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Maskva kaltina Ang
liją dėl terorizmo

Lenkai areštuoja rusų mo- 
narchistus
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Anglijos kooperatyvų sąjunga 
susideda su Darbo partija

CCopyrt<ht: Pru IBc and Atlantic Photo.)

Scena Long Island aviacijos lauke, kai, rytui vos išaušus, lakūnai Chamberiin ir 
Levine savo “Columbia” mono pianu pakilo skristi per Atlantiko vandenyną, birželio 4 d.

SSSR kaltina Angliją dėl 
terorizmo

Paskelbia visą eilę teroristinių 
aktų Rusijoj, kurie buvę pa
pildyti Anglijos įsakymu

MASKVA, birž. 9. — Sovie
tų valdžia išleido ilgą — dau
giau kaip pusantro tūkstančio 
žodžių — pareiškimą, kurs yra 
tiesiai kaltinamasai aktas prieš 
Angliją. Dokumente paduoda
ma visa eilė politinių atentatų, 
pasikėsinimų, sprogdinimų, pa
degimų ir kitokių terorizmo 
aktų Sovietų Sąjungos žemėje, 
kurie buvę papildyti tiesiai 
Anglijos įsakymu.

Kai kuriuose atsitikimuose 
yra įmaišytos Franci ja, Estija, 
Suomija ir Lenkija, tečiau jos 
dėl to nekaltinamos.

Sovietai kaltina Angliją dpi 
jos politikos, kuri** sparčiai ve
danti į karą prieš Sovietų Res
publikų Sąjungą, ir pareiškia, 
kad valstybės politinė policija 
sugebėsianti išvalyti kraštą 
nuo jo priešų. Tas pareiškimas 
rodo, kad priešams išnaikinti 
“čeką” sustiprins savo dar
buotę.
Paduodama ilga eile teroristi

nių pasikėsinimų, papildytų 
nuo 1925 metų iki šio menesio. 
Tarp aukštų sovietų valdinin
kų, kuriems norėta atimti gy
vybes, yra Sovietų Sąjungos 
ministeris pirmininkas Rikov, 
generalinis komunistų partijos 
sekretorius Stalin, komunistų 
internacionalo pirmininkas Bu- 
charin, Ukrainos sovietų res
publikos prezidentas Grigory 
Petrovsky, Ukrainos premje
ras Vlas čubar, ir daug kitų 
aukštesnių ir žemesnių vaidi
ninkų, ypač “čekistų”.

Anglijai prikišamas ir sovie
tų ministerio Voikovo nužudy
mas Varšuvoje, ir “Izviestija” 
dėl to sako:

“Mes tūkstantį kartų turėjo
me teisybės sakydami, kad 
tikrąjį Europos taikai pavojų 
sudaro Londonas, šiandie Lon
donas yra tokia vieta, kur 
kiekvienas už pikčiaus} savo 
darbą prieš Sovietiją gali gaut 
nuodėmės atleidimą.”

Keturi darbininkai už
simušė pastoliams 

sulužus
NEW YORKAS, birž. 9. — 

Užsimušė keturi darbininkai, 
nukritę devynis aukštus že
myn, sulužus pastoliams, ant 
kurių sulipę jie dirbo. Nelaimė 
atsitiko ardant seną namą ties 
Park Place ir Church st.

Visuotini rinkimai 
Airijoj

DUBLINAS, Airija, birž. 9. 
— Šiandie Laisvoj Airių Vals
tybėj eina visuotini rinkimai. 
Seimo 152 vietoms išstatyta 
arti 400 kandidatų. Rinkimų 
rezultatai bus žinomi tik po 
kelių dienų.

Areštai Lenkijoj ryšy su 
sovietų ministerio Vol

kovo nužudymu
VARDUVA, birž. 9. — Len

kijos vyriausybė daro pastan- 
’gų susekti, ar devyniolikos me
tų amžiaus gimnazistas Boris 

Į Kovarda [telegramos jo vardas 
įvairiai paduodamas: Kovra- 
da, Kovceda, Kovarda] savo 

* iniciatyva padarė. atentatą 
I prieš sovietų ministerį Volko
vą, ar jis buvo tam tikro mo- 
narchistų sąmokslo įrankis. 

Del tos prižeasties policija pa
darė kratų monarchisttj rate- 

fliuose. Penki monarchistai 
buvo suimti Varšuvoje ir dvi

dešimt devyni Vilniuje.
Tarp areštuotų yra ir Gorlo- 

vas, rusų labdarybės draugijos 
pirmininkas, apie kurį kalia- 
ma, kad jis esąs asmeninis did- 
kunigaikščio Nikolai Nikolaje- 
vičo, pretendento į Rusijos' sos
tą, atstovai

; Aplamai Varšuvoje manoma, 
kad nors sovietai tur būt rei
kalausią, kad Borts Kovarda 
butų mirtim nubaustas, santy
kiai tarp sovietų Rusijos ir 
Lenkijos veikiausiai nepairsią.

Trys asmenys sužeisti 
traukinio kolizijoj

ROCILESTER, N. Y., birž. 9. 
— Greitasis New York Cent
ral traukinys, ėjęs iš Cleveian-1 
do į New Yorką, praeitą nak 
tį įlėkė čia į du Pullmano va
gonus, stovėjusius šalutiniuose 
bėgiuose. Tuose vagonuose, ku
rie turėjo būt netrukus prika
binti prie einančio į rytus trau
kinio, miegojo pasažieriai. Vi
si jie |nivo išmesti iš lovų ir 
trys skaudžiai sužeisti.

Didesnės katastrofos neatsi
tiko tik dėl to, kad greitasis 
traukinys ta vieta ėjo visai pa
maži. 1

$100,000 aliejaus gaisro 
nuostolių

SAN PEDRO, Cal., birž. 9.— 
Praeitą naktį VVilmingtone ki
lo Union Oil kompanijos refi- 
nerijoj milžiniškas gaisras, 
kurs tečiau po dviejų valandų 
kovos buvo suvaldytas. Gaisro 
padaryti nuostoliai siekia dau
giau kaip 100,000 dolerių.

Rado negyvus tėvą, 
sūnų ir kunigą

SIIEBOYGAN, Wis„ birž. 9. 
— Bethlehem liuteronų bažny
čios kunigo Wambsgasso na
muose šį rytą rado negyvus pa
tį kunigą ir jauną Walterą 
Doeringą. Jie buvo nužudyti. 
Kiek anksčiau prieš tai buvo 
rastas savo namuose negyvas 
Frank Doering, Waltero Doer- 
ingo sūnūs.

Policija mano, kad Frank 
Doering nužudė kunigą Wamb- 
sganssą ir savo sūnų, o parėjęs 
namo pats nusižudė.

Anglijos kooperatyvai su
sijungia su Darbo Partija
LONDONAS, birž. 9. —Ne

žiūrint konservatyviųjų ele
mentų priešini'mos, Anglijos 
kooperatyvų sąjungų kongre
sas nutarė susidėti su Darbo 
partija. ^Konservatyviųjų at
stovų pasiūlymas, kad susidė
jimo su Darbo Partija klausi
mus butų pavestas visuotinam 
narių balsavimui, buvo atmes
tas.

Tai yra milžiniškas organi
zuotų Anglijos darbininkų lai
mėjimas. Pasak darbo unijų 
vadų, tuo kooperatyvų prisidė
jimu prie politinės Darbo par
tijos išmušami dantys valdžias 
pateiktam įstatymui darbo uni
jų veikimui suvaržyti ir už
ginti unijoms remti pinigais 
politines Darbo partijos kam
panijas.

Kokios Darbo partija jėgos 
dabar įgyja, parodo šie skait
menys: Anglijos vartotojų ko
operacijos draugijų sąjunga 
turi 1,300 draugijų su bendru 
6,000,000 narių skaičium* Ko
operacijų įstaigose dirba viso 
170,000 darbininkų. 1923 me
tais kooperacijos darė 350 mi- 
lionų svarų sterlingų (1,250 
milionų dolerių) vei*tčs biznio 
ir turėjo 495 milionus svarų 
sterlingų (2,475 milionus dole
rių) banko apyvartos. Jų kapi
talas siekia 150 milionų svarų 
sterlingų (750 milionų dole
rių).

■ ra x#tiioja regu- 
laį susisukimą oru per 

Atlantiką
BER.LINAS, biiž. 9. —Char

les A. Levine, kurs su (Baren
ce 1). Chambcrlinu atsklido 
iš New Yorko į Berliną, pla
nuoja įsteigti regulailinę oro 
tarnybą per Atlantiką. Tam 
tikslui busią vartojami aero
planai, kurie galėsią gabenti 
2,000 svarų svorio.

Levine sako, kad jis pasi
rengęs įdėti į šį projektą 2 mi- 
lionu dolerių, ir tikis, kad su
manymą įkūnyti busią galima 
per metus laiko.

BAISUS NITROGLICERINO
SPROGIMAS

I>u žmonės užmušti, daug su
žeistų; 3 namai suardyti

BUTLER, Pa., birž. 9. -
Vieškely ties Liek Hill, penkias 
mylias nuo Butlero, šiandie 
eksp’iodavo didelis netrigliceri- 
no vežimas. Du žmones buvo 
užmušti daugiau kaip dvide
šimt sužeisti, kai kurie pavo
jingai.

