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Kerenskis smerkia
sovietų režimą

Japoną karo laivai pasi 
traukia iš Šanchajaus

100 Meksikos klerikalų 
maištininkų užmušta

Padėtis ten pasidarius beveik 
normali ir nebėsą reikalo 
laivynas laikyti.

ŠANCHAJUS, Kinai, geg. 12. 
— Japonų vyriėusybfi skelbia, 
kad keturi Japonijos kreise- 

J riai, kurie per kelias pastaras 
savaites stovėjo Šanchajuje,

T •• 1 1 • • dabar iš čia pasitrauks į kitasJaponijos karo laivai pasitrau- vietas, kai kurie gi grįš į j«- 1 • • v 1 • poniją. Japonai sako, kad pa-kia. 18 Oancnajaus dčtis Šanchajuje grįžtanti į
jnormalumą, o lodei laikyti čia 
'dideles laivyno jėgas nebėsą 
reikalo.Kerenskio pranešimas Am. D. Federacijai

100 Meksikos maištinin ky nukauta
Pasmerkia bolševikų 

reikalauja laisvės 
judėjimui Rusijoj

režimų ir 
darbininkų

Kariuomenei duota įsakymas 
pulti klerikalų bandas Ju- 
chipilos dauboj

Kiniečių 
draugija

1NIMANAPOLIS, Ind., geg. 
12. Amerikos Darbo Federa
cijos vykdomajai tarybai, kuri 
dabar čia laiko savo posėdžius, 
vakar kalbėjo Aleksandras Ke
renskis, buvęs 1917 metais lai
kinosios Rusijos valdžios prem 
jeras. Federacijos taryba bu
vo specialiai jį parsikvietus iš 
New Yorko duoti pranešimą 
apie padėtį Rusijoj bolševi
kams šeimininkaujant.

Kerenskis kalbėjo apie pus-1 
antros valandos. Savo kalboj 
jis griežtai smerkė dabartinį 
bolševikų režimą kaip reakcinį 
politiniu, socialiniu* ir ekonomi
niu atžvilgiais. Jis ragino Dar
ko Federaciją dėtis su Europos 
darbininkais bendrai 
ii* politinei kovai su 
mu.

Sovietų delegacijos
tinėj ekonominėj konferencijoj 
Genevoje pasiūlymus Kerens
kis vadino “begėdiškais ir 
veidmainiškais.” Tie pasiūly
mai esą “didžiausias pasity
čiojimas iš Rusijos darbininkų 
ir valstiečių.”

“Reikalaudami Genevoje lai
svės darbo unijoms organizuo
tis ir streikuoti”, pasakė Ke
renskis, “sovietų delegacija 
davė tikrai laisvam tarptauti
niam darbininkų judėjmui ge
ros progos pradėti energingą 
kovą už paliuosavimą profesi
nių sąjungų (darbo unijų) ju
dėjimo pačioj Rusijoj.“

moralinei 
bolševiz-

tarptau-

Krata sovietų prekybos 
misijoj Londone

LONDONAS, geg. 12. —Po
licija šiandie padarė kratą 
Aroos House trobesy, sovietų 
prekybos delegacijos buveinėj. 
Tame trobesy yra taipjau Ang- 
lų-Rusų Kooperacijos Draugi
jos, Ltd., centras.

2 užmušti, 2 sužeisti au 
tomobilių kolizijoj

JOUIET, III., geg. 12. —Au
tomobilių kolizijoj ties Braid- 
woodu, dvidešimt mylių į pie
tus nuo Jolieto, vakar užsimu
šė Edw. Kopitas, 35 m., ir Jo- 
seph Gelsin, 30 m., abudu iš 
Quincy. Antro automobilio pa- 
sažieriai, C. Giles ir jo žmona 
buvo skaudžiai, moteriškė tur
būt mirtinai, sužeisti.. Kolizija 
buvo taip smarki, kad Kopito 
valiza iš automobilio buvo nu
blokšta keturiasdėšimt 
šalin.

pėdų

MIIAVAUKEE, Wis., 
12. — Norėdamas pagauti 
dinį, Ed. Toomey, 5 metų vai
kas, paslydęs įkrito į upę ir 
prigėrė.

avie-

mokesnių mokėtojų 
protestas.

mokesnių mokėtojų 
užprotestavo prieš 

 T saneigos nutarimą
'padidinti mokesnius. Kiniečiai 

MEKSIKOS MIESTAS, geg. savo Pliimt°i PfOŪjrtO rezoliu- 
12. - Karo ministeris Amaro cij°J nurodo> k"d gyvenantieji 
praneša, kad dviejuose susi tarptautiniame setlemente ki- 
kirtimuose su federaline ka-|n,ečial sumoka daugiau ka.p 
riuomene daugiau kaip šimtus nuoš. mokesnių, tuo iaipu 
klerikalų maištininkų buvo nu-,k.al setlemonto administracijoj 
kauta. Susikirtimai įvykę ^lc neluli_.l(),u0 >also.
Rhincon dėl Molino ir San Rengias kelt sutarčių revizijos
Jose de la Paz, Jalisco valsti
joj. 1 .

Pranešime sakoma, kad daug 
klerikalų ekstremistų bandų 
esą sukoncentruota Juchipilos 
tarpkalny (kanjone) ir kad 
karo ministeris įsakęs kariuo
menei tas bandas pulti.

Francija siūlys Amerikai ■ 
pasmerkti karus

kad 
ministeris 

surašytą

PARYŽIUS, geg. 12. 
ištikimų šaltinių sužinota, 
užsienio reikalų 
Briand studijuojąs 
jau projektą, kurs bus forma
liai pasiūlytas kaipo dalis trak
tato tarp Francijos ir Jungti- vium, maršalu 
nių Valstijų, ir kuriuo karas 
Išdaromas neteisėtu.

Argentina atsisako pri 
pažint Rusiją

Sovietų agento Krajevskio pus
antrų metų .darbas nuėjo 
niekais

(Pacific and Atlert’c Phntnl

B_
Italijos darbininku algos 

nuskeliamos 10%
Sprogimo 6 žmonės už 

mušti, 40 sužeistų
ROMA, Italija, geg. 12. - 

Italijos pramonių ir žemės 
ūkio darbininkai verčiami pri
imti 10 nuos. nuskubamą algą, 
einant nesenai fašistu valdžios 
išleistu “darbo čarteriu.”

Pramonininkų ir dvarininkų 
konfederacijos prašė vyriausy
bės leisti algas darbininkams 
nuskelti, ir vyriausybė įsakė 
darbininkų konfederacijoms 
(unijoms) algų nuskėlimą pri
imti.

1 Likimas žmogaus nesu-
mokėjusio 75c. taksu

j WASIIINGTON, Fa.,
12. — Geri žmonės iš įvairių 
vietų šuaukojo jau 17 dolerių 
Monongahelos piliečiui Charles 
Fordui, 54 metų amžiaus, kurs 
už nesumokėjimo valdžiai 75 
centų taksų jau šeši mėnesiai 
sėdi Washingtono kauntės ka
lėjime. Taksus jis jau galėtų 
sumokėti, bet dabar jis dar 

Įkaltas vyriausybei už “burdą,” 
(t. y. už laikymą šešis mėnesius 
kalėjime, viso apie 40 dolerių.

Japonijos krutamįjjų paveikslų žvaigždė Komaka Sųnada ir jos vy- Kol to nesumokės, turės toliau 
ras Frank B. Tokunaga, kurie atvyko į Ameriką. Ji dirbs Charlie sėdėti ir toliau lįsti vyriausy- 
Chaplin, Douglas Fairbanks, Mary Pickford, Ppla Negri ir kitų di- bei į skolą už “burdą”... 
džiujų žvaigždžių kompanijai. p---------------

12. —

dviejų 
asmenys,

DALLAS, Texas, geg.
Įvykus sprogimui, kurs praei
tą naktį sudraskė .čia 
aukštų trobesį, šeši
tarp jų viena moteriškė, buvo 
užmušti ir daugiau kaip 40 ki
tų sužeisti, daugelis pavojin
gai.

Sprogimas įvyko buvusioj 
apatiniame aukšte vaistinėj, 
kurioj tuo metu buvo apie tu
zinas žmonių. Antrame aukš
te buvo mitingų salė, kur apie 
keturiasdešimt vienos draugi
jos narių laikė susirinkimą. 
Tos draugijos sekretorius W. 
Hill ir vaistinės savininkas 
Allen buvo vtlipjuu užmušti.

Suėmė 56 italų emi
grantų viliotojų

GENUJA, Italija, geg. 12. — 
čia suimta fienkios dešimtys 
šeši asmenys, kurie užsiimda
vo neteisėtu viliojimu emigran
tų į Ameriką.

val-
au- 
pir-

klausimą
Nacionalistinė Nankino 

džln praneša, kad naujos 
tarčių revizijos komisijos
rnininku tapęs paskirtas Frank 
Lee, Amerikoj gimęs kinietis, 
buvęs pirmo Kinų prezidento 
Sun Jat-Seno sekretorius. Iš to 
matyt, kad Nankino valdžia 
rengias netrukus pakelti v'są 
sutarčių revizijos klausimą.
Bendras frontas prieš šiaurės 

Kinų militaristus
Kinų spauda praneša, kad 

tarp Nankino ir Hankovo val
džių padarytos laikinos paliau
bos tikslu sudaryti bendrą 
frontą prieš šiaurės militaris
tus su Mandžurijos diktato- 

čang Tsolinu,

pasiruošęs ginti
šiaurė n per

vyriausiam 
vadui gen.

Lenkų aviacijos virši
ninkas užsimušė

Ruošias Nikaraguos libe 
ratus nuginkluoti

Jungtinių Valstijų kontradmi- 
roias gauna dar 800 karei
vai ir dešimt aeroplanų

WASJI1NGTONAS, geg. f 12.
Iš Quantico, Va., išplaukė

BUENOS AIRES, Argenti- įčiau Nankino. 
na, geg. 12. 
ky, sovietijos 
prieš pusantrų metų atvyko į 
Buenos Aires derėtis dėl sovie
tų Rusijos pripažinimo, nieko 
nelaimėjęs vakar išplaukė na
mo.

Boris Krajevs- 
agerftas, kurs

Nauja Nojaus “arka”, 
tik ji atsisakė plaukti

kunigo
Nojaus

MEMPHIS, Tenn., geg. 12.
Per Mississippi tvanus atsi

tinka ir tragingų juokų. Tva
nams prasidėjus, viena negrų 
bendruomenė netoli nuo Parki- 
no, Arkansase, savo 
graudenama, pasekė
pavyzdžiu: ėmėsi darbo ir grei
tomis pastatė “arką.” • '

Tvanui besiartinant, negrai 
ėmė kraustytis į “arką” su sa
vo manta vištomis, katėmis, 
šunimis ir mulais, 
ir laukdami tvano 
ir džiaugėsi.

Užėjo tvanas ir, 
ščiu dugnu “arka” 
plaukia, 
sienų ir dugno plyšius vanduo 
bematant ėmė sunktis vidun. 
Bandyta užkimšti, užlipdyti 
skyles, bet nieko neišėjo. Neg
rai buvo priversti kraustytis iš 
“arkos” ir bėgti.

Susikraustę 
jie meldėsi

prieky.

Praneša taipjau, kad “krikš
čionių generolas” Feng Juhsia- 
nas užėmęs Lojangą, llonano 
provincijoj
čang Tsolino jėgas 
Geltonąją upę.

Tuo pačiu metu 
naciom-listų karo
Č an Kaišekui pavyko jau per
sikelti per Jangtse upę aukš- 

Jis siekias nu
kirsti gen. čan čungčano susi
siekimo liniją 
Pukovo.
čang Tsolino 

daros

į šiaurius nuo

padėtis Pekine 
nebetvirta

Vietos kiniečiai deda didelės 
svarbos generolo Fcng* Juhsia- 
no žygiams. Ištisus metus nie
ko neveikęs jis dabar esąs pil
nai apsirūpinęs amunicija mar
šalui čang Tsolinui ginti iš 
Pekino, šansi provincijos val
dytojas Jen Hsišan, kurs iki 
šiol buvo nei tralus, dabar taip
jau susidėjęs su nacionalistais 
prieš čang Tsoliną, taip kad 
pastarojo padėjimas Pekine vi
sai nebetvirtas. Kiti Kinų va
dai taipjau vienas paskui kitą 
ima jungtis su nacionalistais 
prieš militaristus.
Ko Kinų nacionalistų valdžia 

siekiam
ŠANCHAJUS, Kinai, geg. 12. 

— Vietos laikraščiai paskelbė 
deja, plok- vyriausiojo Kinų nacionalistų 

visai ne- karo vado gen. čian Kaišeko 
Pro menkai suleistų proklamaciją,1 kurioj jis dekla

ruoja šitokius Nankino val
džios siekimus: nuversti mili- 
tarizmą ir imperializmą; išlai
kyti draugingus santykius su 
Rusija; pagerinti 
nių padėtį.

darbo žmo-

i*’-- AM • > ’

VARŠUVA, geg. 12. — Va
kar užsimušė pulk. Plodowski, 

t . __ _ u* • i lenkų aviacijos jėgų viršinin-
— Meksikos VUldininkRIUS asistentas, jo aeroplanui 

Uolfeika nrarinc piviliir įsakyta nedykinčti i nukritus ant vienų namų Var-
ITIu^ulKd įlIdUuu blVHiy --------- šuvos priemiesty. Namai buvo

' MEKSIKOS MIESTAS, geg.'sutriuškint’.VBOyby kampaniją 12. — Prezidentas Calles išlei ------------7
----------- 1 do įsakymą . visiems depi 

70 nuoš. žmonių Meksikos res- mentams, l?hd' valdininkai 
publikoj gyvena be civilinių liautų kaišipj^ į stalčius ir 

, dėlioję valstybės darbus, 
valdiški reikalai ir darbai

ar bažnytiniu jungtuvių

pa- 
ati-

Vi»i
turi

į.‘Sekama Illinois ang’lia- 
i- kasių konferenęija

MEKSIKOS MIESTAS, geg. būt atliekami urnai. 
12. Meksikos vyriausybė'

į Nikaraguą 400 laivyno karei- nutarė tuojau pradėti visame FranCUZU atviatorių 
vių. Kita tiek bus tuojau pa- krašte kampaniją pamokyti 
siųsta iš Charlestono, S. C., ir žmones civilinių jungtuvių rei- 
’š Port au Prince, Haiti. (kalingumo.

Kontradmirolas Latėmer,' Statistika parodo, kad beveik 
komanduojąs Jungtinių Valsti- 70 nuoš. Meksikos žmonių gy- 
jų laivyno jėgoms Nikaraguos ven.*' be civilinių arba 
vandenyse, reikalauja daugiau;niiį jungtuvių, 
kareivių atsižvelgdamas į tai, | 
kad gali tekti pavartoti gink
luota jėga taikai įkurti ir ge
rumu nepasiduodantiems 
ralams nuginkluoti.

Su siunčiamais dabar 
kareivių kontradmirolas 
mer turės viso 3,000 vyrų.

Be to siunčiama dar dešimt 
aeroplanų.

kimas vis dar neži
nomas

PEORIA, III., geg. 12. — 
i Illinois angliakasių konvencija 
nutarė sekamą unijos konvenci 

|j. !ją laikyti 1929 metais St. 
Louise, Mo.

libe

800
Lati-

SUSIKIVIRČIJĘ DEL BIBLI
JOS VffiNS ANTRĄ 

NUŠOVĖ

bažnyti-

vietų,i 
visuo-I 

aristokra- ’ 
viduriniu 

žmonės 
bažny-

Daugely respublikos 
kur katalikų bažnyčia 
menėj yra visagalė, ; 
tinių, aukštesnių ir 
buržuazijos klasių 
šliubus ima išimtinai 
čioj, be atitinkamos įstatymų 
reikalaujamos civilinės jungtu
vių metrikacijos. Bažnytinės 
jungtuvės įstatymų žvilgsniu 
neturi galiojimo ir tokių tik 
bažnytinį šliubą ėmusių tėvų 
vaikai įstatymų akyse yra ne- 
tiesoti, jie negali savo tėvų 
turtų paveldėti.

NEW YORKAS, geg. 12. — 
Skridusių per Atlantiką fran- 
cuzų aviatorių Nunges.sero u 
Coli likimas iki šiol vis dar ne
žinomas. Ieškojimas nesiliauja.

Kautynės su rifiečiais 
Morokoj atsinaujino

GIBRALTARAS, geg. 12. — 
Iš Tanžiro praneša, kad Mo
rokoj vėl einą kautynės tarp 
rifiečių ir franeuzų-ispanų jė
gų. '

RADO SAVO KŪDIKI RĖČ
KOJ PRIGĖRUSI

SUNBURY, Pa., geg. 12. — 
Rėplinėdamas po kiemą, vietos 
piliečio McCreary 10 mėnesių 
vaikutis prirėpliojo prie rėč
kos, kurioj buvo truputis van
dens. Įsikabinęs rankutčtnis^ 
vaikas atsistojo ir, bandyda
mas pasižiūrėti į rėčką, neteko 
pusiausviros. Kai po valandėlės 
motina jo pasigedo, rado val
ką rėčkoj prigėrusį.

ATLANTA, Tex„ geg. 12 
Charles Preston, 65 m., 
George Shields, 42 m. ___
kurie tarp savęs į. 
nes buvo vedę seseris, dvynes, 
susiginčijo dėl švento Rašto ir 
taip įsikarščiavo, kad ėmę šau-^ 
tuvus stojo dvikovom Abudu 
vienu kartu iššovę vienas ant
rą nušovė.

HAVANA, Kuba, geg. 12.-- 
Del Mississippi potvynių nu- 
keptėjusiems šelpti Kuba su
rinko ir Amerikos Raudonajam 
Kryžiui pasiuntė $50,000.

Ir Airių nepriklausomybės 
' amžiaus. $2,500,000 fondas turi 

giminiavos, but grąžintas aukoto
jams

Tornado siautimo* vaisiai
METROPOLIS, Ilk, geg. 12. 

— Siautęs čia praeitą pirma
dienį tornadas, per kurį buvo 
užmušti penki žmonės, žalos> 
kaip dabar apskaičiuota, pada
rė apie $75,000.

0RH•C--- 3*!*1—R—W .. ...y.

NEW YORKAS, geg. 12. - 
Au‘kš*5uiXisiojo teismo teisėjas 
Peters išsprendė, kad $2,500,- 
000, kuriuos airiai buvo surin
kę Jungtinėse Valstijose ir pa
siuntė į Airiją kovai už nepri
klausomą Airių respubliką, to
ri būt gražinti atgal žmonėms, 
kurie tuos pinigus buvo sudėję.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

Chicagai ir apięlinkei federa- Įspėja gubernatorių pa
inia oro biuras šiai dienai pra-1 leisti SaCCO ir Vanzetti i 
našauja: J ---------

Didėjąs debesiuotumas, apie 
vakarą gali būt lietaus; nedi- Massachusetts 
dėlė temperatūros atmaina; Fuller šiandie gavo iš Drėsde- 
stiprus, daugiausiai pietų kryp- no, Vokietijos, šitokį grūmoja- > • M •ties vėjas.

