra
portų išdavė V. Buknis. Rapor
tas vienbalsiai priimtas.

šiame susirinkime įstojo 8 
nauji nariai. Pirmininkas .1. Bu- 
tautis pareiškė, kad iki kitų 
naujų metų .Joniškiečių Kliubas 
turėsiųs pilnų šimtų narių.

P-ns Laucius buvo pakėlęs 
klausimą mirusio joniškiečio 
Martino Juodžio., Jis ragino, 
kad Joniškiečių Kliubas prisidė
tų prie kitų draugijų, kurios 
rengiasi jam statyti paminklą. 
Tas klausimas liko atidėtas- iki 
metinio susirinkimo, kada, tiki- 
mąsi, atsilankys daugiau narių.

Nutarta surengti šaunų pik
niką. Daržas jau yra paimtas iš 
p-no Savicko (prie tautiškų ka
pinių). Išvažiavimas įvyks 30 d. 
gegužės, prieš ”l)ecoralion Day” 
tą nedėldienį. Į pikniko komisi
ja įėjo L. Jankus, V. Buknius 
ir B. šiliukas.

Taipgi pranešė p. Butautis, 
<ad turis aprinkęs gražių far- 
mų ir joniškiečiai (daugelis jų 
<liu!)o narių turi puikias maši- 
las) galėsiu padaryti išvažiavi

mų ant lavinų.
Valdyba pranešė, jog apie 30 

narių dar nėra užsimokėję me
tinių duoklių. Pareikalavus, kad 
sekretorius perskaitytų viešai 
visų vardus, pasirodė, jog ne 
vien nauji nariai nėra užsimo
kėję, bet ir kni kurie senieji 
nariai neužsimokėję. Nutarta 
tiems visiems neužsimokėju- 
siems nariams išsiuntinėti laiš
kelius.

Nusiskundus finansų raštinin
kui, kad jam sunku atvirutes 
rašinėti kviečiant narius į susi
rinkimus, nutarta kelis šimtus 
kvietimų atspausdinti. Nutarta 
susirinkimus laikyti paprastais 
vakarais.

Joniškiečių Labdarybės ir 
Kultūros Kliubas šiandie gyvuo
ja su 70 narių ir $181.13 kapi
talo. —Narys. ♦

PRANEŠIMAS
SLA 183 kp. nariams, o taip

gi jaunuolių orkestrus nariams 
šiuo pranešame, kad kalbamos 
kuopos susirinkimas ir jaunuo
lių orkestrus praktika (repeti
cija) įvyks šiandien, trečiadie- 
nyj, gegužės 11 dienų, Mark 
White Sųudre parko svetainėj, 
prie Ilalsted ir 29-tos gatvės.

Bukite visi pažymėtu aukš
čiau laiku nurodytoj vietoj.

Organizatorius.

Lietuvių šachmatininkų domei genas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE

BANKO

1800 So. Ashland Avė.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUS!!
OPTOMKTKISTAS

Palengvins akių Įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
trio, skaudamą akių karštį, atitaiso 
k.reivn,H nuimsi kataraktą, j^ti-
taiso ti-umparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Vįsuo- 
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokykios vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 va! p. p.

4712 So. Ashlar.i! A- r.
Boulevard 75b*

Bet vienas* neparankumas

Ni.o 2 iki 4:30 ir npo 7 iki 10. Ned* 
Ifoi nuo 2:30 iki 1:30 po pielj

REZIDENCIJA:
2226 Maraball Bkd,

TELEFONAS CRAWFGRD 1480 
TELEFONAS CANAL 9464
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Chicagoj yra nemažai lietu
vių šachmatininkų. Kai kurie ; 
jų ir labai gerai moka lošti šach-j 
matus. Pereitais melais lošiant 
turnamentą Liet. Golfo Kliube 
pisirod" ypač gerų šacbmati-! 
ninktj. Visu !>č<la tik tame, kad 
iki šiol šachmatininkai nebuvo 

bendrai susitarė kur ir kada šj 
smagų gčmį lošti. Tinkamiausia 
vieta šachmatų lošimui seniau 
buvo ir dabar yra Golfo Kliu- 
bas.
buvo tas, kad nebuvom susita
rę arba, geriau pasakius, nebu
vome nuskyrę dienų arba die
nas, kuriomis susirinkti į kim
bu. Todėl dabar pasitarę ir nu- 
skyrėme dienų lošimui šacluna- 
tų. Vakaras lošimui tai bus kiek
vienas penktadienio vakaras 
kiekvienų savaitę. Jeigu tas lai
kas pasirodytų daugumai narių 
ni parankus, paskirsime paran
kesnį laikų.

Prašome atsilankyti.
Dr. A. J. Karalius

Liet. Golfo Kliubo prez.

Marnuetfe Park
Vakarykšte vėtra, o greičiau

sia pats velnias, taip įsibėgo ant 
Kedzie avė. prie 64-tos gatvės, 
kad pokštelėjęs j esančią ten 
automobilių (Stutzo ir kitų mo
delių) krautuvę, išnešė didžiu
lį langų kokių 18X14 pėdų.

Ir reikėjo gi spėkos pusėti
nos, ba stiklo storis yra ne ma
žesnis kaip J/; colio.