Sprogimas buvo taip smar
kus, kad trys Liek Hillo rezi
dencijos buvo sunaikintos, p 
penkiolika kitų namų stipriai 
apdraskyti.

Teismas dėl bandymo nu
žudyt Mussolinį

ROMA, Italija, birž. 9. — 
Šiandie prasidėjo jauno, 27 me
tų amžiaus, italų anarchisto, 
Gino Lucetti, byla. Lucetti kal
tinamas dėl bandymo nužudyt 
Italijos diktatorių Mussolinį 
praeitų metų rugsėjo mėnesį. 
Bylą tardo karo teismas.

Kaltinamasis, kurs tuomet 
metė dvi bombas į Mussolinio 
automobilį, bet diktatorius iš
liko sveikas, o tik nuo sprogi
mo nukentėjo aštuoni pašali
niai žmonės, prisipažino, kad 
jis jau 1923 metais buvęs nusi
taręs Mussolinį užmušti, tik 
negalėjęs kaip reikiant prisi
rengti. Be to jis manęs, kad 
tarp 1923 ir 1926 metų fašiz
mas busiąs visuotinu sukilimu 
nuverstas. Kai šita jo viltis ne
išsipildžius, jis nutaręs antrą 
kartą bandyti.. .....

Lucetti tvirtina, kad atenta
tą daręs jis vienas, jokių pa
dėjėjų neturėjęs ir niekam 
apie savo sumanymą nesisukęs.

Nežiūrint to, su Lucetti kal
tinami dar kiti du asmenys, 
įtariami kaip jo padėjėjai: Le
andro Šorio,T tarnautojas vieš
bučio, kuriame Lucetti gyveno, 
ir Stefano Vateroni.

Japonija taria ištrauki ka
riuomenę iš Piety Kiny

TO K10, Japonija, birž. 9. - 
Kadangi Pietų Kinuose situa
cija visai nurimus, Japonijos 
laivyno departamentas taria 
didumą savo karo jėgų iš ten 
ištraukti. Iki liepos mėnesio 
pabaigos Pietų Kinuose beliks 
nedaugiau kaip 1,000 japonų 
kareivių.

Jeigu dalykai šantunge nepa
blogės, didelę kariuomenės da
lį manoma atšaukti ir iš Tsin- 
gtao ir grąžinti ją į Mandžuri- 
ią.

PROTESTUOJA PRIEŠ JAPO
NŲ LAIVO UŽGROBIMĄ

TOKIO, Japonija,' birž. 9. — 
Japonijos vyriausybė nutarė 
įteikti sovietų ambasadoriui 
protestą prieš užgrobimą japo
nų žvejos laivo Kamčatkos van
denyse. 1

Chicagai ir apielinkei federa- 
inis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš ryto gali būt lietaus ir 
perkūnijų; truputį vėsiau; 
stiprokas žiemių vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
farp 68° ir 84° F.

Šiandie saulė teką 5:14, lei
džiasi 8:24. Mėnuo leidžiasi 
2:51 ryto.

Šiaurinėj Portugalijoj kilo 
neramumai

PARYŽIUS, birž. 9. — Ha- 
; vas agentūros pranešimas iš 
Bajadozo, Ispanijoj, sako, kad 
(šiaurinėj Portugalijoj kilęs 
maištas. Sukilimas betgi buvęs 
netrukus kariuomenės pa
tremptas.
Nugina pranešimus apie suki

limą Portugalijoj

LISABONAS, Portugalija, 
birž. 9. — Portugalijos vyriau
sybe oficialiai paskelbia, kad 
gauti Ispanijoj ir Francijoj 
pranešimai apie lai, buk šiau
rinėj Portugalijoj kilę neramu
mų, esą niekuo nepamatuoti.

Francija prašys Amerikos 
naujų skolos mokėjimo 

sąlygų
PARYŽIUS, birž. 9. — 

Premjeras Poinearė pranešė at
stovų bute, kad jis bandysiąs 
dar išsiderėt iš Jungtinių Val
stijų geresnių sąlygų skoloms 
mokėti, juo labiau, kad jis su
prantąs, jogui parlamentas sko
lų mokėjimo susitarimų su A- 
nierika ir Didžiąją Britanija 
dabartinėje jų formoje vis vie
na nepatvirtinsiąs. Poincare 
pareiškė vilties, kad tai jam 
pavyksią.

1 įsiruošimai pasitikti 
lakūną pulk. Lind- 

berghą
NEW YORKAS, birž. 9. — 

I^akunui pulk. Charles A. Lind- 
beighui ruošiamos negirdėtos 
pasitikimo iškilmės, kai jis ka
ro laivu Memphis sugrįš iš Eu
ropos. Tvarkos žiūrėti laike 
milioninės parado procesijos 
paskirta septyni tūkstančiai 
policininkų.

Pulk. Lindbergh priim
tas mūrininku unijon
NEW YORKAS, birž. 9. 

Internacionale mūrininkų 
(bricklayers) unija nutarė la
kūną, pulk. Charles A. Lind- 
berghą, padaryti savo garbės 
nariu. Jam bus įteiktas gravi
ruotas nario diplomas.

Lindbergh taipgi magias

Be to tarptautine magikų 
brolija (brptherhood of magi- 
cians) savo konferencijoj Ken- 
tone, Ohio, padarė Lindberghą 
savo garbės nariu.

Anglas bandys laimėti 
skridinio rekordą

LONDONAS, birž. 9. Dai- 
ly Mail praneša, kad ateinančią 
savaitę vienas anglų aviatorius 
bandysiąs padaryti skridimo 
be sustojimo rekordą. Aero
planas gabensis gazolino 4,500 
mylių skristi. Lakūnas skri- 
siąs į Aziją. (
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Demonstracijos Maskvoj 
prieš Lenkus

i ---------
Lenkų legacija saugojama su

stiprintos kariuomenės sar
gybos

MASKVA, birž. 9. — Del 
dviejų teroristinių aktų ir dide
lių minių demonstracijų Maskvoj 
prieš Lenkijos legacija, suruo
štų protestui dėl nužudymo 
Varšuvoje sovietų ministerio 
Voikovo, sovietų vyriausybė 
ėmėsi stipresnių saugumo prie
monių.

Vakar nuo pietų iki vidur
nakčio gatves į Lenkų legaci- 
ją buvo pilnos demonstrantų, 
bet stipri kariuomenės sargy
ba neleido minioms prisiartinti 
prie legacijos rūmų.
Trys sovietų valdininkai už

mušti; tramvajus išsprogdin
tas
Po mestų antradienio Vakarą 

bombų Leningrado komunistų 
kluban, kur tuomet buvo laiko
mas debatų mitingas ir kur 
sprogusių bombų buvo dvide
šimt šeši asmenys sužeisti, jų 
tarpe dešimt jaunų moterų, va
kar vėl buvo išsprogdintas 
tramvajus, kuriuo Gudijos po
litinės policijos viršininko pa
dėjėjas Opansky su dviem ki
tais žvalgybininkais gabeno 
nuo Lenkijos sienos į Minską 
vieną lenkų karininką, žval
gybos tarnybos leitenantą Ja- 
nį, įtartą kaip šnipą.

Opansky ir jo asistentai bu
vo užmušti, o suimtasis Įeit. 
Jani buvo pavojingai sužeistais.

Asmenys/ jpadčfuifeji kely 
bombą, kurios progimo tram
vajus buvo sudaužytas, nesu
sekti.

Bušui apvirtus, 1 už
muštas, 30 sužeistų

NEW YORKAS, birž. 9. — 
Praeitą naktį susidūręs su au
tomobiliu Fifth Avė., ties 65-ta 
gatve, busas, pilnas žmonių, 
atsimušė į šalygatvio briauną 
ir apvirto. Vienas pasažierių 
buvo užmuštas, trisdešimt su
žeisti, kurių keletas pavojin
gai. /

PROFESORIUS IR BANKI
NINKAS UŽMUŠTI

MILWAUKEE, Wis., birž. 9. 
— Automobiliui susidūrus su 
traukiniu buvo užmušti Mar- 
‘luette universiteto teisių sky
riaus dekanas, prof. Max 
Schoetz, ir žymus Milwaukee 
biznierius, banko jpirrr įlinkas 
C. Knoernschild. Trečias asmuo 
kartu su jais automobily va
žiavęs buvo sužeistas.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

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

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

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

8. 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.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, 111

k

Lietuvos žinios,
NELAIMINGA MIRTIS

Mariampolės apskr., Javara- 
vos vi., šlavantos upėj vande
ny rastas lavonas vietos ūki
ninko Mascikonio Andriaus. 
Dvi dienas prieš suradimą la
vono Mascikonis su vienu sa
vo pažįstamu dirbo Igliškių 
dvaro miške ir pavakarėj pas 
tą pažįstamą kaime netoliese 
vakarieniavo ir vėliau paėmęs 
kirvį ir lazdą nuėjo namo į 
šlavančių kaimą. Gydytojo 
skrodimu' nustatyta, kad Muš
eikoms nebuvo užmuštas, bet 
įpuolęs upėn, vandeny prigėrė.

