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Kaune suimtas ge
nerolas Klešinskis

•B*»K*«*BMW*i**W * ta*

Rytoj Anglija nutrauks 
santykius su Rusija

Massachusetts gubernatorius 
pats kvosiąs? Sacco 

. Vanzetti bylą
Kaune areštuota genero- Anglija nutrauks santy- 

las Klešinskis kius su Rusais rytoj
Buvęs suimtas mvtu, kai jis 

davęs sovietų valdininkui
Premjeras liaidwin pranešė 

parlamente apie kratą sovie- iFacific and Atlantic Photo I

Mussolini prieš suktus 
Italu prekininkus

Už sukimą ir nenupiginimą kai
nų prekėms kaltininkai eis j 
baudžiamas kolonijas

ROMA, Italija, geg. 24. — 
Diktatorius Mussolini paskelto, 

(dekretą, kuriuo einant preki- 
Į ninkai, kurie atsisako nupigin
ti kainas savo prekėms, arba 
nupiginimus daro prigavingu 
budu, bus baudžiami ištrėmi
mu į baudžiamasiaš kolonijas 
salose ties Sicilijos pakraš
čiais. '

Mat kai praeitą savaitę dik
tatorius pareikalavo, kad pirk
liai ir prekininkai nupigintų 
prekėms kainas, dauguma jų 
tuojau pabrangino prekes, kad 
paskui jas neva nupigintų. Ta
tai sužinojus vyriausybė ėmė
si griežtų priemonių.

I

slapta Lietuvos karo doku
mentą

tų įstaigoj

BERLINAS, Vokietija, geg. 
24. — Vossische Zeitung gau
tas iš Kauno pranešimas sako, 
kad ten tapęs suimtas Lietuvos 
generolas Klešinskis.

Jis buvęs suimtas tą momen
tą, kai jis buvo beduodąs vie
nam sovietų legacijos valdinin
kui kažkokį slaptą karo doku
mentą.

Pranešimas dar 
gen. 
mas 
apie 
tų.

sako, kad 
Klešinskis esąs kaltina-1 

dėl pardavimo Husams 
dvylikos slaptų dokumen-

Kanados geležinkeliečiai
nutarė streikuot

LONDONAS, geg. 24. — 
Premjeras Baldwin šiandie 
pranešė parlamente, kad jeigu 
atstovų butas nesipriešinsiąs, 
tai ketvirtadienį Anglija 
kinsianti savo prekybos 
tį su sovietų Rusija ir 
kalausiantU kad įsoviutų 
ir prekybos delegacija 
leistų Londoną. Taipjau, jei 
atstovą butas pritarsiąs, Britų 
vyriausybe atšauksianti 
misiją iš Maskvos.

Darbiečių atstovui J. B. Gy
nės padarius 
ministetis 
dabar duoti 
dėl policijos 
sovietų bute 
vaisių, Baldwin atsakė, kad jis 
galįs. Per mėnesių mėnesius,

panai- 
s u tar
pa rei- 

m irs i j a
tuojau ap 

Taipjau,

save

paklausimą, ar 
pirmininkas galįs 
pilną pranešimą 
padarytos kratos 
ir dėl tos kratos

Reikalauja daugiau, ne 
dabar gauna, algoes

WINNIPEG, Manitoba, 
24. — Canadian Pacific 
žinkelio vakarų divizijos darbi- 
nninkai — klerkai, prekių kro
vėjai, ekspreso ir stočių darbi
ninkai
kaip pustrečio tukstančio žmo
nių, 
tuo budu išsikovojus 
algą,
nuoš. geležinkelio darbininkų.

s kaičiom daugiau

nutarė streikuoti, idant 
didesnę 

Už streiką balsavo 95

Trijų valstybių laivynų 
konferencija

WASHINQTONAS,
— Valstybės 
logg šiandie

[sakė jis, policija, bendrai su 
karine vyriausybe, tyrinėjusios L «| /• f

{darbuotę grupės slaptų agentų,| 
'kurie stengęsi išgauti labai 
•svarbius ir konfidencialinius 

^‘‘‘dokumentus apie ginkluotas
į Did. Britanijos jėgas. Tie į- 
tarimai, sakė Baldvvin, pasi
tvirtinę, kai šių . metų pra
džioj buvęs suimtas vienas 
Britų pilietis, dirbęs aviacijoj, 
kurs buvęs pavogęs du tokius 
dokumentus. Dokumentai bu
vę atgauti, o kaltininkas ir da
bar sėdįs Lalėjime. Slapta or
ganizacija, kuriai tasai asmuo 
buvęs išgavęs dokumentus, bu
vus susekta ir buvęs nustaty
tas jos ryšys su panašia rusų 
organizacija*

Nesenai, sekė premjeras, 
24. buvę pasigęsta vieno oficiaii- 

j<e)_.nio ir labai konfidenc’.alinio
'dokumento. Iš gautų mfor-

geg. 
sekretorius

oicMimv painformavo D.,—--—— -- «—
Britanijos ir Japonijos amba- (macijų ir dokumentinių paro- 
sadorius, kad prezidento Cool- dymų paaiškėję, kiul dokumen- 
idge’o šaukiama trijų valstybių, •<">« buvęs nugabentas į sovietų 

jėgoms Įstaigą ir ten fotostatiniu pro- 
GeneVoje'cesu reprodukuotas.

konferencija laivynų 
apriboti susirinks 
birželio 20 diena.

Kapt. Lindbergh Paryžiuje. Paryžiaus policija laiko apsupusi aeroplaną “Spirit of St. Louis”, kuriuo kapt. Lindbergh 
atskrido be jokio sustojimo iš New Yorko į Paryžių. Aeroplanas saugomas nuo vandalų — suvenirų gaudytojų, kad jie beieško
dami suvenirų nesudraskytų aeroplaną j šmotelius jo neišnešiotų. (Fotografija perduota kabeliu iš Paryžiaus j New Yorką kabelių 
ir iš New Yorko į Chicago telegrafu). . <

Gubernatorius pats tirs I J. V, siūlo kapitonui
Sacco Vanzetti bylą

Fuiler sakosi neturįs teisės 
skirti specialinę komisiją jų 
bylai ištirti

Lindberghui karo laivą 
namo sugrįžti

Vokietijos Socialtaa 
kratą partijos su- 

važiavimas

Kaip lenkai mano regu 
liuoti santykius su 

Lietuvva

Nepaprastas išsi
gimėlis

Varšuvoj žydė pagimdė 8 kūdi
kius negyvus, 9-tą gyvą, bet 
baisūną

Washingtono vyriausybe nu
tarė pavesti kapt. Lindbergho 
dispozicijai Jungtinių Valstijų 
karo laivą sugrįžti 
Francijos namo.

BOSTON, Mass., geg. 24. — 
iLessachusetts gubernatorius 
Alvan Fuller pranešė Sacco ir 

I Vanzetti gynimo komitetui, 
kad jis atsisakąs skirti specią- 
linę komisiją pasmerktųjų mir
ties bausmei darbininkų, Sacco (ovacijas, 
ir Vanzetti, bylai 1 
Savo pranešime gubernatorius licijai ir 
sako, kad jis neturįs teisės sa- goti jis nuo žmonių minių, go- 
vo galios deleguoti, liet einant 
įstatymu, sprendimą daryti tu
rįs jisai pats. Del to gi .jis tu
rėsiąs pats dalyką šiuo ar tuo 
budu ištirti. Vėliau jis prane
šiąs komitetui, kada 
su juo, gubernatorium, 
tis ir pasikalbėti.

Nuo laiko, kai pasmerktiems 
buvo paskelbtas mirties nuo
sprendis, gubernatorius yra ga
vęs ir iki šiol gauna tūkstan
čius laiškų ir telegramų ne tik 
iš Jungtinių Valstijų, bet ir 
viso pasaulio, su prašymais 
susimilti pasmerktiems, arba 
paskirti specialinę komisiją, 
kuri bešališkai ištirtų visą pa
smerktųjų bylą, kadangi, jų 
įsitikinimu, jie buvo nekaltai 
pasmerkti.

Suvažiavimas pasisako už daly
vavimą valdžioj su buržuazi
nėmis partijomis

Vilnius busiąs paskelbtas 
vu miestu

jam iš

Tuo tarpu drąsiam 
aviatoriai Paryžius 

( „ . Jis
peržiūrėti. / val’šina|mAUi( bučiuojamas.

gvardijai tenka sau-

džių pamatyti didvyrį, atskri
dusi per Atlantiką į Francijos 
sostinę.

K1EL, Vokietija, geg. 24. — 
Kitos Vokietijos demokratinės 
ir respublikinės partijos, ku
rios bijojo, kad socialdemokra-

Amerikos
tebekelia 

aukštinamas, tai kartais neatsižadėtų daly- 
Po- vavimo valdžioj su buržuazinė

mis partijomis principo ir ne
stotų griežton opozicijon, da
bar galės nusiraminti: social
demokratija to principo neat
meta.

Kapt. Lindbergh pasirodė ir 
jis galės žmoniškumu, sielos pakilumu. 

nw:v- Atskridęs į Paryžių, jis pir
miausiai atlankė skridusio per 
Atlantiką ir kelionėj žuvusio, 
kartu su kapt. Coli, franeuzų 
aviatoriaus Nungessero moti
ną, — jai užuojautos pareikšti.

Ateinantį šeštadienį kapt. 
Lindbergh skris iš Paryžiaus 
į Belgų sostinę Briuselį.

De Pinedo buvo priver
stas nusileisti j van
denyną arti Azorų

VILNIUS, geg. 9. (Elta). - 1 
Spaudos žiniomis, Vilniuj einą 
gandai, kad geležinkelių dire
kcija iš Vilniaus busianti pe> 
kelta į Bakst: ;-ę.

“Slowo” tv’.cs gandus riša su 
neva tarptautinių sferų iškeltu 
projektu paskelbti Vlinių lais
vu įpiestu Dancigo pavyzdžiu, 
“su tikslu sureguliuoti lietuvių 
lenkų ginčą.”

“Przegląd Wilenski” dėl to 
pažymi, kad panašus spėjimai 
negalį turėti realių pagrindų.

VARŠUVA, geg. 24. [žydų 
Telegrafo Agentūra]. — Vie
na žydė, Kailė Kamisniar, 37 
metų amžiaus, pagimdė aštuo
nis negyvus kūdikius. Dabar gi

I te žydų ligoninėj ji pagimdė de- 
jvintą kūdikį, gyvą, bet baisų 
'pažiūrėti. Kūdikis turi tris no- 
jsis. Jo veidas panašus į šuns 

"/ ■snukį. Hoentgeno Šviesa [X- 
spinduliais] nuimtas kūdikio 
paveikslas parodo, kad visa jo 
kūno struktūra yra irgi kaip 
šuns. Motina jaučiasi gerai ir 
kūdikį žindo.

šituo nepaprastu kūdikiu iš
sigimėliu susidomėję visi Var
šuvos medikų rateliai. Mano
ma, kad kūdikis bus nuo moti
nos paimtas ir laikomas miesto 
klinikoj dėl moksliškų observa- 
cijų.Laikomame . čia Vokietijos 

socialdemokratų partijos meti-' 
"iUmCl...RUVa/?V^i/2L.kla,'tJUž'tat tikmnis 'ešį spėjimą" 

kad nusistatymas iškelti iš 
Vilniaus direkciją surištas su 

Di- 
laikra;- laikraščių pranešimais, visi as- 

virslų menys, kurie įvykusioj balan
džio 28 ir 29 dienomis D-ro 
I Pajaujo, Šimkūno, čereškos ir 
kitų bylose buvo karo teismo 

i išteisinti, dabar adntfnisttlacl- 
’niu budu ištremiami iš Kauno 
; miesto ir apskrties.

geg. | Ištremamas taipjau ir nese- 

tvirtai laikomos1 pasažieriniam traukiniui susi-jcijps stovyklos Klimaitis, kurs 
durus su prekių traukiniu, ma- buvo kaltinamas dėl tarnavimo 
______ jo padėjėjas buvo, Vokietijos monarchistams, iš 

pu-

mas buvo vėl svarstomas 
teigiamai išspręstas.

Hermann Mueller, parlamen- strateginiais sumetimais, 
tinis partijos vadas ir pirmiau reakciją iškėlus, pasak 

savo kalboj ‘čio, Vilnius galutinai 
;provincijos užkampiu.

ir 1

neatsižadame
valdžios at-

Karo teismo išteisintieji 
ištremiami iš Kauno

KAUNAS, geg. 7. — Kauno

2 užmušti traukinių 
kolizijoj

buvęs kancleris, 
I>areiškė;

“Mes principe 
priedermės imtis
sakomybės dalį. Tik mums ben
dradarbiaujant visas valstybės 
aparatas gali būt surespubli- 
kintas. F 
stybėj mes 
valdžioj.”

Mueller aitriai 
bartinę federalinę Vokietijos 
valdžią, kuri vedanti “beveik 
tokią pat dviveidišką politiką, 
kokią kad Vedė Vilhelmas 
šutinis”, tai yra buvusis 
zeris.

Kalbėtojas pasisakė už 
kietijos susijungimą su Austri
ja, ir Kari Renner, buvęs Aus
trijos koncleris, jam karštai 
pritarė.

Milžiniška sale, kur suvažia
vimas laiko savo posėdžius, 
gausiai papuošta Viokiečių res
publikos vėliavomis, o tribūna 
— raudona vėliava.

Delegatų tarpe dalyvauja 
Vokietijos reichstago (parla
mento) pirmininkas Loebe ir 
Prūsijos premjeras Braun.

PR1NCETON, W. Va
Del to tad Prūsų vai-'24, — Ingleside, netoli nuo čia, nai grįžęs iš Varnių koncentra-

atakavo da-,§įnjs^as jrLISABONAS, Portugalija 
geg. 24. — Italų 
Francesco de Pinedo radio pra
neša, kad jis buvęs priverstas 
nusileisti į vandenyną netoli 
nuo Azorų salų, ir esąs gavęs 
vieno 
laivis 
salas.

Darbo partija priešinga 
santykiy nutraukimui

____
Jei tatai bus padaryta, reika

laus naujų parlamento rin
kimų

aviatorius

pa- 
kai-

užmušti, 0 keli pasažieriai su
žeisti.

•kurių gaudavęs pinigų 
čams” Lietuvoje kelti.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

garlaivio pagalbos. Gar- 
velkąs jo hidroplaną į

bute, 
kam- 
žmo-

Darant kratą sovietų 
sakė premjeras, viename 
bary užtikta užsirakinusį 
gų, kurs skubiai deginęs po
pierius. . Prasidėjus kova, ir 
popieriai buvę atimti. Ten bu
vęs sąrašas slaptų adresų, jų 
1111470 keletas Jungtinėse Vals
tijose.
Santykių nutraukimas nereiš

kiąs karo padėties
Britų užsienio departamen

tas aiškina, kad jei santykiui 
su sovietų Rusija — tiek 
prekybiniai tiek diplomatiniai 
- - busią nutraukti, tai tas nie-

Čiles ministeriy kabinę- ku budu dar nesudarysiąs ka- 
Įro padėties tarp abiejų valsty
bių.

SANTJAGO, Čilė, geg. 24. — j Buvo nurodyta, kad Jungti- 
Įvykus naujiems prezidento nės Valstijos jau kelinti metai 
rinkimams, per kuriuos respub- darančios biznį su sovietų Ru- 
likos galva buvo išrinktas gen. sija, nežiūrint, kad oficialiniai 
Krrlos Ibanez, Čilės ministerlų tuo du kraštu 
kabinetas atsistatydino. tram svetimi.