Vakar temperatūros 
tarp 45° ir 53° F.

buvo

Boston, Mass., geg. 12. — 
gubernatorius

mą laišką:
“Mes reikalaujame, kad jus 

tuojau paleistumėt Sacco ir\ J 1 * j
šiandie saulė teka 5:32, lei-jVanzetti. Tai įspėjimas jums.

leidžiasi Anarchistinė veiksmo sąjunga.!
—H. Knopfel.” ‘ i

džiasi 8:00.I
ę 4:25 valandą

Mėnuo 
ryto.

V

■M

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

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

2. Per NAUJIENAS yra pate gausi a 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 60 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUČIO APTIEK A, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA. 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

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

t

________



FIUJtENOS, CElCTgO, m
~~ .Illl» ■ I -■ - _............ —

Pavasarinis Piknikas
Rengia 

CHICAGOS LIETUVIU POLITIKOS IR 
PAŠELPOS KLIUBAS

Nedėliok Gegužio-May 15,1927
GEO. M. CHEBNAUCKO DARŽE

JU8TICE PARK. ILL.
Pradžia 9 vai. iš ryto. įžanga 50c.

šitą Pikniką rengia susivieniję du Kliubai ir kviečia visus lietu* 
vius ir lietuvaites atsilankyti ant šio didžiausio pavasarinio Pikniko, 
įstojimas nartų per Pikniką bus dovanai. KOMITETAS'.

Važiuokit Archer Cicero karais iki Joliet karų ir Joliet karais 
iki ( hernauckas Grove, Justice Park, III.

Pienas, mėsa ir gėrimas no ir tik eu gydytojo patari
au, ne kitokio. [FLIS.]

Penktadienis, Geg. 13, 1927

T

VELTUI! VELTUI!
Pareikalaukite veltui duo

damos pavyadinis bonkutia 
BAMBINO. Mea norime, 
kad jus iibandytumet jįl
F. AD. RICHTER A CO.

Berry A So. Sth Sta. 
Brooklyn, N. Y.

Kuomet kūdikis verkia ir skausmo 
kankinamas spardosi savo mažiomis 
kojontis—pamėginkite

Geriausis Kūdikiams

Nuo užkietėjimo vidurių, dieglio ir 
mėšlungio viduriuose ir skilvyje ne
gali būti nieko geresnio ir pagel- 
bingesnio.

35c. vaistinėse.

Pavasarinė Sensacija!!!
KURIE tikrai nori pasirinkti gražiausius rubus pa
vasariui arba vasarai iš geriausio matriolo ir ne
brangiomis kainomis, tegul atsilanko ir gauna 

garantiją įstaigoje vardu

W. KLIMASZEWSKIS & B. RUMBUTIS
1200 N. Ashland Avė. Home Bank Bldg

Suite 626-30
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4177-83 Archer Avė 
M. KEZES, Vedėjas

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

Grojikliai Pianai
“FnPLES* KRAUTUVĖSE

Yra kelrodis Lietuviams, kur įsi
gyti geriausj pianą už teisingą 
kainą.
Kimball pianus vartoja pasaulyje 
didžiausiai pagarsėję muzikos ar
tistai — vartokite ir Jus! Mes 
negalimo 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. 
Laba? lengvus išmokėjimo budus 
pritaikinam kiekvienam.

Pienas yra netik skanus; gė
rimas, bet musų svarbiausias 
maistas.

Ne visokios rųšies maistas 
padaro kaulus, dantis, smage- 
nis ar muskulus. Pienas netur 
sau lygaus maisto, kadangi jis 
pristato visų reikalingų audi
mui ir sveikatai medžiagų, ir 
pristato ene rgijos darbui, žaidi
mui ir žilumos.

Pienas- yra svarbiausias mais
tas motinų, kurios nesą arba 
peni kūdikius. Kaip ilgai vai
kas auga, jam butindi reikalin
ga duoti pieno. Paprastam vai
kui pakanka pante ir puse pie
no į dieną. Nėščios moterys, 
kūdikiai sulaukę pirmų metų ir 
senesni kūdikiai reikalauja 
kvartų nieno į dieną.

Pieno produktai, — nugrai
bytas pienas, pasukos ir suris 
turi proteinų, bet neturi svies
tinio riebumo ir kaikurių pie
no vitaminų.

Sviestas lengvai virškinamas 
ir turi daugybę augimui reika
lingų vitaminų. Vaikai, kurie 
geria daug pieno ir valgo pa
kankamai žalių daržovių, gali 
apsieiti be sviesto, bet jeigu 
jiems duoda nugraibyto pieno, 
tai turi valgyti ir svieto.

Musų maiste yra medžiaga 
pavadinta proteinu, kuri reika
linga augimui. Pienas gali pri
statyti tiek proteinų, kiek kū
nas reikalauja. Kūdikis gauna 
jam visų reikalingų proteinų 
piene, bet ir augęs žmogus tu
ri gauti reikalingų dalį protei
nų kokioj nors pieno formoj.

Ne visi proteinai turi tų pa
čią vertę. Kiaušiniai, mėsa ir 
žuvis tur tuos pačius- proteinus, 
kokius turi pienas. Grudai ir 
daržovės vienos nepristato rei
kalingą dalį proteinų.

Pienas pristato netik geriau
sių, bet ir pigiausią kunui rei
kalingų medžiagų. Kvorta pie
no pristato tuk proteinų, kiek 
duotų septynios uncijos- geros 
mėsos arba keturi dideli kiauši
niai.

Pieno proteinų visiems yra 
reikalinga. Augantys vaikai 
kasmte turi sverti daugiau, jie 
reikalauja naujo kraujo, kau
lų ir muskulų sulig savo metų.

Pienas yra vaikams reikalin
giausias maistas, bet netur bū
ti vienintelis maistas jiems per
gyvenus pirmus kūdikystės me
tus.

Su pienu reikalinga vartoti 
ir kitokis maistas. Kaikurie 
vitaminai susilpnėja arba išnyk
sta verdant. Vaisių sunka kū
dikystėj ir vėliaus vaisiai ir dar
žovės: kaip salotos, saleriai, 
morkes arba kopūstai turi bu- 
J duoti kūdikiams žali teveik 
kasdie. Mėsa, žuvis ir kiauši-

Gerovės skyrius
DEL APRŪPINIMO

MOTINŲ IR JŲ ^kūdikių SVEIKATOS

»laa». akytiaja Ma laikas 

naa laiko gvildensima rtl-

•V

tif Jimaa yr» felykaa 
■varta. Matynal ir taaUl

riaw' nguUuUkala hlta- 
Urbais atvirai tr laimi 
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Maudymas.

Kudikj reikia kasdien prausti, lai
tą nurcguliuojant pagal laiką penė
jimo ir pravėdinimo. Geriausią yra 
•ytas, bet galima ir vakare. Nerei
kia kūdikio maudyti po penėjimui, ar
ia neužilgo prieš išvedimą laukan/* 
ki bamba neužgis, reikia trinti tik su 
cempino. Po to vartoti vonelę. Per 
urmą mėnesį vandens temperatūra 
ai būna apie 95—100 laipsnių Fah- 
•enheito, laipsniškai mažinant iki bus 
)0 gale metų. Rekomenduojama įsi
taisyti maudynės termometrąs. Au- 
dfl ir nosį reikia švelniai išvalyti su 
/ata. Seilių gleivė gerklėje pas kū
dikį taip plona, kad mažiausias patry
nimas gali jdrėsti ir atverti kelią 
užsikrėtimui. Todėl patariama, kad 
motina neprileistų burnelei apsipur- 
yinti ir tda nereikės plauti. Po šeš
tam mėnesiui kūdikio gerklę galima 
valyti su minkštu audeklu nemygant, 
a kada dantys pasirodo, tai galima 
/artoti švelnų šepetuką. Kaip tik ku- 
likis užauga tiek, kad gali mokintis, 
’eikia jį pratinti dantis valyti.

Maudymas

Soda Prausimas.,— Prausimas su 
;oda patarnauja gana gerai tada, ka
la šilta, ypatingai vasarą. Į kiekvie
ną galioną vandens reikia dėti du 
šaukštelius sodos. Vandens tempera
tūra turi būti ta, pVib kurios kūdikis 
jau pripratęs. Užtepka laikyti jį dvi 
ki keturiu minutų. Odoje tada netu- 
•ėtų būti jokio trynimosi. Kudikj 
reikia nusausinti su švelniais abru- 
sais. '

Skrudų prausimas. — Skrudus irgi 
naudingos dėl kaiščių. J vandenį rei
kia įdėti vieną puodelį skrudų ir da
ryti tain pat kaip su sodos prausimu.

Muštardos rausimas. — Muštardos 
prausimai nuadingi nerviškumo ir ne
miegojime. Prirengiant maudynę, 
dėk pilną šaukštą muštardos j šešius 
galionus šilto vandens. Kudikj lai
kyk vandeny dvi ai» tris miliutas, o 
šėmus gerai nutrink odą ir tuoj gul

dyk. Tuo budu kūdikis gaus ramaus 
.r atgaivinančio miego.

Didžiausi problema kiekvienos mo
juos yra tada, kada jos krūtų pienas 
išsenka, ir jai rupi kokį maistą ręiks 
kūdikiui duoti idant jis sveikas butų 
r augtij stiprus ir vikrus. Borden’s 
Eagle Pienas išrišo tą problemą tūk
stantinis ir tūkstantinis motinų bėgy 
paskutinių šešiosdešimts metų. Dau
giau vaikų tapo išauklėta su Eagle 
Brand negu su visais kitais prepera- 
tais sykiu sudėtais.' Žindykit, su
prantama, pati kudikj jei galite, bet 
nebandinėkit visokių maistų apie ku
riuos mažai žinai. Eagle Pienas yra 
sveikas ir grynas, beto lengvai suvir- 
škomas.. \ --------

Skaityk šituos straipsnius atydžiai 
<as savaitę ir pasidėk ateičiai.

Laivakorčių 
Agentūroms

Kurios turite keleivių Lietuvon, ant Gegužio 21 d., 
laivu Leviathan rezervuokit kambarius per NAU
JIENOS. Musų keleiviai bus aprūpinti geriausiais 
trečios klasės kambariais ir po asmeniška priežiūra 
patyrusio palydovo turės nepaprastai smagią ir ge

rą kelionę. Prisidėti prie šios didelės, smagios eks
kursijos gali kiekvienas lietuvis, nežiūrint kur pirks 
laivokartę, jeigu jo agentūra rezervuos per mus jam 
kambarius. Rezervacijų laikas baigiasi 15 d. gegužio.

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

’iiai įvairina valgį ir priduoda 
dauginus proteinų, mineralų ir 
vitaminų.

Apart maisto, augantys vai
kai reikalauja ypatingo maisto 
energijai, kas reiškia dauginus 
duonos, grudų ir bulvių, ir kiek 
nors cukraus ir riebumų. Krak
moluotas maistas negali pasta
tyti inžiną tik pristato garą.

Įteikia pirkti tik geriausio 
pieno, nereikia taupyti perkant 
pieną, ar tai šviežią pieną, ar 
pieno miltelius.

šviežias pienas yra saugus 
tik kuomet švarumas užlaikytas 
jo produkcijoj ir transportaci- 
jcj. Turi paeiti nuo sveikų gy
vulių, tuoj atšaldintas, švariai 
užlaikytas, uždengtas ir atsar
giai prižiūrėtas žmonių, kurk 
palys yra sveiki ir neserga. 
Miestuose ir miesteliuose yra 
daug gerinus varpoti pasteri
zuotą pieną, negu-šviežią pieną; 
šviežias pienas yra atsakantis 
tik kuomet yra certifikuotas. • 
Turi būti nupirktas iš geros 
pieninyčios.
..Pieno milteliai. Džiovintas 
pienas padarytas prašalinant 
vandenį iš šviežio pieno arba 
pusėtinai nugraibyto pieno. Kiek 
yra žinoma, džiovintas pienas 
turi tą pačią maistingumo ver
tę, kokią turi pienas iš kurio 
pieno milteliai padaryti. Vai
kams reikia duoti šviežio pie

tini jos Padaryti

Nėra geresnių 
Del Virimo, 

Kepimo, 
Saldainių dirbimo

Vai Blatz Brewing Ca.
Chicago JBranch 

1500 Holt Street

Phone Brunswick 8600-1-2 
and Wholesale Dealera

CYVENIMAS Brni 11
TUKI Birr PRADftTA®’ 1V UŽGANĖDINTAS 1asteiSINgaipekjumis
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Nauja Mady Knyga
F*//

Nauja rudeninių madų knyga. Kiek
viena moteris ir panelė, kuri nori 
gerai apsirengti ir eiti su šios dienos 
mada, turėtų šią knygą įsigyti. Jos 
kaina tik 10c.

Užsakiniams.

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

CHICAGO. ILL.

Rašykit j
NAUJIENOS PATTERN DEPT, 

1739 So. Halsted St.
Chfeago, Ilk

$10.000 ATeX POLICY

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

/ Tel. Kedzfo 8912

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Nauiieinu k*»hleorraniii

NAUJIENŲ skaitytojams
Tiktai už 75 centus registracijos mokesčio
Dar pirmas toks pasiūlymas tarp lietuvių

Inter-Ocean CasualtyCo
LOSS OF

Life ......................... _ • .
Both Hands ..............
Both Feet ............
Sight of Both Eyes 7"'""’'“’"’”'""’
One Hand and One Foot ..........................
One Hand and Sight of One Ėye
One Foot and Sight of One Eye...............
Either Hand ......................
Either Foot ................
Sight of Either Eye..................... .

A Stock Company
If sustained 

in the 
manner 

described in 
Paragraph 1

If sustained in 
the manner de- 
sribed in Para- 
graphs 2 to 9 

inclusive

$10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

$500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
250.00
250.00
250.00

Skaitykit ir Pagalvokit
Apsaugokit save ir šeimyną su šiuo $10,000.00 Nelaimių Apdraudos Kontraktu

PASIŪLYMAS ATDARAS KIEKVIENAM
Kiekvienas skaitytojas, vyras ar moteris, tarp 16 ir 68 metų amžiaus, neski
riant užsiėmimo, gyvenimo vietos ar sveikatos stovio, gali gauti vieną iš šių 
kontraktų. Jokis tyrinėjimas nėra reikalingas. Kiekvienas NAUJIENŲ 
skaitytojas, senas ar naujas, užsimokėjęs 75 centus registracijos mokesčio ir 
metinę prenumeratą už NAUJIENAS, arba pareiškęs sutikimą skaityti 
NAUJIENAS per metus laiko, pirkdamas pavieniais numeriais ar per išne
šiotojus, turi teisę gauti šį apdraudos kontraktą. NAUJIENŲ skaitytojų 
šeimynų nariai, kuriems yra siunčiamos NAUJIENOS, taipgi galima gauti 
šį kontraktą jei išpildys aplikaciją ir priduos į NAUJIENŲ ofisą kartu su 
registracijos mokesčiu. 
Kurie dar nėra NAUJIE
NŲ prenumeratoriai, ar
ba skaito laikraštį nere- 
guleriai, gali gauti šį ap
draudos kontraktą sumo
kėdami 75 centus regis
tracijos mokesčio ir pre
numeratą.
VEIKITE ŠIANDIE! 
Visą, kas reikalinga pada
ryti norinčiam įsigyti šį 
Apdraudos Kontraktą, ir 
tokią didelę apsaugą, rei
kia išpildyti žemiau tel
pančią aplikaciją ir pri
siųsti ar atnešti į NAU
JIENŲ raštinę kartu su 
registracijos mokesčiu, 75 
centais. Tuojaus po ap- 
laikymo aplikacijos bus 
patikrinta skaitytojo tik
rumas ir kontraktas, pa
siųstas apdraustąjam. 
Neatidėliokit šio reikalo 
ant rytojaus — imkite ir 
atlikite tuojaus!

To the Insurance Dept., Naujienos, 
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Aš čia užsirašau už $10,000 Accident Insurance Policy, kuri 
bus išduota Inter-Ocean Casualty Company, išimtinai nuolati- 
niems NAUJIENŲ 
ir liudiju kad —

skaitytojams, čia įdedu registracijos 75c.

□ Aš dabar esu nuolatinis NAUJIENŲ 
skaitytojas ir busiu juomi tokiu pagal 
šitą plicy per vienus metus.

□ Aš tuojau pastosiu nuolatiniu NAU
JIENŲ skaitytoju ir busiu juomi to
kiu pagal šitą policy per vienus metus.

I I Jūsų išnešiotojas tegul dastato man 
NAUJIENAS kasdien žemiau paduo
tu adresu. Aš jam mokėsiu j savai
te 18 centų.

I I Sluntinėkit njan NAUJIENAS paštu 
per vienus metus už Chicagos $7.00, 
Chicagoj $8.00 ir dar dadėsiu 75c. 
apdraudos registraciją.

Vardas .............................................      Amžius ...........
(PasiraŠykit aiškiai su paišeliu. Juodylas liejasi)

Apdraudos,Gavėjas .................. .........................................................

Gatvė Adresas ....
Miestas................
Užsiėmimas ........

Prisiųskit šitą aplikaciją su 75c. Money Orderiu arba čekiu

Naujienos, Insurance Dept.
1739 So. Halsted., Chicago, III.

Padėkit 
ženkleli 
j tinkamą 
kletkutę 
paženklinimui 

savo 
atsakymo

Valstija
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KORESPONDENCIJOS
Baltimore, Md

Iš vietas
Miesto
Statys

draugijų veikimo. - 
vaidybos rinkimai.- 

“Užburtą Kunigaištj.

Balandžio 23 d.. Lietuvių A- 
merikos Atletų Kliubas buvo 
buk engęs ganą margą vakarėlį. 
Buvo suvaidinta dvi komedijos:

“Namai Pragarai“ ir “Kryžio
kas.” Duodant pagyrimą p-lei 
E. šimanskiutei už jos gerą vai
dinimą, apie kitus lošėjus rei
kia nutylėk Koncertinę dalį 
pildė apie desėtkas vietos daini- 
ninkų-ių. Tarp tų visų, kaip 
kad daugelis pareiškė, buvo ge
rai išpildytų dalykėlių, buvo ir 
silpnų.

VITAMINŲ-BADAS
Sulaikytojas progreso vaikų mokyklose tan

kiausiai yra priežastimi badavimas dėl stokos vita
minų arba nedavalgymas. Nėra taip didelė bėda 
dėl stokos maisto, kaip dėl stokos vitaminų rųšies.