SUDEGĖ ŪKIS

Pustapčdžių kaime, Vilkaviš
kio vai. ir apskr. gegužės 10 
sudegė ūkininko Bareikos Vin
co gyvenamas namas, kluonas 
ir tvartas. Gaisro priežastis— 
neąpžiurėjimas kamino. Nuo
stolių yra 18,000 litų.

Monarchistas Klimaitis 
grįžtąs j Kauną

KAUNAS, geg. 20. — Rusų 
laikraštis “Echo” praneša, kad 
Klimaitis vėl sugrįžtąs į Kauną 
gyventi.

Lietuvos atstovybe Če- 
chosJovakijoj panai

kinama
KAUNAS, geg. 20. — Lietu

vos 'Atstovybė Čechoslovaki joj 
panaikinama. Buvęs. Lietuvos 
.t stovas Zaunius grįžta į Kau
ną.

Rumanijos karalius gy
venąs paskutines 

valandas
LONDONAS, birž. 9. — 

Reutero korespondentas Bu- 
chsrcste telegrafuoju, kad Ru- 
manijos karalius Ferdinandas 
kril.'ngai sergąs ir kad jo gy
venimo valandos esą suskaity
tos.

J.kksikos prezidento 
žmona palaidota

MEKSIKOS MIESTAS, birž. 
9. — Didžiausiose miesto kapi
nėse vakar buvo palaidota mi
rusi respublikos prezidento 
Calleso žmona, Natalia. Ji mi
rė Los Aangelese, ir kūnas 
buvo iš ten pargabentas. Lai
dotuvėse, kurios buvo papras
tos ir be jokių bažnytinių ce
remonijų, dalyvavo didžiausios 
žmonių minios.



STRAIrSNIS

Kūdikio Svoris ir Miera

UŽLAIKYK SAVO KŪDIKĮ 

SVEIKU IR STIPRIU
'GEROVĖS SKYRIUS
DEL APRŪPINIMO

MOTINŲ IR'JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS,

' JNSUJTENOS, CKIcajru, m

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Penktadienis, Birž. 10, 1927

TZ’UDIKIŲ sveikatos išsivystymas pri- 
JlY guli daugiausiai nuo maisto kokį jis 
fauna. Jutų Kūdikis turi būt maudomas 

asdien ir maitinamas reguliariai. Jei 
negalit savo krūtimis maitinti kūdikio, tai 
bandykit Borden’s Eagle Brand Con- 
densed Pieną- Tai geriausias kūdikių 
maistas—padarytas iš riebaus karvių pieno 
ir granulated cukraus—specialiai dėl kū
dikių. Rekomenduojamas gytytojų visur 
dėl Jo gerumo.
Jei Jim prlRtųelte mum* lltt) paskelbimą na Jiuq 
vardu Ir adresu, arba prisiusite munts atvirute, 
mes pHslijslnie Jums, dykai, pamokiAimų Juaą 
kalboje kaip penėti justi kū
dikį: talpai valkų knygutę 
ir kitokio* įdomios literatu- 
roa.

Parsiduoda vlaoM 
Vaistinėse Ir gruvernėte.

THE BORDEN COMPANT 
B orderi Building

JŪSŲ KASDIENINIAI VITAMINAI
Kiekvienas reikalauja vitaminų kasdieniniame 

gyvenime. Kur randasi palinkimas prie silpnų kau
lų arba negerų dantų arba kitų žymių dėl badavimo 
stokos vitaminų vaikuose arba ir suaugusiuose žmo
nėse; tie lengvai pagauna kosulį, slogas ir panašius 
užsikrėtimus.

S€®IH EMUISION 
yra turtingas vitaminais cod-liver aliejus, yra didelė 
pagelba. Jos suteikia kunui sveikatą iš cod-liver 
aliejaus vitaminus labai skanioje formoje. 
Visuomet reikalaukit nuo aptiekoriaus Scott’s 
Eimilsion!

Scott & Lc\vnc, Bloomfield, N. J. 26-50

Alaai. akyriaj* »M lalkM 
nuo laiko ffvlMtMlao r.l-Į

•varto Mayto Ir UaUl

Bridgeportas Atsigrįžkit

Jus surasite, kad HELMARI bus ištikimi 
ir jums.

1 i liks
it rai-

Per visą tą laiką jie buvo ištikimi sau ir 
savo mėgėjams.

“ba-
P<>1>”

The Fainout jVtfn*..

■•'.jp.i/seĄfc

Kiekvienas, kuris kada nors 
vartojo Piisen Gatavai Sumai
šytą Malevą giria ją kaipo 
geriausią, nes ji atlaiko vi
sokias oro atmainas labai il
gą laiką. Šią puikią maišy
tą malevą gabte gauti pa
prastą arba žvilgančią.

Palikit paprastus ir

prie HĘLMARŲVis tos nelaimės, ir niekam 
kitam, kaip tik BridgeportuiJ 
Visos gyvašlės susirinko ir taip 
įprato “Surprise Partijas” tu
rėti, kad senberniam jau ir vie
tos nėra kur pasidėti. Jie pra
dėjo jau neduoti penkinių. 
Bet ir gyvanašlės ne durnos. 
Štai viena gudri gyvnašlč nese
nai nuo 18-tos gatvės “atsimu- 
favo” netoli 35th Place ir Hal
sted st. Ji sun^isli.jo gudriau 
.su senberniais apsidirbti. Užsi
dėjo groeeriuką, popieruku lan
gus ištaisė, visokios rūšies mui
lo, makaronų, keČiapo buteliu-* 
kų pristatė langą; papso ir so
dos taipgi parūpino. O užpa
kalyj tokį gražų nedidelį 
rūką” įtaisė ir “polish 
pardavinėti pradėjo.

Moteris graži, riesta, 
|ma, smagi; moka greitai
pytis, akimis mirkčioti, o sen
berniams ir gyvnašliams to tik 
ir reikia. Susiėjo su kitom ku-» 
matėm, susišnekėjo, kad “Sur
prise” nesiseka, tai reikia reng
ti gimimo vakarėli 29 dieną ge
gužės. Dvi dienos švenčių, biis 
geras biznis. Taip ir padarė. 
Pasiuntė savo seniem drau
gam laiškus ant 13-tos gatvės, 
kad visi pribūtų ir kitus atsi
vestų. v ;

Sutinku savo draugą, sakau: 
Kas tave čia atvijo? Senai ma
čiau, 
kticl 
Esu
liavot. Čia netoli, tik už 35-tos, 
o čia jau 35-ta. l ik pusė blo
ko, aikime.

HELMARAI yra dvidešimtį metų am- 
žiaus.Tėvai turėtų reguliariškai pasverti 

savo kūdikį ir užsirašyti skaitmenis. 
Per pirmus šešis mėnesius rekomen
duojama sverti sykį j savaitę, o pas
kui du sykiu j mėnesį laike antrųjų 
metų. Silpnesni kūdikiai reikia sver
ti dažniau. Sveikas, normalia kūdi
kis praranda dešimtį ar vienuolika 
nuošimčių savo svorio dvi dienos po 
gimimui, ir neatgauna iki dešimtos 
dienos.

Tolimesnis slugimas svorio po ant
rąja! dienai parodo, kad kūdikis rei
kalauja daugiau maisto negu jam 
krūtis suteikia.

Abelnai, kūdikis pabaigoj ųiirmų 
metj sveria tris sykius daugiau negu 
svėrė gimęs. Kas savaitę sveikas, 
normalis kūdikis, paprastai, įgyja nuo 
keturių iki šešių uncijų svorio. Abel- 
nas auggštis gimusio kūdikio svyruo
ja tarp 16 ir 24 colių, o svoris tarp 
šešių ir aštuonių svarų. Vyriški pa
prastai sveria puse ir trimis ketvir
tadaliais svaro daugiau negu mergai
tės.

Kūdikio svoris, ypatingai didėja 
bėgy pirmųjų dviejų savaičių. Po to, 
iki penkto mėnesio ūgio didėjimas ei
na laipsniškai, kuris tęsiasi nors jau 
ne taip sparčiai, iki metų galo. Bėgy 
antrų metų kūdikis paaugėja keturis 
penksi colius; bėgyje trečių, nuo trijų 
iki keturių colių; bėgy ketvirtų, nuo 
dviejų, iki trijų, o nuo šitų iki vienuo
liktų kūdikis veik kasmet paaugėja 
vieną ar du coliu.

Laikotarpis, kuriame kūdikis labiau 
šia auga yra pirmieji penki jo yyvo- 
nimo mėnesiui, y puti tifrni Jis* <li<loju 
antrame mėnesyje, kuriame kūdikis 
turėtų dagauti po šešias ar astuonias 
uncijas svorio.

Sekanti lentelė parodo vidutinį svo
rį kūdikio nuo pat gimimo.