Tuo tarpu žinomo Chicagos 
lietuviams real-estatininko, p. 
Visbaro, namo, kuris randasi 
(>105—07 i/g, nei vėtra, nei vel
nias dagi iš vielos nepajudino. 
Tai bent Siamas! Tai pirkinis!

Reporteris.

North Side 
f A-C i Ut ' * *

Dar apie audrą

Daržugis, žinomas lietuviams 
rcal-estatininkas-, turįs ofisą 
807 W. 18 St., važiavo namo 
audros laiku.

'lies North Avė. ir Austin 
blvd. didelis trokas sustojo prie 
šalygatvio. šoferis susikūprinęs 
stengėsi pasislėpti nuo vėjo ir 
lietaus.

Staiga iš Austin bulvaro va
žiuojant į rytus pasirodė Chev
rolet automobilius. Jdukusi aud
ros srovė rėžo (’Jievrolet’ui ir 
tas, lyg “bolėp, lyg pluksna ta
po numestas kokius 100 pėdų ir 
prisiglaudė prie didžiojo troko, 
kaip kūdikis prie motinos.

IIow did you get here? — 
pajdomavo veikiausia trokas.

The devil kno\vs — lur būt 
atsakė Chevroletas. —Rep. '

Bridgeportas
♦ ■' —-... ■—

Na, kad audra daužė langus, 
blaškė automobilius, tame nie
ko įstabaus. Ale kaip Šveplas 
Jurgis prisileido taip arti biesą, 
tai jau tikrai sunku suprasti. O 
kad Liesas trankėsi po šv. Jur
gio pastoge, abejoti negalima. 
Stogas apdraskytas. —Rep.

zpacv 
<UR.\GHT,BOSS^ 
VO' C>Okf Ki'c.E.P 
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VIRGINIA JASINSKAITĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gegužio 7 diena, 11:45 valandą 
nakties, 1927 m., sulaukęs 6 
metų 11 mėnesių amžiaus, A. 
A. Virginia, gimus Birželio 10 
d., 1920 m., Chicago, III.* Pali
ko dideliame nubudime motiną, 
Bronislavą, tėvą Mikolą Jasins- 
kius: senelius Pranciška ir Au
gusta Misevičius, tetas, dėdes ir 
rimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 
6522 So. Irving A ve.

Laidotuvės įvyks Seredoj, Ge
gužio U dieną, 1:30 vai. po pie
tų, iš namų j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Virginia giminės, 
draugai ir pažjstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, seneliai, dėdės, tetos 
ir kiti giminės.

Ldidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudaikis, Tel. Yards 1741

a + a
PETRO BALTUŠIO

Perkėlimasi iš kapo į locną lo
tą, ant Tautiškų kapinių gegu
žio 14, 1927, po pietų 1 valandą. 
Petras Baltušis mirė Spalio 17, 
1926 m., palaidotas Spalio 21, 
1926 m.

Perkėlimo iškilmės bus su 
muzika,

Petras BaltuSis prigulėjo prie 
Kliubo Indiana Harbor, Ind., 
Lietuvių Pasilinksminimo Drau
giško Kliubo, Baltos Rožės ir 
prie Draugijų Chicagoj Sal
džiausios širdies Pono Jėzaus ir 
šv. Kazimiero karalaičio.

Su dideliu širdies atjautimu 
kviečiame minėtus Kliubus, 
Draugijas, gimines ir draugus 
dalyvauti minėtose iškilmėse.

Jo žmona Kazimiera Baltu
šis ir sūnūs Jonas Baltušis.

3823 Deodar St.,
Indiana Harbor, Ind.

Tel. Boulevard 4139
___ A. MASALSKIS 

GRABORIUS: B Musų patarnavimą; 
lahlotuvėso ir kokia- 
.ne reikale, visuomet 

^^SM^^esti sanžiningas ir 
nebrangus, todėl kad 
neturime išlaidų už- 

VV'r laikymu skyrių.

3307 A ubu r n Avė.
CHICAGO. ILL.
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LIETUVON — 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmones Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta-

8 A + A
JUZEFĄ JAKŠTIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužio 9 d., 2:45 dieną, 1927 
m., sulaukus 60 amžiaus, gimus 
Lietuvoj, Kražių parapijoj, šeš
kinių kaime, Chicagoj išgyveno 
24 m., paliko dideliame nuliūdi
nto dukteris, Aleksandrą Šepu- 
tienę ir Mikaliną Labanauskie
nę ir jų šeimynas. Kūnas pa
šai votas, randasi 1603 South 
Halsted St.e

Laidotuvės jvyks Ketvirtadie
ny, gegužio 12 d., 8 vai. ryto iš 
namų j Dievo Apveizdos parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydė
ta j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juzefos Jakštienės 
giminės, draugai ir pažjstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nubudę liekame,

I
* Dukterys ir jų šeimynos.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
bojius J. Kadžius, Tel. Canal 
6174.