Italijos darbininkai gaus 
mažiau algos

ROMA, Italija, geg. 24. — 
Fašistinė transjiorlacijos žeme 
ir navigacijos vidaus vandeny
se darbininkų federacija savo 
narių vardu sutiko priimti 18 
huoš. mažesnę algą. Algos nu
mažinimas eis laipsniškai pra
dedant nuo birželio 1 dienos 
iki 1928 m. gegužės 31 dienos.

tas pasitraukė

esą vienas ant-

SOUTH AMPTON, 
geg. 24. — Buvęs 
Ramsay MacDonald, 
vadas parlamente, - kurs laivu 
Berengaria šiandie sugrįžo iš 
savo kelionės į Jungtines Val
stijas, pasakė, kad Darbo par
tija esanti prisirengus spirti 
valdžią paskelbti naujus rin
kimus atvejy, jei ji visiškai 
nutrauksianti santykius su so
vietų Rusija. !,

1 De Pinedo apleido Tivpas- 
Anglija, sey, Nevvfoundlande, anksti va-

premjeras 
darbiečių

kar rytą, ir apie naktį turėjo 
pasiekti Azorus. Jis skrenda 
namo, į Italiją.

^QRH
Chicagai ir apielinkei federa

cinis oro biuras šiai dienai pia- 
• • r , našauja:Valdžios laikraštis uLic- Dalinai debesiuota nedidelė 

tu Va” uždaromas i temperatūras atmaina; stlpro-
----------- kas, daugiausiai vakarų Kryp- 

KAUNAS, geg. 7. — Einąs ties vėjas.
Kaune rusų laikraštis “Echo”, Vakar temperatūros buvo 
praneša turįs iš užtikimų šalti- tarp 56° ir 77° F. 
nių žinių, kad valdžios laik-1 
rnštis “Lietuva 
rytas.

Kauno žydų Įaikraščio 
redaktorius nubaustas
KAUNAS, geg. 24. —[ŽTA].

— žydų laikraščio “Jidiše 
štime” redaktorius tapo* nutei
stas vienam mėnesiui kalėji
mo arba pasimokėti 300 litų

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

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

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

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

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

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

šiandie saule teka 5:21, lei- pabaudos už tai, kati kritikavo 
busiąs uždą- džiasi 8.12. Menuo teka 2:41 Pilviškių policijos 

ivalandą ryto.
viršininko 

nedorą elgesį su žyjdais.

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

SEIMININKĖMS KELRODIS)
Rašo ISABELLE KAY S

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari-H 
mų pagerinimui jos žinojimo utlikinejant pareigas kaipo* Aai-*J 
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips-4 

uoliai kurie bus indomųs kožnai IJetuvei Šeimininkai

Grand Rapids, Mieli
Kaip bolševikai žiuri į 

ninku nelaimę

'■M- zX<<X^/ZZ//yz/z/z/z/zZ/<XZ' zyZKZAzzz

vyzCŽ/zęz/zž/z/>y/’z,/z... z<-

DIDŽIAUSIAS IŠRADIMAS!

kad

Jei spaudos raitas išrodo dvigu
bas.

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

--- ----------- ---------- v - 

darbi

Sveikatos Budavotojas 
Del Si’pnų žmonių

Millonai žmonių laike paakut'nių 35 metų 
Ri»vo pulk as piockme nuo vartojimo Nui?a> 
Tone -"n-u'lrtnalių bveikatoi ir btiprumo bu* 
davOtojų". .los yra vartojamo, nuo praradi- 
rtio (tvarumo ar‘)a apeito, nevirškinimo, tranų 
nkilvyje arba žarnose, neveikiant ų kepenų, 
silpnų inkstų. pudfB nemalonumų, «a v<».< 
skaudėjimo, nustipusių nervų, ir nusilpusių 
pajautimų iž ryto, prrradimo J^.rų rvhrbes- 
n ų kūno organų ir abcino nusilpnėjimo.

Nuira-Tone vlauomet parduodamom, su pilnu 
Rrnrantlja tfražfnlmo pinfrm jei nepairclbst'. 
Joa turi pn»r<'U>čti visuose atsitik muoae- arba 
turi padaryti geriau atrodančia s ir daug ge
riau bcflijundinančiais arba jūsų vaisitinin- 
kas prųžlns jums atgal pinigus. Su toka 
stipria garantija ir apsauga jųn galit drąsiai 
bandyt', jan. Nualpirkit bute'j nuo savo va'.s 
t’ninko, tiktai žiūrėkit, kad neimtumėt pava* 
duotojų

Gegužio pradžioje smarkiai 
sužeidė dirbtuvėje drg. J. Smil
gių. Jį apipylė verdančia gele
že ir taip smarkiai apdegino, 
kad turės pusėtinai laiko po

pa-į laukti kol galės dirbti. Kadan- 
i(,) gi d. J. Smilgius visgi nėra taip 

pavojingai sužeistas, kad turė- 
Jcigu auksinė pynutė palieka tų gulėti, tai kad ir sirgdamas

plėtmuota užtrink biskį ahimo ant . , ... ni,.,nl-n.nQ |.__f j„nfl
jos ir lai pastovi keletą valandų. J banac < iti pareigas bent diati-

Gallt nuvalyti apdegusius alų- gijose,- kur jis yra apsiėmęs
mino indus trinant juos su plie- aekretorium.
no vilnom. Numazgok apdegusią 
dalį karštom muilo putom ir nu
šluostyk su smyrio (emery) mil
teliais ir biskiu terputino. 
inišveisk su sausais kreidas 
tais užpylmr ant skarulio.

Grožė?* Patarimai

RODYKLE No. 85

Virimo Receptai

Vaik d turi gauti .maistingą val
gį. Jis turi susidėti iš maisto, ku
ris duotų jiems spėkų lakstyt ir 
žaist ir dirbt. Grudmlai valgiai, 
duona ir sviestas tą padarys. Taip
gi turi Imti maisto, kuris teikia 
niedegą naujoms plėvėms ir kau
lams. Pudingai yra labai maistin
gi ir turi Imti duoti vaikams tan
kiai. Bandykit sekantį receptą jų 
valgiui sekančią dieną ir žiūrėkit 
kaip tas jiems patiks.

Makaronų Pudingas

1puoduko evaporated pieno 
puoduko vandens

2 Šaukštai rupios K<*latinos 
puoduko cukraus 
puoduko šalto vandens 
kiaušiniai 
šaukštuko druskos

Makaronai (macaroni) 
Riešutai, sukapoti 
t' šaukštukas vanilos 
r2 šaukštuko almondų sulčių. 
Siurerk gelatiną į šaltą vandenį. 

Sudaryk plaktienę iš pieno, atmieš
to su puse puoduko vandens, kiau
šiniai tryniais, cukrum ir druska. 
Dadėk gelalinos sunkini, >>' sudėk 
į leduota vandenį su indu, nuolat 
maišant iki sutirštės. Sudėk kietai 
išplaktus kiaušinių baltinius ir prie
skonius. Supilk į blošines išdėtas 
makaronais, kurie pirmiau reikia 
sušlapinti ir išvolioti kapotuose 
riešutuose. Sudėk ant ledo iki vi
sai atšals. Duok su plakta smeto-

u

na.
Virtuvės Patarimai

Kad bulvės nepajuodnotų ver
dant, pilk i vandeni šaukštuką acto.

Rudą cukrų reikia laikyti (Irėg- 
noje vietoje, kad nesuliptų i šmo
tus.

Naminiai Pasigelbėjimai
Pirm šveitimo peilių, pirmiau 

įkišk juos į karšią vandenį ir ta
da dėk šveičiamą mcdvgą. Tas pa
lengvins nušveisti.

Mazgojant virtuvės lentynas, nau
dok alum vandens dalį. Tas išnai
kins skruzdės ir tarakonus.

Naują dantų šepetukų reikia 
merkti į karštą vandeni per 
valandas pirm naudojimo, nuo 
šerini nepuls laukan.

WENNERSTEN’S‘

TIKRI APYNIAI 
TURTINGAME SALYKLE

Antradienio vakare, gegužes 
10 d. įvyko Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Draugijos mėnesinis 
susirinkimas. čiaxd. J. Smilgius 
taipgi yra finansų raštininku 
ir nuėjęs užėmė savo vietą, 

kada susirinkimą be
laikant prieita prie “trus- 

pasirodė, kad 
sugcdiisio’ tame raporte į m a i š y t a s 

dantų, skundas ant J. Smilgiaus ir 
1 toks nepamatuotas, kad daug 

kuris išvalys visus narių visai nė nepatemijo tik 
KXbhSkilal P"tX Ikada raP°rt,w .likos nubalsuo-

Po to 
mil-

veng-Vieno negerumo, kurį turit _ 
t i tai negero kvapo. Jųs patys dau- \ Rgį 
ginusia ir nežinot, kad turit blogą 
kvapu. Blogas kvapas užmuša vi-j 
su«i žavėlihumus, kokius moteris įjy 
gali turėti. To priežasčių yra daug. . 
kaip tai nuo cigarotų, s „ ‘ ,
maisto burnoje, nesveikų L 
viduriu netvarka, gčrimas, ete. '1 «- 
rit naudoti gerą antiseptišką bur
nai skystimą, I ' “ *
nešvarumus, 
ko. Blogas 1....^..............    . . . v
nuo vidurių nevirškinimo. Biskelis tas, tai pirmininkas A. Daukša 
užstžiurėjimo 
tą nemalonų

s išvengs pasakė, kad su šiuo 
liekasi pašalintas ir 
sekretorius.

. , . na.‘ džius pasakė, tuoj kilonamai, svarus kiemai,
— bet svarbiausia 

kūnai. Kūnai turi 
ne tik nuo paviršutinio 
bet taipgi ir nuo ligų. 

Vienas iš geriausių budy užsilai
kymui tinkamai yra vengti nevir
škinimo. Tą galima atsiekti pro
tingai pasirenkant maistą. Maišy
tas valgis — toks, kur mažai mė
sos ir su vaisiais, daržovėmis, grū
dais ir pienu — nėra visų naudo
jamas, užtai nevirškinimas yra pa
prastu dalyku. Jo galima išvengti 
pasirenkant atsargiai tokius mais
tus, kurie sutinka su jūsų skilviu. 
Kiekvienas žmogus turi priderystę 
vardan, savęs ir kaimynystės, ku- 
liejo gyvena, užsilaikyti kuogeriau- J. Smilgius buvo 
šioj sveikatoj.

apsireiškimą.
Ypatiška Sveikata

Musų atsakomybė prasideda 
' mie. Svarųs 
: švarios gatvės 
' viskuo švarus 

* būti liuosi 
‘ nešvarumo,

rapontu 
finansų 

Kaip tik tuos žo- 
salėje

stojo už 
Tada ir 

turys.
.ii 

susirinki-'

EKSKURSIJA
FRANCUZŲ LINIJOS LAIVU

FRANCE
11-tą Dieną Birželio (June)

Kurią vadovaus ir asmeniškai prižiūrės 
ice-Prezidentas Susivienijimo Lietuvių Amerikoje

Viktoras Kamarauskas
179 Slocum St., iš Edvvardsvillc, Pa.

Užsisakykite kelionę 
dabar. Prisirengkite iš 
kalno. Klauskite agen
to visų informacijų 
apie pašporto arba grį
žimo leidimą.

Lietuviai nepilni 
Amerikos piliečiai gali 
gauti Suvienytų Valsti
jų valdžios leidimą Kuo
sai sugrįžti į šią šalį, 
neatsižiurint į įleidžia
mąją kvotą. Toks lei
dimas yra geras vie
niems metams ar ilgiau.

įgalesnių informacijų suteikia ant užklausymų
Francuzų linija (French Line).

Kreipkitės prie bile autorizuoto agento, arba
PETRAS J. BALTUŠKA (Ekskursijos rengėjas), 

A. & J. HURWITZ Banker’s House
6 EAST MARKET ST., WILKES BARRE, PA. 

3-čios durys nuo Public Sųuare — 2-ros lubos 
Aukščiau minėtos ekakurnijoH reikalais kreipkitės j vietinį agentą: 

Paul Baltutis & Company, 901 W. 38rd St., Chicago, III, 
Central Mfg. Distriet Bank, 1112 W. 35 St., Chicago, III. 
John P. Evvakl, 841 West 33rd Street, Chicago, III.
S. L..Fąbian, 809 West 35th Street, Chicago, III.
Vincent Milaszevvijcz, 1723 West 47th St., Chicago, III. 
“Naujienos”, 1739 South Hahted Street, Chicago, III. 
Frank L. Savickas, 726 West 18th Street, Chicago, III.
V. M. Stulpinas & Co., 3255 So. Halsted St., Chicago, III. 
Univorsal State Bank, 3252 So. Halsted St., Chicago, III.
J. b.n j. Zolp, 4559 South Paulina Street, Chicago, III.

Užsisakykite kelionę dabar — Musų geras agentas 
mielai jums patarnaus kelionės sutvarkyme.

Oarsinkities Naujienose

GERESNIO SKONIO 
Švieži tikri apyniai

Nėra Artiftcialiu Prieskoniu

UCKY STRIKES yra švelnus ir gardus -
' > ' y.

geriausi ei garėtai kokius esate rūkę.
'' 'k '

Jie yra malonus jūsų burnai.

bruzdėjimas. Vieni 
Smilgių, kiti prieš. 
A. Daukša pasisakė 
skundą prieš ,J. -Smilgių ir 
paduosiąs ateinantį ; 
mą. Mat pas komunistus tur 
būt iš prigimties yra principas, 
kad nežiūrint kaip žmogus bu
tų teisingas ir kiek pasidarba
vęs naudai jų pačių organizaci
jų, bet jei tik ne jų minties, 
vis vien negeras ir viskas. O 

tokiu žmo
gum nuo pat prisirašymo prie 
Liet. Sūnų ir Dukterų Draugi-' 
jos. Dirbo kiek jis , 
dirbti ir dabar finansų 
torium jau antru kartu 
išrinktas ir niekas prieš 
galėjo parodyti jokio prasikal
timo.
šaky su pusiau apjakusiu žmo-1 kokį per savo gyvenimą užgy-’ 
gum
J. S. ir prašalino

galėjo
sekre- 

likos
Ji ne

Bet štai bolševikai priėmiau

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokių akių

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

It’s toasted
APSAUGOJIMUI JŪSŲ BURNOS

jeigu kuris iš jų dviejų pri
mirš, tai visą savo turtą

sutaisė skundą prieš d. vens, viens kitam paliks. Ir ka
is sekreto-j da šitie du jaunuoliai užaugo, 

riaus vietos ir da žada paduoti tai 
kitą skundą. Reiškia, tokiame Schmit, savo tėvynę paliko, 
momente, kuomet žmogus su- atvyko į Jungtines Valstijas
žeistas ir dirbti negali, tai rei- įr apsigyveno Springfield, III. 
kia daryti taip, kad ir iš drau- čia per daugelį metų begyvep- 
gijos išbraukti. Geri darbinio- j damas, jaunų dienų draugišku- 
kų^ prieteliaų nėra ką sakyti

— Gulbiniškis.

vienas iš jųdviejų, Carl 
o

Springfield, III.
Ištikimus draugas. Paliko 

bonus jaunu dienu draugui
m i* mirė ir 

Carini

mus ir kokias ten vaikiškas 
sutartis jau buvo ir pamiršęs, 
nęs nuo to laiko praslinko 40 
metų. Tik štai nepersenai gau
na iš savo senos tėvynės žinią, 
kad jo jaunų dienų draugas 
Wilhelm Schroeder 
nuirdamas užrašė
Schmitui visus savo turtus, sie
kiančius milionus dolerių. Reiš
kia, jis išpildė jaunose dienose 
padarytą sutartį. Carl Schmit 
gegužės 16 dieną išvyko į seną 
tėvynę tuos savo jaunų dienų 
draugo paliktus turtus sau 
veldėti.