Vienatiniai cigaretai . . . jus pasakysite. 
Kokį malonumą jus surasite HELM ARU
OSE . . . Juose randasi nepaprasta tabako 
rųšis, jie yra nepaprasti cigaretai kurie 
neturi sau lygių- Tūkstančiai vyrų grįžta 
prie HELMARŲ kasdien

Kada
nors jus irgi atsigrįšite prie Helmarų

Šianden
turėtų būti'tas laikas

Ną, ar tamista nežinai, 
poniutė* Riniliivių diena, 
užprašytas-. Keikės putai-

\

*

*

H 
* 
M

M 
N

H 
H 
H

M 
M

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

M 
H

Grojikliai Pianai 
°FOPLES”KRAUTUVĖSE

Yra kelrodis Lietuviams, kur Įsi
gyti geriausi pianą už teisingą 
kainą.
Rimbai! pianus vartoja pasaulyje 
didžiausiai pagarsėję muzikos ar
tistai — vartokite ir Jus! Mes 
negalime rasti Amerikos pianų 
parketuose 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. 
Ijibai lengvus išmokėjimo budus 
pritaikinam kiekvienam.

Lentelė rodanti kūdikio vidutinį gvorj 
Gimus —

Berniukas .................................. 7.55
Mergaitė .................................  7.16

Trijų mėnesių —
Berniukas ............
Mergaitė .............

Šešių mėnesių —
Berniukas ............
Mergaitė ..............

Dvylikos mėnesių —
Berniukas ...........
M€rgatie ..............

18 mėnesių —
Berniukas ............
Mergaitė ..............

24 mėnesių —
Berniukas ............
Mergaitė ..............

12.10
11.60

16.00
15.5

20.5
19.8

22.8
22.0

* 4177-83 Archer Avė.
M. KEZES, Vedėjas 

irniITiriIIIIIIiriIIIIIIIITTYTITIlTYITITTTTYTiriITI

26.5
25.5

Toms motinoms, kurios turi kūdi
kius, bet negali jų žindyti, rekomen
duojama Borden’s Eagle Pienas bon- 
kutčmis. Tai yra puikiausias pienas 
ir geriausias cukrus, moksliškai su
maišytas ir prirengtas. Borden’s 
Eagle Pienas yra maistas budavojąs 
stiprias kojas ir sveikus kunus. Jis 
kūdikiui suteikia svorio, kuris reika
linga sveikatai ir normališkumui. Jis 

' remiama ir rekomenduojama gydyto- 
I jų per 65 metus delei jo augštos ko
kybės.

Skaityk šiuos straipsnius kas savai
tę ir pasidėk ateičiai.

REIKALAUKIT

ŽINOMI! SAVO 
SKONIU

nnnnnr

|pohemian&
SYRU P A

VąI 'Ii M 7 HlO'A'l’lC<--a
F

Unijos padaryti
Nėra Geresnių Del Virimo, 

Kepimo
Saldainių dirbimo

Vai Blatz Brewing Co.
CHICAGO BRANCH
1500 Holt Street

Phone Brunswick 3600-1-2 
and VVholesale Dealers

Garsinkites
-----------------—

NAUJIENOSE” GarSj|]Į(j|ėS Naujienose

“A, nepažįstu, neprašytas.” 
“Nebijok, aš geras jos drau

gas ir mei’i, priimni moteris.
“Ar ženoia?”

“Buvo bet ne dabar. Jau 
metai kaip “divorsą” turi. Ne
bijok, su manim viskas O. K. 
Nuėjom. Teisybė, maloni kaip 

Prisirinko apie 35-40 
Vakarienė puiki, gertypatų.

užtektinai, bet gėrimas ne vel
tui prie mažo Ubaruko.” Vie
nas smarkus vyrukas pastaty
tas “polish pop” pardavinėt, 
o “keiksas” ant stalo didelis su 
31 žvakute. Kiek metų, tiek 
žvakių. Girdžiu, kad vienas 
vyrukas nemoka mus kalbos 
“Co pania, co pania.” Mat 
lenkas buvo.

Atidarė vakarienę, žvakutes 
uždegė. Gražu žiūrėti! O ta 
šeimininkė prie visu kaip la
pė: priiminėja, bučiuoja, mei
lini apkabina, viskas “orait.” 

‘co pania” meta 15 
Už Kėsina 15 ž vokiu, 

ar reikės ir man 15 
Užgesina 15 žvakių.

tik 
nu: 
toli 
tik
go:

štai tas 
dolerių. 
Mislinu, 
dolerių, 
riu. Ale manau, pasiskolinsiu,
štai kitas, jau ne “co pania” 
— aš, sako, turiu užgesyti irgi 
tiek. Ir vėl 15 dolerių. Jau 

viena žvakutė liko. Misli- 
jau iki manęs neateis, nes 
nuo “lainės” esu. štai 
šeimyninkės dukrelė įbė- 

“Mama, papa atėjo!”
Ta nuo stalo, nuo svečių, pas 

papą. Mislinu: “bus čia mums 
piknikas lietuviškas.” Atsivedė 
tą papą prie stalo. Sako, kodėl 

I taip volai? Aš tamstai laiškų 
siunčiau ir maniau, kad busi 
nirmutinis. O dabar tik viena

I žvakut<L-liko. Tas “papa” au
galotas, gražus vyrukas, sako: 
“Išskiret mane nuo visų, ne-

! norit manęs.” O Emma: “Mi- 
i Urnas, ar aš nesiunčiau laišką 
tamstai?”

štai prieina smarkus vyru
kas, davė per petį tardamas: 
“Ir tu čia?” Maniau, kad jau 
keiksą” dalysis be žvakių. Bet 
“papa” pasikėlė ir nei “good 
bye” netaręs išėjo. Po to, pra
sidėjo tikros gimtuves - ne 
prie keikso, bet prie “baruko:” 
vienas $10 —. čenčiaus nėra; 
kitas $10 — čenčiaus nėra. Mis
linu: “Bus jau ir man.”

O šeimininke tik aplinkui ei- žinočiau kiek laiko.

per 20 Metų

Karaliene Žymiausių Cigaretų

DIDELIS IŠPARDAVIMAS BIRŽELIO
Vyrų ir vaikų marškiniai, didžiausiame pasirinkime, labai nužeminta 
kaina, gero išdirbimo. Kaklaraiščių, šiaudinių skrybėlių kepurių ir tt. 
Moterims dresės, kvartukai, šilkinės pančekos, ir daugybė kitų prekių.

A. J. MOSGERS
GENTS’ FURNISHING & DRY GOODS 

3108 So. Halsted'Street

na, bučiuoja visus, tiek metų 
sulaukus 
džiam už 
ir man. 
Daugiau 
vienas <$10. _________
ko: dar $1.00 \rūksta. .Jau aš 
apkaitau, o tik $3,00 'po 25c 
stikliukų. Viena moteris gra
žaus sudėjimo pradeda bartis, 
kad perdaug ima. Bartende- 
ris mirktelėjo . Ta daugiau nie
ko nesako.X šeimininkė atėju
si pabučiavo, ir vėl orait.” Aš 
iepiu duoti gerti. Apie 3 gė

rėm. Padėjau $5, o bartcnde
ris — dar $1,00 trūksta. Nė
ra čenčiaus. Mistinu: gerai, 
kad neatimi laikrodėlį, nes ne-

dėkavoja gerašir- 
$10. Atėjo “laimė” 

Sarmata $5 mesti, 
neturiu. štai dar 

Bartcnderis sa-

Ar jus žinote, kad
Pirmutinis kabelis liko pravestas 

1866, sujungiant Olandiją su New- 
foundland. Bet pirmiau buvo ve
damas kabeliu tarpe tų vietų, bet 
dingo bedirbant. Paskiau tas pra
žuvęs kabelis liko atrastas ir už
baigtas. Ar jus žinote, kad per 20 
metų Helmarai atlaikė savo išban
dymą. Helmarai yra tie cigaretai, 
kurie jums patiks. Jus turite susi
pažinti su Helmarais šiandie.

Pirkite nuo savo vietos 
Piisen Vertelgos 

P1LSEN PAINT & 
VARNISH CO.

Taip visą naktį ir praleido su 
dainom, su bučkiais. Teko nu
girsti, kaip šeimininkė klausė 
bartendenio, ar daug įėjo. Sa
ko — 470 dolerių.

Na, ar negeros gimtuvės, 
Musų Bridgeporto senberniai 
dar apie šią ponių mažai teži
no. Kai sužinos, tai aštonioli- 
kiečianis vietos nebus.

—Ten Buvęs.

Tūkstančiai kalbės

apie tai

žiūrėkit Naujienas

Birželio 15
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Atdara ntarnin- 

ko, ketvergo ir 

subatds vakarais

DVIEJŲ KELNIŲ SIUTAIr

•11!

** Chicagos didžiausia už vidur-

miesčio vyrų rūbų krautuvė

ŠIMTAI vyrų jau yra pripažinę šios naujos rūšies dviejų kelnių siutus 
kaipo didžiausios rūbų ver
tės. Kiekvienas siutas yra 
augščiausios rųšies . . . 
už kiekvieną siutą gali
te daug sutaupinti. Keturi 
nauji modeliai...3 guzikais 
Čollegiate...2 guzikais vien- 
eiliai...dviem eilėm guzikų 
ir gerai išrodanti konser
vatyvių stylių. Specialiai 
$33 su dvejomis kelnėmis.