.IBM—i T briML-iriyt rJHBOBBMMMHHI

ELZBIETA ŠILEIKIENĖ 
po tėvais Mičiunaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužio 10 d., 10 vai. ryto, 1927 
m., sulaukęs 38 metų amžiaus, 
gimus Kauno rėdybos, Ukmer
gės apskričio, Palavino parapi
jos, Kuponių kaimo. Išgyveno 
Amerikoj 19 metų. Paliko di
deliame nuliudime vyrą Joną, 3 
sūnūs: Povilą, Joną ir Petrą, 
dukterj Bronislavą, seserį Oną 
Aujrulienę, švo^erj Kazimierą ir 

■ gimines. Kūnas pašarvotas, 
randasi 11202 Spaulding Avė., 
Mt. Greenwood, UI.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
gegužio 13 dieną, 9 vai. ryto iš 
namų j Nekalto Prasidėjimo P. 
š. parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Elzbietos Šileikie
nės giminės, draugai ir pažjsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ,ir .suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

I
 Nuliūdę liekame,

Vyras, Vaikai, Sesuo, švo- 
geris ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Te’-. Yards 
1741.

111x1 • 1 rrjmb

S. D. LACHAWICZ '
Lietuvis Graborina 
ir Balzamuotojas 

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

Patarnauja laido
tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busit* užga
nėdinti.

Tol. Canal 1271 
ir 2199

Tel. Roosevelt 7532

S. M. SKUDAS
Graborius

Nuliudimo valandoje suteikiam ge
rinusį patarnavimą.
Palaidojimų atliekame rūpestin
gai ir gražiai; busite pilnai pa
tenkinti.

1911 Canalport Avė.
Chicago

SIUSKIT PEK 
NAUJIENAI 
PINIGUS LIETUVON
lo prašo Lietuvos žmonėsir 

taip pataria Lietuvos bankai
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Brighton Park Laiškai Paštoje CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Nelaimė nuo audros

Panedėlyj, kai užėjo smar
kioji audra, lietuvių laikomoj 
grosernėj ir bučernėj, kuri 
randasi prie 39-tos gatvės ir 
California Avė., audra išlaužė i ..didelį priešakinį langą. Stiklai 

'nukrito ant galvų 
buvusių tuo laiku 

v žino- pirkėjų Pasekmės
roas Boselando biznierius, gyve- ypatos tapo
nąs lG»)2b Indiana avė., varino- Įjyj jų sužeistos 
ja į Lietuvą paviešėti. Važiuoja kad prisėjo 
jis atlankyti savo gimines ir Kiek teko patirti, mirties 
pažįstamus. Pasilsėjęs Lietuvoj jaus

Krautuvės savininkams 
’ ra ir lietus padarė ytin 

džių nuostolių. Lietus sumirkė 
nemažai cukraus ir miltų. X.

Roseland
Važiuoja Lietuvon

s Gavėnas,

kai kurių 
krautuvėj 

tokios: ke- 
sužeistos. 

taip sunkiai, 
vežti j ligoninę, 

pavo-

šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina i vyriausįjj paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertiscd Win- 
dovy” lobūj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pa

Laiškus paštas laiko 
d enų nuo

Announcements
PraneUmai

Automobiles

nėra.

žymėta.
ik keturiolika 

sKclbimo.
pn-

kurį laiką, jis sugrįš Amerikon 
ii- vėl imsis varyti savo L-iznj. 
P-as Gavėnas vyksta Lietuvon

aud-
skau-

Dėdė.

Teko patirti iš vieno žmo
gaus, kuris žino, ką jis kalba, 
kad Lietuvių ' Kliubų Federaci
ja per paskutinius dvejus-tre- 
jus metus lyg puola žemyn,— 
taip finansais, taip narių upu.

Pavyzdžiui, gegužės 1 dieną 
Federacija rengė pramogą 
\\’estsidėj, p. Meldažio svetai
nėje. Iš aštuonių kliubų, pri
klausančių 
dviejų kliubų 
vavo aktyviai 
gos ir pačioj

Federacijai, tik 
veikėjai tedaly- 
rengime pramo* 

pramogoj.
O ir tame pačiame parengi

me žmonės buvo < sirinkę į 
atletikos parodą. d į šoklus 
nttesilankė. Jeigu Kliubų Fede
racijos nariai butų veikę akty
viau, tai ir pasekmės butų bu
vusios geresnės.

Beje, Clevelando ‘Dirvoj” 
kas ten parašė korespondenci
ją nupeikdamas vieną atletą, o 
išgirdamas kitą. Kalbamo j at
letikas parodoj nebuvo jokių 
imtymų arba pasirodymo “ku
ris geresnis”, bet buvo paro
dymas, ką musų atletai g&li 
padaryti.
Tokios korespondencijos, kaip 

tilpusi “Dirvoj”, matyt, taiko 
tik sukelti nesusipratimą lietu
vių atletų ir sportininkų tarpe. 
A ienok Chicagos atletai ir 

pagauti 
paslėpto

V ienok Chicagos 
sportininkai nesiduos 
ant tokio negudriu i 
kabliuko.

išrovėPirmadienio audra 
Boselande ir apiąlinkėse daug 
medžių su šaknimis. Daug jų 
aplaužė. Išvartė nemažai garsi
nimo lentų ypač apie 126, 127 
gatves ir Michigan Avė. Auto
mobiliai turėjo slėptis po til
tais. Užklupti lauke gyvuliai 
tiesiog siuto iš baimės. Ant 
Michigan Avė. vėtra ar žaibas 
išbarstė 
Keletas 
vekariu,

gatvekario langus, 
žmonių, važiavusių gat 
sužeista.