čia gyvenantis Carl Schmit, I 
netikėtai tapo milionierium. 
Dėjosi šitaip. Kada dar jis bu
vo jaunas 16 metų vaikinas ir 
lanke "fhokslainę savo senoje 
tėviškėje Vokietijoj, mieste 1 
Mecklenburge, jis tą syk bro
liškai susidraugavo su kitu to- Kaip kada visgi ir šiais 
kio pat amžiaus kaip ir jis, kais dar pasitaiko susitikti
jaunuoliu Wilhelm Schroeder. rus 
Ir taip jie be draugaudami, nu
sitarė, kad jiedu bus draugais 
ant visados pakol jie gyvens, o

šimtą dilelių do
vanų bus duota 
tam, kuris faktiš
kai prjrodys, 
po jvykinimui 
sybių Teisių, 
kurioj
valstybei, galėtų 
rastis vargas ir 
bedarbės.

Tei- 
bile 

didesnei

Visą ta sužino
site Teisybių Tei
sių Knygoj.

Kaina tik $1.00.
Siųskite pini

gus šiuo antrašu:
Jonas Orakulas,

4146 South Berkley Avė., Chicago, Hl.

pa- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxf

ir teisingus draugus.

Mirimai.

JONIŠKIEČIŲ L. K. KLIUBO

NEDĖLIOJ, GEGUŽIO 29-tą 
DIENĄ, 1927 

p. J. SAVICKO DARŽE.

lai-
ge-

Gegužės 7 dieną Ievutė 
kuckaitė, U metų mergaitė, 

įsu užaugusio savo brolio revol
veriu bežaizduma pasišovė 
mirė.

Gegužės 12 dieną mirė Jur- 
s gis Kaniauskas apie 50 metų 
amžiaus/ Iš giminių paliko šu
nų, dukterį ir pačią nuo kito 
vyro paviliotą.

Palaidotas ant katalikiškų 
kapų. —G. Ainis.

Pradžia 11 vai. iš ryto.
įžanga veltui

Mylinti puikiai pasipuošusią
gamtą. ant tyro oro linksmai lai-1 ' " ~ i T

/, ... m • * , Ar jus žinote, kadką praleisti. Taipgi norinti su- t 
sipažinti su gražia Joniškiečių 3,872,561 
draugija.
prašome atsilankyti.

Europa turi žemės ploti apie 
1 ketvirtainių mylių, gy- 

Visus nuoširdžiai už- tl'rĮ arba120 gyventojų ant ketvirtainės **”' 
Bus mu- Hos. Afrika turi žemės plotą 

•/iki’ivnirim žaislai dovanosiu622’610 ketvirtainių mylių, o ziKa, ivanųs žaistai aovanos n venl()ju apie 142,751,000 arba 
ir programas. Nuo išalkimo, iš- gyventojus ant ketvirtainės my 

in’ot knvii-n ’’ Jl,s žinote, kad rūkytojai da troškimo ir lytaus vist busite Į(,u, 1)aj,jsia jr , • •
apsaugoti. nenutilto jų į paprastus

rr • V. »r^T^-i4T ,Us- Svki |USU h,l)(,s dasilytės llel-kviecta RENGĖJAI. maru, jus laimėjus. Susipažinkit su
_ ..... ... ---- ................... :...... : I li hiiar.il., šiandie.

my- 
11,- 
gy- 
12.3 

dids.

Jei kenčiate nuo galvos skaudė
jimo.

Jei Hkaitant raidės susilieja j d&ik-

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

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

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

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vaka
ro. Ned. nuo 9 ryto iki 11:30 dieną f

TEN IR Iš
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Ant musų trijų šrinbų lųivų 
NEW YORK - HAMBURG 

DEUTSCHLANI)
ALBERT BALLIN 

RESOLUTE, RELIANCE 
ir popuhariški vieno kabin 

laivai,
Cleveland, Westphalia, 

Thuringia
Europinės kelionės asmeni

niai vadovaujamos

SAftftlš NEW YOR- / ^K<) IKI KAU-
LUUno ir atgal

Plūs T. S. Revenue taksai

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

Hamburg-American Line
United American Lincą, Ine.

General Agents
177 N. Michigan Are. 

Chicago, 111.

M

M

p

p

Mi-

vartokite ir Jus! Mes

Grojikliai Pianai 
PROPLE^KRAUTUVĖSE

Yra kelrodis Lietuviams, kur Įsi
gyti geriausj pianą už teisingą 
kainą.
Kimball pianus vartoja pasaulyje 
didžiausiai pagarsėję muzikos ar
tistui 
negalime rasti Amerikos pianų 
marketuoso 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. 
Labai lengvus išmokėjimo budus 
nritaikinam kiekvienam.

Virginia 0777 
PAYS WITIT 

SIGNS 
TO ADVERTISE 

See L. Išange 
1104 Arrher Avenuc

Eagle Brand yra išaugi
nęs daugiau sveikų kūdi
kių negu kiti visi kūdikių 
maistai.

reikalauja llėlmarų 
; ;...... * ■> cigare-

4177-83 Archer Avė.
M. KEŽE S, Vedėjas

1922-32 So. Halsted St.
J. NAKROŠIS, V«dejaa

EAGIJE BIRAND
CONDENSED NilLK

M k
R 
H

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsxxxixx

Garsinkites NAUJIENOSE
Siųskit Naujiena4- 
Lietuvon — tai bus
brangi dovana.

hiiar.il


Trečiadienis, Geg. 25, 1927 NAUJIENOS, Chicago, 111.

Children Cry FOR .

MOTINOS: — Fletchcr’s 
Castoria yra specialiai 
prirengta dėl pngeibos 
nešiojamų kūdikių ir vai
kų visokio amžiaus nuo
Užkietiejimo. Flatulency, VVind Colic ir Diarrhea ir praša
lina karštį, ir regulioja skilvį ir žarnas, pagelbsti suvirškin

Kas dedasi Lietuviii 
kolonijose

BABRAVIČIAUS-V ANA- 
GAIčIO KONCERTAI

LAVVRENCE, MASS.

ti maistą; suteikia natūralų miegą.

Dainininkas J. Babravičius, 
komp. A. Vanagaitis ir pianis
tas M. Yozavitas dabar lankosi 
jau po rytines valstijas. Geg. 
23 d. jie davė koncertą Bosto
ne, 24 d. — VVoicester, o 25 d.
— VVaterbury.

Pasilsėję keletą dienų jk 
duos koncertus sekamai:

Birželio 1 d. Brooklyn, N. Y.
Birž. 2 d. — Scranton, Pa.
Birž. 4 d. —-Pniladelphia, Pa.
Birž. 7 d. Baltimore, M d 
Birž. 10 d.—Pittsburgh, Pa

Apsisaugojimui imitacijų, žiūrėkite šio parašo
Absoliučiai Nekenksmingos. — Netuii Opiates. Gydytojai visur re
komenduoja jas. ' ,

GREAT NECK, L. L, N. Y.

VELTUI! VELTUI!
Pareikalaukite veltui duo

damos pavyzdinės bonkutės 
BAMBINO. Mes norime, 
kad jus iibandytumet jį!
F. AD. RICHTER * CO.

Berry & So. 5th Sts.
Brooklyn, N. Y.

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

Geriantis Kūdikiams

Komunistų vadai F. Balsys 
(dirbęs “laisvės” Redakcijoj)

■ ir F. Klastauskas prisipažino 
išplėšę turtuolio Mahoney na
mus. Bet kad vogtuosius dai
ktus sugrąžino, tai nors teisės 
jas Smith rado juos kaltais, 
bet bausmę jiems suspendavo.

Geg. 8 d., Lietuvių Kliubo 
salė.i įvyko LSS. VI Rajono 
konferencija.

Konferencija nutarė sureng
ti didelį pikniką liepos 17 die
ną, Haverhill, Mass., Lietuvos 
socialdemokratų naudai. Taip
jau pareikšta užuojauta nutei
stiems mirčiai Sueco ir Vanzct- 
ti, užprotestuota prieš valdžią 
dėl kišimosi į Nikaraguą ir 
Kinijos reikalus, užprotestuota 
prieš Uetuvos kruvinuosius 
fašistus. Nutarta išleisti ir 
lapelius dėl dabartinės padė
ties. Padaryta ir daugiau ta
rimų.

Konferencijoj dalyvavo ketu
rios kuopos, • kurių delegatai 
pranešė, kad visur socialistai 
su pasisekimu darbuojasi vi
suomeniniame darbe ir visur 
randa didelio pritarimo.

SCRANTON, PA.

Bal. 28 d., vadovaujant kom
pozitoriui M. Petrauskui, “Bi
rutės” choras statė operetę 
“Girių Karalius.” Suvaidinta ir 
sudainuota ją labai gerai.

“BAYER ASPIRIN” 
UŽTIKRINA SAUGUMĄ

Vartok i t be jokios Baimės 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

Tel. Lafayette 0094 '

E. V. BRUKĄS
Registruota Akušerė

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Mo
terims ir merginoms patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 

1 vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutartį).

4120 So. Richmcnd Street

YnnlH 1931
Mrs. Aniclia Jaru /-Kaushill.is

AKUAFRK \
3252 So. II >lst< rl St.

ir užrašomas gydytojų virš dvi- 
dešimtis penkių metų nuo

j\oi jus nematot oayer Kry
žiaus” ant pakelio arba ant tab- 
let’o, tai jus dar negaunat tik
ro Bayer Aspirin, kuris yra už
tikrintas per milionus vartotojų

Viršuje Univcrsal 
State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku ragai sutartį.

Slogų 
Neuritis
Dantų gėlimo
Neuralgia

Galvos skau(
Lumbago
Reumatizmo
Skausmų

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

35c. vaistinėse.

PITTSBURGH, PA.
—

Geg. 30 d. (I)ecoration Day) 
ruošiamos yra didelės iškilmės 
Lietuvių Tautiškose kapinėse. 
Paskiau bus piknikas Ąmšie- 
jaus ūky, McKees Rocks, Pa. 
Kapinėse pravestas naujas ke
lias ir pastatytas namas.

AKRON, OHIO.

PHILADELPHIA, PA.

Kiekvienas nesulaužytas 
‘Bayer” pakelis turi patikrin
tus nurodymus. Parankus bak-

Tol. Cicero 2962 
Res,: Rockv/e!l 6363 
DR. S. ASHER

; DENTISTAS
4901 W. 14th St.

Cicero
Viršui National Tea Co.

I Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare v. '

Baltike Amerikos Linija
OFICIALĖ LINIJA

LIETUVOS VYČIU ORGANIZACIJOS
PRANEŠA KAI) DIDŽIAUSIA EKSKURSIJA ŠĮ METĄ

Laivu “Lituania” iš New Yorko Birželio 14

Tiesiai į Klaipėdą
TIE KURIE NORITE VALIUOTI LIETUVON 

ANKSČIAU, GALĖSITE VAŽIUOTI

Laivu “LITUANIA” July 19 dieną
VIENU LAIVU KLAIPĖDON

VAŽIUOKIT SI PAVASARĮ Į LIETU
VĄ SU AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMU, 
KUR JAUNIMAS TEN GYVUMAS, TEN 
SMAGUMAS.

IŠPILDYKIT TOS ŠIRDIES TROŠKI
MUS, PAMATYKIT SAVO TĖVYNĘ, BRO-

Ką akimis žmogus pamatai, Ui amžinai neužmiršti

Kainos stačiai į Klaipėdą: 
Trečia kliasa .... $107

Turistine trečia .... $117

Kainos j Klaipėdą ir atgal: 
Trečia kliasa ..... $181

Turistine................$196

Revenue Tax ir Head Tax Atskirum

Sekanti laivai plauks tiesiai į Klaipėdą:

LITUANIA June 14-tą 1927
LITUANIA July 19-tą 1927

Aukščiau minėtos ekskursijos reikalais kreipkitės pas 
savo vietinį agentą:

Paul Baltutis & Co. 
Central Mfg. Dist. Bank 
J no P. Ewald 
S. L. Fabian 
Vinc. Milaslewicz 
Naujienos 
Frank L. Savickas 
V. M. Stulpinas & Co. 
Univcrsal State Bank 
Jno F. Zolp

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

901 West 33rd St., Chicago, III. 
1112 West 35th St, Chicago, III. 
841 West 33rd St, Chicago, III. 
809 West 35th St, Chicago, III. 
1723 West 47th St, Chicago, III. 
1739 So. Halsted St, Chicago, UI. 
726 West 18th St, Chicago, 1H. 
3255 So. Halsted St., Chicago, III. 
3252 So. Halsted St, Chicago, III. 
4559 So. Paulina St, Chicago, III.

Frankforto daly susitvėrė 
naujas choras, bet dar neturi 
mokytojo, kurio choras stropiai 
ieško.

WILKES BARRE, PA.

siukai iš dvylikos tabletų kai
nuoja keletą centų. Aptiekoriai 
taipgi parduoda buteliuose po 
24 ir 100.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 

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

A. VIDIKAS-LULEVIGH
AKUŠERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi 
rijoa kolegiją.* 
ilgai praktika 
rusi Pennsyb 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži- 
n ingai patar
naują, visokio
je ligose prieš 
gimd/mo, laike 
gimdymo Ir pc 
gimdymo.

Už dyka pa
tarimas, dar il
ki tokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki
tės, o rasite ds 
gelbą.

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

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

(vairus Gydytojai

Vietos LSS. 20 kp. l>endrai 
'su T. M. D. 12 kp. ir šv. Juo
zapo pašelpine draugija suren
gė Pirmosios Gegužės apvaikš- 
Mojimą. Komunistai, kurie ir
gi buvo pakviesti prisidėti, 
bandė apvaikščiojimą išardyti, 
bet nepasisekė, šios trys drau 
gijos tariasi ir tolinus visus 

'parengimus rengti bendrai.

Geg. 10 d. įvyko M. Petrau
sko koncertas. Dalyvavo dar 
Alena Sadauskaitė, soprano, 
Juozas Navadauskas, basas ir 
Aldona Kvedaravičiūtė, sopra
no. žmonių buvo apie 135.

NEWARK, N. J.

WORCESTER, MASS.

Šv. Cicilijos choras geg. 1 
d. vaidino “Kuprotas Oželis” 
ir “Tėtė pakliuvo.” Buvo ir 
dainų.

Iš Blackstonc upės ištrauk
tas lavonas Antano šeštoko, 
48 metų. Spėjama, kad jis nu
sižudė delei menkos sveikatos. 
Jo žmonos pirmas vyras taip
jau prigėrė bežuvaudamas 
Coes prūde.

Miesto ukėj, persipjaudamas 
kojos gyslą bandė nusižudyti 
Mikolas Karpavičius, 67 metų 
amžiaus.

BALTIMORE, MD.

Geg. 5 d. buvo Bąltimorės lie
tuvių viešas susirinkimas, kuris 
užprotestavo prieš Lietuvos 
smurtininkus ir pareikalavo su
stabdyti karo teismus, kalėji
mus, paliuosuoti politinius kali
nius, atsteigti konstitucines lai
svei- ir paskelbti Seimo rinki
mus.