Dr. J. Šliupo laiškas
._________ /

Nori išleisti dvi knygas

Šiomis dienomis Dr. A. Grai- 
Čunas gavo iš Dr. šliupo tokio 
turinio laišką: 
Gerb. Daktare:

Užsimaniau išleisti Hygienoji 
veikalą, ir kitą—Medicinos His- 
toriją senovės laikuose ir vidur
amžiuose. Bet neturėdamas pi
nigų, kreipiuosiu į Amerikie
čius, kad bent prenumerata man

....... . ......... ..... -....... ..
Te! Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Mo
terims ir merginoms patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutartį).
4120 So. Richntond Street

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės

Tel. Yards 1119

Yards 4951
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas

A K USER K A
3252 So. Halsted St.

THt

P

fluorams

Į

pagelbėtų. Ant Hygienos (bus 
apie 1(JO paveikslų) reikia 2 dol., 
o ant Medic. H istorijos 3 dol. 
prenumeratos. Ar negalėtum 
man tame dalyke pagelbėti ? graC 
pakalbintum Chicagos liet, gy
dytojus prisidėti, ir į Chicagos 
laikraščius (“Naujienas” ir ki
tur) gal parašytum keletą žo- 
džių tuo klausimu? Aš parašiau 
šiądien laišką j “Tėvynę” — tik 
nežinau, >ar norės paskelbti ar 
ne.

Mano susisiekimai su Ameri
kos lietuviais nutruko, ir antra
šų nebeturiu. O čion vėl pats su- 
škurdau, į skolas įlindau, ir man 
gan sunkus gyvenimas pasidarė. 
Gal pakalbintum p. Justiną Ku- 
Ij leidime knygos prisidėti? aš 
žinau jį mylint savus žmones. 
Visiems aš atsilyginsiu knygo
mis, ne kitaip. Kas užprenume
ruos 100 egz., tam ir priedo 
duosiu. O gal “Tėv. Mylėtojų 
Draugija” galėtų prisidėti? La
bai butu malonu, kad dar kol 
gyvas esmi, šituos veikalus ga
lėčiau į svietą išleisti.

Viršuj Universal 
State Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su *
reikalais nuo 12 iki
3 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartj.

BUDRIKO NAUJA 
KRAUTUVE

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

' " '..............................................................—................................ ....................................... 11,1 į ■■■■■ - ..n   - į

Nepamiršk Aplankyti Budriko Krautuvę
k f ‘ %

Didžiausią Amerikoj Muzikos, Pianą, Radio, Rakandų ir Deimantą

6 Tube Brunswick Phono- 
grafas ir Radio už $195.00
6 Tūbų Radio, kaip ant 
paveikslo už $99.00 su vis
kuo.

Atwater Kent, 5 Tūbų 
su viskuo už $49.00.

Šitas gražus Grojiklis Pianas kaip ant paveikslo, vertas
$600 už .................. $345.00
tereikia $10.00 jmoketi.

Elgin Laikrodėlis 15 ak
menų už $6.50.
Brazaleto Laikrodėlis, 
balto aukso, naujos mados 
už $8.50 
26. šmotų Rogers sidabro 
peilei už $9.50

Didelis pasirinkimas Lietu viškų Rekordų, Rolių, Gaidų

JOS.
3417-21 South Halsted Street

BUDRIK
Telefonas boulevard 8167

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

T«L ledtlt 89*2

M14-16 Rooooveh Rd. 
Arti et Louia 1* 

CHICAGO. HJk

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON 

(įprašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paulina S’t., Chicago, III.

i Gaisinkitės Naujienose

Malonėk parašyt man keletą 
žodžių, kaip dabar ten lietuviai 
gyvuoja, ir ar daug naujos lite
ratūros įsigijo. Ar gal jau pat
riotizmas visai išdundėjo iš šir
džių? Butų gaila. Nors mums— 
amerikiečiams — Lietuvoje ir 
blogai sekasi, bet,vis tiek savo ■ 
žmones ir šalį reikia mylėti, ir 
bent darbu prie gerovės ir pa-

—Dr. J. šliupas.

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

Tel. Boulevard 4705
Chicago, III.

s

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

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

Jus galit uždirbti ant to 
pinigų ir kiekvienas 

tai pasakys 
žiūrėkit Naujienas 
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skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto,

i kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Lietu viai Advokatai
K.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dcarborn St., Rooin 1111 
Telefonas Central 4411.

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

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

Vai.: Nuo G iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergę. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.
<________________________________________

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Po pietų nuo 3:30 iki 8:00 vai. vak.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12

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

> - -- ------

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

I

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Ijeavitt St.
Telefonas ('anai 2552

Valandos 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 
10756 So. Michigan Avė.

Tel. Pullman 5950 
Specialistas Abstraktų 

Vedėjas visų teisių
L_j  ___ —. -....

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

4»»—- ---------------------------- ------ a i
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

Įvairus Gydytojai
Phone Pullman 0621 

Ką tik grįžo iš Europos
Dr. Lewis H. Lippman
GYDYTOJAS1 ir CHIRURGAS

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

Nedėlioj 10 iki 1

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

OR. herzman
—Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W.
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 1.0—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

į Dienomis: Canal 
Telefonai: ' 3110. Naktį

1 South Shore 2288 
’ Boulevard 4136 

3235 So. Halsted St.
Vai. 9-10 ryto ir po 8 vak.

DR. CHARLES SEGAl’
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, III.
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 8:30 vai. 
vakaro, Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną 
' Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

DR. M. j. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

■ ■ ■ ■ .................. M
Jei abejoji akimis, pasiteirauk

Dr. A. R. BLUMENTHAL
Optemestęist 

Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av. 
ir 805 E. 47th St.

Kenwood 1752
■ m i i HMiAmi* i .n............... ...
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ATSIKERTA.

Begėdiškiau apmeluoti sanda- 
riečius negalima. Jeigu tikrai 
butų tiesa, kad jie peikia Lietu
vos dabartinę valdžią ir tvarką 
tiktai dėl to, kad tam tikra, 
jiems artima, partija yra nu
stumta nuo valstyybės vajro, tai 
visa sandariečių pozicija butų 
gryna veidmainystė — arba ak
las fanatizmas.
Visi žino, kad tokia charakte

ristika, kokią Sirvydas duoda 
sandariečiams, pilnai tiktų ko
munistams. Nes komunistai tai 
iš tiesų atsižvelgia tiktai į tai, 
ar valdžia yra jų partijos ranko
se, ar ne: jeigu yra komunistiš
ka (kaip sovietų Rusijoje), tai 
ir purviniausius jos darbus jie 
kelia į padanges; o jeigu valdžia 
nekomunistiška, tai jie nemato 
joje nė krislo gerumo.

Ir štai, į vieną eilę su šitais 
gaivalais Brooklyno smetonlai- 
žių organas stato sandariečius, 
kuriuos jisai nori “šigelbėti” 
nuo Grigaičio!

Gavę šitokį “komplimentą” 
nuo Sirvydo, jie dabar “šiur” pa
darys tą, ko Sirvydas iš jų nori.

priešjtaravimų
vieną dalyką juodu isrei 

gana griežtai: tą, 
“pučų”, ginkluotų 
kelias privalo būt

juokingiausių 
—bet 
škia 
kad 
mų, 1 
tas.

Ir 
gariečiu yra “ant burdo 
Maskvos diktatorius,

kadangi Kapsukas

būtent, 
sukilk 
atmes-

su An- 
pas 

tai, be

abejonės, šilas jų dviejų nu
sistatymas yra padiktuotas 
bolševikų “načalstvos”.

Gi buvusių progresisčių or
ganas tauzija apie ginklus! 
tą kartą jisai tegu gerinus
laukia, kol ateis “teziai”, pirma 
negu mėgins dėstyti “komunis
tų taktiką.”

Ki-
pa-
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pie įvairius Dalykus

Planuojama tropiškos 
jums pakinkyti elekt

ros gaminimui

Anglijos valdžia, išvydama sovietų atstovų iš Lon
dono, paskelbė ilgų litanijų kaltinimų prieš bolševikus. 
Dabar sovietų valdžia “atsilygino” anglams dar ilgesne 
kaltinimų litanija.

Del to, kad Varšuvoje buvo užnfuštas bolševikų at
stovas Voikov, tai Maskva surašė visus jai žinomus tero
ro aktus ir pasikėsinimus prieš sovietų viršininkus, kurie 
įvyko per paskutinius dvejus metus,, ir sako, kad jie esą 
anglų intrigų vaisiai.

Anglai esu kalti, kad 1926 m. gale buvo kėsintasi nu
žudyti sovietų Ukrainos komisarus.

Anglai esą kalti, kad kas tai mėgino užmušti šių metų 
kovo mėnesyje trečiojo internaciohalo • pirmininkų, 
Bųcharinų. ,

Anglijos sąmokslininkai padėję pragariškų mašinų 
troboje šalę Lubiankos rūmų (kur randasi bolševikų Če- 
kos centras).