SCOTTS EMUISION 
yra malonus vartoti ir geras būdas užtikrinti vai
kams užtektinai sveikatą budavojančių vitaminų 
iš cod-liver aliejaus. Scott’s Emulsion yra specialiai 
naudingas dėl pagelbėjimo berniukams ir mer
gaitėms, namie ar mokykloje, dėl gero maisto 
ir gero atrodymo.

Visuomet reikalaukit Scctt’s Emulsion!
Scott čt Bowne, Bloc.;;fiel<l, N. J. 26-46

Gegužio 5 dieną, vietos San
daros kuopa parengė prakalbas, 
kurkalbėjo N.k Rudys, Lietuvos 
Seimo narys. Kalbėtojas gana 
vaizdingai apipasakojo klerika
lų žalingą gaspadoriavimą Lie
tuvoje ir apibriežė dabartinį 
smurtininkų diktatorišką rėži
mą, kuris gramzdina Lietuvos 
liaudį į vargus ir kuris gali pra
žudyti Lietuvą. Kad tam' vi
sam užkirtus kelią, kalinėto jas 
kvietė visus demokratijos šali
ninkus dėtis prie bendro darbo 
ir kovot už Lietuvos laisvę ię 
demokratiją visomis tinkamo
mis priemonėmis. Išnešta pro
testo rezoliucija prieš Lietuvos 
•murtininkus, kurią publika pri
ėmė vienbalsiai. Susirinkusi 
publika suaukojo apie $30.00 
kovai su Lietuvos smurtinin
kais. Publikos buvo apie Šim
as. Fašičtiški ir komunistiški e- 
cmentai p. N. Radžio prakalba 
icvisai patenkinti.

gryno lietuviško akcento, bet 
tas veikalą nė kiek negadino, 
tik pažymėjo, kad čiat gymęs 
jaunimas gali mokėt lietuvių 
kalbą ir vaidinti teatrus. ,

Vaidinime dalyvavo sekantys 
vaidilos* mėgėjai: T. J. Marcin
kevičius, veikalo vertėjas ir re
žisierius, P. Dutkevičius, p-lė 
A. Grajauskiutė, p-lė Olga Lau- 
kiutė, p-nia M. Račkauskienė, 
p-lė šimanskiutė, J. Lictuvnikas, 

IT., Grajauskas, E. Baker.sk is, P. 
Stulas, J. Grajauskas, p-nia O. 
Lukoševičienė, p-lė B. Adomai- 
čiutė ir p-lė M. Višniauskiutė. 
šituos jaunus teatro mėgėjus 
reikia pasveikinti ir palihkėt, 
kad jie tolinus dirbtų kulturinj 
dailės darbą ant lietuviškos sce
nos.

VAIKAI REIKALAUJA 
“CASTORIA”

Specialiai prirengtos dėl 
vaikų ir kūdikių visokio 

amžiaus

Motinos! Fletcher’s Castoria 
yra jau vartojama virš 30 me
tų kąd apsaugojus vaikus ir 
kūdikius nuo Užkietėjimo, žeg- 
čiojimo, Wind Colic ir Diar- 
rhea; prašalina kilantį pas juos 
karštį, ir reguliuoja skilvį ir 
žarnas, pagelbsti suvirškinti 
maistą, suteikia naturalį miegą 
be opiates. Tikros gyduolės tu
ri šį parašą.

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 sutarti'.

4120 So. Richmoiid Street
y

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119

Lietuvos Moterų Pilietiškas 
Kliubas 8 d. gegužio statė sce
noje trijų aktų komediją “Pil
nas Namas,“ vertimas iš anglų 
kalbos, kurį parupio T. J. Mar
cinkevičius, kurį pats vadova
vo vaidinimu. Reikia pasakyt, 
:ad p. Marcinkevičius yra čia 
imęs, jaunas vyrukas ir turi 

.k paprastų gabumų scenoje. Jo 
sumokvti veikalai yra visuomet 
“ui statomi su geriausiu pasise- 
dmu, taip kad publika reiškia 
’idelio pasitenkinimo. I)a rei- 

pridurti gana svarbų daly- 
butcint tai, kad šitas veika- 
buvo suvaidintas vien tik 
gimusių jaunuolių. Kalba

Gegužio 3 d. pas mus įvyko 
i miesto, gaspadoriaus (mayoro) 
rinkimai. Demokratai, kaipo 
buvę miesto valdininkai, ūžė 
kaip pašėlę, tikėdami, kad rin
kimus pilnai laimės. Bet rezul
tate pasirodė visai kas kita. Re- 
jublikonai net 17,000 balsų ga- 
✓o dauginus ir liko pilni miesto 
jaspadoriai. Dabar net ir lie
tuviški demokratai gniaužo ran
kas ir aimanuoja, o tuom pa
čiu laiku lietuviškieji republiko- 
nai džiaugiasi savo laimėjimais. 
Sąmoningi piliečiai į šituos po
litikierių šukavimus žiuri visai 
/nitai, nes jie juos pažysta iš jų 
darbų ir todėl ateityje nuo tų 
ponų nieko gero, nieko naujo 
nesitikima. /

ku pagal sutarti.

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai-

Tel. Cicero 2962 
Res.: Rockv/ell 6863 
DR. S. ASHER 

DENTISTAS 
4901 W. 14th St. 

Cicero
Viršui National Tea Co.

Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare

Yards 495]
Mrs. Anielia Jai usz-iviushib.r 

A K USERKA 
3252 So. Halsted St.

Viršuje Univer«al

State Bank

Baigusi akuiu- 
rijos kolegiją; 
ilgai praktika 
rusi Pennsyl- 
vanijos ligom 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir pc 
gingdymo.

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

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

•’ritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

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

3265 S. Halsted St.

<ia
b
is 
ia

ners • vietomis ir buvo nevisai

Aptiekoao Ir 
čeverykų 

krautuvėse

TIKRI APYNIAI
NIEKUR NĖRA TOKIU

K AlT ŠITIE 
NE/ NEI VIENO

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paulina StM Chicago, III.

KORNA1
Greita pagelba nuo skau
damų komų ir pirštų spau
dimo ėeverykuose.

DlScholl's
Zino-pads

WENNERSTENS
Jflohcnriaiupppo

TIKRI APYNIAI 
TURTINGAME SALYKLE

Gegužio 22 d. Lietuvių Ame
rikos Atletų Kliubas stato sce
noje “Užburtą Kunigaikštį,’’ 
komp. Miko Petrausko, trijų ak
tų muzikališką komediją, kuriai 
iats kompozitorisu ir vadovau
ja, Veikalas ir muzika yra la
bai gražus ir už tai vietiniai ir 
apielinkės lietuviai turi tą die
ną pasižymėt ir pribut į virš- 
minėtą vakarą. —K. L-kus.

PLANUODAMI ATSILANKYTI

LIETUVOJE
“Plaukite po Amerikos Vėliava”
Nupiginta ten ir atgal kelionS 

trečia klesa į
LIETUVĄ

tik 9203.00 ir brangiau per 
Cherbourg ar Bremen 
Išplaukimai Biržely: 

per Angliją-Franciją-ar Vokietiją
S.S. PRESIDENT ROOSEVELT 

Birželio 1
S.S. LEVIATHAN 

Birželio 11
S.S. GEORGE WASHINGTON 

Birželio 15
S.S. PRESIDENT HARDING 

Birželio 22
S.S. PRESIDENT ROOSEVELT 

Birželio 29
PASIRINKITE bile ii tų laivų o gausite 
■* neprilygstamų patogumų ir patarnavimų 
kuris teikiamas ant visų Suvienytų Valsti
jų Valdžios valdonių ir operuojamų laivų.

Specialė Ekskursija i Lietuvą
Išplauks laivu S.S. President Roosevelt, 

Birželio 1 po asmeniška vadovybe Mr. 
Joseph Berkovitz iš Philadelphios ofiso 
United States Linijos.

Darykite dal>ar planus keliauti tėvynėn 
smagioje draugovėje savo tautiečių kalban
čių jūsų kalba. Mr. Berkovitz paruoš 
viską jūsų kelionei išanksto.

Klauskite savo vietos laivakorčių agento 
pilnų informacijų, arba rašykite pas

United
States Lines
P 110 S. Dearborn St., Chicago. q 

45 Broadway, New York

BUDRIKO NAUJA
KRAUTUVE

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

Tel. Boulevard 7679

Įvairus Gydytojai
Phone Pullman 0621

Ką tik grižo 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 Milwaukce Avė.
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

JOS. F. SUDRIK
3417-? / So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705 
Chicago, III.

Telephone Yards 0994

OR. MAURIGE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 8410 pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedaliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaza 8210

S. BALICKAS 
SIUVA VYRIŠKUS IR 
MOTERIŠKUS RUBUS 

Prieinama kaina 
2305 So. Leavitt Street 

Chicago, III.

«-DR. HERZMAN
-Iš RUSIJOS —

Garsinkitės Naujienose
J

Nepraleiskit Progos

Visi atsilanko i “FISHING PARTY”.

Jei jus mėgstate smagumą, jus irgi turėtumėt čia 
atsilankyti.
čia randasi žuvavimo prūdas, randasi žuvių ir kiekvie- f
na žuvis turi dovanų.

. i • • <.

GRAŽIOS DOVANOS

Dovanos dėl kiekvienos naujos sąskaitos
Jei turite laiko atsilankykit ryto, šis žuvavimas tęsis iki 
gegužio 28,1927.

/ • 4

CENTRAL "S11" BANK
1110 West 35th Street.

, CHICAGO

Tik ką gavome Kultūrą 
No. 4 

Galima gauti 
NAUJIENOSE 
1739 So, Halsted St.

Tel. Empire 7365
DR. F. MATULAITIS 

322 Holbrook Avenue 
DETROIT, MICH.

Adynos 12—2
6—8

Lietuviai Advokatai

Gerai lietuviams žinomas per II 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
. hirurgas ir akulerU.

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

Ofisas ir Laboratorija: 1021 W. 
18th SU netoli Morgan 8t.

NORI TAPTI PILIEČIU
Skaityk

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25 centai — gaunamas 

Naujienose
šioj knygelėje skaitytojas ras 

visus reikalingus pamokinimus 
ir žinias apie šios šalies tvar
kę ir valdžios farmą, anglų ir 
lietuvių kalbose. Visi faktai su
rašyti klausimų ir atsakymų 
formoje, kuriuos išsimokinęs 
kiekvienas vyras ar moteris 
be jokių sunkumų galės išlai
kyt egzaminą bile kokioj val
stijoje ir lengvai gauti pilietiš
kas popieras.

Reikalauk tuoj aus prisiųsda- 
mas 25 centus.

Naujienos
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.
i j,

Garsinkitės Naujienose

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. Boąlevard 1310 
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKAfA* 

Miesto Ofisas 
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
8335 So. Halsted St 

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

TeL Yards D141 
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigu 1 ir 2 morgičiams.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyji 
Room 1720

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Waskington SL 

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8895
V

JOHN B. BORDEN 
(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 9601

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5960 

Spėriai Intas Abstraktų 
Vedėjas visų teisią

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St* Room 2011
Te. Randolph 1134—-Vai. nuo 9-6

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedilio ir 
PltnyČios.

VALANDOS4 Nuo 10—12 plati 
Ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Dienomis 1 Canal 
8110. Naktį 

South *hore 2288 
Boulevard 4186

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

........ ■■■ ■■■ —

Telefonai 1

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriikų, Vyriikų, 
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.

DK. M. J. SHEUMAN
S pečiai is Moterą l.icw

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blae
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki ,0 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912
Naktiniu Tel. Fairfai 8853 

k....... . ....................

Baker.sk
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Vislmokijlmo kalnai
Chicagoji — paltui

Metami--------------------------
Paari mat* ----------—
Trinu inInMiaflM-----------

vo. Ji buvo nusiuntus tenai tiktai savo “žiūrėtojus”, ku- 
, |8JH rie jokio balso konferencijoje neturėjo. Ir dėl to, kad jos 

atstovas Vorovskis visai nebuvo užsiregistravęs, kaipo 
Z ui delegatas, tai ir Šveicarijos vyriausybė atsisakė imti ant 

“ savęs kokią nors atsakomybę už nesuteikimą jam apsau- 
_ li gos, kokia turėtų būt suteikta svetimos valstybės diplo- 
— įjj matui.

Chicagoje per neAtotojui 
Viena kopija ........—

Savaitei--------------------
Mineliui , . ____ __

Suvieaytoie ValitijoM^ na Chicagoja, 
paltui

Metama-------------
Puiri m«t«--------
Trims minėdami 
Dviem mineilama

|7Ji 
AM 
1.76 
1.26

. .76

Mitami ------------------ |8J0

“KOMUNIZMAS JAU GYVUOJA”.

Antra, Brooklyno komunistų laikraštis švokščia apie 
“kėlimą aikštėn plėšikiškų darbų” Tautų Sąjungos konfe
rencijoje. Bet bolševikų delegatai, kurie dabar randasi 
Genevoje, sako visai ką kita: jie pareiškė, kad jų tikslas 
yra dirbti bendrai su kitų valstybių atstovais ir prisidėti 
prie to, kad konferencija butų sėkminga.

Pagaliau, argi Tautų Sąjungos vadai butų kvietę 
sovietų valdžią Genevon, jeigu šios tikslas butų prikaišioti 
jiems jų “plėšikiškus darbus”?

Rusai turi patarlę: “Vri, da nezaviraisia!” (Meluok, 
bet su saiku.)

i Apie įvairius Dalykus :
000,000, o Kanadoj tik $11,000,- 
000.

Sidabrinių lapių augi
nimas

Nauja pramonė Chicagos apie- 
linkėj. — Kaip auginama si
dabrinės dapės.—Jų maistas. 
—Brangumas lapių kailių. — 
Nesėkminga imitacija. — La
pių auginimo pramonė Kana
doj ir Jungt. Valstijose. — 
Paukščių auginimas.

čiau. Todėl reikia tikrai ži
noti, kada jis būna pilnai “pri
nokęs.” Tokiu jis išbūna tik 
savaitę laiko, o paskui kailis 
darosi prastesnis, todėl ir piges
nis.

Dabar auginama ne tik žvč 
riukus, bet jau pradėdama rū
ginti net ir šiaip laukiniame gy
venime nykstančius branges
nius ir medžiojamuosius paukš
čius. Pav., netoli Chicagos, ties 
St. Charles, III., yra didelė gra
žių, ilgauodegių fazanų farma.

—K. B.

“Naujienose” jau buvo rašyta apie Vokietijos komu
nistų vado, Dr. A. Rosenbergo, pasitraukimą iš komuni
stų partijos. Tečiaus klaida butų manyti, kad Maskvos 
internacionalo šalininkai krinka tiktai Vokietijoje. Tas 
pats dedasi ir visuose kituose kraštuose — vienur spar- 
čiaus, kitur pamažiau.

Suomijoje komunistų armija taip pat tirpsta, ir tai 
ne tik apačiose, bet ir pačiose viršūnėse. Berlino “Vor- 
waerts” rašo, kad nuo paskutinių rinkimų į Suomijos sei
mą pasitraukė iš komunistų frakcijos trys atstovai, tarp 
jų ir komunistų partijos pirmininkas Huttulen, kuris 
Įstojo j socialdemokratų partiją, n

Kuomet iš komunistų partijos bėga tokie stambus va
dai, kaip Rosenberg* ir Huttulen, tai jau aišku, kad jos 
moralis autoritetas yra visai nupuolęs.

'»‘G ų L k ..
Tečiaus reikia pastebėti, kad nei Vokietijoje, nei 

Suomijoje komunistai nėra smerkiami mirčiai už pri
klausymą partijai, kaip Lietuvoje, — nors vokiečių ir 
suomių komunistų tikslai yra nėkiek ne geresni už kitų 
šalių komunistų. Bet dėl to, kad jie tenai nėra šaudomi 
ir naudojasi legalio veikimo teisėmis, kaip ir kitos parti
jos, tai jie patys krinka. Vokietijos ir Suomijos politikai 
yra daug gudresni už mūsiškius Smetonas.

Apžvalga
INSINUACIJA.

dalykai, 
ir jo at- 

kaip mo- 
kaip aiš-

IR KRIKŠČIONYS PATEKO PO CENZŪRA.

Vienas Amerikos klerikalų laikraštis nusiskundžia:
Lietuvoje einančio dienraščio ‘Ryto’ (krikščionių 

demokratų organo. “N.” Red.) nn. 88 ir 89 pirma
sis puslapis taip smarkiai cenzūros apipašiotas, kad 
virto kone skelbimų puslapiu.”
Tai tau, Jurguti, ir devintinės! Ar čia senai visa 

klerikalų spauda, Lietuvoje ir Amerikoje, kėlė Smetonos 
“naująją erą” į padanges, o dabar jau ir jie turi dejuot, 
kad cenzūra neduoda jiems išsižiot.

Kuomet smetoniniai deržimordos “graužė” socialde
mokratų ir vai. liaudininkų laikraščius, tai klerikalai tą 
represijų politiką teisino ir sakė, kad oenzura slopinanti 
tik “priešvalstybinį nusistatymą” ir ^šmeižtus”. Tai 
kažin už kurį šitų dviejų nusidėjimų dabar ėmė cenzo
rius pašiot krikščionių demokratų dienraštį?

Bet, antra vertus, yra įdomus klausimas, ką tikisi 
pasiekti Lietuvos smurtininkų vadai tokiu savo aklu de
spotizmu? Visos politinės partijos, išskiriant tautinin
kų, šiandie yra apšauktos “neištikimoms” ir “priešin
goms tautai”. Tos partijos turėjo Seime 82 atstovu, o 
tautininkų partija tiktai 3. Už tas partijas balsavo per 
paskutinius rinkimus j Seimą milionas piliečių, o už Sme
tonos partiją tik apie 50,000.

Argi da ir dabar gali rastis tokių neišmanėlių, kurie 
tvirtins, kad Lietuvos žmones remiu šita akyplešiška, 
žiaurią, krauju apsitaškiusią sukvailiojusią avantiūristų 
uvaldžiąn?

Mėginimas ginkluota jėga valdyti kraštą prieš mil
žiniškos gyventojų daugumos valią gali privesti tiktai 
prie katastrofos arba sukilimo.

PASAKA MAŽIEMS VAIKAMS.