Golden Star kliubo jaunimas 
sutvėrė labai gražų ir tvirtą 
basebolininkų jauktą.

Kliubas paskyrė 300 dolerių 
uniformoms įsigyti ir kitiems 
basebolininkų reikalams.

Golden Star kliubas šiuo lai
ku kreipia ypatingos domės į 
L ase bol i n i n k u s. Basebol i nii nk ai 
vakarais praktikuoja Boselan- 
do Palmer parke. Jie treniruo
jasi kiekvieną vakarą, kai oras 
yra gražus.

Musų basebolininkai jau da
lyvavo trijose imtynėse. Tiki
masi, kad iki rudens, mūsiškiai 
basebolininkai taps labai, labai 
tvirtu ir vikriu jauktu (tea- 
mu).

Golden Star kliulu) vedėjai 
mano, kad Kliubui priklauso 
jau dabar geriausi ristikai at
letai, o netolimoj ateityj pri
klausys ir geriausi baseboli
ninkai. —N.

18-ta Kolion i ja
bu-Pirmadienio “Naujienose 

vo pranešta, kad prapuolęs 
p-nų Sonklotz’ų, 1715 So. Ca- 
nal St., vaikas. P-ai Sonklotzai 
praneša dabar, kad Vaikas su
rastas.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Nauiienoa.

1 eatras- 
Muzika

RYTOJ DAINUOS P-Lfi ONA 
VILKIUTfi

Jauna ir daug žadanti musų 
dainininke p. Ona Vilkinto ry
toj turės koncertą, Fine Arts 
Beeitai Hali, 410 S. Mirhigan 
blvd. Jos pasiklausyti atsilan
kys, be savųjų lietuvių, dar ne
mažai amerikiečių, kurių tarpe 
p. Vilkiutė jau turėjo progos at
sižymėti, f.

Nėra abejones, kad kiekvie
nas mėgstąs dailę lietuvis bus 
pilnai užganėdintas savo atsi
lankymu. P-lė Viliutė dainuoda
ma svetimtaučiams musų liau
dies dainas pagarsins daugiau 
lietuvių vardą ir sykiu suteiks 
j magumo mums patiems. Prog
rama bus*be galo įdomi.

Taigi neužmirškime, jog ry
toj visus mus laukia p. O. Vil
kintas dainos. —V.

DAR APIE BABRAVIČIAUS 
KONCERTĄ

LSS. 8 Rajono valdybos susirin
kimas (vyks ketverge,
8 vai. vakare, Naujienų name. Visi 
nariai
kime. Butų gerai, kad ir LSS. Pil
domojo Komiteto atstovas dalyvau
tų šiame susirinkime, nes yra svar
bių dalykų tarimui. —Valdyba.

gegužio 12,
malonėkit dalyvauti susirin-

12
13
17
23
24
25
26 

ndi
27
31
38
40
42

53
60
63
65
66
67
68
79
82
83
84

Muriona 
Domininkui 
Vincui

4 Benekaitis 
GabiUene 
Gailiunui 
Gabeckui 
Gorcickas
Janus Jonui 
Kaskicnie C. <
Kaspazuvicei Aduomas
Kavaliauskiene Magdelę-

Kasper L.
Kuras Steiki 
Maciulskis Jurgis 
Marlinvene Besses 
Margelis Ella 
M i laši s A n ton 
Prisgintaite K. 
Sakalis Kairine 
Skrupskelite Emilija 
Slagas Stanley 
Slizis John
»Sobolewski John 

Sosaida Kazimeras 
VVitas John 
Zilvvitis Jozap

Židonis A.
Zitkute Marijona

CLASSIFIED ADS
Announcements

Praneli mai

Kas, ką, kur, kaip ir kada 
rengia, veikia ar kviečia

Brighton Purk. — Keistučio Kiki
li:) Dramos Skyriaus susirinkimus 
įvyks trečiadieny, gegužio 11 d., 
McKinley Park svetainėj, VVeslern 
blvd. ir 39 gt., lygiui 8 vai. vakaro. 
Visi, kurie dalyvavote paskutinia
me lošime ir kurie norėtumėt to
linus dalyvauti Dramos Skyriuje 
kviečiame atsilankyti i viršminėtą 
susirinkimą. <—K. K. Dramos Skyr.

Personai
Asmenų Ieško_________

Aš Ona Orentukė po vyro Nase- 
vičienė paieškai! savo mylimo bro
lio Jurgio Orento. Jis yra gimęs 
Slavikų parap., kaimo tikrai nepa
menu, rodos kad šilininkų, Suval
kų guber., šakių apskr., Kidulių 
valsč., pašto Jurbarko. Girdėjau, 
kad jis gyvena Anglijoj. Jei kas 
žinote apie tokią ypatą, malonėkite 
man pranešti, aš labai turiu svar
bų reikalą jam pranešti, o aš bu
siu jums dėkinga.

Adresas:
Ona' Nasevičienė.