Per anglų pasidarbavimą buvęs nudaigotas komisa
ras Opansky, Kuris gabeno geležinkeliu vieną sugautą Z. Angarietis ve ką kalba apie 
latvių šnipų, ir anglai esą atsakomingi už tai, kad šiomis 
dienomis Leningrade buvo mestos dvi bombos į komu
nistų kliubų...

Visi šitie faktai, girdi, liudiją, kad Britanija organi
zuojanti karų prieš sovietus.

Keisti priekaištai ir dar keistesnė išvada. Skaityda
mas tą bolševikų “kaltinimo aktų” prieš anglus, kiekvie-' 
nas pasakys, kad jisai neįrodo nieko kita, kaip tiktai 
Maskvos norų išlieti tulžį ant valstybės, kuri nutraukė su 
ja diplomatinius santykius.

Bet, žinoma, šitokio keršto iš bolševikų pusės buvo I 
galima tikėtis. Anglija jau senai yra jiems visų nuodė
mių atleidimo ožys; o po kratos sovietų prekybos name 
Londone ir po atstovo Rozengolco išvarymo anglai pasi
darė rusams dar piktesnis neprietelis.

Bet lenkų tame savo pareiškime bolševikai beveik 
neužkabina. Reiškia, su Varšuva pyktis jie nenori. O 
kadangi atsakomybės dėl Volkovo nužudymo iš nieko kito 
ieškoti negalima, kaip tik iš lenkų valdžios, tai reikia ma
nyt, kad tas “diplomatiškas” pasikoliojimas jokių rimtės 
nių pasekmių neduos.

“TEZIAI” BUVO PASIVĖLI
NĘ ATVYKT Iš MASKVOS

Buvusiųjų progresisčių “Bal
sas” sako, kad “mokyti liaudį 
imtis ginklo (kovai su Lietuvos 
fašistine valdžia) butų komu
nistinė taktika”. Taip rašyda
ma, musų Maskvos davatkėlių 
laikraščio redakcija, matyt, dar 
nebuvo gavusi “tezių” iš Anga- 
riečio ir Kapsuko.

“Komunisto” 2-am numeryj

ginkluotus sukilimus prieš Sme
toną:

“Nežiūrint į tai, kad musų 
partija jau ne kartą perspėjo 
nuo putčų (ginkluotų sukili
mų. “N.” Red.)... visgi fašis
tai paleido paskalas, kad ko
munistai kartu su kairesniais 
liaudininkais ir socialdemo
kratais ruošė kovo mėn. su
kilimą.”
Toliaus tas pats liet, komunis

tų autoritetas .sako:
“Mes ir dabar sakom - jei 

norima nuverst fašistų dik
tatūrą, tai į kovą prieš fašiz
mą reikia traukt plačias ma
ses, o tas įtraukimas reika
lauja užkariavimo tų masių. 
Putčai ir provokacijos su 
putčais gali eiti vien fašistų 
naudai.”

Apžvalga
—J

S()(TADEMOKRATAI —- VO
KIETIJOS LIAUDIES ŠVIE

TĖJAI

Čia p. Brisbane, be abejonės, 
pasakė tiesą. Nuo bolševizmo 
Vokietiją išgelbėjo visų-pirma 
apšvieta, kurią Vokietijos darbo 
žmonyse buvo paskleidę social
demokratai. Ir iš viso yra tie
sa, kad juo darbininkai yra ge
riau apsišvietę, juo mažiau jie 
pasiduoda bolševizmo (arba fa
šizmo) propagandai.

partija. “N.”

karą Vo-

kad 
ati-

GELBĖTOJAI

nori, 
laikui
ir duotų

Garsusi Hearsto laikraščių re
daktorius, Brisbane, anądien ši
taip parašė savo pastabose:

“Vokietija grasina nutrauk
ti santykius su Rusija, kaltin
dama ją dėl rėmimo komunis
tų propagandos, kuri stengia
si iššaukti pilietinį 
kieti joj e.

“Rusų biznieriai 
jų valdžia kuriam 
dėtų propagandą >
progos pakilti krašto gerbū
viui. Bet gudrus sovietų po
nai žino, kad, Rusijai lobs- 
tant, komunistų entuziazmas 
ir kartu su juo propaganda 
vis labiau® nyks.

“Vokietijos laimė, kad jos 
žmones daugiaus kaip per pu
sę šimto metų auklėjo Sočiai* 
demokratų partija. Vokiečių 
darbininkai ir net ūkininkai* 
moka galvoti, žino apie ką jie 
galvoja ir šiek-tiek pažįsta is
torijų. Jie žino, kad kojos ne
gali valdyti galvą. Tikro bol
ševizmo pavojaus Vokietijoje 
yra mažiau, negu kurioje nors 
kitoje Europon šalyje, išski* 
riant Skandin ; vi ją. Daniją ir 
Holandiją.”

“Vienybės” fašistai rašo apie 
A. L. T. Sandaros seimą, bet 
didesnę pusę savo straipsnio pa
švenčia... Grigaičio “garbini
mui”. Dar ne taip senai tie 
Smetonos avinėliai garsiai deja
vo dėl laikraštinės etikos nupuo
limo ir darė sąrašus “epitetų”, 
vartojamų polemikoje su fašis
tais, o dabar jie atidarė visą sa
vo nepraustą burną “Naujienų” 
redaktoriaus iškoliojimui ir ap- 
melavimui.

Grigaičiui nėra reikalo įrodi
nėti “Vienybės” prasimanymų 
melagingumą jau vien dėl to, kad 
iš jos rašinio matyt, jogei ji 
šmeįžia net tuos, kuriems ji 
imasi davinėti “draugiškų” pa
tarimų. štai, pav. ką ji pasako
ja apie partiją, kuriai jos re
daktorius priklausė .vos keletas 
savačių atgal:

“Dabar buvo
viskas Lietuvoje
vien dėlto (! “N.” Red.), kad 
ne valstiečiai liaudininkai yra 
valdžioje.”

ir buržuazinių

išnaudojimo ir 
demokratijos ir 
laisvių. Ji turi 
dėl jų, nes jos 
darbininkų kle-

Sandaroje 
neigiama

Kapsukas tame pačiame “Ko
munisto” numeryje rašo tųip:

“Kompartija (tai reiškia: 
komunistų
Red.) nėl’a buržuazinės de
mokratijos
Seimų ir laisvių garbintoja. 
Ji žino ir išvirkščiąją tos de
mokratijom pusę (o kas jos 
nežino? “N.” Red.). žino, 
kad ir prie jos yra spaudžia
mi ir biauriai išnaudojami 
darbininkai. Vienok kompar
tija, kovodama dėl galutino 
išliiuosavimų darbininkų kle- 
sos iš kapitalo vergijos — 
ir dėl tikros proletarinės 
demokratijos, negali atsisa
kyti nuo 
buržuaz’nės 
buržuazinių 
dargi kovot 
palengvina

' sai kovą dėl savo galutino 
išsiliuosavimo. Ji turi ginti 
jas nuo reakcijos puolimų.”
Vadinasi, Angarietis liepia 

užkariaut mases, pirma negu 
mėgint verst fašistų diktatūrą; 
o visokius mėginimus tuojaus 
su ginklais rankose pult val
džią, visokius “putčus” jisai 
laiko naudingu darbu tiktai 
fašistų provokatoriams. Kap
sukas gi pataria gint “buržu
azinę” demokratiją ir “buržua
zines” laisves.

Apie tai, kad liaudis turinti 
būt mokinama “imtis 
tenai nėra* nė žodžio.

Nors yra aišku, kad 
sukui su Angariečiu 
suprantama, kokios 
geriausia laikytis
smetoniniais smurtininkais, nes 
jų dviejų išvadžiojimai pilni

ginklo”,

ir Kap- 
nelabai 

taktikos 
kovoje su

Dr. ClaMde’o pranešimas Fran
ci jos Mokslo Akademijai. — 
Kaip gaunama mechaniška 
energija. — Temperatūros 
skirtumas. — Garinių maši
nų principas. — Temperatū
ra, kuri yra reikalinga tam, 
kad vanduo virtų. — Frank
lino eksperimentas. — Dr. 
Claude’o planas.

Prieš kiek laiko Georgės Clau
de, garsus francuzų mokslinin
kas, pareiškė, jog tropikų ju
ros yra neišsemiamas jėgos 
šaltinis. Jeigu žmonės turėtų 
galimybės tą jėgą naudoti, tai 
tropikų kraštai į kelioliką me
tų pasidarytų nebepažįstami. 
Ten, kur dabar viešpatauja neį
brendami raistai, atsirastų 
miestai ir fabrikai. Miestai bu
tų moderniškiausiai sutvarky
ti: jie‘turėtų tramvajus, elekt
ros šviesą ir kitus neikiamus 
žmogui parankumus.