“Laisvė” bando “išaiškinti”, kodėl bolševikai, iki šiol 
niekinusieji Tautų Sąjungų, kaipo “plėšikų padarą”, da
bar staiga pakeitė savo politiką ir pasiuntė į Tautų Są
jungos ekonominę konferenciją delegatus. Ji sako, kad 
sovietai jau ir pirmiaus dalyvavo Tautų Sąjungos su
šauktoje konferencijoje (tuo laiku, būtent, buvo užmuš
tas Genevoje Maskvos atstovas Vorovskis). Antra, bol
ševikai ir šiandie vadiną Tautų Sąjungą “plėšikiška”, bet 
tai nesą kliūtis jų dalyvavimui T. Sąjungos konferenci
jose, kadangi —

“Tose konferencijose Sovietų Sąjunga iškelia 
aikštėn kapitalistinių valstybių plėšikiškus darbus.” 
Komunistų orgaųas tur būt mano, kad jo skaityto

jai neišmano daugiaus už mažus vaikus, jeigu jisai teikia 
jiems tokias pasakaites.

Viena, toje Genevos konferencijoje, kurios metu buvo 
nužudytas Vorovskis, sovietų valdžia oficialiai nedalyva-

Religija ir ateizmas yra, galų 
gale, pasauliožiuyos 
Kaip žiūrėti į pasaulį 
siradinią — ar taip, 
kiną Biblija; ar taip,
kiną Kanto-Laplaso teorija, ar 
kaip kitaip — tai yra klausimai, 
kuriuos privalo spręsti ne poli- 
cistas, ne teisėjas ir ne įstaty
mų leidėjas, bet — mokslinin
kai ir filozofai.

pasielgusi 
Marijonų

Grigaičio

“Draugas” vadina “Naujienų” 
redaktorių “diktatorium” — dėl 
to, kad pastarasis išreiškė nuo
monę, jogei demokratinė val
džia gali tam tikrose aplinky
bėse griebtis diktatūros (kaip 
sakoma, kad esanti 
Meksikos valdžia), 
organas rašo:

“Del tokips p.
nuomonės jis gali būt ir tei
sinamas, nes jo supratimu tik 
socialistai atstovauja demo
kratiją ir vardan jos turi tei
sės būti ‘teisus,’ nors ir dau
giausia neteisybių atliktų/’
Tai yra^ žiopla insinuacija. 

Kalbėdami apie menamą dikta
tūrą Meksikoje, mes visai nesi
vadovavome tuo, kuri partija 
šiandie yra Meksikos valdžioje 
ir prieš kurią partiją ta dikta
tūra yra atkreipta. Mes rė
mėmės tiktai tuo, kad dabarti
nė Meksikos valdžia yra milži
niškos balsuotojų daugumos iš
rinkta (prie visuotino balsavi
mo sistemos) ir kad prieš tą 
valdžią kovoja su ginklais ran
kose mažuma.

Jeigu kurioje šalyje butų vi
suotinu balsavimu išrinkta kle
rikalų valdžia ir prieš ją keltų 
ginkluotą maištą kokia nors 
“bedieviška” partija, tai mes tai 
valdžiai irgi pripažintume teisę 
malšinti maištą diktatoriškomis 
priemonėmis.

Prezidentą Calles’ą, beje 
“Draugas” visai neteisingai va
dina ‘socialistu.” Jisai nėra 
socialistas, nors ir simpatizuo
ja socialistams. Jau tas faktas, 
kad nabašninkas Gompersas 
(buv. Amerikos Darbo Federa
cijos vadas) buvo labai artimas 
Calles’o draugas, rodę, kad Mek
sikos prezidento pažvalgos nė
ra labai kairios.

RELIGIJA IR “BEDIEVYBĖ 
POLITIKOJE.

Bostono

klausia :
“Gerai I 

Bažnyčią 
socialistai

Jei mes atskiriame 
nuo Valstybės, ar 
sutiks atskirti be

dievybę nuo valstijos?”
Pilniausiai. Socialistai “be

dievybę” nuo valstybės ne tik 
sutinka atskirti, bet ir visuo
met atskiria. Tai yra faktas*, 
kurį privalo žinoti kiekvienas 
apsišvietęs žmogus, c juo la
biau laikraščio redaktorius.

Visų socialistų partijų pro- 
gramuose yra reikalavimas są
žinės laisvės ir lygių teisių vi
siems- piliečiams be religinių įsi
tikinimų skirtumo. Tas progra
mų punktas rodo, kad socialis
tai anaiptol neketina, atskyrę 
nuo valstybės bažnyčių, jungti 
su valstybe “bedievybę.” At- 
penč, socialistai stoja už tai, 
kad visi įsitikinimai religijos 
klausimuose (tiek “dievobai
mingi,” tiek “bedieviški”) butų 
palikti atskiro asmens sąžinei ir 
kad valstybe j juos nesikištų, 
nei remdama juos, nei kovoda
ma prieš juos.

kad Rusijos 
nusitatymo 

nepripažįsta.

“Darb.” sako, 
bolševikai šitokio 
religijos klausime 
Bet bolševikai juk ne socialis
tai; jie senai ir to vardo yra at
sižadėję. Tai kam socialistams 
prikaišioti bolševikų kvailystes?

FAŠISTO LAIMĖ.

“Vie-Vienas J. Bajoras rašo 
nybei,” išreikšdamas džiauksmą, 
kad Lietuvos smurtininkai neįsi
leidžia “Naujienų” ir kitų pa
žangių Amerikos lietuvių laik
raščių.

Kitas tos žmogystos džiauks- 
mas yra tas, kad Smetona su 
Voldemaru išvaikė Seimą ir ne
skiria naujų rinkimų. Tik, ešą, 
gaila, kad vyriausybė pirmiaus 
to Seimo neišvaikiusi. Kalbė
damas neva už Lietuvos kaimie
čius, jisai rašo:

“Ko dabar žmonės, ypatin
gai kaimiečiai, bijosi, tai kad 
dabartinė vyriausybė tik grei
tai neskirtų naujų rinkimų 
ir visokiems dabar inirtu- 
siems priešvalstybiniams ir 
internacfionaliams gaivalams 
neduotų progos vėl kursty
ti pat tamsiąją visuomenės 
dalį su visokiais perėjūnais, 
ir kurie išgelbėtą šalį vėl 
įvestų į pražūtį.

“Naujus rinkimus paskelb
ti butų galima tik geram lai
kui praėjus, pakeitus konsti
tuciją, rinkimų įstatymą ir 
tvilkiau sustiprinus valdišką 
aparatą nuo kenksmingų gai
valų, kas pastaruoju laiku y- 
ra jau ir daroma. Tam vi
sam pravesti dabartinė Lie
tuvos vyriausybė gali drąsiai 
laukti paramos iš pusės mu
sų kaimo, kurs nieko taip ne
bijo, kaip bolševizmo, o prie 
to jog aiškiausiai buvo žen-

Kaip visiems fašistams, taip 
ir šitam “Vienybės” korespon
dentui, matyt, trūksta kelių šu- 
ų galvoje. Jeigu kaimas remia 

smetoninę valdžią, tai ko jai bi
jotis rinkimų?

Bet tame ir dalykas, kad tas 
protiškas nususėlis meluoja, ra
šydamas apie žmonių pritarimą 
diktatoriams. Valdžia, kuriai 
žmonės pritaria, / neturi reikalo 
aikyti krapšte apgulos stovį ir 
jarbariškai slopinti kiekvieną 
visuomenės pasijudinimą. x

Chicagos apielinkėse sparčiai 
vystosi nauja pramone bran 
gią kailių žvėriukų auginimas. 
Ta pramonė prieš keletą metų 
persimetė iš Kanados ir jau 
tiek išsiplėtė, kad jau viršija 
Kanados pramonę. Daugiausia 
auginama sidabrinės lapės. Jos 
labiausiai auginama Michigan 
valstijoj. Wisconsino valstijoj 
gi daugiausia auginama kito
kių kailių žvėriukai — barsu
kai, ūdros ir k.

Apie Muskegoną, Hart, Lu- 
dington yra didelės juodųjų ir 
sidabrinių lapių fanuos, kur au
ginama sidabrinės lapės dėl jų 
brangių kailių. O sidabrinių 
lapių kailiai yra nepaprastai 
brangus: už vieną gerą kailį 
mokama net iki $600. Viso 
dabar Michiganc auginama virš 
5,000 sidabrinių lapių — pusė 
visų sidabrinių lapių auginimų 
Jungt. Valstijose.

Sidabrinės lapės auginti nė
ra jau taip lengvas ir pelningas 
darbas, kaip gali išrodyti. La
pės reikalauja didelės ir nuola
tinės priežiūros

Paprastai lapių farmos būna 
nemažos — auginama po 200 
a daugiau lapių. Visa farma 
susideda iš kelių ilgų eilių vie
lų (dratinių) narvelių (klėtkų). 
Vielos tinklai netik iš šonų, bet 
ir dengti vielomis, o taipjau vie
lomis išpintas ir pats narvelio 
dugnas, kad la|)ė negalėtų išsi
kasti. Ant dugno vielų yra 
storokai užpilta žemės — mo
lio ir smilčių, kad lapės galė
tų pasidaryti negilius urvelius; 
yra ir padarytos tam tikros o- 
los, kuriose lapės galėtų pasi-. 
slėpti. Lai>ės yra labai jaut
rios ir nervingos, tuoj pajunta 
svetimą žmo^ų ir tada pasida
ro labai nervingos, — krykš
tauja, bėgioja, slapstosi. Nar
vely laikoma tik po vieną lapę.

Veisiasi lapė tik sykį į metus 
ir atneša nuo 1 iki 10 lapiukų. 
Lapė, jei sveika, gyvena 13—14 
metų. Ne tik jaunos, bet ir 
senos hų)ės yra labai opios ir 
reikalauja didelės priežiūros, 
nes jos lengvai suserga. Pa
prastai manoma, kad lapės mai
tinasi vien mėsa. Kaip tik 
priešingai. Ne tik jaunoms, 
bet ir senoms lapėms mėsos vi
sai neduodama, išėmus žiemą, 
kada lapėms duodama kieje ark
lienos. Nuo mėsos*
vai suserga ir maitinama jas 
todvl morkomis, slyvomis, <luo- 
na, pienu, žuvimi, kiaušiniais, 
grūdais, miltais ir šunų biski- 
tais.’ Sakoma, lapės niekad ne
ėda grobuonių (draskančių ki
tus paukčius) paukščių. Jau
ni lapiukai ėda daugiau, suau
gę — mažiau. įkapės 
tam tikru metų laiku, 
tą laiką tik kryštauja.

Kodėl yra brangus 
dabrinių lapių kailiai?
;ik todėl, kad tokia mada ir kad 
mažai tokių lapių tėra, o gal ir 
dėlto, kad sidabrinių lapių kai
lj imituoti nesiseka. Kad kai
lis butų geras, jis turi būti tam 
tikro storumo, neturi turėti jo
kių rudų plaukų. Jis turi būti 
žibančiai juodas ir sidabrinis 
o ir apačioj turi turėti tam tik
rą daugį “pukų.” Tokis kailis 
yra brangiausias ir už jį pa
prastai mokama, po $300, bet 
kartais kaina pašoka net ir iki 
arti $600.

Kailis “prinoksta” tik tam 
tikru laiku, net tam tikra savai
te, parastai nuo 

'šių po gimimo,

ir parduodama už bran-
Bet sidabrinės lapės 

dar nepasisekė imituoti, 
bandoma nudažyti rudos

PAGRįZINKIT SU 
“DIAMOND DAŽYVEMIS1’

leng-

loja 
visą

tik 
ki-

ypač
Turini t
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Brangių žvėriukų kailius- mė
giama imituoti. Paimama pi
gesnio žvėriuko kailj, nudažo
ma jį 
gesnj. 
kailio 
Tiesa,
lapės kailį ir paskui mašina į- 
purkšti baltų pląukų. Iš tolo 
išrodo gražiai, bet ekspertai len
gvai z atskiria taip 
kailius.

Tiktai įmerkit dėl Spalvos 
arba pavirinkit dėl Dažymo

imituotus

Sidarbrines lapes 
piadėjo auginti dar 
mažiau desėtko metų atgal. Jos 
tapo atgabentos iš Kanados, 
nuo Prince! Edward salos, kur 
tuo laiku buvo didelės lapių far- 
mos. Iš tos salos kailiai per 40 
'metų buvo gabenami j Angliją, 
Franciją ir Ispanija- Michiga- 
nas mokėjo tada po $5,(KM) už 
porą veislinių lapių. Dabar 
ant tos salos auginimas lapių 
išnyko, o ^bujojo Michigane, 
kur lapės rado sau įtinkamą že
mę ir klimatą.

Tinkamai auginama lape pa
sidaro pakantri, kaip šuo. Bet 
priežiūra turi būti nuolatine. 
Lapė turi gauti užtektinai man- 
kštinimos, tam tikrą kiekį sau
lės šviesos ir pavėsio, švarų 
maistą ir švarią vietą. Tiesa, 
lape atsiduoda nelabai maloniu 
kvapu, bet jos gyvenama vietą 
— narvelis turi būti labai šva
rus, nes mažiausio nešvarumo 
ji negali pakęsti.

Žvėriukų dėl kailių auginimo 
pramonė dar nesenai persimatė 
iš Kanados, bet taip greit išsi
plėtė, kad savo didumu jau 
pralenkia Kanadą. Apskaitoma, 
kad dabar kailių ūkininkų Jung- 
tynėse Valstijose ir Alaskoj yra 
jau 2,500, kuomet Kanadoj tė
ra tik apie 1,500. O 'ir įdėtas 
Jungt. Valstijose j tą pramonę 
kapitalas yra daug didesnis, ne
gu Kanadoj. Jungt. Valstijose 
į tuos ukius įdėta yra apie $30,-

Michiganc 
nesenai —

Kiekvienas 15 
centų pakelis tu
ri paprastus nu- 
rodymus, 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 rųsies — ir pa
sakykit aptiekoriui ar materio- 
las kurį norit dažyti yra vilno
nis ar šilkinis, lininis arba mai
šytas.

GYVENIMAS
Mtnesinii Žamalas

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidėjas 

900 W. 52nd Street 
Chicago, III.

Te). Boulevard 3669

IŠSILAVINĘ DARBININ
KAI IR INTELIGENTAI 
SKAITO “GYVENIMĄ” — 

SKAITYKIT IR JUS!

Prenumerata metami ........ $2
Pusei mėty ..................... $1
Kopija ....... \...........  20c

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 

j tiek naudingų žinių, 
kaip Naujiena*

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsted S't.

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 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 Telefonai Pullman 1193 

Namų Telefonai Chesterfieki 0578
/■........... . 1 .........

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868
CHICAGO, ILL.

r
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA 
Ofiso Valandos

9 iki 12,1 iki 8 dieną 
ir 6:30 iki 9:80 vakare 

4608 S. Ashland Avė., 
Netoli 46th St. Chicago, III.

DR. KARCERIS
3421 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 848P.
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 
iki 8:30 v. Sekmadieniais nuo 10-12

Or. C. A. O’Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

7909 »o. Hal»ted Street

Nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 8 vakare 
Res. 6000 So. Campbell Avė.

Vincennes 6987 arba Ilenilock 5524

Moterys visos vienodos.
Motina: Mano brangioji duk

relė, tu niekad neturi eiti šok
ti ir leisti, kad koks vyras ta
ve bučiuotų. Tas prives tave 
>rie pažeminimo ir puolimo ir 
visai išves tave iš gero kelio. 
Aš tą žinau, nes visą tai pati 
įergyvenaii.

Duktė: likit, mamyte, aš ir
gi norėčiau visa tai pergyven
ti.

Or. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 8. Morgan St.
Chicaio. III.

Tel. Boulevard 2161
— Valand ■ —

"T

5 iki 6 
kartais

mėne- 
ankš-

" J - •-- w-- T- 1--T-- ~--- ■ "V“ 1 1

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

’Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonai Spaulding 8633 j 

.Ultrariolltių* IriMf b* diftUMTOliJ

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

Tel. Lafayette 4146
, . j nuo 9 iki 11 v. rytoValandos j nuo 6 9 val ,ak.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4611 So. Aihiand. Tel. Boulveard 
7820. Ree., 6641 So. Albany Ava. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj JO iki 12 d.

Offica Boulevard 7042

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 So. AuUland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekei 

CHICAGO, ILL.

Res. 6600 So. Artesian Avi.
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0267

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
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Baso Dr. Margeris '

Triperio mikrobas
Kaip gonokokas atrodo

Tri perio m i kro-organ izjn u,
kaip jau pasakyta, yra gono
kokas. Tai toks mažytis gyvū
nėlis, kokį tik pro mikroskopą 
įžiūrėti tegalima. Biskį pailgas, 
taigi panašus į inkstą, šebelbo- 
na arba kavos grūdą. Viena jo 
pusė yra biskutį įdubus. Šitas 
įdubimas veikiausia tik dėl to 
gavo pasidaryti, kad gonoko- 
kai dažniausiai poromis esti, 
ir guli prieš vienas kitą kaip 
tik ta puse, kuri biskį įdubus. 
Gonokokai paprastai ne tik 
poromis, bet gana dažnai ir 
krūvomis mėgsta būti. Tokias 
krūvas kartais tik kokios ketu
rios poros sudaro, bet kartais 
net ir dvylika porų.

Kokiais ženklais stai
gioji gonorėja pasi

reiškia
Kaip greit pradeda liga rodytis.

Gonorėja apsikrėtus, papras
tai ima tris arba penkias die
nas iki ligos ženklų pasirody
mo. Kartais betgi ima tik vie
ną dieną, kartais dešimt dienų, 
o kartais net ir tris savaites. 
Tai priklauso, žinoma, nuo pa
tčių gonokokų stiprumo ir veik
lumo, be to, ir nuo gleivinės 
plėvės patvarumo. Bet daž
nių dažniausiai, tai nuo apsikrė- 
timo ligi pirmųjų ligos ženklų 
pasirodymo ima, kaip jau pasa
kyta, nuo trijų iki penkių die
nų.

Patys pirmieji ligos ženklai

mosi kanalėlis patinsta ir skau
dus pasidaro, nes kaip tik jį 
paspaudi, tai ligonis tuoj skun
džiasi, kad skausta. Kada-ne- 
kad ir šlapinimosi kanalėlio 
liaukos paliestos tampa; tada, 
žinoma užčiuopi jame lyg ir gu
mulėlius.

Puliavimas.

toja ir toks pasitojimas* gana il
gai patenka. Ir taip būna, da
gi ir tada, kai kiti šlapinimos 
kanalėlio įdegimo ženklai yra 
labai nuenki arba dažniausiai ir 
visai jų serą. Ir aplamai imant, 
ligonį dabar lytiški geiduliai 
daugiau erzina. Gi įdegimui 
šlapinimosi kanalėly] labiau 
plintant, žinomas daiktas, kac

Kaip tik gauna gonokokas 
gleivinę plėvę pasiekti, žinoma, 
dažniausiai šlapinimosi kanalė
ly], tai, giliau įsikasęs, įdegi
mą ir puliavimą tenais padaro. 