712 — 71h Avc., Milvvaukee, Wis.

PAIEŠKAU brolio, Ignaco Matuko, 
gyveno Wisconsin valstijoj, ant far
mų, kokie 9 metai atgal. Ir sesers 
Teklės, /kuri’ gyveno Chicagoj, ant 
Poland St. Paeina iš Varnelių kai
mo, Aleksandravo upskr., Pandėlio v. 
Prašau jų pačių atsišaukti arba apie 
'uos žinančių pranešti:

JUOZAS MATUKAS
w. 31 St. Cleveiand, O.

IEŠKAU apsivedinnii merginos ar
ba našlės, kuri mylėtų ant farmų 
gyventi, nuo 25 iki 80 metų senu
mo. Esu 30 įdėtu senumo ir lais
vas. urašau prisiųsti laišką. Atsa
kymą duosiu. Vaikinų prašau nera
šyti. Joe Ven., Route 3, Bux 123, 
Stcver-s Point, Wis.

DEL KELIAVIMO tflETUVON
Jau artinasi “Naujienų” ekskur

sija Lietuvon ir laikas visiems pra
dėti rengtis.

Atsiminkit, kurie nesat Ameri
kos piliečiai, yra labai geras da
lykas apsirūpinti iš anksto su lei
dimu sugrįžti, Lietuvos pasporti: ; 
ir kitais reikalingais uu^uuiviiuii.i, ■ 
kurių gavimas užima pusėtinai lai
ko.

Kas tik rengiatės keliauti Lietu
von ateinančią vasarų, kreipkitės Į 
“Naujienas”, o čia jūsų reikalai

Fumished Rooms
LIETUVIAI u atvažiuojanti j 

St. Joseph vakacijoms per visą 
savaitę arba vienai dienai ir no
ri gauti kambarius, lai atsišau
kia pas P. Aitutis, 1457 Napier 
avė., St. Joseph, Midi.

-os pasporu: T , Boulev.u 
dokumentais, l

RUIMAS rendai vienam arba 
dviem vaikinam., 2 lubos frontas, 

rd 7707.

Jeigu p. Babravičius nuolatai i
gyventų Chicagoj ir susirastų J..Nllujien,ls.., „ čia jus„ rc|kalai 
dar vieną-kitą asistentą, Cbica- bus aprūpinti ir geriausiai sutvar- .. . ---- ......81,8 Kitų

miestų lietuviai taipjau gerai ap- 
. „ i gelionei,

kaip ir vietiniai.
Pradėkit rengtis tuojru.

NAUJIENOS.
Visiems yra išsiuntinėti laiškai 

Patsai p. Babravičiaus daina- Į su pakvietimu j Naujienų Spulkos 
. . , . y metinj šėrininkų susirinkimą, ku-vimas jau buvo vakar aprašy- ris (vyks gegužio 14 d., 3-čią vai. 

tas. Belieka tik tarti keletą žo- Po pietų, Naujienų name, 1739 So.
j , .. j i • i Halsted st. šiame susirinkime bus džių apie du kitus dalyvius, ku- renkami nauji direktoriai vietoj at- 

rie koncertą ne tik paįvairino, sitarnavusių,
bet taipogi ir nemažai pagraži- svarstymas kilų reikalų spulkos la
ito.

Poni L. Sabonienr
ninkė, pasirodydama
p. Babravičių, neleido savęs už- 
temdinti ir gerą publikos 1 dalį 
buvo prisiviliojusi.

Jozavitas, kaip paprastai, su
žavėjo klausytojus ir vienu sa
vo pasirodymu.

žodžiu, tame koncerte daly
vavo trys, nors nelygios, bet 
visgi rimtos meno pajėgos.

Krivis.

(ja taptų visiems lietuviams ant-
laja Athena. Tokie buvo mano rūpinami ir prirengiami 
įspūdžiai grįžtant iš jo koncer
to.

Halsted st. šiame susirinkime bus
, išduotos raportas iš 

finansiško stovio praeitų metų ir

For Rent
PARANDAVOJIMUI flatas iš 5 

kambarių, naujai išdekoruota, 11820 
So. Emerald Avoi Tel. Rockwell 1032

Situation Wanted
________ Darbo Ieško___j_____
IEŠKAU darbo už pagelbininkę 

prie biznio apie Liet. Tautiškas ka
pines subatomis ir nedėliomis. D. S. 
3328 S. Halsted st.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

- smuiki- 
sykiu su

Alt. Babravičiaus padėka
Tariu širdingą ačiū visiems 

draugams ir rėmėjams, kurie 
man padėjo surengti koncertą 
ir išpildyti jo programą. Ačiū 
p-iai Sabonienei, pp. Jozavitui ir 
Bijanskui, o taipgi p-nui Elias, 
Bernotaičių šeimynai, p-lėnis 
Misevičiutėms, p-lei Brenza, 
p-ioms Stankūnienei, Krasaus
kienei, Petraitienei; p-ams Sa
boniui, Šukiui, Stankūnui, Ga- 
siunui, Masiuliui, Bieržinskui, 
Dr. Kutkauskui, p. Bakševičiui 
ir visiems kitiems.

širdingas ačiū “Naujienoms” 
ir naujieniečiams.