Lietuvis Kontraktorius
Suvedanti šviesas ii 
elektros jiegą j nau 
jus ir senus namus ii 
mainom naujas liam- 
pas j senas; duodame 
ant lengvo išmokėji- 
mo-

Mctropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

K-...........■■■ ■■■■.-■......................./

GYVENIMAS
Minėsimu Žurnalas

Antanas Žymontas
Redaktorius-Leidėjas

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

SUDRIKO NAUJA 
KRAUTUVE

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

/ 11 1 1 -- \ 
Phone Pullman 0621

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

233 East J15th St.
Valandos nuo 1-2 ir 6-8 

Nedėlioj 10 iki 1

IŠSILAVINĘ DARBININ
KAI IR INTELIGENTAI 
SKAITO “GYVENIMĄ” — 

SKAITYKIT IR JUS!

Budweiser
TIKRAS APYNIU SALYKLO SIRUPAS

Reikalaukit knygutės su re- 
ceptais dcl darymo saldainių 

ir kepinio

Pirkite nuo savo 
apielinkės 
vertelgos

Tikrai 
. Unijos 

Darbo

Budweiser Tikras Apynių Salyklo Sirupas yra vienas 
kur jus negalite apsirikti. Jis yra 100% grynos išsun- 
kos iš parinktų Northern miežių sumaišytų su impor
tuotais Saazer ir geriausiais vietiniais apyniais, su
maišytas žinomais Amerikoj salyklininkais. Jis yra 
paremtas vardu kuris žinomas savo gerumu per 70 
metų! i • • Ti
Jus patirsite kodėl jis vis nuolat auga savo populia- 
rumu kuomet pabandysi t kenukų. Jus pamatysit, kad 
jis yra vertas vardo kuris randasi ant labelio.

-ANHEUSER-BUSCH, St. Lotfis
* -Western Sales Corporation
Distributora Chicago, III.

F *

Prenumerata metams ...... |2
Pusei metų .......................  $1
Kopija .........................   20c

t

Lietuviai
\

rk. GUGIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

Telefonas Central 4411. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p. 

Gyvenimo Vieta 
' 3323 South Halsted St. 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

KJURGELIOIIIS
ADVOKAIA’® 

Miesto Ofisas 
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearborn 2734 
Valandos nuo 9:30 iki 2:30 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
8335 So. Halsted St 

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

T«L Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigą 1 ir 2 morgiHams.

JOS. F. SUDRIK
3417-21 So. Halsted St. 

Tel. Boulevard 4705
Chicago, III

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Advokatai
7—------------- -—i
A. A. SVAKIS

ADVOKATAS

Ofisai vidurmieityji
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington SL 

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9601

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktą 
Vedėjas visą teisią

■ i" — ..........

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

................................
Telephone Yards 0994

DR. MAURIGE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 82B0
............... ..i ■ ■ ■■■ ■■■--»

* * * ■■ ^ -i ■ ——

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Ckicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų, ir 
Vaikų ligų

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

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

»■■■■. „ i m ■ ii . ■« «

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką,
Vaikų ir visų chronišką ligą.

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

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne- 
i uėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

; DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterą Ligą 

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

Telefonas Canal 1912 • 
Naktiniu Tel. Fairfax 8858 

Vses>«UMmsuuuuuBU«MU«u«»ueMM««Me«UMMeuBBe«HMM«uei»X
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GIRIA BIZŪNĄ.

VOKIETIJOS REAKCININKŲ DEMONSTRACIJA.

Gegužės 8 d. Vokietijos monarchistų organizacija 
“Stahlhelm” (plieninis šalmas) surengė Berline demon
straciją, kurioje dalyvavo tarp 70,000 ir 80,000 narių, su
važiavę iš viso krašto.

Tai akyplėšiškų reakcininkų demonstracijai, deja, 
pridavė šiek-tiek agitacinės reikšmės komunistai, kurie 
buvo suplanavę daryt ta pačia diena ir tame pačiame mie
ste kontr-demonstraciją. Neabejotina, kad komunistų 
tikslas buvo iššaukti ginkluotą susirėmimą gatvėse su 
“Stahlhelmo” demonstrantais, idant tuo budu atkreipus į 
savo “revoliucingumą” publikos dėmesį: mat, rimtais po
litikos darbais Maskvos klapčiukai nesugeba pasirodyti.

Triukšmingai agituodami už savo kontr-demonstra
ciją, komunistai tuo patim reklamavo ir monarchistų ren
gimą. Kuomet gi Berlino policija, numatydama, jogei tų 
dviejų priešingi^ organizacijų susitikimas gatvėse gali 
pasibaigt didelėmis riaušėmis, komunistų kontr-demon- 
straciją uždraudė, tai pastarieji pakėlė baisų lermą ir tuo 
budu dar labiaus prisidėjo prie “Stahlhelmo” eisenų išgar
sinimo.

Vokiški bolševizmo mokiniai čia aiškiai suvaidino re
akcijos padėjėjų rolę.

Ir taip, juodųjų ir raudonųjų pastangomis išbubnyta, 
atėjo fašistinių monarchininkų paroda. Daugiaus, kaip 
70,000 žmonių, išsirikiavusių eilėmis, kaip kareiviai, mar- 
šavo Vokietjos sostinės gatvėmis, sveikino buvusius kai
zerio generolus ir klausėsi prakalbų apie “vaterlandą” ir 
“nevystančią” (tik, deja, jau suvytusią!) monarchijos 
garbę. Bet ką ta iškilmė parodė? 7

Nacionalistams ir kitokiems atžagareiviams užsie
niuose ji davė progos dar kartą pašaukti apie pavojų iš 
“atgijančio Vokietijos kaizerizmo”. Bet ar ta demon
stracija iš tiesų duoda pagrindo manyti, kad kaizerizmas 
Vokietijoje atgįja?

Vienos lietuvių laikraštis, kuris vadina save “katali
kišku” ir kurį leidžia kunigai, šitaip rašo: 
f-*** “Pietinės Amerikos čili respublikos valdžia su

rado vaistus gydytis (save gydyti? “N.” Red.) nuo 
bolševikų. Ji paskelbė, kad visi svetimšaliai, depor
tuoti iš tos valstybės už bolševistines agitacijas, gaus 
šimtą kirčių geru bizūnu, jei jie vėl slapta grįžtų at
gal. Ta operacija bus daroma viešai. Kaltininkai 
bus rišami prie tam tikro stulpo.”

šitam “gydymo” budui minėtasai laikraštis pilnai 
pritaria, sakydamas, kad tie “vaistai” esą geri. Savo pri- 
tarymą jisai remia tuo, kad bolševikai Rusijoje be pasi
gailėjimo žudo savo priešus.

Reikia stebėtis tokiu protavimu. Jeigu bolševikai yra 
žvėrys, tai, girdi, reikia žvėriškai elgtis ir jų priešams!

Ir net aršiau, negu žvėriškai. Plakimas bizunu kan
kinimas. Plakimas priešus prie stulpo viešoje vietoje yra 
kankinimas ne tiktai fyzinis, bet ir moralinis..

Žvėris savo auką žudo dėl to, kad jisai nori ją suėsti. 
Jisai žiaurus, kadangi jisai nepaiso savo aukos kentėjimo.

labiaus.
Plakimas bizūnu todėl yra didesnis žiaurumas, negu 

žvėriškumas, kadangi visas plakimo tikslas yra plakamo
jo kentėjimas.

Tačiau laikraštis, pretenduojąs prie Kristaus idealų 
skelbėjo ir doros mokytojo vardo, šitokį dalyką giria!

Liepia kovot su bolševizmu ir kartu pataria elgtis 
kuone aršiaus, negu bolševikai.

Jeigu Čilės valdžia sugalvojo tokią bausmę bolševi
kams, tai ji nėra verta būt skiriama prie civilizuotų val
džių. Bet jeigu ji dar nėra išlipusi iš barbarizmo stovio, 
tai visai nereiškia, kad jos nekultūringumą privalo statyti 
pavyzdžiu žmonėms tie, kurių pareiga turėtų būt skelbti 
artimo meilę ir žmoniškumą.

Čia aiškiai matome, kad tas neva katalikybės organas 
yra iš tiesų ne katalikiškas, o tiktai klerikališkas. Pa
krapštyk klerikalo kailį, tai po juo visuomet užtiksi žiau
rų, kraujo išalkusių viduramžių inkvizitorių!

.71
Chlcagoja par noilatojvji 

Viena kopija _-------
Savaitei--------------------
Mlneaiul ........... ............. „

Suvienytose Valstijos^ na Chicagoja, 
paltui

Metanui________________— $7.00
Pasai meti.................. ...................8.W
Trims raineliame  1.75 
Dviem mėnesiams ----- 1.24
Vienam miaesiui_______ ——. .75

Uatuvon ir kitu alalenlaosai 
(Atpiginta)

Matams -_ —........ $8.80
Pasai meti---------------------  —. 44M
Trims mineaiama ------- ------  ■
Pinigui reikia alinti paltį Monay 

orderiu kartu au uisafryma.

Ve ką rašo apie tą “Stahlhelmo” surengtą triukšmą 
vadovaujančio anglų liberalų organo, “The Manchester 
Guardian”, korespondentas:

“Pereito sekmadienio eisenos nėra įrodymas nei 
to, kad Vokietija ‘v irsta fašistiška’, nei kad ji pla
nuojanti ‘atkeršijimo karą’. Galų gale, 70,000 ar 
80,000 žmonių demonstracija krašte, kuris turi 60,- 
000,000 gyventojų, yra tiktai menkniekis. Dideles 
sumas pinigų (demonstracijos reikalams) buvo paau
kavę turtingieji dvarininkai ir fabrikantai, ir 
‘Stahlhelmo’ nariai buvo sugabenti iš visų dalių Vo
kietijos ir visos jų išlaidos buvo apmokėtos. Net su
smukusi, nusigyvenusi Vokietijos komunistų partija 
galėtų surengti tokio dydžio demonstraciją, kaip pe
reito sekmadienio, mažesnėmis'pastangomis ir lėšo
mis; o Vokietijos socialistų partija be jokio vargo, ga
lėtų sukviesti dešimtį kartų didesnę demonstraciją. 
Jeigu respublikinė, priešfašistinė sąjunga “Reichs- 
banner” (krašto vėliava) rengtų demonstraciją (ką ji 
ne kartą yra dariusi iki šiol) ir sugebėtų surinkti viso 
tiktai 70,000 ar 80,000 žmonių, tai ji visai teisingai lai
kytų tokį rengimą pilniausiu nepasisekimu.”
Vadinasi, demonstruodami, Vokietijos monarchistai 

parodė savo jėgų menkumą.

Apie įvairius Dalykus į 
fAA*Aa****>AaAA**A*A«***>aA*******A»*a*>AAa*«a*

Trijų moterų gyveni
mas. — Keistas 

testamentas
Prieš dvejetą metų mirė Pa

ryžiuje pagarsėjusio rašytojo, 
Emile Zola, žmona. Ji buvo 86 
metų amžiaus. Vaikų ji netu
rėjo. Bėgo metai, O gamta at
sisakė ją vaiku apdovanoti.Pats 
Zola, kuris taip ryškiai savo 
raštuose parodė dorinį žmonių 
išgvėrimą, labai troško tūrėti 
vaiką.

Buvo tragiškai aišku: Turė
ti vaikų jiedu negalėjo... 
du! O jis?

Jis galėjo turėti vaikų, 
tatai žinojo, ir ji žinojo, 
ji padarė išvadą. Ne kas- kitas, 
ale ji tą išvadą padarė.

Zola parnešė į namus vaiką. 
Savo vaiką. Kuriam laikui pra
ėjus atnešė kitą vaiką. Vėl sa
vo vaiką. To norėjo ji, po
ni Zola, kurią gamta nuskriau
dė bevaikyste. Jeigu ji nega
li turėti vaiko, tai tegul jis su
siranda sau tokių moterį, kuri 
sutiks būti jo vaiko motina.

Dėliai to nebuvo jokių nesu
sipratimų. Poni Zola 
savo vyro vaikus. Ji 
juos, prisirišo prie jų.

Praėjo daug metų, 
jas Zola numirė. Našle pašven
tė savo likusį gyvenimą vai
kams. Visiems vaikams apskri
tai. Jos namai tapo paversti 
prieglauda našlaičiams. Prieg
laudą prižiūrėjo pati Zola, kuri 
paliko puikiausią atmintį: at
mintį motinos ne savo vaikų...

augino 
pamėgo

Ji užsi- 
Pradėjo 
kiekvic-

jos šei-

O štai pasakojimas apie kitą 
moterį. Apie tą moterį prieš 
kiek laiko daug rašė laikraš- Y • _ • ciai.

Moters pavardė—poni Wood- 
man.

Poni Woodman numirė. Ji 
padarė sau galą. Ir tai atsiti
ko sekamu budu.

VVoodnian buvo suviršus 40 
metų amžiaus. Vadinasi, mo
teris nebe pirmos jaunystės. 
Staiga su ja įvyko kokia tai 
nepaprasta permaina, 
krėtė šokinio manija, 
šokti kiekvieną dieną, 
ną naktį.

Ji aiškiai matė, kad
myninis gyvenimas turės pa
krikti. Ir pakriko. Ponas Wood- 
man, pasiturintis biznierius, 
pareiškė, jog gyventi su tokia 
moterim jis ilgiau nebenori. 
Pasakė ir padare. Paėmė divor- 
są.

Tuo tarpu poni Wobdman vis 
dar negalėjo atsikratyti npo 
šokimo manijos. Susidomėjo 
jąja ir daktarai. Jie sakė, kad 
tai yra savotiškas nervų pa
krikimas, kuris galų gale turės 
užsibaigti nelaimingai.

Daktarų pranašavimas išsi-jmą 
pildė. Poni Woo<lnian šokiaisriu...

didesnįvartojo

negali- 
jie pa-

Poni

juokauti 
ar vėliau 

siūlą.

pradėjo nebepasitenkinti. Ji į- 
gudo vartoti ir narkotus. Juo 
tolyn, tuo ji 
norkotų dožą.

Su nuodais 
ma. Ankščiau
kerta gyvybės 
Woodman sunyko, sumenkėjo. 
Ji tapo panaši į šešėlį. Ilgiau 
taip tęstis nebegalėje). Ji nu
vyko pas buvusį savo vyrą 
prašyti, kad priimtų atgal. Vy
ras trumpai atsake, kad jo na
muose jai vietos nėra. 

■"* I.

Išėjo poni VVoodman į šokių 
salę ir šoko ten per visą nak
tį. Sugrįžusi į viešbutį paėmė 
didesnį dožą norkotų, negu pa
prastai. Po to ji užmigo. Už
migo taip, kad niekas daugiau 
jos nebeprižadino.

Taip užbaigė savo dienas šo
kių manija užsikrėtusi poni 
Woodman.

O štai trečias paveikslas.
Motina ir duktė. Motina lai

ko rankoj stiklinį prietaisą, ku
riame matosi kažkoks skysti
mas. Jos veidas sudžiūvęs, 
raukšlėtas.