• Iš pradžių ligonis jaučia tiktai 
sopėjimą, lyg ir deginimą, bet 
netrukus ir pūliai pasirodo. O 
šitų pūlių plonai ant stiklo už
dėjus, nudžiovinus, tam tikrais 
dažais nudažius ir pro mikros
kopą pažiurėjus, matosi gono
kokai daugiausiai į pūlių ląste
les (sugedusius kraujo baltuo
sius rutuliukus) susimetę. Del 
to gonokoką gana dažnai mok
sle vadinama ir ląstelėj esančiu 
dvilypiu (mat, daugiausia po
romis jie gyvena) koku — di- 
ploccoccus intracellularis. Pa
galiau, kad Neisser’is pirmas 
jį demonstravo (1897), tai už 
tai kartais ir Neisser'io gonc- 
koku vadinama.

Prie žemesnių gyvūnų, net ir 
beždžionių, gonokokai nelimpa, 
taigi ir gonorėjos juose nepA- 
daro.

Gonokoko ištvermė
Nors tai ir labai mažas gy

vūnėlis, vis dėlto gana patva
rus. Dr. A. R. Fraser, su ypa
tingu atsidėjimu gonokoko iš
tvermę tyrinėdamas, suradc\ 
jog šitas mikroorganizmas 
stiriliame ir drungname van
denyj gali išgyventi nuo trijų 
ligi dešimt valandų, o prūduo
se ir ežerų pakraščiuose, tai 
vandens paviršyj gonokokas 
gali išgyventi nuo septynių iki 
dešimt valandų, gi giliau — 
nuo aštuonių ligi keturiolikos- 
valandų. Audiniuose, pav. dra
bužiuose, tai jeigu tik jie yra 
drėgni, tai gonokokas gauna 
išgyventi 'apie keturias valan
das, jeigu sausi — apie valan
da. f

Aplamai sakant, jeigu tik 
gonokokas patenka į kiek nors 
palankią jam vietą, tai jis len
gvai išgyvena kadir kėlės va
landas. Jis pagyvena dau il
giau, jeigu sykiu su pūliais pa
tenka į rankšluostį, maudynę, 
lovą arba dažniausiai ant sė
dynės išeinamo] vietoj.

Anksčiausi ligos ženklai yra 
labai keisti ir abejotini. Iš tik
rųjų, tai kūnas jokų ženklų dar 
neparodo, tik bala žino, kas su 
ligonio protu dabar darosi. Jis 
itin ypatingo noro dabar turi 
varpą dažnai apžiurinėti. Te
nai jis, žinoma, nieko nesuran
da, nes dar nespėjo matomi 
ženklai pasirodyti. Vis dėlto 
jis nosį tenai dažnai kiša ir 
kažin ko ieškinėja. Ir tai ne
reiškia, kad iš pat pradžių jis 
tenai jaustų kokį nors peršėji
mą ar tam panašiai, — visai 
ne; ot, tik nori dažnai apžiuri
nėti, ar viskas gerai, ir tiek. 
Gal būti, kad ligonis taip kei
stai elgiasi todėl, jog, žinoda
mas ką ir su kuo jis yra da
ręs, bijosi, ar tik visa tai jam 
ant blogo neišeis. ’ Taigi, kaip 
anas katinas miltus priteršęs, 
nerimsta.

Pradeda ligonis toliau jausti 
menką galiukyj (varpos gale) 
lyg ir niežėjimą, degimą arba 
peršėjimą. Jis taipgi dabar 
jaučia, kad jo varpa tarsi sun
kesnė ir didesnė pasidarė. Ga
na dažnai ir lytinis sujosimas 
j j dabar užpuola ir, sakytum, 
erzinto erzina. Tatai, žinoma, 
ir skausmo šiek tiek padaro.

Pryšakinės šlapinimosi kanalė
lio dalies įdegimo ženklai.
Už kokių dvidešimt keturių 

valandų nuo pirmųjų ligos ženk
lų pasirodymo, šiaip ar taip, ir 
ryškesni simptomai pradeda ro
dytis. O tai yra ženklai pryša
kinės šlapinimosi kanalėlio da
lies įdegimo. Dabar pačiame 
varpos gale gleivinė plėvė yra 
patinus, išpurtus, gana dažnai 
ir laukan išsivertus. Kartais 
čia patinimas ir visai žymus bū
va, taip kad šlapinimas tik var
gais negalais išeiti tegali, ir tai 
jis eina lyg keliomis sriovėmis 

išsišakojęs, išsikraipęs. Kar
tais kadir visas varpos galas 
krauju apsiryja, o antgalis su
tinsta ir paraudonuoja. Šito
kiuose aštriuose atsitikimuose 
ne visai retai ir visas šlapini-

Su įdegimu, žinoma, drauge ir 
puliavimas eina. Iš karto te
ka skysta ir balta medžiaga, 
tarsi pienas, tik lipnesnė. Ne
trukus betgi šita miedžiaga per
simaino, stačiai pūliais pavirs
ta, taigi ir kitokios spalvos pa
sigauna, dažniausiai tai raus
vos, gelsvos arba ir visai rudos. 
Kartais pūliai atrodo lyg butų 
su krauju maišyti, taip ryškiai 
kraujas juose dabar matosi. Kai 
kada ir visai kraujas iš varpos 
teka. Pūlių paraitai vis dau
giau ir daugiau teka, tik kai 
jau liga gauna pasiekti savo plė
timosi viršūnę, tai tada, žino
ma, ji menkėja, o podraug ir 
pūlių tekėjimas mąžta. Jei
gu pūliai tekėti ir visai susto
ja ,tai jų vieton parastai teka 
gleivinė medžiaga.

Skausmas nusišlapinant.
Skausmas varpos kanalėly], 

ypač nusišlapinant, tai kartais 
būna gana lėtąs, kartais pusėti- 
sai aštrus, o kartais tai ir visai 
aštrus. Šitoks skausmas daž
niausiai tik kelias dienas nuo 
pirmųjų ligos* ženklų pasirody
mo tepasilaiko, paskui jis žy
miai sumąžta arba ir visai iš
nyksta.

Ne visada vien tik šlapinimo
si kanalėly] skausmą ligonis jau
čia, gana dažnai jis jaučia jį 
aplink sėdimąją žarną, strėno
se, kūlėje ir kirkšnyje, mat, 
vaisos .saitą dabar skauda.

Skauda, žinoma, dėl to, kad 
va šlapimas, kurs paprastai y- 
ra biskį rukštus, išeidamas iš 
pūslės, šiaip ar taip, ir su įde
gusiomis šlapinimosi kanalėlio 
vietomis susiduria. Kartais 
skauda betgi, kaip jau pasaky
ta, ir toliau, žinoma, tai yra 
taip vadinamas atsilieptinis 
skausmas, arba toks skausmas, 
kurs tampa dirgsnių siūlais to
liau perneštas.
tkaudųs ir nesuvaldomi varpos 

pasisfbjimai.
Gonokokais apsikrėtus, varpa 

d#ug dažniau nei pirmiau pasi-

var]x>s pasistojimai dar tankes
niais, stipresniais ir ilgiau pasi
laikančiais pasidaro. Blogiau
sia, kad su tokiais pasistojimais 
podraug eina ir gana didelis 
skausmas, kaltais, reikia tiesa 
sakyt, visai nepakenčiamas. Ne
pakenčiamas skausmas apsida
ro itin tada, kada pasistojusią 
varpą tarsi kas imtų ir lenkte 
lenktų. Ir šitokiuose atvejuo
se vafpa paprastai sulinksta, 
nors ir labai kieta esti. Ligo
nį skausmai dabar taip baisiai 
kamuoja, kad jis, sakytum, sta
čiai iš proto kraustosi.

Tankus šlapinimosi.
Kol tik pryšakinė šlapinimosi 

kanalėlio dalis yra įdegus, tai 
per tankiausiai šlapintis ligonį 
neverčia, tik kai Jau gauna ir 
užpakalinė kanalėlio dalis įdeg
ti, tai tada kartais ir visai daž
nai šlapintis reikia.

P. S. Kitame straipsny] pa
rašysiu, kaip reikia gonorėjos 
saugotis.

Ar myli savo gimines, sa
vo draugus Lietuvoje?
Tūkstančiai Lietuvos žmonių 

akyliai seka žinias iŠ Amerikos; 
Šimtai Lietuvos žmonių atsi
kreipia į “Naujienas” kasmet 
prašydami, kad jiems nors ke
lis “Naujienų” pavienius nu
merius prisiųstų. Tur būt nė 
vienas lietuvių laikraštis Ame
rikoje negauna tiek daug nuo
latinių maldavimų laikraščio, 
kiek aplaiko tų prašymų “Nau
jienos“. žinoma, tame nėra nie
ko nuostabaus, nes “Naujienos” 
yra populiarus laikraštis ne 
vien Amerikos lietuviuose, bet 
ir Lietuvos žmonyse. Lietuvos 
žmonės myli “Naujienas” per- 
tat, kad jose yra apsčiai žinių 
iš Amerikos lietuvių gyvenimo 
ir jų darbuotės, ko negali ras
ti kitose Amerikos lietuvių 
laikraščiuose. “Naujienos” eida
mos kasdien, turėdamos geres
nius bendradarbius, negu kiti 
laikraščiai, talpina žinias ne 
vien iš Amerikąs lietuvių gyve
nimo, bet ir iš viso pasaulio 
dalių, taipgi rimtus, pamoki
nančius straipsnius teikia savo 
skaitytojams kiekviename nu
meryje. “Naujienų” spauda aiš
ki, rašto kalba suprantama Lie
tuvos žmonėms. “Naujienų” 
teikiamosios žinios visuomet 
teisingos, nėra gaubiamos nė 
partijine, ne tikybine skraiste. 
“Naujienos” yra visuomenės 
laikraštis ir jos tai visuomenei 
teisingai ar nuoširdžiai tarnau
ja.

Todėl jei jus mylite savo gi
mines, savo draugus Lietuvoje 
ir norite, kad jie semtųsi svei
kų, naudingų žinių ne vien iš 
Amerikos lietuvių gyvenimo ir 
darbuotės, bet visais einamais 
klausimais, kurie beatvanginiai 
žadina skaitytojo mintis ir ro
do gyvenimo veiklumui tikrąjį 
kelią — tuoj užsakykite jiems

“Naujienas”. Jie jums bus di
džiai dėkingi, nes jus jiems 
įteiksite kultūrinę dovaną ir 
sykiu dvasinį pasigerėjimą. 
“Naujienų” kaina metams į Lie
tuvą $8, pusei metų $4, trims 
mėnesiams $2. Užsakyti galite 
pas “Naujienų” agentus, “Nau
jienų” skyriuose arba

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

DRAUGAI!

Užsakykite savo giminėms Lietuvoje šiuos 
socialistinius laikraščius:

“SOCIALDEMOKRATAS”
Savaitinis Lietuvos darbininkų laikraštis. Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos organas.

Kaina metams ' $1.20
Pusei metų / 0.60

Užsieny — dvigubai

Adresas: Lietuva, Kaunas, Kęstučio g-ve 40

“NAUJOJI GADYNE”
Socialdemokratų mėnesinis mokslo žurnalas.

• Kaina metams su priedais $1.60 
Pusei metų 0.60

Užsieny — dvigubai

Adresas: Lietuva, Kaunas, Kęstučio g-vė 40

/ 

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

padaryt, iop kitiem patiktum;
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

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

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales —- tas sun
kus uždavinį* pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine .dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co* Saint 
Louis, _U. S. A.

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

[Pacific and Atlantic Photo |
l'aip atrodo Kinija* miestas Nauking is viršaus. Tame mieste tapo užmušti keli amerikiečiai

Jus Galit Pagelbėt Savo 
Giminėms Atvykti 

Kanadon

Lietuviai Kanadon yra 
Priimami ir Pageidaujami

Daugelis lietuvių norėtų pagelbėti savo giminėms 
Lietuvoje atvykti Kanadon ir ten pradėti naujų gyveni
mą, bet nežino kaip pagelbėt; o Lietuvoj randasi tūk
stančiai žmonių, kurie geidžia apsigyventi Kanadoj, bet 
nežino kaip ten nuvykti ir neturi tam lėšų. Tai ameri- 
čiai liuosai gali padėti jiems susikurti sau naują, geres
nį gyvenimą.

Naujienos per savo ctclorrs Kanadoj, gali patar
nauti kiekvjenam norinčiam pagelbėt savo giminėms 
augščiaus minėtame reikale. Del platesnių informa- 
ei jų kreipkitės asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois.
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Įdomiausia Knyga
CHICAGOS 

ŽINIOS The Foreman Banks

Smulkios Žinios

“Gruodžio 17 Dienos Perversmas” •* Legislaturos atstovų butas
> 10 d. gegužes nusprendė pa- 
L , tiekti Illinois valstijos pilie-
> čiams prohibicijos klausimų 
I nubalsuoti referendumu busi- 
t mų rinkimų laiku.

Parašė J.ŠARUNAS

Išleido: Lietuvos Demokratijos Draugai

38 puslapių—kaina 25 centai

Vėl įnešta Illinois l^gislatu- 
ros atstovų butun Dilius, reika
laujantis moterims 8 valandų 
darbo dienos Illinois valstijoj.

Susipiovė politikieriai. Tr^s 
teisėjai, kurių repu bl ikonų ir 
demokratų partijos konferen
cijos nutarė nebesta ty t i kandi
datais <vnt savo partijos tikė
to busimuose rinkimuose, pa
skelbė!, kad jie statysiu savo 
kandidaturus kaip nepriklauso
mi. Tie teisėjai tvirtina, buk 
demokratai ir republikonai ne- 
nominavę jų todėl, kad jie ne
šokę sulyg partijų bosų muzl-

Karštu debatų sukėlė vakar 
• tstovų bute, Springfielde, bi
lius, kuris reikalauja uždėti 
2c. taksu ant kiekvieno galiono 
perkamo važinėjimui automobi
liais gasolino.

Vakar Chicagoj įvyko kon
ferencija politikierių, kurie 
darbuojasi tam, kad kandidatu 
j prezidentus busimuose prezi
dento rinkimuose ant repubii- 
konų partijos platformos pa
stačius buvusį Illinois guberna
torių Lovvdeną.

3 Andreas Paolsy, Chicagos 
į (avie operos baleto vedėjas^ ne- 

patenkintas dabartiniu mote- 
riškų dresių ilgiu. Dresės, pa- 

1 sak jo, turėtų būti arba ilges- 
nės, arba trumpesnės. Dabar 

? dresės paslepia pusę kelio. Jos 
S turėtų aibe visą kelią priden- 
ę gti, arba visą jį parodyti.

Chicagoj jau ‘sukelta $750,- 
000, kaip jos kvota gelbėti nu- 
kentėjusiems dėl po t vinių.

ANTANAS SMETONA—PONIA SMETONIENE

Perversmo suplenuotojai ir vadai

Knyga atėjo iš nedaugeliui težinomų versmių

Autorius yra vienas iš didžiųjų Lietuvos rašytojų
»

Aiškiai parašyta, aiškiai spausdinta, lengvai suprantama ir 
skaitosi kaip romanas.

f Edwardas Velinskis, *taxi-ka- 
f bo šoferis, 1637 B!ackhawk st., 
L gavo dovanų, kuri jam nerei- 
r kalinga. Važiavęs jo automobi- 
r Ii u ponas išlipo prie Pearson 
L st. Robey palikdamas kokių 10 
r menesių kūdikį automobilyje.
X 1 Ponas pasakęs Velinskiui, 
J kad jis sugrįšiąs. Bet šoferis 

tiek jį ir tematė. Jis rado au- 
ę tomobily 
J atiduoti 
i špitolėm

raštelį, kuris prašė 
kūdikį šv. Marijos

P-ia Ona Zebrovitz, 3146 
. Douglas blvd., susipykusi su 
savo vyru, kriaučių, pusryčių 
laikei, šovė iš revolverio į jį 4 
kartus. Bijomasi, kad Zebro- 
vilz neišliks gyvas.

Siunčiant Pinigus
SAVO GIMINĖMS I “NAMUS”

Šis bankas nu daugeliu jūsų tautiečių daro biznį.
Jei jus norite siųsti pinigų į savo senų tėvynę, daleiskite 
niuniH tai atlikti. Jei jus norite kam nors apmokėti arba 
atlikti kokius reikalus užjuryj, atsilankykit pas m u h. Mu
sų patarnavimas yra pilnas—112 kitose šalyse.
Kuomet jus atsilankę kalbėsite apie savo reikalus, jus 
galite kalbėti esavo prigimtoje kalboje, jei jus norėsite.
Jus surasite čionai musų atstovus draugingus ir manda
gius—ir atliks tinkamai reikalų.
Šis bankas yra įsteigtas 65 metai atgal— Yra parankus 
visokiuose reikaluose. Mes atliksime jūsų biznį su dideliu 
malonumu.

“A big, friendly institution, where 
the spirit is democratic, and it is 

a pleasure to <Io business.”

i

I

The Foreman National Bank
The Foreman Trust and Savings Bank

La Šalie and Waihington Streeti, Chicago

Resources Exceed 100 Million Doilars

18-tos bažnytinėj svetainėje 
susirinkusiems ristynių pažiū
rėti, kiek teko nugirsti. Ban
cevičius pareiškė, jog Požėla 
jo nepaguldęs. Esą jis galįs 
pristatyti liudininkus, kurie 
patvirtinsią jo žodžius. Tie 
liudininkai^ girdi, mate risty- 
nes ir žino, kad Požėla laimė
toju buvęs per nesusipratimą 
paskelbtas. — Girdėjas.

sužinoję iš pašalinių žmonių 
apie vakarą.

Orkestrą šį vakarą buvo ge
ra. Gražiai grojo preliudijas lai
ke pertraukų. Tik šokiams ne
beturėjo laiko gerai pasirodyti, 
nes vaidinimas pasibaigė 11 v. 
vakaro. Malonu liūtų ir daugiau 
tokių vaidinimų matyti. —Rep.

North Side
Kas rengia koncertą

,. BETTER 
CANNOIBEMADE
• . ’ 7 V '' • » '

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Brighton Park
Keistučio Kliubd Dramos 

Skyriaus vakaras

North sidiečiai gerai žino, jog 
dar vienas koncertas turi įvykti. 
Mat dar per anksti ir šalta i gi
rias važiuoti.

IDOUBLE DUICH f 
! MALT SYRUP P

Įsigykit Sau Vieną!
Neperskaitęs šios knygos niekas negali suprasti ir įsivaizduoti 

to nepaprasto, istoriško ir pražūtingo Lietuvai įvykio—gruodžio 17 
dienos! Tai yra rinkinys faktų sugrupuotų atatinkamoj eilėje ir 
nupiešta aiškus vaizdai susidarę Lietuvoje perversmui bręstant, 
laike perversmo- tuoj po perversversmo ir upui atslūgus.