Juozas Babravičius.

bui. Jeigu negalėtumėt pats atsilan
kyti, tad malonėkite išduoti (galio
jimą savo ištikimai ypatai.

T. Rypkevičius, sekr.

Draugystė Palaimintos Lietuvos 
laikys mėnesini susirinkimą scredoj, 
Gegužio H d. š. m., Lietuvių Audi
torijoj. Pradžia 7 vai. vakare. 
Draugystės nariai rašomi skaitlingai 
atsilankyti. — Ig. Žilinskas, rašt.

PRANEŠIMAS
šiuomi turime už garbę pranešti 

visiems Simano Daukanto Skol. ir 
Bud. dr-jos akcininkams, kad Si
mano Daukanto Skol. ir Bud. dr-ja 
perkels savo mokesčių vietą į Ben. 
J. Kazanausko Real Estate ofisą, 
2242 W. 23 Place. Tam pačiam M. 

jiMėldažio name, tik vienos durys 
Į toliau i rytus. Taigi kuriems nė-
ra paranku atsilankyti su mokes
čiais seredos vakare, tai mokes
čiai bus priimami dienos laike raš
tininko ofise.

pagarba
Siniano 
ir Bud.

Su

Ben. J.
2242 W.

Daukanto Skol.
Dr-jos Valdyba.

Kazanauskas, rašt.
23rd Place, 

Roos. 8887.

REIKALINGA moteris ar mergina 
prie narny darbo ir prižiūrėjimui ma
žo vaiko, 1 flatas, 2818 W. 39 PI.

. PARDAVIMUI Shevrolet sedan au
tomobilius, naujas, visai mažai važi
nėtas. Parduosiu už teisingą pasiū
lymą. Matyki t po 5 v. vakare.

Tel. Lafayette 1329

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

GBOJIKLIS pianas tiktai 
biskį vartotas, kainavo $700. 
parduosiu už $90. Benčius, ca- 
binet ir roleliai. Išmokėjimais 
pagal sutartį. MR. RUDAITIS, 
6512 So. Halsted St., 1 fl.

PARDUOSIU $850 vertės grojiklj 
pianą už $85, su benčiumi, roleliais, 
cabinet, išmokėjimais, 6136 S. Halsted 
St. 1 fl. front.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI minkštų gčrymų 
karčiama su laisniu baraib ir pianu. 
Geroj biznio apielinkėj. Box 925, 1739 
So. Halsted St., Naujienos.

PARDAVIMUI groserr.ė ir bučernė 
Įėjai geromis sąlygomis.

1408 So. Union Avė.

DELICATESSSEN, Saldainių, ci
garų ir tabako krautuvė, 4 kamba
riai, rendos $40. 1010 W. 69 St.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
geroj vietoj biznis išdirbtas per daug 
metų. Cash biznis. Naujienos, Box 
928.

PARDAVIMUI možas groseris, 
greitam pardavimui. Pigi renda. 
Kambariai prie krautuvės.

3580 Parnell Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, parduosiu pigiai iš priežasties ki
to biznio, 5718 So. Kedzie Avė., Tel. 
Prospect 5809.

PARDAVIMUI restauranas prie di
delių dirbtuvių, lietuvių ir svetim
taučių. Geras biznis. Pigi renda. 
Pigiai. Box 980, 1739 S. Halsted St. 
Naujienos.

PARDAVIMUI grosernė, tabako, 
cigarų, saldainių ir kitų smulkmenų. 
Turiu 2 biznius, vieną turiu parduoti.

1908 Canalport Avė.

PARDAVIMUI Pekaroč keksų ir 
duonos. Naujienos, 1739 S. Halsted 
St. Box 929.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, 3001 Union Avė., Telefonas Yards 
1502.

GERA PROGA
Nusipirkti už pusdykį gerą ir pel

ningą bučernę Roselande. Turiu ki
tą biznj ir dėl to. priverstas parduoti 
greitai ir pigiai. Taipgi mainysiu 
ant namo ar loto.

301 West 115 St., Roseland 
Tel. Commodore 0343

PARDAVIMUI Cleaning štoras, 
daroma ir naujas drapanas.

3310 So. Halsted St.

PARDAVIMUI arba mainymui 
grosernė ant mažo namo, arba priim
siu partneri prie biznio.

Phone Boulevard 4435

Miscellaneous for Sale 
įvairu* Pardavimai

PARDAVIMUI šiaučiaus įrankiai, 
viskas pilnai (rengta, gali ir bizn| 
pirkti. 3814 Ix)we Avė.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

$8500 BARGENAS $8500
3 melų senumo muro namas, su 

stogu, 30 pėdų lotas, po 4 didelius 
kambarius flatai, viskas (rengta 
moderniškai. Bandas! labai paran
kioj vietoj Brighton Parke, arti 
prie Archer avc. Vertas $19,000. 
Parduosiu už $8500 kas (neš $4500 
pinigais. Telefonuokitc Hemlock 
0367 arba atvažiuokite 69-19 South 
Hockvvell st., 2nd floor. J. Pakalnis.

PARDAVIMUI 3 flatų namas po 
4 kambarius. Hendos $66 i mėnesį. 
Kaina $7,500. Cash $1,500. Namas 
randasi 4005 S. Artesian avc.