Abi užsimetusius laboratori
joj vartojamus apsiaustus. Tai 
pagarsėjusi visame pasaulyj 
Curie ir jos duktė. Duktė prieš 
porą metų gavo mokslų dakta
ro laipsnį. Ji dabar padeda 
motinai 
ris yra 
metalu, 
re visa 
savo gyvenimą radiumo studi
javimu. Tėvas ir motina suva
ro radiumą, kuris padare tik
rą perversmą fizikos ir chemi
jos srityse. Tėvas numirė. Bet 
poni Curie nepaliovė dirbti. 
Jos moksliški darbai atkreipė 
viso pasaulio akis. Dviem at
vejais jai buvo paskirta Nobe
lio dovana. Tokios garbes jo
kis kitas mokslininkas nėra su-

tyrinėti radiumą, ku- 
vadinamas stebuklingu

Tokiuo budu susida- 
šeima, kuri pašventė

Taip tai dedasi gyvenime. 
Vieni palieka apie save puikiau
sią atmintį, o kiti žu-va nieko 
gera nenuveikę, nes jie laiką 
taip jau neišmintingai sunau
doja, kaip poni Woodman.

1891 m. Franci joj mirė Anna- 
Emilie-Clara Guzman, turtinga 
našlė. Iš testamento pasirodė, 
jog 100,009 frankų (apie $20,- 
(M)0) ji paliko Francijos Mokslo 
Akademijai. Testamentas da
linai skamba sekamai: i

“Aš palieku Mokslų Akade
mijai 100,000 frankų dėl įkū
rimo mano sūnaus Piene Guz- 
man vardu fondo, iš kurio bus 
paskirta dovana mokslininkui 
(be skirtumo tautybės), kuris 
pirmas susineš su kuriuo nors 
dangišku kunu — t. y. pasiųs 
signalus ir gaus į juos atsaky- 

Planetą Marsą aš išski-

------------ 1------------------------------------- '
Testamento turinys Akade- tos dovanos užsibaigė 1911 m 

mijai buvo paskelbtas rugsėjo 
24 d., 1891 m. Akademijos na
riai atsisakė priimti dovaną, 
sakydami, jog testamentas yra 
fantastiškas. Jie argumentavo 
taip: jei Akademija priims tą 
dovaną, tni ji tik pajuokai sa
ve išstatys, nes ji pripažins ga
limybę susisiekti su kitais dan
giškais kūnais. Mokslas, bent 
šiuo tarpu, neturi mažiausio 
pagrindo tikėti, kad tai galima

HMM) m. Guzmano dovanos 
klausimas vėl buvo atnaujin
tas Akademijoj. S į kartą Aka
demija permeinė savo pirmesnį 
nutarimą ir nutarė dovaną pri
imti. Prie tokio nutarimo bu
vo prieita vyriausiai dėl dvie
jų priežasčių. Testamente bu
vo punktas, kuris leido Akade
mijai kas penki metai surink
tus nuošimčius už 100,000 skir
ti labiausiai pasidarbavusiam 
planetą pažinime astronomui. 
Antra priežastis buvo ta, kad 
Akademijos nariai priėjo išva
dos, jog jokis mokslininkas ar
ba mokslo įstaiga nėra pakan
kamai kompententiški, kad ga
lėtų pasakyti, ką mokslas gali 
padaryti, o ko negali.

Galutinai.ginčai dėl tos keis-

Londonas ^Paskutinė g 
1 Tmdi^di Kova f i »

(Tęsinys)

Prie Kėsterof-Strilo jis pasu
ko kairėn ir tris skersgatvius 
perėjęs, priėjo sporto kliubą. 
Susispietusių pas duris jaunų 
nutrūktgalvių krūva, davė jam 
garbės kelią, ir kai vienas jų 
kitam, pasakojo, jis girdėjo: 
“Tai jis! Tai Tomas Kingas!”

Pakeliui užeidamas gardrro- 
ban, jis sutiko sekretorių, jau
ną, žvalų žmogų, gudriu vei
du, kuris jam paspaudė ranką.

—Na, kaip jus jaučiatės, To-i 
mai? — paklausė.

—Kaip gerai nustatyta smui
ką, —atsakė Kingus, nors žino
jo ne tiesą kalbąs, ir jeigu bu
tų pinigų pas jį, jis čia pat 
juos atiduotų už gerą bifštekso 
kąsnį.

/
Kai jis išėjo iš gardirobo ly

dimas savo asistentų ir užlipo 
vidury salės ant keturkampės 
arenos, minioj pasikėlė delnų 
plojimas ir sveikinimų įnirši
mas. Jis sveikinosi dešinėn ir 
kairėn, nors jam nedaug tebu
vo žinomų veidų. Didesnėj da
ly buvo jaunimo veidai, pasiro
dę pasauly tuo laiku, kai jis 
jau užsitarnavo pirmuosius lau
rus arenoj. Jis lengvai užšo
ko ant paaukštintos platformos 
ir lynu nuėjo į savo kampą, 
kur ant dernos kėdės prisėdo. 
Teisėjas, Džekas Bollis, priėjo 
prie jo ir paspaudė ranką. Bol
lis buvo sumuštas kumštinin
kas; jis jau dešimtį metų nebe- 

arenon kaipo kumštinin- 
Kingas apsidžiaugė jį bu- 
teisėju. Jiedu buvo se-
Jcigu jis su Sandeliu ir

išėjo 
kas. 
siant 
niai.
pasielgtų ne sulig taisyklių, ži
nojo, jog nuo Bollio priklausė 
tai nepastebėti.

Jaunieji kumštininkai rinko
si vienas po kito platformon ir 
teisėjas supažindino publiką. 
Jis taipat paskelbė ir apie kvie
timus, jeigu kas nors juos siū
lytų.

—Jaunasis Pronto, — prane
šė Bollis, — iš Siaurės Sidnė
jaus, siūlo (kerta) derybas iš 
penkių dešimtų svarų.

Publika aplodiravo; aplodis
mentais sutiko ir Sandelį, kai 
jis prašliaužė lynu ir sėdosi į 
savo kampą. Tomas Kingas 
per areną nuoširdžiai pažvelgė 
į ji, todėl, jog po keletos mi
nučių juodu turi susiremti ir 
abu stengsis vienas kitą muš
ti iki sąmonės nustosiant. Bot 
jis nedaug tematė, nes pana- 

kuomet Akademijos sekrete- 
liūs tarp kitko pasakė:

“Kokių nepaprastų dalykų 
mokslas atsiekė l?ėgiu tik pas
kutinio šimtmečio! Telefonas, 
telegrafas, fonografas, bevieli- 
nis telegrafas, x-spinduliai, ra- 
diumas, oro užkariavimas ir tt. 
Jei prieš šimtą metų žmogus 
butų pranašavęs, kad tokie da
lykai bus išrasti, tai jis butų 
buvęs bepročių paskelbtas. To
dėl bukime atsargus ir netvir
tinkime, kad susisiekimas su 
kitomis planetomis nėra įma
nomas. Fizika ir chemija juo 
tolyn, tuo daugiau atidengia 
paslapčių apie dangiškus kil
nus. Kas drįs pasakyti, kur 
randasi rubežius?”

Akademijos sekretorius sako, 
jog gaunamu tūkstančiai laiškų 
su reikalavimais išduoti dova
ną, kiekvienas tų rašytojų tvir
tina, jog jis turi tikrą planą, 
kaip sti dangiškais kūnais su
sisiekti. Nėr; 
nėti, kad visi 
nevykę.

Jeigu poni 
palikti amžiną 
sūnui, tai ji pilnai to atsiekė. 
Amžinesnio paminklo vargu 
bebūtų galima sugalvoti.

—K. A.

Guzman norėjo 
paminklą savo

šiai kaip jam, Sandeliui ant 
viršaus kumštininko drapanų 
buvo apvilkta kelnės ir švar
kas. Jojo veidas buvo labai 
gražus, su garbiniuotų plaukų 
kepure, tuo tarpu, kai storas 
raumeningas kaklas sake apie 
puikų sudėjimą.

Jaunasis Pronto išpradžių pa
sisuko vienan kampan, po to į 
kitą, paspausdamas kumštinin
kams rankąs, o paskui nulipo 
nuo platformos. Kvietimai tę
sėsi. Jaunuoliai pralindo lynu, 
— jaunimas, niekam nežino
mas, bet nepasotinamas, iššau- am

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

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

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

Res. 3201 So. Wallace Street
■ —- • •

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojai ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Telefonai Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA 

Ofiso Valandos /
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

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

4910 So.Michigan Avė* 
Tel. Kenwood 5107 

rz > J i 9 i Irt II vtl. ryte; 
ra/and03{nuo 6 iki 8 vah vakare

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 8. Morgan St. 
jCMcago, m. 

Tel. Boulevard 2168 
— Valand s — 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos b 
Nuo 6 iki 9 vdandai vakare

A. MONTVID, M. D.
1579 MUvvaatee Ate., Ronm 209 
Kampas North* Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tek Brunswick 4983.
Namų telefonai Spaulding 8633 

Ultraviolltin* iviesa ir diatherinia
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kiantis visą pasaulį susilyginti 
i juo jėga ir vikrumu. Ne- 

i,. rgaiės dienomis, keletas me
lų atgal Tomas Kingas, tik
riausia, šypsodamasis žiūrėtų 
visus tuos nuobodžius priren- 
gimus. Bet dabar jis sužavė
tas sėdėjo, negalėdamas jauny
stės vaidentuvės savo akyvaiz- 
loje sujudinti. Šie jaunikliai 
vienas po kito lipo ant platfor
mos, lynu pralįsdami, ir rink
dami pasiųlymus; ir visuomet 
radosi prieš nusilenkiu seniai. 
Jie ėjo garbėn senių lavonais. 
Ir visuomet ėjo vis daugiau ir 
daugiau jauni — neužgesinama 
ir nesulaikoma jaunystė — vi
suomet jk varė šalin senius, iš
kilo patys ir tuo pat keliu ėjo 
žemyn, tuo tarpu, kai po jų, 
juos paspirdama, ėjo amžina 

rėjan tieji ir tempiantieji senus 
žemyn, o iš paskos išnaujo se
kė vaikai be galo, — pareiš- 
kianti savo norus jaunystė ir 
Kuri niekuomet nenori numirti.

Kingas žvilgsniu aprėpė pub
liką ir linktelėjo galvą Morga
nui iš “Sportsmėno” ir Korbet- 
tui iš “Beferi.” Paskui jis iš
tempė rankas ir jo asistentai 
Sidas Siulivanas ir čarlėjus 
Bėlsas uždėjo jam pirštines ir 
jas užrišo, kur jo visus jude
sius akylai sekė vienas Sande
lio asistentas. Vienas jo pa
ties asitentų dalyvavo uždedant 
Sandeliui pirštines. Sandelis 

u jusimovė kelnes nuo sa
vą;, o paskui nutraukė ir jo 
švarką. Ir Žvelgdamas į jį To
mas Kingas pamatė įsikūniju
sią jaunystę, gerai išdirbta krū
tinė, ir stebėtini raumenys, ku
rie kaip gyvi slaidžiojo balta 
atlasine oda. ' Visame kūne 
buvo gyvata, ir Tomas Kingas 
žinojo, Jog tai buvo tyra gyvy
bė, kuri turėjo neištekantį skai
stumo šaltini, kol prieš ilgos 
kovos laiką jaunystė neužmo
kėjo už savo beprotystę ir kol 
jau ne tokia jauna išėjo, negu 
įėjo.

(Bus daugiau)

8 T) 1 -1 • .1 • 5
Palaikymui puikių 

| plaukų naudok

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1198 

j^Naraų Telefonas Chesterfield 0578

DR. KARCERIS
3421 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 
iki 8:80 v. Sekmadieniais nuo 10-12

Dr. C. A. O'Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

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

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

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

Tel. Lafayette 4146
Valandos 1 nuo 9 11Valandos j nuo 6 iki 9 val

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 So. Aihland. Tel. Boalveard 
7820. Reun 6641 So. Albany Aro.
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nediltoj 10 iki 12 d.

> i ■ iiHii ii i i i i ■ .....................  aiX

Office Boulevard 7042

„ Dr. C. Z. Vezelis _
LIETUVIS DENT1STAS

4646 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio A p tiekos 

CHICAGO, ILL.

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 Se. Malsted HL 
Chicago, DL
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Gyvybės gelbėtojai
Dr. Herman N. Bundesen, 
Sveikatos komisionierius.

Dr. Bundesen, sveikatos ko- 
misionierius, palygina įvairias 
gamtos dovanas su žinomomis 
mums saldai nėmis, kurios va
dinasi “Life Suvers? (Gyvybes 
gelbėtojai).

Atidarykime dėžutę Moti
nos Gamtos gyvybės gelbėtojų 
— sako jis, — ir tegul jie rie
da iš dėžutės vienas paskui ki
ta.

Pirmųjų gelbėtojų tarpe tu
ri būti skaitoma saulės šviesa, 
kuri, komisionieriaus manymu, 
yra viena puikiausių saldainių 
išblyškusiam jaunimui.

Antrasis gyvybės gelbėtojas, 
kurį teikia Motina Gamta, pa
sak l>-ro Bundeseno, yra mio- 
gas. Miegas reiškia pataisymų 
nudėvėtų dirksnių; stoka mie
go reiškia stoką spėkos ir ener
gijos, o tai, savo keliu, reiškia 
nudėvėjimą kūno ir proto.

Dar kitas ir tikrai skanus gy
vybės gelbėtojas, yra tinkamas 
maistas, žmogus yra taip pa- 
budavotas, kad jis reikalauja 
netik įvairių valgių, bet ir val
gių su įvairia maisto sudėtimi. 
Jis reikalauja maisto iš daržo-1 
vių, pieno, mėsos, kiaušinių, 
vaisių ir grudų — tam tikro 
kiekio valgių ir valgomų taip, 
kad valgymas padarytų juos 
brangiais sveikatai.

Toliaus mankštinimosi. Ir 
kai mes kalbame apie mankšti- 
nimąsi, tai turime omenėj to
kį mankštinimąsi, kuris ata-j 
tinka asmens amžiui ir jo svei
katos stoviui. Gi šio gyvybės 
gelbėtojo pirmasis reikalavi
mas yra naudotis juo regulia
riai, o ne priepuolamai.

Tarpe kitų gyvybes gelbėto
jų, kuriuos mums teikia Moti
na Gamta, reikia skaityti šva
rumas kūno, sveikos mintys ir 
susivaldymas visuose dalykuo
se.

Taip gėrėdamies gamtos sal- 
dainėmis jus galite valgyti jas 
ir turėti jų irgi.

Kai mūšy pirmtakuuai. 
vyro Amerikon t

Jiems buvo ne lengva. Ir 
vienok iš jų nereikalauta afi- 
deivitų, jog juos užlaikys tie, 
kurie atvyko čia pirmiau; ne
reikalauta iš jų nė imigracijos 
vizų, nei proto tyrinėjimų, nei 
kvotimų ar jie moka rašyti ir 
skaityti, nei gi gimimo, vedi
mo ir policijos paliudymų.

Kai ateiviai atvyksta dabar.
Jie turi turėti tuos dalykus 

dabar. Jie gali laukti mėne
sius ir metus, kadangi neįsten
gia gauti šių dokumentų. Jie 
gali būti sulaikyti kelionėj dėl 
ligos. Kur jis apsistos? 
Pas koki daktarą jie turi eiti? 
Kaip turi jie išnaujo paduoti 
aplikaciją, kada pasveiksta? 
Jeigu atsiranda tokių, kurių* 
neįsileidžiama Amerikon per il
gą laiką — kokia jauna bejė
gė ypata —p kaip gali jos šei
myna, gyventi Amerikoj, rūpin
tis jos likimu svetimoj Šalyj,— 
šalyj, kurios, rasi, ta šeimyna 
niekuomet nematė. Tokių atsi
likimų pasitaiko.