Parsiduoda po vienų ir olsėliu

Pasak Bush, New York Ter
minai kompanijos prez., dėl 
gaisrų žūsta į 12,000 žmonių 
ir turto $550,000,000 vertės 
Jungtinėse Valstijose. Jis kal
bėjo konvencijoj asociacijos 
kovai su gaisrais, kuri laiko
ma šiomis dienomis Chicagoj.

MERCEREAU TRENIRUOSIS 
ROŠELANDE

St. Bagdonas pabūgo ristis.

naujienos
r ištikę) su

1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Užvakar 18-tos bažnytinėj 
svetainėje turėjo ristis Merce- 
reau (moteris
Stanley Bagdonu. Tačiau Bag
donas nepasirodė. Bancevičius 
sako, jog Bagdonas gavo kinkų 
drebėjimą ir pabūgo ristis.

Nedėlioję gegužės 15 d., 3 
vai. po pietų Strumilo. svetainė
je (Roselande) įvyks didelės 
ristynės — treniravimosi. Risis 
moteris ‘ristikė Mercereau, I^a- 
zauskas, Sherry, Bancevičius ir 
kiti.

Gegužes 7 d., t. y. šeštadie
nio vakare, McKinley parko sve
tainėj, Keistučio Kliul>o dramos 
skyrius vaidino dviveiksmę ko
medijų “Piršlybos’’. Vaidylos 
savo užduotis atliko tikrai šau
niai. Vaidinime dalyvavo 5 vy
rai ir 4 moterys.

Geriausia man ir publikai 
patiko p-lė Ona Petrutė, duk
ters vaidmeny. Tik jai maišė 
sufleris, kurį ji stabdė ne kar
tą. Tas vaidinant daro prasto 
jspudžio. Gerai vaidino piršlys 
ir piršlienė. Tanias ir visi trys 
jaunikiai,—p. p. Jusas, Stulga 
ir Dumbrauskas. Tarno rolę p. 
Kasparaitis vaidino gerai. Ma
tomai K. Kl. dramos skyrius tu
ri gerų, gal>ių vaidylų su tinka
mu pasiryžimu scenai.

Motinos vaidmenį vaidino 
jauna mergina. Ji vaidino irgi 
gerai. Tik jos rolė buvo maža, 
taip kad ji pilnai negalėjo sa
vo gabumo parodyti. “Kapito-- 
nas” porą kartų prasitarė: “kly- 
nik”. Well, ta klaida dažnai 
vaidyloms pasitaiko.

Maža mergaitė Šoko klasiš
kus šokius, kita skambino solo 
pianu. Abi panelės atliko ge
rai. Keistučio Kl. pirmininkas, 
p. Aleksandravičius, biskį pra
kalbėjo į publiką. Kvietė visus, 
ypač jaunuolius, rašjrtis į virš- 
ininėtą kliubą. Taipgi pagyrė 
SLA organizaciją ir sakėsi se
nai prie jos priklausąs ir t. t.

Nežiūrint, kad šis vakaras ne
buvo garsintas, bet žmonių bu
vo pusėtinai daug, Jie abejo, pa
garsinus butų buvę publikos 
kur kas daugiau. Teko girdėti, 
kad kai kurie kliubo nariai tik

Na, o kas jį rengia?
Ogi SLA. 226-os kuopos Jau

nuoliai.
Koncertas įvyks gegužės 22 d. 

Pradžia, rodos, apie 7 vai. vak. 
Vieta: Liuosybės salėje.

Kad tas koncertas-balius bus 
puikus, tai visi nujaučia. Jau
nuolių choras energingai rengia
si prie to, o mokytoja p-ia Če- 
riene, sako, jog North Sidės 
Jaunuoliai stebėtinai gabus, kad 
per trumpą, laiką tiek jie daug 
prasilavino, jog nėra abejonės 
apie puikų jų /bncertą.

Tėvų susirinkimas išrinko ga
bią komisiją iš pp. Žilienės, Se
maškienės ir p. Kriaučiūno, ku
rie planuoja, kaip viskas turi 
pasekmingiamsiai įvykti. O kiti 
šios respublikos piliečiai ketina 
minėtą vakarą neapleisti, nes 
juk reikia busimas pilietes ir pi
liečius paremti.—Aras.

I

SLA. 6-to Apskričio 
suvažiavimas

SLA. 6-to apskričio suvažiavi
mas įvyksią gegužės 22 d. 1 vai. 
po pietų Mildos Salėje, Bridge- 
pnrto kolonijoje. Kaip tenka 
girdėti, iš įvairių kolonijų kuo
pų delegatai rengiasi būtinai 
dalyvauti, nes dabartinis laiko
tarpis yra visiems lietuviams 
labai 'svarbus.

Panašus suvažiavimai lietuvių 
kolonijose nebūna dažnai laiko
mi. Rinktini kuopų atstovai ir 
šiaip žymus veikėjai iš įvairių 
apielinkių atvykę į bendrą pasi
tarimą, .daug galėsime gero nu
veikti SLA. gerovei. O prie to, 
yra daug ir tautinių klausimų, 
kuriuos neišvengiamai reikia ap
tarti. Todėl patartina, kad visi 
delegatai ir darbuotojai rengtu- 
mėtės dalyvauti šiame suvažia
vime.—Narys.

RED SUN PRODUCTS C0.
'**4:.. CHICAGO. 1LL.
ASM YOUR DEALER

jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk tvDewritert

Bridgeportas
Tarpe barzdaskučių

Barbernių Bridgeporte tur 
būt mes turime kokia 20 vien 
tik lietuvių. O yra dar ir kita
taučių. Geriausi barbenai man 
yra žinomi pp. Kasparas, J. Ra
kauskas, Trilikauskas, Stravinc- 
kis ir Mažeika; pp. Janušaus
kai skuta barzdas abu su savo 
mote re. Gal yra ir daugiau s ge
rų barberių, bet man kiti nėra 
žinomi.

P-as Jonas Rakauskas, iš prie
žasties ligos peniai pardavė sa
vo namą, sykiu barbernę p. J. 
Mažeikai. P-as Rakauskas, kiek 
pasveikęs, dirbo pas kitus bar
benus. Bet šiomis dienomis jis 
nusipirko nuosavą barbernę ant 
Bridgeporto, 755 W. 35 St., prie 
pat Halsted gatves. ' *

Teko girdėt, kad p. Mažeika 
esąs tuomi neužganėdintas, buk 
Rakauskas galįs atimti savo 
kostumerius, ir buk Mažeika ža
dąs skųsti Rakauską teismui. 
Aš tam netikiu. P-as Mažeika 
yra rimtas žmogus ir jis tą ge
rai supranta, kad žmogus, skus
tis barzdą norėdamas, nebėgs 
tris-keturis blokus, bet eis to
liausiai bloką ar pusantrų. Juk 
nusiskusti, tai ne siutą pirkti. 
Visa, kas barberiams reikalin
ga, tai mandagumas ir gerai at
likti darbas, o kostumerių už
teks ir iš kaimynų. P-as Rakaus
kas yra ir geras muzikantas. 
Jis groja kornetą ir saksafoną.

Rep.
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

t. y. chinietiškas.
Jeigu tavo nosis pagedo ir 

i jau pradėjo aut abiejų cilinde- 
I rių nedirbti, tai viską kų gali 
aiba reikia daryti, pasirinkti ki-

Town of Lake. Tai bus dyvų 
dyvai. Jie maršuos nuo p. Lūk
ėtos svetainės į Liberty svet. 
Čia bus prakalbų, žiedų dalini- 
nimas, teatras, juokai ir šokis.

Brighton Park
Kaip musų organizacijos 

gyvuoja

“Kaip tau einasi, mielas drau
ge?” —Ne Reporteris.

North Šitie

Cicero
(GRANT WORKS)

Po audrai.

Viskas ramu... Savininkai, tai
so savo medelius; kurių daugy
be tapo audros nukriausta, ap
laužyta. Langų rėmus nešama 
pas Sabolį arba pas Liutkų, kad 
stiklus sudėjus, nes vejalis užsi
manė įlįsti per langę ir pasižiū
rėti, kų musų žmoneliai veikia; 
o jis buvo ant tiek gremėzdiš
kas, kad vidun įlindo su visu 
stiklu.

—X—X—X—
Pas mus mažai krautuvėse 

liko žvakių. Net sako, kad ir 
“Marshfiel verauzėj” pas A. 
Ambrazaitį pritruko. Mat ir 
kita šeima audra, besiskubin
dama kur kitur, įsipainiojo bie- 
sas žino kur į elektros vielas ir 
negalėdama išsipainioti nudras
kė jas nuo stulpų, o iš tos prie
žasties musų didžiulis miestas 
atsidūrė tamsybėj, nelyginint 
žydai ‘šabo” dienoj. — Vieni 
meldėsi, kiti biznį darė, o tre
ti... žinote, kų daro tas, kuris 
myli tamsų.

tų. Galima gauti ilgas ir trum
pas nosis, žinoma ypatingai, jei
gu norima suuost slapyvardžius 
laikraščių bendradarbių. Čia 
jau turėtum pritaikyti. Dabar 
jau ir nosių esama irgi viso
kių, kaip spalvose, taip ir pri
valumo atlikime. Yra gerų, kur 
abu cilinderiai dirba, ir dar su 
tam tikrais “štaperbiis:” Kų 
nori, tų suodj, ko nenori — to 
ne. Taip ir su kitoms dalymis 
gyvojo ir negyvojo kūno.

Bet <lėja, kad dar niekas ir 
geriausi mokslinčiai, nesurado 
arlia neišrado, kuo galima pa
vaduoti dabartinį nusilpusį pro
tą. Pas mus kaimynystėje yra 
žmogus, kuriam šitoki pagelba 
būtinai reikalinga. Nes taip 
atrodo tie symptomai, kurie rei
škiasi jame. Pavyzdžiui, jis 
rašynėja į tam tiktai ir tikrai 
vienatinį laikraštį; jis vartoja 
pavardę, kini reiškia “ilgavei- 
dę” — “jukš;” jis uosto slapy
vardžius, bet suuost gerai ne- 
gal; jis turi akis, rodos, ketu
rias, ir tos jam “filiuoja,’’ nes 
žiuri ir nemato; ir daug tokių 
keistų dalykų jame reiškiasi; 
taigi visus dalykus reikia dapir- 
kti. Jeigu negelbsti, tai jau 
n ikia proto. O gal kas žinote, 
kur jis gali gauti jo? O gal

Galvos, komitetai, Kazys P. De 
veikis ir Benys Tumavičia ir jie 
dar žada kų tokio parodai — 
vienas Westcrn Electric kompa
nijų, o kitas — Policijos kom
panijų atvesti. (ii Dambraus
kas., . Deveikaitė, Malinauskaitė 
ir Uktverls juokins publikų.

--X—X--X—
Nišomis dienomis musų tirštai 

apgyvento] kolionijoj atsidarė 
ofisų naujas dentistas, daktaras 
S.-Asher. Jis yra baigęs Illi
nois Universitetų, turįs gerų 
praktikų ir patraukimų. Jis 
persikėlė nuo 51 st Av. ir 14th 
j 4901 W. 14tli St., virš Natio
nal Tea Co Storo. Pacjcntų 
turi daug lietuvių. Jis pirko 
“Naujienų” kortų ir davė “Nau
jienoms” pagarsinimų. Sako, 
lai žino žmonės, kad aš esu dak
taras dantų ir kam reikalinga 
pagelba, lai ateina. Jis duoda 
“gesų” ir ima X-Ray.

* ( Poliau bus daugiau)
—Jūsų Kipšas.

TARPTAUTINĖ DAILĖS PA- 
DA.

Dailės Insųtute (Adams gt. 
ir Michigan Avė.) dabar tęsia-

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

—X—X—X—
Daugiausia pas mus- turbūt 

nukentėjo bizniuje dėl neteki
mo elektros šviesos, taip vadi
nama “Grant Works Grand ti
pe ra House,” nes negalėjo pa
veikslų rodyti — nėra elektros. 
Bet p Bobičius daug nenuliųsta. 
Jis vistiek džiaugėsi geru bizniu 
kitomis dienomis, nes duoda ge
rus paveikslus. Tai publika 
skaitlingai lankos jo teatrų.

—X—X—X—
P-o Juozo Takažausko namas 

norėjo pabėgti, bet išsilaikė. Jei
gu, neduok Djįęye Takąžauskas 
butų nežinojęs apie namų sta
tybų, tai jo namas- butų p.p. 
Takažauskains pasakęs bye, 
bye!

Visgi keista: mokslinčiai pa
kinko orų, žaibą, perkūnų ir da
lį vėjo, —toli nevisa,—jau ne
kalbant apie audrų.

Žmonės šluoja šalygatvius, 
piausto medžius, nukerta senus 
telegrafo stulpus ir daug, daug 
sunkesnių dalykų atlieka. Ar 
negalėtų, pavyzdžiui, audrų pa
kinkyti, kad tų darbų atlikus?

O mažesniems patarnavi
mams, kaip tai degtuką užpusti, 
barzdas nudžiovinti, vietoj kų 
dabar barzdaskutis su abrusu 
besukdamas džiovina, ar nega
lėtų žmogus paprastam vėjui 
įsakyti.

Well, musų amžiuj visokių 
“zbitkų” yra. Parduodama a- 
kys, kojos, rankos, ausys, no
sys. Viską gali pirkti, viską 
tau pritaiko ir įdeda, Kas nu
sidėvi, tų išmeta lauk. Pavyz
džiui, jeigu turi akis ir jos tau 
netarnauja gerai, viskas kų rei
kia daryt, pasiimti kataliogų, 
pasirinkti kokios nenori spalvos 
akis — mėlynas, juodas, ar pal-

Iraugučiai iš redakcijos, kur jo 
raštai telpa žino?

l)r. A. Gurskis pats savo ran
komis susisodino gėles apie sa- 
zo namus, sakosi gerai žinąs, kų 
larųs.

—X—X—X—
Tūla poniutė “ShoAver party” 

^avo per bliumerius, o pora vy
rų tapo paversta į pirmtakuną 
Adomų.

—X—X—X—
Ponas jimis Pupelis, barzda

skutys, 1105 So. 49th Avė. yra 
O. K. Pas jį ir barzdą nusisku- 
ti ir “Naujienas,” “Gyvenimų” 
ir kitus laikraščius pasikaitai.

—X—X—X—
Ponai Narbutas ir Rimdžius, 

du biznierių, turi sankrovų ga- 
’anterijos, vyrams ir moterims. 
Ten galima, gauti aprėdalo nuo 
galvos iki kojų, kaip mažam 
taip ir dideliam, nes ir jie yra 
vienas mažas, kitas didelis, ne
lyginant Mutt ir Jeff. Todėl 
jie visiems ir pataiko l>ei pritai
ko, ir visi užganėdinti.

---- X---- X—x-^-
Moterys yugoja, kad apie jas 

nieko nerašoma, tarytumei jų 
ant žemės kamuolio ir nebūtų.

Man žmonės sako, kad kredi
tas pripuola didelis pp. Miliaus
kienei ir Juknienei (turtingiau
sios musų šeimynos), nes tik 
per jų sugabumą tuos šeimos 
via turtingos, o tos pavardės, 
kurias jos gavo nuo savo vyrų 
laike šliubo, tai jos nešasi visą 
kreditą. Vyrai nepavydėkite 
moterims kredito.

--X—X--X—
Reiškia ateinančio] nedėlioj 

pas mus bus didelis maršavi- 
mas gatvėmis: bus kareiviai su 
šoblėmis, strielbomis, su ark
liais ir be, didelė kapelija. Čie-

si tarptautine akvarelės ir gra
fikos paveikslų paroda. Be to 
yra dar viena galerija užimta 
Chicagos fotografų fotogra
fijų pavyzdžiais.

Parodoje dalyvauja * vokie
čiai, švedai, rusai, vengrai ir 
k. Dailės žinovai sako, kad ši 
paroda esanti labai įvairi.

Nuėjau ir aš, kaipo reporte
ris, pasižiūrėti parodos. Vaikš
čiojau po galerijas žiopsoda- 
mas ir ieškodamas sulig savo 
žioplo skonio paveikslų, bet 
neradau nė Lenino, nė Trockio, 
nė kitų, taip, sakant, “geriau
sių” žmonių. Vos tik susilai
kiau neparašęs: “Ir kaip jie 
dryso rengti tokią parodų?” 
Bet ką padarysi, surengė ir 
tiek. O mums, lietuviams, 
ant galo ir nesvarbu, kad Jie 
surengė. Mes vis tik neiname 
dailės parodų žiūrėti. Negali
ma sakyt, kad mes nepažįsta
me dailės. Mes daug žinome— 
žinome muzikų, teatrų, “surpri- 
se paros”, golfų. Visa tai, taip 
sakant yra “menas.”

Ogi fotografijos. Aš saky
siu, kad lietuviškos fotografi
jos arba “pikčeriai” man ge
riau “patinka”. 0 tai todėl 
“patinka”, kad “pikčerninkas” 
dirba “pikčerius” lėkštus kaip 
blynus ir veidus baltus kaip 
popiera. Iš lietuviško “pikčer- 
ninko” gavęs “pikčerį” nepa
siųsi savo draugui nigero... O 
parodoje išstatytos fotografi-. 
jos, juk turi tonus, plastiką, 
akcentus ir tt., tai kaipgi jos 
gali patikti lietuviams tautie
čiams? Matote, net reporteriui 
“nepatiko!”

Vyrai ir leidės, savas pas 
savą!

Paroda užsidarys gegužės 
29 d. Paroda randasi centrali- 
nėse galerijose. Paveikslų yra

Vietos lietuvių finansinė įstai
ga vardu “Mid-West Home 
Loan Association of America”,! 
kurios buveinė randasi 4034 
Archer avė., juo toliau, tuo di
desnį pasisekimų turi savo dar
buotėj. Ir kuomet laikomi kas 
penktadienis direktorių susirin
kimai, tai kostumerių po pen- 
kis-šešis atsilanko gauti pasko
lų, ar šiaip su įvairiais finansi
niais reikalais. Iš to galima 
spręsti, kad viršminėta įstaiga 
jau nuo senai čia reikalinga, ir 
dabar mes ją turime. Turime 
dėl to, kad gabesnieji musų 
Brighton parkiečiai perinate 
reikalingumų tokios organizaci
jos ir stojo prie organizatyvio 
darbo. Žinoma, pradžia darbo 
buvo kiek sunkesnė, bet tas 
sunkumas greitu laiku tapo nu
galėtas. Dabar gi “Mid-West” 
yra stipri finansiškai, ir visi di
rektoriai veikia labai sutartinai, 
kad reikalus, kurie liečia biznį, 
atlikus kuogeriausia. 