715 W. 47 PI., 4 flatai. Rendos 
$80 j mėnesį. Kaina 7,500, įnešti 
$1,500.

Kreipkitės:
J. WILICKA, 

6634 S. Maplewood avc.

NAUJAS 5 kambarių mūrinis bun- 
galow, garu šildomas, naujai malevo- 
tas r dekoruotas, randasi 516 E. 
St., kaina $7000, (mokėt $500.

JOHN W. BLAIR & CO. 
6237 So. Ashland Avė.

Prospect 3965
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BARGENAS. Pardavimui 4—4 fla
tų namas, garu šildomas, moderniš
kas, 2 karų mūrinis garažas, N. W. 
kampas 65 ir Mozart, $24,000 grei
tam pirkėjui. Savininkas, Phone 
Crawford 4451.

PARDAVIMUI 5 kambarių bunga- 
low. Naujos mados (taisymai, 
agentų komišeno parduosiu pigiai. 

6605 So. Richmond St.

Be

PARDAVIMUI 4 flatų namas, 2-5 
ir 2-4 kambarius, 2 kjtrų garažas, tuš
čias lotas, (plaukų $106 ( mėnesį.

5110 Emerald Avė.

LOTAS randasi Westchester, 
riu mainyti ant automobilio. 
Triangle 0000. 1203 W. 79 St. 
Stencel,

no- 
Tel. 
M r.

BARGENAS, 2 flatų mūrinis prie 
5938 Maplewood avė., 5—6 kamba
rių, dideli kambariai, aržuolo Iri
mas, 2 karų garažas, lotas 30x125. 
Geriausis pirkinys j Marųuette Ma- 
nor, 
siu

iusis pirkinys ; Marųuette Ma- 
kainavo $18,500, dabar parduo- 

už $12,500.
John M’Carthy, 
1405 W. 63 St.

Prospect 4130
----- -----—-------- ------ -

PARDAVIMUI biznio namas, bar- 
gena.s, (plaukų ^1596 j metus, šaukit 
po 6 .vakare, Helnlock 0634.

*

NAMAS pardavimui, parduosiu ar
ba mainysiu j biznį; namas randasi 
Brighton Parke; savininkas

4556 So. Paulina St.

Financial
Finansai-Paakoios

Mlscellaneous

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganSdlnimą. * Jvedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (not Ine.)
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7452

Už $5 PERMANENT WAVE
Pasakyk savo moterei.
Naujas metodas, Ekspertų darbas. 

Garantuojame. Tel. State 1887 dėl 
susitarimo.

THE WENZEL WAY
177 N. Statė St., Trečios lubos.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAJ 
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekemių. Mu
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State St.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlaikom 
malevą, popierą, stiklus ir t. t.

3149 So, Halsted St.
J. S. RAMANGONIS, Prez.

STOGDENGYSTE
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trcKų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo (staiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.

J. J DUNNE ROOFING CO. 
3411-13 Ogden Avė, 

Phone Lawndale 0114

HOME 
CONSTRUCTOR

Budavoju namus, garažus, taisau 
senus namus ir darau l>ile reika
lingus pribudavojimus prie namų. 
Darau rakandus-fiKtures ofisams 
arba krautuvėms. Atlieku bile kurj 
karpenterystės darbą. Taipgi (vedu 
apšildymą Į namus. Reikale atlikti 
viršpažymėtus darbus kreipkitės 
prie savo tautiečio lietuvio.
HOME CONSTRUCTOR

1739 South Halsted 6t. 
Tel. Roosevelt 8500

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbers Tn 

Plumbing ir namų Šildymo reikmenų. 
2118 So. State St., Chicago, III.

Telefonai: Victory 2454 
Ciceros Krautuvė, 4600 W. 22 St. 

Tel. Cicero 130.

REIKIA patyrusių moterų dėl sor- 
tavimo skudurų. 1012 So. Fairfield

REIKIA 4 patyrusių moterų dėl 
sortavimo skudurų. H. Dray, 1447 
Blue Island Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
sena bizniava vieta, biznio daroma i 
mėnesį 5600, didelė biznio gatvė. Kai
na pagal susitarimą. Vieta kur visa
dos galima pinigų padaryti. Biznis 
daromas cash.

Kreipkitės į
Naujienų Skyrių, 

3210 So. Halsted St. 
Box 226

Help Wanted—Malė 
Darbininką Reikia

REIKALINGAS barberys, patyręs 
savo amatą, vakarais, 4500 South 
Marshfield Avė. '——----- ,------ , .... —

REIKALINGAS patyręs antraran- 
kis piekorius prie kepimo juodos duo
nos ir keksų.788 W. 31 St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, pusė ar visa; parduosiu pigiai, 
bučernė randasi geroj vietoj Brigh
ton Parke, geras biznis, galiu mai
nyti ant automobilio ar kas ką tu
rit; turi būt parduota į trumpą lai
ką. Atsišauki! į barbernę. 3151 So. 
Halsted St. Tol. Boulevard 5009.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraKtus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel. Lafayette 8705—8700

Chicago

KONTRAKTORIUS
Budavoju namus ir taisau 

z Pigiai ir greitai
S. A. ZOLP
927 W. 34th Place

Boulevard 0527

REIKIA vyrų prie ledų. Atsišau
kite nuo 5 iki 6 vakaro. Lang and Son 
5208 So. Wentworth Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė. Turi būti parduota trumpu lai
ku. Kas pirmas, gaus gerą barge- 
ną. 10713 S.' Michigan avė.