Kokia nors įstaiga Chicagoj, 
padedama tam tikrų įstaigų ki
tose šalyse, turi pagelbėti to
kiems žmonėms.

IMIGRANTAMS APGINTI 
LYGA

Tarnauja svetimšaliams (ar
ba giniusiems svetimose šaly
se) jau 19 metų. Ji turi susi
siekimo su 38-ių tautų atsto
vais.

Kreipkitės i lygą, jei naujai

atvykusiems reikalinga pagel- 
bos, arba jei jums reikalinga 
informacijų, kurios liečia Ame
rikos pilietybės ir įvažiavimo 
Amerikon klausimus.

Ofisas: 824 So. Halsted st.
Tel. Havmarket 6371.*

Motery Derby Pararia 
Coliseume

, < f i w
Gegužės 27 d. Coliseume, 

Wabash avė. ir 16 gatvė užsi
darys moterų dirbinių paroda.

Beliko tik dvi dienos. Laiko 
mažai. O tuo tarpu patartina 
juo didesniam lietuvių skaitliui 
atlankyti ją, nes ištikro yra ko 
ten pamatyti. Yra ko pasimo
kinti.

Mums, ‘lietuviams gali pasi
rodyti labai įdomus ir artimi 
eksponatai, kuriuos turi paro
doj švedės, norvegės, suomie- 
tės ir čechės moterys. Mat lie
tuvių moterų darbai turi daug 
giminingumo suminėtų aukš
čiau šalių moterų dirbiniams.

Įdomu betgi prisižiūrėti sve- 
timesrių mums šalių moterų 
darbams. Juk iš tų dirbinių 
galima gauti gan aiškios nuo
vokos apie pačius šalies gyven
tojus, bent apie tam tikras jų 
proto ir sielos ypatybes. O tai 
yra įdomu.

Be to, dienomis, regis apie 2 
vai. po pietų, ir vakarais, pra
dedant 7:30 v. v. išpildoma 
turtingi įvairumu ir dalyvau- 
jančiomis programe jėgomis 
programai.

Ant kiek tie programai yra 
turtingi galima spręsti iš to, 
kad juose pasirodė ne kartą 
pagarsėjusi Chicagos operos 
dainininkė Pavlovskaja.

Jau jei ne parodos pažiūrėti, 
tai išpildomu programų pasi
gėrėti verta yra atlankyti ši 
paroda. — Reporteris.

Laiškai Pastoje
šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjj paštą (Clark
ir Adams galvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
iow” lobej nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa 
Žymėta. Laiškus paštas laiko 
ik keturioliką (Lenų ihIo pa

skelbimo.
501 Ambrozus Kaži m i ras
503 Bakšiui Dom
517 Dombrauskis Jonas
529 Galdikui Feliksui
532 Grinonoi Marijonai
540 Jakaitis Frank T
542 Jonaitis Magdusi
551 Kriaučiūnas Antanas
551 Kvederaitė Emilija
561 Majauskas Alenksandra
566 Meškenas Adamas
572 Ogorato Elzbieta
574 Pochukas George
575 Petronieni Emilija
576 Petryba Frank

Laiškai Naujienų Ofise
Antanaitis J 
Arlanskis J 2 
Andęlong J 
Beliackas J 
Baltas C 2 
šeponis J. 
Dambrauskaitė A 
Genioti^ S 
Greitjurgis V 
Gestautienė E 2

Jonelis A
Kaminskienė M
Kudakienė Z
Louckas T
Majauskaitė M
Misunas F
Marcinkus A 3
Orvidas A
Orlin J
Plonienė C
Poškevičius M
Ramanauskas M
Simon
Slusz
Savickai; A
Talmont A
Viskont J P
Wood and Co.
Wasil A

Tarp Chicagos
Lietuvių

Ką matė ir nugirdo
Reporteris
Lijo žuvimis

v—Lijo žuvimis! — nusikva
tos skaitytojas pagautas gar
daus juoko.

Bet Reporteriui teko girdėti 
bent porą žmonių tvirtinant 
tai. '

Vienas artimas “Naujienom” 
žmogus pasakojo. Girdi, netoli 
mano namų yra tuščių lotų luo
mą. Atsikėlėm antradienio ry
te. Pavalgėm pusryčius, žiū
rime: vaikai bėgioja po balą 
ir gaudo ką tai.

Paskui atbėga vienas jų, ką 
tai nešdinas rankoj. Ką neši?

—Nagi žuvytę, mažą žuvy
tę pagavau.

—Kur pagavai? — paklausta 
vaikas.

—Nagi ant tuščių lotų, ba- 
10j.

Paskui daugiau vaikiščių 
taipjau ėmė žvejoti.

Reporteris, abejodamas ir 
kaip įmanydamas mandagiau 
paklausė savo pažįstamą, gal
kartais jo, pažįstamo, lovoj 
prižvejota mažų žuvyčių.

—Ne, ne, girdi. Tikrai luo- 
moj atsirado žuvyčių.

Well, gavęs tokį rimtą už
tikrinimą, Reporteris prisimi
nė, kad jis, būdamas mokykloj, 
yra skaitęs, jog smarkios vėt
ros sukelia milžiniškas vilnis, 
pagauna Vilnių viršūnes su vi
su kuo, kas ten randasi — su 
vabalėliais, su žuvytėmis — ir 
neša kartais keliolika ir keletą 
dešimčrų mylių į sausumą. O 
ten ima lyti lietus žuvimis.

VVell, gal tas pats atsitiko Ir 
pereitą miktį Chicagoj©. Rep.

Brighfon Perk
F. Stasiulis sužeistas

Frank Stasiulis, 4405 S. Fair- 
field avė., plačiai žinomas vie
tos lietuviams real estate biz
nierius, tapo sunkiai sužeistas, 
tas. Jam nulaužta dešine ran
ką aukščiau alkpnės. Nelaįmė 
atsitiko jau pirm savaitės 'lai
ko. Ponas Stasiulis va
žiavo automobiliu. Ant jo už
važiavo trokas.

Sužeistas biznierius ypač 
daug darbavosi apielinkės lie
tuvių spulkai. —Rep.

KAŪJIKNCTS, CWe4?B, TU.

Argo
Gegužės 19 d. pasimirė ge

rai žinomo vietos lietuviams 
biznieriaus Kaminsko žmona, 
Stepanija Kaminskienė, 37 m. 
Paliko vyrą ir du šuneliu — 7 
ir 11 metų amžiaus, 6947 Ar
cher avė. Laidotuvės įvyko 23 
dieną gegužės.

Velionė priklausė prie dvie
jų draugijų: Roselande prie 
Vytauto Nr. 2 ir prie 15 war- 
do politiško kliubo. Grabnešiai 
buvo iš 15 vvardo politiško 
kliubo. Laidotuvės buvo dide
lės: apie 40 automobilių, važia
vo į kapines. Dalyvavusių lai
dotuvėse matėsi iš visų dalių 

^Chicagos, bet daugiausia iš 
Roselando. Mat Kaminskai ilgą 
laiką gyveno Roselande, tai ir 
buvo įgiję daug draugų. Kapi
nėse prie duobės Vincas Poška 
pasakė tinkamą prakalbą kaipo 
atsisveikinimą su velione.

Laidotuvėmis rūpinosi gra- 
borius A. Masalskis, 3307 Au- 
burn avė. Tol. Boulevard 4139.

A. Narbutas.

Bridgeportas
■■ 1 ■ 1 11 —'-n.

Gera duona

Tur būt vienas svarbiausių 
musų valgių yra duona. Nes ir 
poteriuose minima - prašoma: 
“Duonos musų visų dienų, duok 
mums šiandieną”.

Mes nuėję krautuvei! nesa
kom : “Duok duonos visų die
nų”, o tik “duok geros- duonos, 
šviežios, juodos, baltos” ir t. t.

Nedėlioj užėjęs į p. Daugėlos 
krautuvę paprašiau geros ru
ginės duonos. P-as Daugiela 
sako: “Imk, tamsta, šitą duo
ną, ta yra lietuviams geriausia 
duona, nes ji yra iš grynų ru
gių miltų.”

Jis man papasakojo, kaip ta 
duona yra ^padaroma. Esą, nu
perka čistus rugius, perleidžia 
per arpą, kepėjai, turi motori
nį malunuką, tai sumala grū
dus į miltus, — na, ir jau. ke
pa duoną.

P-as Daugiela sako, kad di
dis kreditas priklauso p. Eval
dui tokios duonos sumanytojui.

Pasižiurėjau į “lebelį”. Ten 
parašyta: “European Style Ba- 
kery Shop, Phone Boulevard 
5018, J. Mosgers, 811 W. 33rd 
St.” Sakau: “Juk ten buvo p. 
Simbolio keptuvė.”

“Taip, bet dabar jau Juozo 
Mosgerio. Jis nuo Simbolio at
pirko”, paaiškino p. Daugiela.

Iš tikrųjų p. Mosgers duona 
yra gera ne tik mums Lietu
voj augusiems, bet ir čia gi- 
miams ji patinka. Pavyzdžiui, 
mano gera viešnia (čiagimė 
mergina), kuri buvo porai die
nų pas mane sustojusi, kitos 
duonos ir nevalgė, kaip tik p. 
J. Mosgers. Nuo savęs patar
čiau lietuviams pamėginti Mos
gerio ruginės duonos, ypač 
tiems, kurie turi prastai virš
kinančius vidurius. Tokia duo
na tikrai yra sveika valgyti.

J. Grušas.

Town of Lake
Į policijos stotį, kuri randa

si, 47th and Paulina st., tapo 
sugrąžintas buvęs seniau šioj 
stoty j policijos kapitonas Ste- 
belton. Pasak žmonių, kurie jį 
pažįsta, jis esąs doras žmogus, 
prielankus lietuviams.

Potvynis ant Town of Lake
Smarkusis lietus, lijęs nak

tį iš pirmadienio į antradienį, 
užliejo daugelio namų kelnores. 
Kai kurių namų kelnorėse pri
bėgo vandens 5—6 pėdų gilu
mo.

Sudegė Armouro tvartas
Naktį iš pirmadienio į antra

dienį, kaip pasakojo town of 
lakiečiai, apie kokią antrą va
landą, pasigirdo trenksmas, lig 
šūviai, lig sprogimas. Paskui 
stokyardai nušvito. Liepsna 
prasimušė viršun. Tai užsidegė 
Armour kompanijos tvartas,

bBZh ........................ ..

DA2YKIT NAUJAI SU
“DIAMOND DAŽYVEMIS"
Tiktai įmerkit dėl Spalvos 
arba pavirinkit dėl Dažymo

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 rųšies — ir pa
sakykit aptiekoriui ar materio- 
las kurį norit dažyti yra vilno
nis ar šilkinis, lininis arba mai
šytas.

kuriame laikyta avelės ir paša
ras gyvuliams.

Vietos gyventojai tvirtina, 
buk ir avelių sudegę. Iš kitos 
pusės, didlapiai praneša, kad 
gyvulius pavykę išgelbėti. Su
degęs tik pašaras ir gaisras 
padaręs nuostolių į $25,000 
kompanijai.

Buyo pavojaus, kad gaisras 
peršoks į kitus trobesius. Te- 
čiaus sunkus ugniagesių dar
bas ir drėgni nuo nakties lie
taus kiti trobesiai nedavė gai
srui išsiplėsti.

Manoma, kad gaisras kilęs š 
žaibo smūgio. — Reporteris.

Tiktai 4 Dienos 
Liko

Marųuette Park
Smagų šeimyninį* vakarėlį— 

ar, kaip sakoma, Bunco Parly 
— turės šiandie p-nia Petrai- 
tienė, savininkė Beauty Parlor, 
5219 Wcst 69 St. Tikimasi, kad 
dalyvaus gražus būrys svečių. 
Pelnas eis gydymui jos sunaus, 
kuris serga džiova ir šiuo laiku 
randasi ()ttawa, III. Tuberku- 
liozo sanatorijoj.

- • Renorter

West Sidės Parkai
West Sidės $10,000,000 bandų 

išleidimas.

Pirm pusantrų metų Dr. 
John Dili Robertson, West Side 
parkų komisionierių tarybos 
prezidentas, sušaukė susirinki
mą iš 250 tos apielinkės žymes
nių biznierių ir profesionalų 
tikslu užbrėžti programą pa
gerinimams, kurie butų didžiai 
naudingi šiai apielinkei. Drau
gė su šia patariama j a taryba 
koperavo ir veikė kuone visos 
apielinkės biznierių asociacijos. 
Jos užgirė planus, kurie buvo 
įteikti Illinois legislaturai.

Reikalingi pagerinimai.

Pągerinimai, kuriuos mano
ma padaryti, yra tokie: pra
plėtimas esamųjų bulvarų, nu
tiesimas naujų bulvarų West- 
sidėj, nauji trobesiai ir patai
symas senųjų, pataisymas ap
tarnavimo elektra, ir daug ki
tokio remonto.

Ypatingos' domės buvo krei
piama į tai, kad visi tie patai
symai ir pagerinimai atseitų 
juo pigiau, kad jie butų juo 
nioderniškesni ir juo geriau 
atsakytų savo tikslui.

West Side seniausia 
Chicagos dalis.

Daugiau kaip pusė Chicagos 
žmonių gyvena West Sidėj. 
Bet nežiūrint to, ši miesto da
lis buvo labiausia apleista. Kart 
kartomis West Sidės gyvento
jus kviesta balsuoti už išleidi
mą bondsų įvairiems Chicagos 
miesto reikalams, — bondsų, iš 
kurių West Side neturėjo tie
sioginio pelųo.

Antrą pusę vertus, tiek Lin
coln parko apielinkė (šiaurinė 
miesto dalis), tiek pietų parkų 
apskritys tapo išvystyti taja 
pasekmė, jog rcal-estalų vertė

GYDO
Kraujo, orios, chroniškas 

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedi- 
lioi nuo 2:30 iki 4:80 po pietų

REZIDENCIJA;
2226 Marškai] Blrd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

na
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Laike kurių galite gauti 
Puikias ir naudingas dovanas 

Didžiausia “Fishing Party” užsibaigs

Subatoj, Gegužio 28
Mes norėtumėm gauti nuo jūsų bankinį 
biznį, kurį dėl jūsų atliksime kuogeriausiai. 
Atsilankykit šiandie arba rytoj, pėtnyčioj 
arba subatoj. Subątoj, gegužio 28, bus duo
damos didžiausios dovanos. Gal jus busite 
vienas laimingiausių kostumerių šios ban- 
kos?

| CENTRALTSTBANK
■ 1110 West 35th Street

CHICAGO, ILLINOIS

gu West Sidėje, į kurią prade- mas pasiekia namus, kuriuose 
ta žiūrėti lyg į kokį Chicagos dreba indai virtuvėse ir virtu
užkampį atmatoms.

Tikrenybėj West Side yra 
Chicagos nugarkaulis. Tai y- 
ra seniausia miesto dalis. Daug 
metų atgal Ashland, Jackson ir 
VVashington bulvarai skaitėsi 
tarpe puikiausių Chicagos re
zidencijų apskričių. Vėliau 
žmonės ėmė keltis į šiaurę ir 
į pietus, tos miesto dalis pra
lenkė vakarinę dalį savo plėti
mus!.

lik daugelis sodnų (parkų') 
šioj miesto dalyj išgelbėjo ją 
nuo visiško sunaikinimo ir pa
siliko tuo svarbiu veiksniu, ku
ris palaiko real-estatų vertę.