♦ ♦ ♦
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Kliubas gyvuoja gerai; turi na
rių viso apie tris šimtus ir ne- 

’mažą sumą finansų. Nariai tik 
su maža išimčia yra visi šios ša
lies piliečiai. O kas svarbiausia, 
tai didžiuma, narių sudaro vie
nodas pažvalgas. Dėlto ir veiki
mas visuomet būva sutartinas 
ir sėkmingas.

Laike praeitų rinkimų ne tik 
pats kliubas, bet ir atskiri na
riai daug darbavosi, kad į mies
to majorus pateiktų Wm. H. 
Thompson, o į šio, 12-to, war- 
do aldermanus Kontsmanas. Ga
lima sakyti, kad kliubieČių no
rai dalinai išsipildė. Majoru iš
rinkta W. H. Thompson, o kad 
Kontsmanas ir neišrinkta al- 
dermanu, tai nieko tokio. Juk 
jis jau ir taip turėjo progos bū
ti aldermanu per pastaruosius 
keturis metus. Dabar alderma
nu turime p. Hartnelt. Sakoma, 
“nauja šluota geriau šluoja”. 
Gal taip ir bus. 

# ♦ -*
Lietuvių Keistučio Pašaipiais 

Kliubas tai, galima sakyti, yra 
viena iš didžiausių pašelpinių 
organizacijų Chicagoj, kuriai 
priklauso vyrai, moterys ir pa
nelės nuo 15 ligi 45 metų am
žiaus. Reikia pasakyti, kad šian
dieniniame musų gyvenime to
kios organizacijos, kurios savo 
nariais turi ir vyrų ir moterų, 
geriau gyvuoja, negu tos, taip 
sakant, “vienpusinės”. Žinoma, 
kaip vyrams, taip ir moterims 
kartais prisieina kovoti su sun
kiomis gyvenimo apystovomis. 
Bet ta kova būva kur kas sėk
mingesnė, kuomet mes kovoja
me visi bendrai 'organizuoti. 
Kiekvienam šioj apielinkėj gyve
nančiam verta būti nariu tokios 
didelės organizacijos, kaip Keis-
tųčio Kliubas. Gerai, kad žmo
gus esi sveikas, bet ar visada 
taip bus? Gali pasitaikyti su
sirgti ar kita kokia nelaimė pa
tiks: kuris gi bus nereikalingas 
pašelpos? Bent turės, kas jį at
lanko, kas juo rūpinasi ir kas

šis bei tas.

Kaip teko patirti, tai Pirmyn 
Mišrus choras rengiasi savo šei- 
miniškai vakarienei, kuri įvyks 
su bate j, gegužės 14 dieną. Kiek 
man žinoma, tai Pirmyn Mišrus 
choras yra seniausias darbinin
kiškas choras Chicagoj. Chorui 
priklauso nariui, kurie dirba 
rimtai nepdsdami tuščių burbu
lų, nežiūrint kokias darė jam 
kliūtis ”Kukomai”, bet puikiai 
gyvuoja ir po šiai dienai.

Choras yra surengęs daug 
dramos ir muzikalių parengi
mų, taipgi yra labai paklusnus 
darbininkiškai visuomenei. Tai
gi ,galima tikėtis, kad ir šis’ jų 
parengmas bus smagus. Lai 
bus jiems ant naudos.

—X—X—X—
Nortsidiečiams vėl “dangus 

nušvito.” Mat buvo pranešta, 
kad p. J. Stulgaitis pardavęs sa
vo valgyklą, kurioj pagaminda
vo skanių lietuviškų valgių. Bet 
kaip dabar atrodo, tai p. Stul- 
gaitis pasilieka ant vietos. Tai
gi praniko ir pavojus, kad sin- 
geliams teks pratytis graikų 
valgyklų “dietai.”

--X--X--X--
North Sideė randasi keletas 

lietuviškų biznierių, tarp kprių 
yra ir cigarų dirbėjų. Vienas 
jų — Vincas Makevičius, kuris 
išdirba Morning Star Club ge
riausius cigarus. Taigi, broliai 
lietuviai, kurie norite rūkyti ge
rus cigarus, neužmirškite kreip
tis prie V. Makevičiaus, 1847 
W. Nortr Avė.

--X—X--X--
Atėjus vasarai, Northsidie- 

čiai vėl pradėjo kasdieninius iš
važiavimus į Wicker Park. Mat 
parkas didelis, medžių daug, o 
su automobiliais visai neleidžia-, 
ma įvažiuoti. Už taigi ir tyro 
oro užtektinai. Tiktai kažin 
kur dingo tavorščiai su bendru 
frontu? Kiti pasakoja, kad vi
sus sukišo į vieną bonką su Ru- 
tenbergo pelenais ir išsiuntė į 
Maskvą gydytis.

I

—X—X—X—
Kaip girdėt, North Sidėj atsi

rado daug “progresysčių.” Be
ne kiekvienoj saldainių krautu- j 
vėlėj randasi kuopa iš 2—3 na
rių ir organizuoja bendrą fron
tą. -įžvalgas.

ypatingai svarbus B-Vės 
“RŪBAS” AKC. SUSIRINKI

MAS

Dr. J. W. Boaudotto
VIRIUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Ned«
Uoi nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Marškai] RI r d.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480
TELEFONAS C ANA L 9464

A + A
PETRAS ŽEMAtTIS- 
ZMU1DZINAVIČIUS

Persiskyrė su Šiuo pasauliu, 
gegužės 12 d., 7 vai. 20 m. ry
to, 1927 m., sulaikęs 45 metų 
amžiaus, gimęs Lietuvoj, Aly
taus apskričio, Balkunų kaime. 
Paliko dideliame nubudime mo
terį Feliciją, 3 sūnūs; 3 dukte
ris; brolį Antaną Lietuvoje.

Kūnas pašarvoaas, randasi 
2326 W. 23rd St.

Laidotuvės įvyks Šeštadieny, 
gegužės 14 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į Aušros Vartų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas j Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Petro žemaičio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris ir ’vaikai.

Laidotuvėse paaarnauja gra- 
borius Lakavičius, Tel. Canal 
2099.

a + a
PETRO BALTUŠIO

Perkėlimas iš kapo į locną lo
tą, ant Tautiškų kapinių gegu
žio 14, 1929, po pietų 1 valandą. 
Petras Baltušis mirė Spalio 17, 
1926 m., palaidotas Spalio 21, 
1926 m.

Perkėlimo iškilmės bus su 
muzika,

Petras Baltušis 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.

Garsinkite Naujienose
kiu budu daug greičiau pa
vyks atgauti iš šmugclninkų 
B-vės turtas. Todėl tie, kurie

Pereitame sdkmadieny įvy
kusiame B-vės “Rūbas” akci
ninkų susirinkime tapo aplar-1 norite, kad jūsų dalis — įdėlis 
ta svarbių klausimų. Jų tarpe butų atstovaujamas Lietuvoj
yra žimėtinas šis nutarimas: per p. Roželę, malonėkite už-

šas, o ant galo, nors ir skersas, las vaiskas žada atvykti nuo viso 448. — Reporteris.

BILLY^UNCLB
jį pakalbina užuojautos žodžiais: jų, kad paėmus kontrolę ir to-

įteikti įgaliojimą p-nui Rože- registruoti savo įdėlį B-vės 
lei, vienam iš stambiųjų akci-(“Rūbas” akcininkų susirinki- 
ninkų, kuris išvažiuoja Lietu- me, kuris atsibus geg. 16 d., 
von geg. 21 d. š. m. 8 vai. vak., Liuosybės svetai-

Antras faktas yra tas, kad nėję, 1822 VVabansia Avė., 
esanti susidarius akcininkų kampas Girard St. Visi bukite 
ypatinga grupė, kuri nori su- laiku.
pirkti didesnę dalį B-vės akcl- —B-vės “Rūbas Akc.

Veik. Komisija.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Ak.
Boulevard 7582

Ar jus žinote, kad
Visame pasaulyje išdirbama apie 

730,000,000 svarų į metus koko. 
Anglijos kolonijos pagamina 320,- 
0(10,000 svarų. Brazilija 120,000,000 
svarų, Ekvadoras apie 83,000,000 
svarų, San Tomaso apie 67,000,000 
svarų, San Domingo apie 55,000,000 
svarų, Venezuela apie 41,000,000 
svarų. Ar jus žinote, kad nei laiko 
bėgis, nei papročiai negali sunai
kinti llelinaių gerumo, karalienės 
žymiausių c i garėtų. Susipažinkite 
su Helinarais šiandie.

—1 1 ........... "■ ■■■■<
Tel. Boulevard 4139

, . jA. MASALSKIS 
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 
esti sanžiningas ir 
nebrangus, todėl kad 
neturime išlaidų už
laikymu skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

WETZEL & PETERSON 
GRABORIAI

Privatiški Ambulansai 
408 N. Sheridan Rd. 

Waukegan, III. 
Phone 95

J, F. R ADŽIUS
Pigiausias Lletavia

Graboriaa Čikagoje
fjaidotuvtae patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
pr:e grabų išdirby-

OFISAS:
W. Iftth St.

Tel. Ganai 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Haisted St. 
Tel. Btvd. 4068

K? reiškia tavo vakaryk
štis sapnas?

žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame į sapnus ar neti- 
kiame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
gerą. Mes visi vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar moteriai 
apie vyrą, ir kai męs tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu sap
ny Įsigykite naują, didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau* 
gybe paveikslų. Kaina su pri- 
iuntiinu 76 centai.

NAUJIENOS 
1739 »•. Hulsted St. 

CNcm«, III.

Skelbimai Naujienose
duoda naudą dėlto, . į 
kad pačios Naujienos 1 
yra naudingoj ___

»



NAUJIENOS, Chicago, III — , -- - — Penktadienis, Geg. 13, 1927

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Džiaugiasi laimėjęs
konteste

Cicero
15 diena gegužės jau čia pat. 

Kareiviai kardus šveičia, kaip 
įmanydami, kojas miklina, kad 
sutartinai žygiuoti, o artistai 
taip gi nesnaudžia: J. Dambrau
skas, J. Kuzmickas, K 
kis, A. Malinauskaitė ir 
rodys, ką jie gali.

Devei- 
kiti pu-

Tą va- 
progos 
lošėjai.

karą atlankiusieji turės 
patirti, kas yra artistai 
Jau teko matyti ju vieną prak
tiką: tikrai bus juokų, 
patariu visiems
lūs diržus, nes nuo juokų seni 
gali trukti ir padaryti nesma
gumo. Gerų parankiu diržų ga
lima gauti pas L. Narbutą ir

T. A. Stencelis

Announcements
Pranešimui

Help Wanted—Malc 
Darbininką Reikia

Business Chances
Partsvlniui Bizniai

Tatai
nusipirkti ge-

Atsišaukimas j automobilių 
savininkus: Susitaisę visą, kas 
pridera, 6:30 po pietų, sekmadie- 
nyj, 15 d. gegužės, bukite prie 
Lukšto svetainės, 15-ta gatvė 
ir 19 Avė. Iš ten prasidės mar
ša vimas kareivių. Tat pagel- 
bčkite jiems: kareiviai visi Ci- 
ceic.s geri piliečiai, paremkime

Ponas Stencelis, jaunas lietu
vis ical estateninkas, geg. 9 d. 
išvyko į Louisville, Ky. pamatyt 
grrviųjų arklių lenktynes. Vi
sus io kelionės kaštus padengia 
A. (i. Briggs and Co., 1203 W. 
79th St. P-ts Stencel sako, kad 
jo laimė yra ne tame, kad jis 
keliauja i tą garsią vietą sveti
mais kaštais, bet tame, kad jis 
tą kelionę sau užsitarnavo — 
laimėjo kaųio garbės atlyginimą 
už pasižymėjimą darbe. Iš 50 
tos kompanijos pardavėjų ir 
perdėtinių tik tai 12 tepasiekė 
tokios garbės!

Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašel- 
pinis Kliubas laikys - minesinį susi
rinkimą Mark Whlle parko svet., 
nedėlioj, gegužio 15 <1., 2 vai. po 
pietų. Visi nariai alsilankykil.

Valdyba.

North Side. — Pirmyn Choras 
rengia šeimynišką vakarą subatoj, 
gegužės 14 d., Lutheran Hali, 1633 
N. Washtenaw avė. Pradžia 7;3O v. 
vakaro. Visi kviečiami atsilankyti.

Komitetas.

LDLD. Chicagos kuopų visuotinas 
nariu susirinkimas įvyks nedėlioj, 
gegužės 15 d., 11 vai. ryto, Naujie
nų name. Visi naiiai ir norintys pri
sirašyti atsilankykite, nes yra daug 
svarbių reikalų. —K. Baronas, sekr.

Lietuvių kriaučių 269 Skyriaus A. 
C. W. of Ą. mėnesinis susirinkimas 
įvyks pėtnyčioj gegužio (May) 13 d., 
1927 m., 7:30 vai. vakare, Amalga- 
meitų unijos svea., 1564 N. Roboy St. 
Visi nariai ir narės malonėkite atsi
lankyti laiku, nes yra daug svarbių 
reikalų’ aptarti. — K. Navickas, rašt.

Birutės Kalno Draugystes mėnesi
nis susirinkimas atsibus penktadieny, 
gegužio 13 d., 7:30 vai. vakare, Chi- 
cagoH Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Atsilankykite visi na
riai laiku ir atsiveskite savo draugų 
jraŠyti į Draugystę.

— Nutarimų Raštininkas.

REIKIA vyro dirbai ant farmos 
praneškit kiok norėtumėt algos. J 
M. Bush, Route 3, Daggclt, Mieh.

REIKIA 2 shermenų ir pagelbi- 
ninkų j geležies atkarpų jardą. 1864 
N. Lerlaire avė.

PARDAVIMUI bučernė Ir groser
nė ir 5 ^gyvenimui kambariai, ge
ro) vietoj, biznis geras cash ir % 
tono trokas. Apleidu miestą. 5306 S. 
Union avė.

PARDAVIMUI pelningas biznis, 
ice crcain parlor, soft drinks ir sen- 
vičių, prie Tautiškų Kapinių vartų, 
Justicc Purk, Kean avė.

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

Tel. lafayette 1329

VVILLYS Knight 5 pasažierių se
dan, 1925 modelis, išrodo ir bėga 
kaip naujas, pilnai įrengtas, savi
ninkas turi parduoti tuojau. 4254 
Archer avė. Lafayette 8852.

PARDAVIMUI restoranas. Parduo
siu $1000 vertės restoraną už $300, 
nes turiu greitu laiku apleisti Ghi- 
cagą. Viršuje 3 kambariai pagyve
nimui, rendos su kambariais tik 
$39 j mėnesi.

1844 Canalport avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-IUiaai

ANT pardavimo soft drink par- 
lor, biznis geras, prie šapų, išdirb
tas per daug metų. Pardavimo prie
žastį patirsint ant vietos. Parduosiu 
labai pigiai. 501 W. 38 St. Kampas 
38 ir Normai.

Real Estate For Sale
Narnai-Žemė Pardaviniui
BRIGHTON PARKO

BARGENAI

Financial
Einansai-Paskolos

STORAGE SALE
Naujų rakandų ir kaurų suban

krutavusių ir paliktų pas mus san- 
dclyj. Greitam išpardavimui. Atda
ra vakarais iki H), nedaliomis iki 6. 
Dykai sandėlis. Dykai dnstatymas.

STORAGE VVAREHOUSES,
4025 W. Madison St.,
3531 N. Clark St.,

PARDAVIMUI grosernė, bizniavo] 
vietoj, bargenas, nes važiuoju į Lie
tuvą. 5626 S. Bucine avė.

PARDAVIMUI nesvaiginamų gė
rimų parloras su namu, arba mai
nysiu. Atsišaukit po 5 vakare. 2100 
So. California avė.

PARDAVIMUI dviejų aukštų be
veik naujas muro namas; 2 fialai 
po 5 kambarius; platus lotas; labai 
graži lietuvių apgyventa vieta. Kai
na $1/2,300, reikia įmokėti $3,000, 
kitus lengvais išmokėjimais.

PARDAVIMUI vieno aukšto nau
jas muro bizniavas namas; štoras 
ir 5 naujos mados kambariai. Karš
to vandetrco šiluma; smarkiai au
ganti vieta ir tinka bile kokiam 
bizniui. Reikia $3,000 įmokei, ki
tus pagal sutartį.

PARDAVIMUI dviejų aukštų, be
veik naujas muro namas; 2 Platai 
po 6 kambarius; kieto medžio už
baigimas. Karšto vandenio šiluma 
su 2 atskirais boileriais; 2 karų ga
ražas; platus lotas; įmūrytos ledau- 
nės ir kiti naujos mados paranku- 
mai. Vieta lietuviais apgyventa; ver
tas $15,000, persiduos už $12,500 su 
$3,000 įmokėjimu, o kitus rendos iš
mokės.

PARDAVIMUI 6 kambarių nauja 
bungalosv; kieto medžio užbaigimas 
Pagal naujos mados ir furnasu šil
doma; randasi lietuvių vienuolyno 
apieiinkėje.

Norėdami pamatyti 
namus atsilankykite 
nom — ----
iki 2

Tiktai 3’/i% nuošimčių 
Be Komiso..........

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

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

Atdara vakarais iki 9 vai. apart se- 
ledos ir pčtnyčios.

AR JUMS REIKALINGI 
PINIGAI?

Privatiškas Fondas ant gerų pirmų 
ir antrų morgečių ant lotų ir namų. 
Žemos komiso ir nuošimčių kainos.

BILDA E. SCHROEDER
10 N. Clark Street 

Tel. Dearborn 4406

Pirkite tikietus iškahio ir su- 
cėdvsite visa kvoteri. Tikietus 
galite gauti visur: ir pas Švėg
ždą ofise, 1 I and 49th Ct., taip
gi pas visus draugystės narius.

Draugystės Lietuvių Kareivių
— Korespondentas.

Viktoras Briedis

A. (I. Briggs and ('.o. yra sta- 
"t bus subdivideriai ir namų bu- 
’avetojai ('.hieagoje. Jie turi 

didelį ploti puikių lotų prie 95- 
tos ir Cravvford gatvių. P-as 
St: ncel, pradėjo pas juos dirbt 
už pardavėją mažiau kaip me
tai laiko atgal ir jau įsigijo per- 
'ėtinio vielą ir labai gerą var

dą. Jis aprūpino lotais daugy
bę lietuvių, kurie džiaugiasi ir 1 * • •

• gėrisi

Visiems yra išsiuntinėti laiškai 
su pakvietimu i Naujienų Spulkos 
metinį šėrininkų susirinkimą, ku
ris įvyks gegužio 14 <1., 3-čią vai. 
M> pietų, Naujienų name, 1739 So. 
Halsted st. šiame susirinkime bus 
renkami nauji direktoriai vietoj at
sitarnavusių, išduotas raportas iš 
finansiško stoviu praeitų metų ir 
svarstymas kitų reikalų spulkos la
bui. Jeigu negalėtumėt pats atsilan
kyti, tad malonėkite išduoti įgiUio- 
jimą savo ištikimai ypntai.