Taip kalbėjo Dr. Claude 
Francijos Mokslo Akademijos 
susirinkime. Jo kalba buvo 
didžiausiu susidomėjimu išklau- 

kad Dr.
žymiausių

pais. Kuras yra vartojamas 
tam, kad šildyti vandenį. Van
duo ima virti ir išvirsta garais. 
Kuomet vanduo virsta garais, 
tai jis nepaprastai išsiskečia, 
t. y. užima bent kelioliką kartų 
daugiau vietos, negu pirma. 
(Jarai daro spaudimą į atatin
kamas mašinos dalis, o tai jau 
savo keliu varo visą mašineri- 
j»-

Tai vis paprasti dalykai, su 
kuriais kiekvienas yra susipa
žinęs. Dabar. kur kas svar
biau bus patirti, kuriuo budu 
juros vandenį galima * Karais 

paversti. Visi juk žino, kad 
vanduo paprastai garais prade
da virsti tik tąsyk, kai jis y- 
ra įkaitintas iki 212 laipsnių 
Fahrenheito. Kad vanduo įkai
stų7 iki to laipsnio, reikalinga 
sunaudoti daug kuro. ‘ Akivaiz
doj to fakto, atrodo, jog nėra 
jokios galimybės pasinaudoti 
tropiškų jurų vandeniu, kurio 
temperatūra, geriausiame atvė- 
jyj, siekia tik 86 laip. šilimos. 
I'aip 86 ir 212 laipsnių yra juk 
didelis skirtumas.

mis iškeliama iš juros gilumos 
šaltas vanduo ir juo maudoma 
Mariniai katilai. Esantis kati
luose vanduo pradeda virti ir 
virsti garais. O kuomet mes 
turime didelj kiekį garo, tai įs
teigti elektros stotį yra menk
niekis. Garas varo atatinka
mas mašinas, kurios ^au dek/ 
trą gamina.

Visas klausimas susiveda 
prie to, ar butų galima pada
ryti pakankamai didelius kati
lus vandens garams gaminti. 
Dr. Olande mano, jog tai yra 
pilnai galimas daiktas.* Jo ap
skaičiavimu tropiškų jūrių sa
loj l>c didelio vargo galima įs
teigti elektros stotį, kuri galė
tų pagaminti 300,000 arklio jė
gų.

Dr. Claude’o planas nėra fan
tastiškas. Jis yra paremtas ge
rai žinomais mokslo dėsniais. 
Tą planą gyveniman vykdinti 
kol kas dar nėra reikalo, nes 
tropikuose mažai žmonių tegy
vena. Bet ateity, kuomet bal
tieji žmones bus priversti di
desniame skaičiuoj šiltuose 
kraštuose apsigyventi, tai la
bai galimas daiktas, kad tro
piškus juros bus pakinkytos 
elektros jėgą gaminti. —K. A.

VAIKAI REIKALAUJA

“GASTORI.V’
Specialiai prirengtos dėl 
vaikų ir kūdikių visokio 

amžiaus

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

TO HOLDERS OF

SECOND LIBERTY LOAN BONOS
EXCHANGE OFFERING OF NEW 

TREASURY BONUS

syta. Beikia žinoti 
Claude yra vienas 
pasaulyj chemikų ir fizikų. Jis 
išrado naujų būdą, kaip orą 
skysčiu paversti, o paskui iš 
jo išskirti deguonį arba van
denilį. Be to, jis surado pro
cesą, kaip iš gesuonio (nitroge- 
no) ir vandenilio sintetinę amo- 
niją padaryti. Tas procesas da
bar plačiai yra vartojamas pra
monės srityj. Savo pranešime 
Dr. Claude nepamiršo paminė
ti Amerikos inžinieriaus Ben
jamin J. Campbell, kuris pir
mas atkreipė dėmesį į tai, kad 
iš tropiškų jurų galima gauti 
reikalingą įvairiems darbams 
atlikti jėgą.

Kad į tropiškų jerų išnaudo
jimo galimybę atkreipė dėme
sį fizikas ir inžinierius, yra vi
sai natūralūs dalykas. Reikia 
turėti Kalvoj tą faktą, kad ši
lima gali būti mechaniška ener
gija paversta. Kuomet įkai
tintas kūnas vesta ir tuo pa 
čiu laiku šildo kitą kūną, tai 
jis paliuosuoja jėgą, kuri ga
li būti sunaudota varymui loko- 
motivo arba elektYos mašinos. 
Kiekvienas žino, kaip iš van
dens yra gaunama mechaniška 
energija. Mes turime turėti 
puolantį vandenį, kad galėtume 
jo energija pasinaudoti. Puo
lantis vanduo suka atatinka
mą ratą, kuris jau“ s;wo keliu 
varo mašinas. Juo nuo aukš
čiau vanduo puola, tuo jis smar
kiau ratą suka: vadinasi, iš
vysto didesnę jėgą.

Tas pat galima pasakyti ir 
apie temperatūros puolimą. Juo 
temperatūra smarkiau puola, 
tuo yra didesnė galimybe gauti 
daugiau jėgos.

Taip dalykams esant tropiš
kose jurose reikalinga surasti 
tokią vietą, kur vanduo butų 
dvejopos temperatūros. Van
dens paviršius tropikuose yra 
nuo 79 iki 86 laipsnių šilimos 
Fahrenheito. Dviejų ar trijų 
tūkstančių pėdų gilumoj tempe
ratūra įvairuoja tarp 39 ir 41 
laipsnio, čisf mes turime skir
tumą temperatūroj, kuri yra 
reikalinga inžinieriui. Jei mes 
galėtume šiltą viršutinę van
dens sluoksnį nugabenti į gi
lumą ir atvėdinti jį ten, tai 
mes gautume pakankamai jė
gos varymui garlaivių mašinų.

Tai pasidarys mus aišku, kuo
met mes susipažinsime su pra
diniais garinių mašinų princi-

Tačiau vanduo ne visuomet 
verda prie 212 laipsnių tempe
ratūros. Pasitaiko, jog tempe
ratūra yra daug žemesnė, o ne
žiūrint į tai, vanduo visgi ver
da. Taip esti aukštuose kal
nuose, kur atmosferos slėgimas 
yra mažesnis, negu juros lyg- 
maloj. Kaip žinia, atmosfera 
turi svorį. Juros lygmaloį kiek
vienam ketvirtamiškam coliui 
išpuola maždaug penkiolikos 
svaru slėgimas. Aišku, kad kal
nuose, kur oro yra mažiau, tas 
slėgimas irgi yra mažesnis. O 
juo mažesnis slėgimas, tuo len
gviau vanduo garuoja.

Iš to išeina, jog vanduo gali 
virti ir prie žemesnės tempe
ratūros, jeigu tik mes kontro
liuosime atmosferos slėgimą. 
Sakysime, mes norime, kad van
duo virtų prie žemos tempera
tūros. Tąsyk reikalinga atmos
feros slėgimą sumažinti, t. y. 
nušalinti iš katilo mažesnį ar 
didesnį oro kiekį. Bęiškia, ir 
S6 laipsnių šilimos juros van
duo gali virti, t. y. garais iš
virsti, jeigu jis tik bus supil
tas į uždarytą katilą, kuriame 
beveik visiškai nėra oro.

Tą principą Benjamin Frank- 
lin paaiškindavo sekamu pa
prastu eksperimentu. Jis pa
imdavo stiklinį butelį ir pu
siau pripildydavo jį vandeniu. 
Kai vanduo butelyj pradėdavo 
virti, Franklin nuimdavo jį 

nuo ugnies ir užkišdavo kamš- 
tuku. Po kiek laiko ant bute
lio jis imdavo šaltą vandenį 
pilti. Vaftduo butelyj pradė
davo smarkiai virti. Franklino 
pažystami negalėdavo suprasti, 
kaip vanduo be ugnies gali vir
ti. O tai atsitikdavo todėl, kad 
vandens garai išstumdavo iš bu
telio dalį oro. Maudant už
kimštą butelį šaltu vandeniu, 
vandens garai sutirštedavo, ir 
tokiu budu butelyj pasidaryda
vo tuštuma ir oro slėgimas su
mažėdavo. O kaip jau matėme, 
atmosferos (oro) slėgimui su
mažėjus, vanduo verda ir prie 
žemesnės temperatūros.

Turint tą eksperimentų gal
voj, pradedA aiškėti Dr. Clau
de’o planas. Dr. Claude sako, 
jog tropiškose jurose ant ku
rios nors salos butų galima įs
teigti milžinišką elektros gami
nimo stotį. Elektrų gaminti 
butų galima sekamu budu.x Pa
daryti didelius garinius katilus 
ir pusiau pripildyti juos šiltu 
nuo juros paviršiaus vandeniu. 
Po to iš katilo išpumjuojama 
)eveik visas oras. Atmosferos 

slėgimas juose bus visiškai ma
žas. Dabar specialemis dudo-

Migdymo aparatas
Francuzų mokslininkas Cli. 

E. Gilmonas išrado naują apa
ratą “morfėjų.” kurio pagalba 
galima greit save užmigdyti. 
Aparato sudėtis labai paprasta: 
dėže su sausa batarėja ir vib
ratorius (užėjas), kurį sujun
giama viela su kalvos skarele, 
kuria ant galvos aprišama ma
žą elektros lemputę. Norint 
greitai užmigti, reikia atsigul
ti, pastatyti prie savęą apara
tą ir, ranka paspaudus sagą, 
laikyti. Tuomet lemputė užsi
dega ir vibratorius- pradeda suk
tis, sukeldamas labai nuobodų 
monotonišką užimą. Poakelių 
minučių žmogus užmiega, ran
ka savaime paleidžia spaudos 
sagą ir aparatas sustoja veikęs. 
Aparato veikimas aiškinamas- 
taip: abi smagenų pusės nevie
nodai atsiliepia j rimties sąly
gas. Del šios priežasties ir at
sirandąs nemiegas. Aparato u- 
žimas dirbtinai įtempia akių 
ir ausų nervus ir padidina mie
guistumą. Bendrai imant, Gil- 
mono aparatas sveikatai nesąs 
kenksmingas.