Nauji bulvarai reikalingi.
Nuo to laiko, kai užėjo gady

nė automobilių ir motorinių ve
žimų, kilo “būtinas reikalas pa
daryti gatves platesnes ir pa
čių bulvarų patalą sutvirtinti. 
Šie bulvarai buvo nutiesti leng
viems arklių vežamiems veži
mams. Net sunkesnieji veži
mai neleista seniau važiuoti 
jais. Šiandien viskas pasikeitė. 
Ir pasekmė yra ta, kad gatvių 
ir bulvarų patalą automobiliai 
ir trokai lengvai sulaužo. Ir 
visos gatves, kurių patalas bus 
klojamas ateityj, privalės bū
ti klojamas ne ploniau, kaip 8 
coliais konkreto. Tatai duos 
automobiliams ir trekams pa-* 
kankamai tvirtą pamatą ir su
stabdys namų drebėjimą, dėl 
kurio dažnai tenka skundų ge
dėti.
Jackson bulvaras, pavyzdžiui, 

yra visai siaura gatvė. Kuo
ne. visas jos patalas sulopytas. 
Kai vežimas rieda ja, gatvės

■ pamatas dreba ir tas drebčji- riu ir žemę gauti.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOMETR1STA8

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAI
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 So. Ashland Avr.
Boulevard 75b£

’9
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vių kamaraitėse ir krinta že
myn paveikslai nuo sienų. Vie
nintelis būdas pataisyti šią ne
pakenčiamą padėtį, tai nuklo
ti gatvės tvirtu, bent 8 colių 
storio patalu.

(Pabaiga bus)

Juokai
KAVINĖJE

Ką gali reikšti vokiečiui 
nacionalistų peštynes su komu
nistais Berlyne?

—Man rodos, tai tik kariš
kai lavinasi, kadangi A-ntauta 
karo manievrų neleidžia.

VALGYKLOJE
—Gul kiaulienos šmočiuką 

valgysit?

—Nežinau, būt neblogai, bet 
jinai lyg atsiduoda kažkokiu 
kvapu. Senai kiaulę pjovėte?

—Argi aš privalau ją pinu
ti? Pati padvėsė.

PAŠNEKESYS PALEI 
JUODUPĘ

—Sakyk, kas yra didžiau
sias apsileidimas?

—Mano nuomone, didžiausiu 
apsileidimu reik vadinti, jei 
valsčiaus raštininkas, naujokų 
sąrašą sustatinėdamas, pamirš
ta pats save įtraukti.

—Taip. Na, o kas yra di
džiausia gudrybė?

Didžiausia gudrybė yra, ka
da aukščiau sakytu budu save 
pamiršęs, suranda būdą pasi
daryti Geležinio Vilko savano-
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BRONISLOVAS DAŠKUS

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
gegužio 24 dieną, 4:00 vai. ry
to, 1927 m., sulaukęs 40 metų 
amžiaus, gimęs Kauno rėdybos, 
Kėdainių apskričio, Krakių pa
rapijos. Mikniūnų dvaro. Išgy
veno .Amerikoj 20 metų. Pali
ko dideliame nubudime moterį 
Teodorą, po tėvais Makauskai
tę, I dukteris: Oną, Zofiją, 
Bronishivą, Julijoną, sūnų Vla
dislovą ir gimines. O Lietuvoj 
t>i*olj jPimnQ ir seseris. Ku-
nūs pašarvotas, randasi 4145 S. 
Maplevvootl Avė. i

LaitUituvfs įvyks Sukatoj, Į 
gegužio 28 dieną, 8:CO vai. ryto -* 
iš namų į Nekalti Prasidėjimo ' 

>tjos bažnyčią, kurio- l 
;Įėduiingoo pamaldos > 

o iš ton bus įl 
Kazimiero ka- L

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas

Announcements
Pranešimai

Jaunuolių Orkestras rengia "Tca 
Party” seredoje, gegužės 25 d.. 8 
vai. vakaro, Mildos svet., ant 32 ir 
Halsted gatvių. Visi nariai ir jų 
tėvai ir draugai yra užkviesti da
lyvauti. —Jaunuolis.

Furnished Rooms
RENDAl kambarys prie mažos šei

mynos, dėl vaikino, 1 lubos .
4034 So. Rockvvell St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
NamaLžemft Pardavimui

je atsibus
už vėliono sielą 
nulydėtas į 
pi nes.

Visi A. A 
r.ės, d raugai 
nuo?ir<lžiai kviečiami 
iai lo'uvėsc ir suteikti jam pas- 

i.ii patarnav mą ir atsisvei- 
k’nimą.

Nubudę liekame, 
Moteris, Dukterys, 
Sūnūs ir (ūminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
be rius Eudoikis, tel. Yards 1741

B. Daškaus giml- 
r pažįstami esat 

dalyvauti

ALT. Sandaros seimas 
Auditorijos svetainėje, 
džiūt bu:

’ ienom b-
; rog "imu ir šokiais 
;5 diena biržei‘o — 
litoi ij< s svetainėje, 
'ima gauti i'.kalno 
Pctraibo ;ę 2519 V 
(tol. Hemlock 6211) ir 
Katkevičienę, 2859 W.

įvyks
Posė-

’-uiKictus s.i 
rengiam i 
tip d A i-

p-n n
69 

p-nią 
40th

SLA. 6-to apskričio konfe
rencija

VI N( E NT A S MILI AUS K AS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
po sunkis operacijos gegužio 21 
<1., 6H vai. po pietų, 1927 m., 
sulaukęs 57 metų amžiaus, gi
męs Gižų kaime, Gižų parapi
jos, Amerikoj išgyveno 35 me- 

Paliko dideliame nuliudi- 
nioterj Maiijoną, dukterį 

brolį M. 
o Lietuvoj 

Ku-

me
Oną, sūnų Vincą ir 
Skistimą Amerikoj, < 
seną motinėlę ir 2 seseris, 
nas pašarvotas, randasi 
Canalport Avė.

laidotuvės įvyks seredoj, ge
gužio 25 dieną, 9 vai. ryto iš 
namų j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Vincento Miliausko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
ranti laidotžtuvėsc ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, sūnūs, duktė, 
posūnis ir podukra.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Skudas, Tel. Roosevelt 
7532.

Tel Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

GKABORIUS

3307

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

Aubum Avė.
CHICAGO, ILL.

ir 
kad

S. D. LACHAWICZ !
Lietuvis Graborins 
ir Balzamuotojas 

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

Patarnauja laido
tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at- 
dŠaukti, o 
darnu busite 
nėdinti.

Tel. Canal 
ir 2199

mano 
užga-

1271

VVETZEL & PETERSON
GRABORIAI

Privatiški Ambulansai
408 N. Sheridan Rd.

VVaukegan, III.
Phone 95

J.F.RADZIUS
Pigiaaria* Lietavia 

Graboriaa CUcagoje 
l^idotuvčM patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų iidirby- 
stta.

OFISAS)
H68 W. 18th St.
Tei. Canal 6174 

SKYRIUS:
3288 S. Halsted St 

Tel. Blvd. 4068

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

teprašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos Bankai

Joniškiečių L. K. Kliubo išvažia
vimas įvyks nedėlioję, gegužės 2!) 
<l:cn.), t>. .1. S vieko (|>rio
tautiškų kapinių). Pradžia II viii, 
iš ryto. |žahga veltui, 
ka, įvairus 
laimėjimais 
auoširdži i

11
Bus ir.uzi- 

žaislai, dovanos su iš- 
ir programas. Visus 

užprašomo dalyvauti.
Rengėjai.

, RUIMAS rendai vaikinui arba 
vedusiai porai. Yra visi patogmhai. 
Taipgi rendon fialas 6 kambarių, 
karštu vndeniu šildomas. 3425 S. 
I.CHVltt st.

RENDAI kntnbnris. Kąmbaris 
šviesus ir didelis. 2 lubos. 3304 S. 
Morgan st.

PARDAVIMUI arba mainymui 4 
kambarių apartmentas, garu šildomas 
lovos sienose, 2 karų mūrinis gara
žas. North West kampas 65 ir Mo- 
zart St.

Šaukit savininkę
Crawford 4451

PARDAVIMUI storas kendžių, ei- 
ga r , notion, mokyklos icikmenų, ice 
cream. žurnalų, prie pat mokyklos, 
3 ruimai pragyvenimui. Parduosiu 
pigiai ir greita', nns moteris susirgo.

A. RUSECKAS,
3537 So. Wallaco St.

Tel. Yards 0196.

turi būt parduota į 10 dienų 
laiko. Savininkas išvažiuoja į 
California ir liepė parduot už 
pusę kainos kiek yra 
verta.

9 dideli kambariai, štimu 
apšildoma, maudynes, cenjenti- 
nis l)eisrr.<ntas, extra ice cream 
ir užkandžių stotis su visais 
įrengimais ir staku; senai iš
dirbtas biznis, garažas 2 karu, 
vištiuinkai 1 >4 akro žemės, z art z
!50Xzlfh) pėdų dydžio, su la
puotais medžiais ir krūmais, 
tint Archer avė. Stritkarių li
nijos ir cementinio kelio. Tik
rai yra aukso mainos tam, kas 
ąpsipažinęs su tokiu bizniii. 
Kaina tiktai $23,000, verta du
beltai daugiau, tik pusę (V2) 
reikia įmokėti. Važiuok kaip 
greit gali ir pamatyk

S. P. KAZVELL & CO. 
Archer avė. ir Spring str.

P. O. Willc*w Springs.
Tik puse mylios į vakarus 

nuo Kean avė.
GEBIAUSIS TBANSFER KAM
PAS. Pačiam viduryj Spring 
Forest, III., kampas Archer 
avė. ir lOOth Avė. 82X175 pė
dų su namu, 9 kambariai ir 
beismentas. Labai tinkama vie
ta gasolino stočiai ir automo
bilių assessori ir tire Štorams. 
Kaina greitam pardavimui tik 
$12,500.
giau, tik puse reikia įmokėti. į 
Atvažiuokit ir persitikrinkit.

S. P. KAZVELL & CO. 
Archer Avė. & Spring St.

P. O. Willow Springs.

Miscellaneous
įvairus

APSIRENGKITE GRAŽIAI 
Turėsit pasisekimą

Geros rųšies vyrų apr&lalai. Di- 
delis pasirinkimas visokių mierų

tikrai Į VVilson Bros, marškinių, apatinių, 
nosinių, kaklaraiščių, pančiakų dir
žų petnešų, Portis Bros, skrybėlių, 
kepurių ir darbinių aprėdalų.

BARNEY PETKAS
4171 Archer >>. !•-,. Cor.

Bichmond St.

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. Jvcdam elektros Ura
tus, motorus, taisom elektros reik

menys, Glečerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (no) inc.)
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7452

For Rentgeg. 26 d., Kapclionijos
I \V. Mirųuelle Itoad, 

k ilor.ijos politi- 
mėneslnis su trinkimas.

... vi u kviečiami dalyvau
si! irlnkime. Prasidės 7:30'arba dentistui, real estate.

K< tverge 
name, 231 
įvyks lietuvi'? 
kos kliubo 
Visi n iriai 
t i šiame 
vai. vakare. —Vaidyba.

VARIETY STORE par
davimui arba mainymui, su 
dideliu nauju staku, naujoj 
gražioj apielinkėj, mainy
siu ant namo arba kitokio 
biznio.

Telefonuokit
Yards 4669

RENDON OFISAI
4 of’sai ir žmonėm;) susieiti kanjba-i 

rys. Labai patogi vieta gydytini i 
Kampi

nis namas prie didelės bizniavus gat-; 
vės, 2 lubos, naujos mados elektros 
fikčeriai, šiltas vanduo. Yra viskas 
kas reikalinga prie tokių profesijų. 
Privažiuoti North VVestern Ry. Co., 
prie pat Medison gatvės ir Melrose

1 Park busai prio pat durių. Yra daug 
Dombrou, nut" rasi.” lietuvių, bet tokių profesionalų nėra.

2 Broadvvay, 
Melrose Park,

Tel. Melrose Park 624 arba 4470

Brighton ?ark. — Keistučio Kliu- 
l)o Dramos Skyriaus susirinkimas 
iv\ks trečiadieny, gegužės 25 d., 
McKinley Park svet., VVestern blvd. 
ir 39-la galvė. Pradžia lygiai 8 v. 
vakaro. —S. I

SLA. 6 apskričio (to,' ku/isi 
nusikratė bolševikų jungą) 
konferencija įvyko pereitą sek-j 
madienj, gegužės 22 d., Mildos 
svetainėje. /Atstovauta 7 kuo- . ... 1 VyKS nųiuuuj, vivftu
pos. Atstovy buvo j 30. Vienus į tfilclus svetainėj, s v. 
svarbiausią klausimą, iškeltų i 
konferencijoj, I 
organizavimo klausimas. Ap
skričio valdyba šiuo klausimu 
patiekė planą, kurį konferenci-1 
ja priėmė ir įsakė 1 _ 
valdybai pasiusti į New Yorką, | 
kad Pildomoji 
Taryba užtvirtintų arba atmes- • lykite paskirtu laiku.J. Tamošauskas, sekr tą. Su lyg kalbamu planu, ren-| 
giamosi gauti čerteris jaunuo
lių kuopai.

Konfęrenci jai pasibaigus-, 
moterys, konferencijos dalyvės, 
surengė delegatams vakarienę.

Sandariečhi susirinkimas

Jaunuolių Orkestro Tca Party 
seredoj, Gegužio-May 25 d., 

. v. Visi Jau- 
•iuol ai ir jų draugai esate malonei 

. .. _ • . . , rz.prašomi.buvo jaunuolių Kviečia Rengimo Kom.

Roselnnd. Gegužio 26 d., 8 vai. 
vakaro, Aušros knygyne, 10900 So. 
M chigan Avc., įvyks Lietuvių Dur- 

apskrič.0 Tomkų Namo Bendrovės direktorių 
jsirinkimas. šiame susirinkime yra 

..... - I svarbių reikalų, kurie turi būti ap- 
Susivieni j imo ' svarstyti. Visi direktoriai atsilan-j

A LTS. 25 kp. susirinkimas
įvyks 26 d. gegužės Raymond 
Chapel svetainėje. Bus rinki
mas delegatų ateinančiam 
mui. —Rep.

Brighton Park
Linksmos sukaktuvės

sei

P-nai Jonas ir Elzbieta Spiti- 
’ai, 4C28 So. Maplevvood avė. 
turėjo tikrai linksmas sukaktu
ves penkiolikos metų šeimyni
nio gyvenimo. Sukaktuvės pa
minėta šeštadieny, gegužės 21 
d., salėj 3795 Archer 
kampas Campbell.

P-nai Spitilai sukvietė 
gimines, pažįstamus ir
biznierių. Viso svečių buvo 
125 y pa tos.

avė

savo
daug

P-nai Spitdai kviesdami sve
čius sukaktuvėms per laiškus 
pažymėjo, kad neneštų jokių 
dovanų.

Vakarienė pradėta apie 1 v. 
nakties. Vakarienė buvo nepap
rastai rūpestingai paruoštą. 
Tokia vakarienė lietuvių tarpe 
yra retenybė.

P-nai Spitilai yra prasisiekę 
žmonės. Jie turi gražų namą ir 
gasolino stotį ant Archer avė. 
Abu malonus ir labai 
žmonės.