Furniture & Fixtures
, Rakandai-Įtaitai

STORAGE SALE
Naujų rakandų ir kaurų suban

krutavusių ir paliktų pas mus san- 
delyj. Greitam išpardavimui. Atda
ra vakarais iki 10, nedėliomis iki 6. 
Dykai sandėlis. Dykai dastatymas.

STORAGE WAREHOUSES, 
4025 W. Madisoi; St., 
3531 N. Clark St.,

EXTRA
Parsiduoda skrybėlių (moteriškų) 

krautuvės daiktai sekanti: 
pėoų wall case, 2 stalai, 4 
25 stanos, ciningas ir showe 
Viskas už 1’50 dolerių. Turi būti 
aprduota iki 15 d. gegužės š. metų. 
3327 S. Halsted st.

30V8
4 kėdės,

> casc.

Tiktai: 314% nuošimčių 
Be Komiso.........

Mes paskolinsime jums $100—$200 ir 
$300 dėl užsimokėjimo taksų, nuošim
čių už morgičius ar kitiems privati
niams reikalams. Pinigai paskolinami 
į 12 valandų.

Industrial Loan Service
1726 W. Chicago Avė.
kampas. Hermitage Avė.

Atdara vakarais iki 9 vai. apart se- 
redos ir pėtnyčios.

APSIRENGKITE GRAŽIAI 
Turėsit pasisekimą

Geros rųšies vyrų aprėdalai. Di
delis pasirinkimas visokių mierų 
\Vilson Bros, marškinių, apatinių, 
nosinių, kaklaraiščių, pa'nčiakų, dir
žų petnešų, Portis Bros, skrynelių, 
kepurių ir darbinių aprėdalų.

BARNEY PETKAS
4171 Archer avė., S. E. Cor. 

Richmond St.

Educational
Mokyklos

MOTERYS ir vyrai, išmokit bar- 
berystės. Mes mokinam dienomis ir 
vakarais. Atsišaukit arba rašykit:

International Barber Collcge 
651—672 W. Madison St.

arba 109 S. Wells st.

PRANEŠIMAS
Kad įsitaisius visai mo

demini ofisą — labaratoriją 
ir patarnavus F _ 
kuogeriausiai, persikėliau į 
didesnę ir patogesnę vietą, paremdavojimui vėliausios ma- 
3421 So. Halsted St. (ant dos ofisas tinkamas gydytojui arba

5 j i a - \ i advokatui. Gera transportacija, arti naujos nudriko krautuves), karų ir gelžkelio. Nėra toj apielinkėj 
Valandos: nuo 12 iki 3 po tokios profesijos lietuvių. 2 Broad- 

pietų ir nuo 6:30 iki 8:30 va- Pa?k 624 ar 4470.
kare; sekmadieniais nuo 10 
iki 12 po pietų.

— DR. MARGERIS.

PARDAVIMUI bučemės fixtures 
labai pigiai. Viskas beveik nauja, 

lifrnninme! Greitam pardavimui dei ligos. UKViiižtiiis 2956 go. Un.on Aye.

EXTRA
Pardavimui bučernė, gerai 

įrengta ir ant gero kampo. Ge
ras biznis; dėl svarbios priežas
ties priverstas parduoti. Par
duosiu ant išmokėjimo arba 
mainysiu į ką turit. Agentams 
koihišinas. 601 W. 123 St. Tel. 
Lafayette 6036.

PARSIDUODA antri mortgečlai 
ant $8676.00. Gaunama po $60 į mė
nesį arba mainysiu ant loto, automo- 
biliaus ar mažo biznio.

6605 So. Richmond St.
AR JUMS REIKALINGI 

PINIGAI?
Privatiškas Fondas ant gerų pirmų 

ir antrų morgečių ant lotų ir namų, 
žemos komiso ir nuošimčių kainos.

HILDA E. SCHROEDER
10 N. Clark Street 

Tel. Dearborn 4406

MOKINAME
Anglų kalbos, lietuvių kalbos, arit
metikos, pilietybės, knygvedystės, 
stenografijos ir kitų mokslo Šakų. 
AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 

J. P. OLEKAS, Mokytojas
3106 S. Halsted St., Chicago, III.

AR JUS NORITE

PARDAVIMUI rakandai 5 kamba
rių, pigiai, vakare po 7 vai.

5415 Hoyne Avė.

PARDAVIMUI Variety ir 
ir Hardware štoras, arba mai
nysiu į mūrinį namą, 2 ar 3 
aukštų. Reikalui esant pridėsiu 
cash. Kreipkitės: 1324 W. 79 St. 
Tel. Vin. 5647.

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820

Phone. Central 6260

didesni užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge- 
riaus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes
tini. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokąme besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.00 Ir 
daugiaus.
FEDERAL AUTO ĖNGINEERING 

8CHOCL