T. Rypkevičius, sekr.

4 KAMBARIU gražus rakandai. 
Tikras bargenas, verti $1600, atiduo
siu už $385 arba parduosiu dalimis, 
mohar setas, riešutinis valgomo ir 
miegamo kambario setas, kaurai, 
tuvės reikmenys, liampos, verta 
matyti.

338 So. Ashland Avė., 
Tel. Seeley 8216 •

vir- 
pa-

PARDAVIMUI Reai Estate ofisas, 
su gyvenimo kambariais, geroje vie
toje, South Šitie, pigi remia, kolek- 
tavimas ir t. t. užmoka vendą. šau
kit llemlock 5365.

viršminėt us 
prastom die- 

ar vakarais, o šventadieniais 
po pietų.
JOSEPII YUSHKEVVITZ 

3647 Archer avė., 
prie Oakley avė.

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą i 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820

Phone Central 6260

Miscellaneous
įvairus

PARENDAVOJIMUI vėliausios ma
dos ofisas tinkamas gydytojui arba 
advokatui. Gera transportacija, arti 
karų ir gelžkelio. Nėra toj apielinkėj 
tokios profesijos lietuvių. 2 Broad- 

• \yay, Melrose Park, III., Tel. Melrose 
Park 624 ar 4470.

PARDAVIMUI puikiausia delika- 
tesvn ir grosernė, South Sidc, pa- 
•inktas biznis, daromas geras cash 
uznis, kiti biznio reikalui priverčia 
šį parduoti, {steigtas jau 7 metai, 3 
{ražus šviesus kambariai iš užpa
kalio. Matykit savininką, 7156 So. 

Ashland avė. '

SAUGIAUSIA VIETA PINIGAMS 
Mes parduodam visokia kaina 

mus, lotus, farnuis ir biznius po 
są Ameriką. Kurie turite ką ant 
mainymo, kreipkitės pas 

A. GRIGAS 
3114 S. Halsted st. 
Tel. Bouleviud 1899

na- 
vi- 
iš-

Real Estate For Sale
Namai-Žeme Pardavimui

jo patarnavimu.
—Reporteris Pupa.

Town of Lake
Staigi mintis

metų

Tada jie
Savo mu-

Dar visai nesenai broliai Brie- 
dukai dalyvavaudavo Įvairiuose 
lietuvių vakaruose, 
buvo tik berniukai,
zikališkiunu jie stebindavo pub
liką. Ne vienas pagalvodavo: 
“Iš jų išeis puikus muzikantai.”

Kas taip galvojo, — neapsiri
ko. šiandien broliai Briedukai 
jau šaunus jaunuoliai, kuriais 
galima pasidžiaugti, 
kalbėsiu apie vieną 
Viktorą.

jų, bu U'n t,

Viktoras Briedis 
žens mėgo muziką; 
dirbo, lavinosi, 
darbo yra tas, kad šiandien jis 
yra vienas geriausių orkestrinių 
pianistų. Orkestrų dirigentai 
varžosi dėliai jo.

Jis yra dalyvavęs keliuose pir
maeiliuose Chicagos šokių or
kestruose, kaip tai: Congress 
Hotel, Friar’s Inn, Parody Club 
ir Cinderella (4ife. Dabar jis 
prisidėjo prie Ben Pollack and 
his Californians. Tai geriausias 
šokiams orkestras visoj Chica
goj.

iš pat ma- 
jis sunkiai 

Bczultatas jo

Trumpoj ateityj Pollack’o or
kestras grieš Black Hawk res
torane. Tai vienas šauniausių 
restoranų vidurmiestyj.

Viktoras yra dar visai jaunas 
vyrukas, vos 21 metų amžiaus. 
Jis yra malonaus ir smagaus 
budo, todėl visi j j mėgsta. Ener
gijos Viktorini pakanka, tad ga
lima tikėtis, jog ateityj jam 
seksis net geriau, negu iki šiol.

—“Mike.”

Feliksas Zdanevičįa, 46 
amžiaus, gyvenęs 4508 S. Wood 
st., ir išdirbęs Armour kompa
nijos daugmenų markute (Who- 

i bešale market) 27 metus, mirė 
staigiai.

Mirties priežastis — širdies 
liga. Vakar, kaip 2 v. po pietų, 
koroneris darė tyrinėjimą. Ty- 

'linčjiincs* darytas toj vietoj, 
| kur nabašninkas pašarvotas, 
būtent p-no Eudeikio laidotu
vių Įstaigoj, 1605 So. Hermitage 
Avenue.

Velionis buvo vedęs, paliko 
nubudime žmoną, dukterį ir du 
sunu. Laidotuvęs Įvyks pirma-

ryte, iš jo namų.

CLASSIFIED ADS.
-------------- -------------

Announcementy
Pranešimai

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

DEL KELIAVIMO LIETUVON
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 sugrižti, Lietuvos pasportu 
ir kitais reikalingais dokumentais, 
kurių gavimas užima pusėtinai lai
ko.

Kas tik rengiatės keliauti Lietu
von ateinančią vasarą, kreipkitės i 
“Naujienas”, o čia jūsų reikalai 
bus aprūpinti ir geriausiai sutvar
kyti nuo pradžios iki galo. Kitų 
miestų lietuviai taipjau gerai ap
rūpinami ir prirengiami gelionei, 
kaip ir vietiniai.

Pradėkit rengtis tuojau.
NAUJIENOS.

ALTS. 75 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks penktadienio vakare, ge
gužio 13 d., Raymond Chapel svet. 
Pradžia 8 v. v. Visi nariai malonė
kit susirinkti laiku, nes turime daug 
rimtų klausimų išspręsti.

— Valdyba.

PRANEŠIMAS
Kad įsitaisius visai mo

derninį ofisą — labaratoriją GROJIKUS pianas 
ir patarnavus ligoniams • biskį vai-totas, kainavo $7OO, 
kuogeriausiai, persikėliau į )>ardiiosiu už $90. Renčias, ca- 
didesnę ir patogesnę vietą, binet ir roleliai. Išmokėjimais 
3421 So. Halsted St. (ant pagal sutartį. MR. RUDAITIS, 
naujos Budriko krautuvės)?6512 So. Halsted St., 1 fl.

Valandos: nuo 12 iki 3 po ’ 
pietų ir nuo 6:30 iki 8:30 va
kare; sekmadieniais nuo 10 
iki 12 po pietų;

— DR. MARGERIS.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai 

tiktai

LOTAS randasi Westchester, no
riu mainyti ant automobilio. Tel. 
Triangle 0600. 1203 W. 79 St. Mr. 
Stencel.

PARDAVIMUI 3 flatij namas po 
4 kambarius. Remtos $66 į mėnesį. 
Kaina $7,500. Cash $1,500. Namas 
randasi 4005 S. Artesian avė.

715 W. 47 PI., 4 fintai. Rendos! 
$80 į mėnesį. Kaina 7,500, įnešti ! 
$1,500.

Kreipkitės:
J. 5VILICKA, 

(5634 S. Maplewood avė.

ELECTRIC KONTRAKTOR1US
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. Jvedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (noHnc.)
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. State St., Trečios lubos.

Personai
Asmenų Ieško

IEŠKAU apsivedimui merginos ar- 
banašlės kad ir su 2 vaikais. Aš esu 
41 metų amžiaus. Su pirmu laišku 
atsiųskit savo pave’kslą. Malonėkit 
atsišaukti, atrasite dailų vyruką ir 
turėsite su manim gerą gyvenimą.

P. N.,
155, Nellis, W. Va.

II'ŠKAU savo draugo Konstanti
no PoceyičiauH. Malonėkit šaukti 
telefonu. Roosevelt 5316, klauskit 
Stanley Plis.

Fumished Rooms
PARENDAVOJIMUI kambaris. iš 

fronto, šviesus, vienam ar dviem 
vaikinam, su valgiu ar be valgio. 
4516 Fairfield avė. 2 fl.

RENDAl ruimas dėl vaikino ar 
merginos, su valgiu ar be valgio, 
1 floras iš užpakalio, 827 W. 34 PI.

For Rent
TNT RENDOS

J. F. Budriko name, 3343 So. 
Halsted St., 2 fl. 6 dideli kam
bariai garu šildomi, tinka dak- 
daro, advokato ir kitų profesijų 
ofisams. Renda $75 į mėnesį, 
su koncesijomis.

KRAUTUVE rendon su kambariais, 
3616 So. Halsted St., tinka bile ko
kiam bizniui, renda nebrangi, šaukit 
Van Buren 4208.

ADVOKATUI arba dak
tarui tinkamą 6 kambarių, 
apšildytą flatą išrendavoji- 
mui su gazu, elektra ir mau
dynė 3327 So. Halsted St 
lubos.

Atsišaukite
901 W. 33rd St. 
Tel. Yards 4669

2

PARDUOSIU $850 vertės grojiklį 
pianą už $85, su benčiumi, roleliais, 
cabinet, išmokėji/nais, 6136 S. Halsted 
St. 1 fl. fronk '

4 FLATŲ namas po 6 kambarius, 
garu šildomas, 2 karų garadžiuą. 
Randasi ant So. I^aflin, netoli 63-čios 
gatvės. Tik už $22,000. Geriausias 
pirkinys arba mainysiu į 2 flatų na
mą arba bungalow.

Atsišaukite pas
FRANK H. SWINSKY 

FRANK R. Mc GARR OFFICE 
6355 So. Ashland Avė. 

Tel. Prospect 25000

BARGENAS, 2 flatų mūrinis prie 
5938 Maplewood avė., 5—6 kamba
rių, dideli kambariai, aržuolo tri
mas, 2 karų garažas, lotas 3O><^125. 
Geriausią pirkinys į Marųnette Ma- 
nor, kainavo $18,.j00, uabar parduo
siu

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI restauranas prie di
deliu dirbtuvių, ;> lietuvių ir svetim
taučių. Geras biznis. Pigi renda. 
Pigiai. Box 930, 1739 S. Halsted St. 
Naujienos. . .

BARGENAS. Pardavimui biznia
vus namas ant Archer avė. Išren- 
duotas, augančioje kolonijoje. Par
duosiu labai pigiai arba mainysiu. 
Atsišaukit suimtoje arba nedėlioję. 
2 lubos, 5097 Archer avė.

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

Pros’pect 4130

KRAUTUVIŲ FIKČERIA1
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Reataurantų, Ken- 
džių, Bekemių. Mu- 
sų specialurnas. Ge- 

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State St

PARDAVIMUI Cleaning 
daroma ir naujas drapaąas.

3310 So. Halsted St.

Storus,

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis na
mas, 5 ir 6 kainb., pirmos lubos 
furnasu Šildomas, antros — pečium. 
Arba mainysiu j bizniavo namą ar
ba i bile kokį bizni ar cottage. Nu
pirkti galima su mažu {mokėjimu. 
Duosiu morgičius. 6630 S. Peoria st? 
1. lubos frontas.

MARQUEJTE MANO
NAUJAS mūrinis namas 2 po 4 ir 

2 po 5 kambarius. Garu šildoma. 
Naujos mados. Tik už $27,000 arba 
mainysiu j 2 flatų namą arba bunga- 
Iow.

Atsišaukite pas
FANK H. SVVINSKY 

FRANK R. Mc GARR OFFICE 
6355 So. Ashland Avė.

Tel. Prospect 2500

Bridgeport Painting 
& J{ardware Co.

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

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

Simano Daukanto Teatr. Jaun. 
Kliubo įvyks susirinkimas, gegužio 
13 d., 1927 m., pėtnyčioj, 7:80 valan
da vakare, Mildos svet., 3143 South 
Halsted St. Visi nariai privalote bū
ti, nes yra kliube svarbių reikalų ap
tarti. Norinti įstoti vyrai ir mote
rys nuo 16 iki 35 m. amžiaus busite I 
priimami. Ateikite. — Valdyba. ’

Situation Wanted
___________ Darbo Ieško___________

IEŠKAU darbo už pagelbininkę 
prie biznio apie Liet. Tautiškas ka
pines subatomis ir nedaliomis. I). S. 
3328 S. Halsted st.

Help Wanted—Malė
Darbininkų. Reilria

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

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
sena bizniava vieta, biznio daroma j 
mėnesį 5600, didelė biznio gatvė. Kai
na pagal susitarimą. Vieta kur_visa-,rinį namą, 6—6 kambarių, 2 karų 
dos galima pinigų padaryti, 
daromas cash.

Kreipkitės į
Naujienų Skyrių, ' 

3210 &>. Halsted St. 
Bbx 226

Biznis
NAšIT: turi parduoti 2 flatų mu- 

’ ‘ ... } 
garažą. Bargenas greitam pirkėjui, 
tik biskį pinigais, netoli 52 ir 
Halsted st.

šaukit agentą: i.
1022 W. 51 str.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

EXTRA
Pardavimui bučernS, 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 
komišinas. 601 W. 123 St. Tel. 
Lafayette 6036.

DIDELIS BARGENAS
2 flatų naujas namas, 5—6 kam

barių, mūrinis, 2 karų garažas, 
karštu vandeniu šildomas, uždaro
mi porčiai, cementuota elė, viskas 
išrenduota. Kaina tik $14,900. 1625 
So. 49 Ct., Cicero, III. Savininkas 
Tel. Rockwell 2290.

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

TURIU pigiai parduoti 2 flatų 
namą, 6—4) kambarių, karštu van
deniu šildomas, aržuolo trimas, 2 
karų garažas. Pasimatykit su ma
nim kol pirksite kur kitur, 1811 
51 Avė., Cicero, III. Tel. Cicero 
2133—R.

Agentų nereikia.

FARMERIAI ATSIŠAUKITE
Paieškau Farmos nuo 10 iki 40 ak

rų Michigan valstijoje, Benton Har- 
bor apiciinkėj, mainyti ant gražio 
4 flatų namo ant Marųuette Rd. ir 
Campbell Avė., 2 metų senumo. Far- 
ma turi būti arti vandens ir prie statė 
road, iš priežasties ligos turiu aplei
sti Chicagą.

Taipgi parduosiu sav^> gerai išdirb
tą grosernę, gera vieta, geram 
nieriui; nemokantį išmokinsiu; 
duosiu labai pigiai.

Atsišaukite
H.. BUCK, 

Grosery Store, 
5308 Wentworth Avė.

Phone Yards 4423

STOGDENGYSTF,
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo jstaiga Chicagoj. Tik paty
rę "unijos darbininkai samdomi.

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

Phone Lawndale 0114

HOME 
CONSTRUCTOR

2 ar 3

DELIKATESEN, saldainių, cigarų, 
tabako, 4 kambariai, rendos $40, $700 

1010 W. 69 St.

PARDAVIMUI grosernė, geroj vie
toj Brighton Parke, arti geležinke
lio šapų. Biznis geras. Lysas ilgas. 
Ruimai gyvenimui. Turi būt greit 
parduota. Atsišaukite 3862 W. 38 St.

EXTRA
Parsiduoda skrybėlių (moteriškų) 

krautuvės daiktai sekanti: 30y8 
pėdų wall case, 2 stalai, 4 kėdės, 
25 stanos, ciningas ir showe case. 
Viskas už 150 dolerių. Turi būti 
aprduota iki 15 d. gegužės Š. metų. 
3327 S. Halstetl st.

30 y 8
4 kėdės,

.........* 111 *■'" .. ..............  ............ »| W
PARDAVIMUI grosernė ir aiskri- 

ininė, lietuvių kolonijoj. Parduodu 
iš priežasties ligos. 1439 S. 49th 
Ct., Cicero, III.

PARSIDUODA Malt & Hops krau
tuvė, gero proga geram žmogui ikib- 
ti i Šitą pelningą bizni, 
pardavimo — 
rių. Atsišaukit 
avė.

Priežastis 
nesutikimas pąrtne- 
greitai. 4254 Archer

biz- 
par-

TIKRAS bargenas. 5 kambarių 
mūrinis bungalovv, aržuolo trimas, 
furnas šildomas, prosinimui lenta, 
dideli klosetai, 2 karų garažas, tu
ri turėti $2000 cash, kaina 
Atdara dėl apžiūrėjimo visą 
nedėlioj.

7026 S. Oakley avė.

$8500. 
dieną

iPARDAVIMUI biznio namas su 
barberne, vieta sena 15 metų. Men
ka sveikata verčia parduoti. 3813 S. 
Kedzie avė.

2 PAGYVENIMU mūrinis namas, 
apšildytas, 2 karų garažas; parduo
siu arba mainysiu i bile kokį biz
ni arba bizniavą lotą ant 5420 So. 
Spaulding avė.

SAVININKAS
2554 W. 69th St.

cottage, kaina $5,000;
cottage, kaina $6,250;

bungaknv, kaina $7000;

$8000;

ANT PARDAVIMO
4 KAMB. 

$750 cash.
5 KAMB. 

$1000 cash,
5 KAMB. 

$1500 cash.
6 KAMB. bungalow, kuinu 

$1500 cash.
2 FLATU. 6—6 kambarių, 

$8700; $2500 cash.
Taipgi turime pagyvenimui ir biz

nio lotų nuo $375 ir aukščiau. Gerų 
Vietų dėl gasolino stoties. Malonė
kit kreiptis pas

J. N. ZEWERT & CO.
4377 Archer av.>

kaina

2V2 AKRO NETOLI OGDEN 
AVĖ.

Netoli nuo Dovvner’s Grove 
Stoties, 45 minutės važiavimo 
iš vidurmiesčio. žemė juodže- 

del vištų farmos, 
daržovių. Parduo- 

del užbaigimo rei- 
cash, kitus išmo-

mis, tinka 
vaisių arba 
siu pigiai 
kalų, $375
kėjimais. Del smulkmenų rašy
kit 608 S. Dearborn St., Room 
840, Box 3804.

Financial
Finansai-Paakoios

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGIČIAI

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiam a 

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Budavoju namus, garažus, taisau 
senus namus ir darau bile reika
lingus pribudavojimus prie namų. 
Darau rakandus-fixtures ofisams 
arba krautuvėms. Atlieku bile. kuri 
karpenterystės darbą. Taipgi jvedu 
apšildymą i namus. Reikale atlikti 
viršpažymėtus darbus kreipkitės 
prie savo tautiečio lietuvio.
HOME CONSTRUCTOR

1789 South Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8500

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In

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

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

Tel. Cicero 130.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel. Lafayette P705—8700

Chicago

Educational
Mokyklos

MOTERYS ir vyrai, išmokit bar- 
berystCs. Mes mokinant dienomis ir 
vakarais. Atsišaukit arba rašykit:

International Barber College 
651-4)72 W. Madison St. 

arba 109 S. Wells st.

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

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

*
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