Ogi toji Cernausko 
—net nepajutom, kaip

Visi velydami p-nams Spiti- 
daug laimės išsiskirstėm.

Buv’s.

svetingi

muzika 
išaušo!

lams
—Ten

Bridgeportas
Jaunulių orkestrą rengiasi 

pramogai.

' Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtaiiu'i

PARDAVIMUI saliuno fixfjres, 
barai, petišinai ir viskas kas reikalin
ga. Atsišaukite 4550 So. Marshfield 
Avė.

EXTRA BARGENAS. Parduodu 
gražią buČernę, geroj vietoj, viso
kių tanių apgyvento]. Turiu par
duoti j tris dienas. šaukite Tel. 
Canal 4942.

PARDAVIMUI grosernė ir viso
kių daržovių štoras. Gera vieta. Tu
ri būti parduota šių savaitę. 3647 
So. Halsted st.

JOSEPH W. GRIGAL
Advokatas

Skelbia, kad jis permainė 
ofiso vietą. Pirmiau buvo 
Ashland Avė., Room 306. 
yra 2243 W. North avė., 1 
Humboldt 6188,

PARENDAVOJIMUI valiausios ma
dos ofisas tinkamas g? dytojui arba 
advokatui. Gera transj ortacija, arti 
karų ir gelžkelio. Nėra toj apielinkėj 
tokios profesijos lietuvių. 2 Broad- 
way, Melrose Park, III., Tel. Melrose 

i Park 624 ar 4470.
savo

„.i N.
Dabar pigini. 1931 Canalport avė. 

fl. Tel.

Pranešimas Bud riko krautuvės 11., 'i i* .* ■ M I I f. I <1 1 /
kostumeriams, rėmėjams, drau- _______L

gams ir visuomenei.

PARDAVIMUI geri show cases

PARDAVIMUI Chevrolet sodan 
automobilius, naujas, visai mažai 
važinėtas. Parduosiu už teisingų 

šaukit po 5 v. vakare 
Tel. Lafayette 1329.

< t- mn-T t__GREITAI parduosiu trijų ketvir-Nuo 1 gegužes, 1J27, Jonas j tadalių lovą, Vernis Martin užbai- 
Mishkus iš darbo tapo prašu- giino, springsus ir matrasą, $1-2. 
ui- i t MioLVua Plokščiu viršų deska, $2.50, kny-lintas ii kad Jonas Mishkus §gputę ,$1.50, 5333 Emerald avc. 
nėra ir nebuvo jokis pnsinin»» ■■
kas minėtos krautuvės.

Širdingai kviečiu su visais; 
reikalais atsilankyti tiesiog j 
krautuvę.

Jos. F. Budrik krautuvė ra-1 'orką, 2332 W. Madison St., 1 fl. 
kandų, pianų ir radio, 3117—21 
S. Halsted st. Tel. Boulevard 
1705—8167.

Sn pagarba, ______
Jos. F. Budrik, savininkas.! Už $50 nupliksite aukštos rų

šies pianą. Mes taipgi turime 
garantuotus 88 notų grojik- 
lius pianus, yra taip geri kaip 
nauji, su 50 muzikos rolelių už 
$75. Atsišaukit šiandie arba 
rytoj iki 9 vai. vakaro arba 
nedčlioj iki 6 vai. vakaro.

American Storago House, 
2216 W. Madison st.

Hui.o, springsus ir matrasą, $1’2. 
Plokščiu viršų deska, #2.50, kny-

Musical Instruments
. ______

UŽ $100 nupluksite mano beveik 
naują grojiklį pianą, su voleliais. 
Matykit savininką šiandie. J. Sop-

$850 vertės grojiklis pianas, su 
benčiumi ir cabinet, $83. 6136 S. 
Halsted st. 1 fl. frontas.

Turime parduoti tuojau

PARDAVIMUI grosernė, pigiai, 
arba mainysiu j lotą. 726 W. 35 St.

PARDAVIMUI pigiai grosernė 
ir daržovių krautuvė; pigi renda, 
$20 su gyvenimui kambariais; ge
ra vieta dėl biznio, priežastį pa
tirsi! ant vietos. 718 W. 120 St.

PARDAVIMUI pigiai saldainių, 
aiskrim storas, su namu ar be na
mo, gyvenimui 7 ruimai, 2 karų 
garažas, 10515 Edbrooke avė., Rose- 
land, III. Tel. Pullinan 10087.

NEPAPRASTAS BARGENAS

Pardavimui bučernė ir grąsernė, 
didelis biznis už pusę kainos nuo 
kontraktoriaus; biznis daromas 
cnsh, randasi Bridgeporto apielin
kėj biznio 
laimės.

centre. Kas pirmas, tas

6927
M. ZIZAS

S. Washtenaw avė.
Hemlock 5526

PARDAVIMUI čcverykų krautu
vė ir čeverykij taisymo šapa,. pi
giai. 8641 Vincbnnes avė.

Personai
Asmenų Ieško

LO-
KO-

IEŠKAU savo draugo taurino 
Andrijausko, turiu svarbų reikalų. 
Prašau jo paties arba kas apie jį 
žino pranešti, busiu dėkingas. Al- 
bin Dauskart, Market Caffe, 289 
Market avė., VVinnipcg, Canada.

IEŠKAU draugo Juozapo Bab
ravičiaus, kuris pirmiau turėjo 
Rosclande bučemę. Yra svarbus 
reikalas iš Lietuvos. Atsišauk ypa- 
tiškai arba laišku. J. 
120 St. Chicago, III.

R., 725 W.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris arba mer
gina prie namų darbo; maža šei
myna, gera mokestis. Mrs. A. Dau
noras, 6131 S. Fairfield avė. Tel. 
Hemlock 7030.

REIKALINGA merginą į “beauti 
shop”. 2 f). 3133 S. Halsted st. Tel. 
Boulevard 1075,

REIKIA 4 patyrusių moterų dėl 
sorlavįnio skudurų. H. Dray, 1447 
Blue islnnd avė.

Jaunuolių orkestros nariai 
ra nutarę surengti sau ir sa-1 

I vo draugams pasilinksminimo i 
Į vakarėlj “tea party.” Vakarė
lis įvyks trečiadienio vakare, 
Gcgužčs-iMay 
svet., 3112 
užkandžiai, 
liuobai, jų 

j toliai yra

Help .Wanted—Malė
i________DarbininkųReikia_______

PROGA
Proga ir vėl beldžiasi i jūsų duris, 

jei jus esate vikrus vyras ir norite 
! tuojau pasinaudoti iš tos progos, yra 

y- , gera proga bile kokiam žmogui page
rinti savo būvį ir subudavoti tikrą ir 
gerą ateitj.

Reikalavimas yra, kad jus būtumėt 
virš 25 metų amžiaus ir kad jus gy
venote Chicagoj 1 metus. Uždirbsit 
kol mokinsitės.

Atsišaukite
Room 522

160 N. U Šalie St.
d., Mildos 

S. Halsted St. Bus 
šokiai ir tt. Jau- 
tevai, draugai-prie- 
maloniai užprašomi 
Jūsų atsilankymas

priduos jaunuoliams daugiau 
energijos, daugiau drąsumo ir 
ištvermes, o ir patys linksmai 
laiką praleisite.

Vakaro pradžia 8 vai. vak. 
Visi jaunuolių draugai bukite.

širdingai užprAšo
Rengimo Komitetas.

Ofisui pasiuntinių vaikinų 
nuo 14 iki 16 metų

Smarkus ir švarus vaikinai 
gali gauti gerai apmokamą 
darbą su daugelio progų atei
čiai. Reikės dirbti visose, daly
se miesto. Atsineš,kit patvirti
nimą savo amžiaus. '

Matyk it

417 S. La Šalie St., Room 125

Vi

Bridgeport PaintinK 
& Hardware Co.

Malevojani ir popieruojam. Užlaikėm 
malevą, popierą, stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMAKC’nNIS, Prez.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bučer- 
nių, Debkatessen, 
Restaurantų, Ken- 

_ džių, Bekemių. Mu-
sų specialumas. Ge- 

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State St

STOGDENGYSTĖ
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trekų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 

Verta dubeltai dau- | dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty- 
unijos darbininkai samdomi.
J. J DUNNE ROOFING CO.

3411-13 Ogdcn Avė,
Phone Lawndale 0114

SAUGIAUSIA VIETA PINIGAMS
Mes parduodam visokia kaina na

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

A. GRIGAS 
3114 S. Halsted st. 
Tel. Boulevard 4899

VI 
iš

ĮSIGIJIMAS NAMO IŠRIŠTAS
Pabudavosim ant jūsų loto bun- 

galbw, 2 flatų arba apartmentinj 
Duosime dėl 15 metų morgičių be 
nuošimčių per 3 metus. Del apsi
saugojimo pamatyk mano planus 
pirmiausiai. Geo. O. Hadwick, kon- 
traktorius ir budavotojas. Phone 
Palisade 3163.

Financial
FinanBai-PaBkoios

H?

HOME 
CONSTRUCTOR

Budavoju namus, garažus, taisau 
senus namus ir darau bile reika
lingus pribudavojimus prie namų. 
Darau rakandus-fixtures ofisams 
arba krautuvėms. Atlieku bile kurį 
karpenterystės darbų. Taipgi įvedu 
apšildymų j namus. Reikale atlikti 
viršpažymėtus darbus kreipkitės 
prie savo tautiečio lietuvio.
HOME CONSTRUCTOR

1739 South Halsted St. 
Tei. Rooseveit b500

Exchange-~-Mainai
GARANTUOTI MAINAI, 5 kam

barių medinė bungalow, karštu van
deniu šildoma, su tuščiu lotu; arti 
gatvekarių. Parduosiu už cash ^ar
ba mainysiu į kokj biznj.

2-jų flatų mūrinis namas — mai
nysiu į biznj arba lotą.

Našlė yra priversta urnai parduoti 
ar išmainyti bizniavo namą ant 
Town cf Lake, yra štoras ir 7 flatai. 
Nepraleiskit tokios progos! Ką turi
te pasiūlymui?

STANKO & NESTOR 
5097 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 6036

Business Chances
Pardavimui Bizniai

GARAŽO biznis su sales ruimu 
pardavimui arba mainymui. Telefo
nuokit Hemlock 6151.

------------------------- --- ——----- ,------
PARDAVIMUI barbernė 8 krėslų 

su naujausios mados įtaisymais. 
Priežastis pardavimo turiu dvi.

7311 So. Halsted St.

PARDAVIMUI ' garažas, daromas 
geras biznis. Sun — Wray Garage, 
1224 W. 69 St.

PARDAVIMUI Ice Cream Parlor 
fixtures, labai pigiai. 2244 W. 23 PI.

BUČERNfi ir grosernė pardavi
mui arba mainysiu j 2 flatų bunga- 
low. Bučernė randasi prie Michigan 
Avė. Pašaukit po 6 vakare. Lafay- 
ette 4287, F. Kellpsh.

Real Estate For Sale
Namai-Žemč Pardavimui

DAR NIEKAD TOKIOS 
•PROGOS NEBUVO 

šiandien ir rytoj 
DIDELIS IŠPARDAVIMAS 
TŲ NAUJOJ LIETUVIŲ
LONJJOJ SPRING FOREST, 

Pirmiau vadintas 
|WILL0W SPRINGS

MAIŽAI TOKIŲ ROJIŠKŲ 
VIĘTŲ YRA apie Chicagą. Vi
siškai skirtina ir nepaprasta, 
gamtiška, aukšti kalnai su di
deliais lapotais medžiais miš
ko; sveikas ir tyras oras gy
venimui.

50X150 pėdų dydžio lotai 
$650. 100x200 pėdų Į/a akro 
lotai $1450. Biznio lotai ant 
Archer avė. $1250. Biznio kam
pai tik po $2500, tinkami ga
solino ir užkandžių bizniui, ku
rie užsimokėtų j vieną vasa
rą už lotus ir stotį.

Visi lotai parsiduoda leng
vais išmokėjimais per 5 metus.

NEAPSAKYTOS PASEKMES 
PIRKĖJAMS šitų lotų padaryti 
be galo didelius pelnus, nes jau 
tik 6 metai iki PASAULIO PA
RODOS, 100 METŲ SUKAK
TUVIŲ MIESTO CHICAGOS 
1933 M.

Todėl per sekančius 6 metus 
lotai šitoj apielinkėj taip smar
kiai kils aukštyn, kad kožną 
metą daugiaus kaip dubeltai 
užaugs pinigai. įdėti.

VAŽIUOK KAIP GREIT GA
LI ir pamatyk šitą puikią ko
loniją arba šauk mumis per te
lefoną:* Prospcct 2102,
atsiųsime automobilių į tams
tos namus dėl parankesnio iš
važiavimo.

S. P. KAZVELL & CO.
6312 S. VVestern avė., Chicago 

Prospect 2102 
SUiBDIVIŽINO OFISAS

S. P. KAZVELL & CO. (Kaz- 
lavvskis) Archer avė. & Spring 
Str., P. O. Willow Springs. 
Tik i/ž mylios į vakarus nuo 
Kean avė.
ROAD HOUSE Willow Springs

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraKtus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

AR JUMS REIKALINGI 
PINIGAI?

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

HILDĄ E. SCHROEDER
10 N. Clark Street 

Tel. Dearbom 4406

Tiktai 3'/z% nuošimčiu 
Be Komiso........ (

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

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

Atdara vakarais iki 9 vai. apart sė- 
tedos ir pėtnyčios.

JEI TIKRAI norite pirkti bučer- 
nę su grosernę ir nebijote daug dirb- 

nes 
Par- 
žmo-

ti, tai atsišaukite tuojaus, 
esu vienas, negaliu apsidirbti, 
duosiu visą arba priimsiu gerą 
gų už pusininką.

Ką turite
5097 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036

PARDAVIMUI grosernč arba mai
nysiu. Ką jus turite j mainus, 

1146 W. Adams St.

-=rr

o mes $250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820 

Phone Central 6260

Miscellaneous
įvairus

KONTRAKTORIUS
Budavoju namus ir taisau 

Pigiai ir greitai 
S. A. ZOLP

IMPERFECT IN ORIGINĄ.L

Sol Ellis & Sons, Inc.
Jobbers Tn

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

Telefonai: Victory 2454
Ci^eros Krautuvė, 4600 W. 22 St.

Tel. Cicero 130.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel. Lafayette 8705—8700

Chicago

Elektros Kontratkorius 
įvedam jdratus j senus ir naujus na
mus.
ir

Taisom. RADIO parduodam 
taisom. Geras patarnavimas ir 

nebrangiai.
Wallin & Cserep 

1435 W. 105th PI. 
Tel. Beverly 9794

Educational
Mokyklos

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

International Barber College 
651—672 W. Madison St. 

arba 109 S. Wells st._j_______________ ________
! MOKINAME

rAng]ų kalbos, lietuvių kalbos, arit
metikos, pilietybės, knygvedystės, 
stenografijos ir kitų mokslo šakų. 
AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 

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

Į 90 DIENŲ UŽ $90 
Galite išmokti Wenzel budu beauty 

.culture pagal valstijos curiculum 
TtHE WENZEL WAY 

! BEAUTY CULTURE SCHOOL 
177 N. State St., 

Room 307, Phone State 1887

AR JUS NORITE

didesnj užmokesnį, geresnes darbo 
<ųlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant ką^tumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
rinus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
tim. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 
dauginus.
FEDERAL AUTO ENGINEERING