Lietuviai
r—.. . ................................  r

Ofiso ir Res. 'fei. Boulevard 5918
DR. A. J. BERT ASU 

3164 So. Halsted S't.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

1 * ir 6 iki 8-

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Bcpublic 7868 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 8 dienų 

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

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

4910 So. Michigan Avė. 
Tel. Kenwood 5107

J_. į ouo 9 iki II vai. ryte; Valandos j ŪU0 6 iki 8 vaL vakare

Dr. A. J. KADMIUS
Gydytoju ir Chirurgas 

8303 8. Morgan St.
Chicago. III.

Tel. Boulevard 2161
— Valand • — 

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

iki

A. MONTVID, M. D.'
1579 MIiwawkee Avė., Room 209 
Kampas North Avė. ir Rabey St. į 
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. BrunsvHck 4988. ' 
Namų telefonas Spaulding 8633 j 

Ultravioiltinl ivteea ir diathermla • 
V................................. *

Notice in given of a new offering of 
UNITED STATES TREASURY BONDS, 
dated J u ne 15, 1927, and bearing interest 
from that date at the rate of 3 % per 
cent. The bonds wil) mature in twenty 
years, būt may be called for redemption 
after suteen yeara.

Second Liberty Loan bonds will be ac- 
cepted in exchange at par. Accrued in- 
terest on the Second Idberty bonds of- 
fered for exchange will be paid as of 
June 15, 1927.

Second Liberty Loan bonda have been 
called for payment on November 15, 1927, 
and will cease to bear interest on that 
date. Holders of such bonds who desire 
to take advantage of the exchange offer 
should consult their bank or trust cona- 
piny at once. The cxchanRe privilege 
•vili be availabie for a limited period only, 
and may expire about June 15th.

Furthcr information may be obtained 
from banks or trust companics, or from 
any Federal Reserve Bank.

A*. W. MELLON, 
Secretary of the Treasury.

Washington, May 31, 1927.

GYVENIMAS
Mėnesinis žarnalas

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidėja* 

900 W. 52nd Street 
Chicago. III.

Tel. Boulevard 8669

Meldžiame įsigyti šio mė
nesio Gyvenimą. Perskai
tykit jį ir pasidėkit savo 

knygynan.

Prenamerata metama ........ $2
Pusei metų .................... SI
Kopija _.......................   20c

l

Daktarai
. .................... ■> 1 ■— —R

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Avė.
Valandos i 2—4 dienų; 6:30—8:30 

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1198 

Namų Telefonas Chesterfield* 0578

OR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street 

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

Dr. C. A. O’Britiš
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

7909 Sfo. Halsted Street
Nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 8 vakarų 

Res. 6000 So. Campl>elJ Avė.
Vincennes 6987 arba Hemlock 5524 

--A— 
A. K. Rutkauskas, M.D.

4442 So. WcHlem Avė.
Tel. Lafayette 4146 

Valandos 1 nuo “ S* “
° j nuo 6 iki 9 vai. vak.

DR. M. T. STR1KOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4611 So. Ashland. Tel. Boaiveard 
7821. Re*., 6641 So. Albany Ava. 
Tol. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 11 iki 12 d.

. i —  ■■■■---------------  —>

Offiea Boulevard 7942
Z Dr. C. Z. V ozelis _ 

LIETUVIS DENTISTA8 
4645 So. Ashland A»<. 
Ant Zaleckio Aptiekus 

CHICAGO, 1LL.

lies. 6600 So. Artesian Avė. 
Phono Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 8o. Halsted St 
(lUcago. ni.
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Budweiser
TIKRAS APYNiy-SALYKLO SYRŪPAS

Tikrai Unijos Durim
Reikalaukit knygu
tės dėl darymo sal
dainių ir kepimo 

receptu

Pirkite nuo savo 
apielinkės 
vertelgos

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Kiekvienam reikia vie 

no dalyko. Ko?

Žiūrėkit Naujienas
Birželio 15

Jus galit išbraukti apsivylimą iš savo sa
lyklo žodyno ant visados kuomet tik sykį 
susipažinsite su Budweiser Tikru Apy- 
nių-Salyklo Syrupu. Tik pagalvokit kas į 
jį įeina! > ' < O:
— parinkti Saazer ir Amerikos apyniai!
— parinkti Amerikos miežiai!
— tinkamai sumaišytas per geriausius 
Amerikos salyklininkus!
— patyrimas per 70 metų ir žinant kaip! 
Nusipirkit kenuką Budweiser. Tikro Apy- 
nių-Salyklo Syrupo ir pabandykit jį. Ir 
tegul jūsų geras nuosprendis jums pa
sako.

Anheuser-Busch, St. Louis
Western Sales Corporation

Distributors Chicago, III.
’ BM-BO

/ 1 ' ....... . .................
Tel. Empire 7365

DR. F. MATULAITIS 
322 Holbrook Avenue 

DETRO1T, M K H.
Adynos 12—2

6—8

Nėra kito šaltinio. 
iŠ kurio plauktų 
tiek naudingų žjnių, 
<aip Naujienos.

Ar Jums Reikia 
Siuto?

Jei taip, tai atsilankykit i Bridgeport 
Clothing Co., 3246-48 So. Halsted St, ir pasi
rinkit koks jums patinka. Naujausių pater- 
nų, vėliausių stylių dėl vyrų ir vaikinų, su, 
dvejomis kelnėmis, nuo $20 ir augščiau.

Mes taipgi turime naują staką vaikų 2 kel
nių siutus, nuo S9.50 ir augščiau.

Taipgi labai dideli pasirinkimą vyrų šiau
dinių skrybėlių po $1.75 ir augščiau.
Garantuojame, kad visas ta voras yra naujas.
Krautuvė atadra utarninko, ketvergo ir

subatos vakarais, o nedėlioj iš ryto.

The Bridgeport Clothing Company
3246-48 So. Halsted St.

ĮSIGYKIT SAU NAMĄ
I

Kam mokėti rendą, kuomet jus galite nusipirkti vienų iš šių
5 KAMBARIU MŪRINIU BUNGALOW

Bargenas — Tiktai biskį į mokėti
Kitus mėnesiniais išmokėjimais—kaip rendą

Atdaros dėl apžiūrėjimo. Kainos nebrangios, lengvais išmokėjimais
Yra kny&ynai> elektriniai fikčeriai, Panel sienos, tile vanos, ugniavietes ir dauge-
lis kitų moderniškų įrengimų. , ' .

Randasi prie Hoxie Avė. tarpe 101 ir 102 St.
Vienas blokas j vakarus nuo Torrence Avė.

Pasimatykit su musų atstovais ant vietos arba 
telefonuokit Saginaw 9634 į

Morton Construction Co.
KlauskiteCharley *

10143 Hoxie Avė.

Bridgeportas
.—... ,

Lietuvių Mole .1 Draugija 
Apšvieti! pereitą nedėldienj, 
birž. 5 d. laikė pusmetinį su
sirinkimą Mark White Parko 
svet. Nutarimai pereito susi
rinkimo liko vienbalsiai priim
ti. Gautas pakvietimas nuo 
“Naujienų” dalyvauti piknike 
26 d. birželio černausko darže, 
liko priimtas. Pasižadėjo daly
vauti visos. Už pakvietimą 
“Naujienoms” ačiū.

Toliau ėjo komi si j y rapor
tai: suvienytų draugijų ant 

Į BridgeportOrf Auditorijos ben
drovės, Vilniaus Vadavimo Ko
misijos. Komisijos svetainės 
paėmimui ateinančiam sezonui.

Svetainė. paimta 11-tai d. 
gruodžio: Lietuvių Auditorija. 
Kas bus rengiama pranešime 
vėliau.

Turime mažą knygynėlį, ale 
labai mažai domės kreipiama į 

i knygas. Biskutį nerangi musų 
knygS, kelintas metas tą vietą 
užima, bet mažai domės krei
pia. Taipgi randasi iš narių to- 

i kių, kurios tik ateina, užsimo
ka mokesčius, reikale pašelpą 
atsiima, ir vėl jų nematai.

Žinote gerai, kad toms pa
čioms moterims surengti vaka
rai, valdyboje būti ir kiti visi 
reikalai atlikti,— tai yra per
sunkti. Mes visos esame dar
bininkės arba smulkių biznie
rių pačios, tai musų gyvenimo 
apystoyos nėra lengvos. Keikia 

1 pasistengti kiekvienai ką nors 
draugijos labui atlikti. Tada 
nebus apsunkintos darbu tos 
pačios visada. Pasistengkite 

1 kiekviena į metus laiko pri- 
! kalbinti po dvi naujas nares.
Tai nėra didelis darbas ypatai, 
o draugijai bus nauda. Visuo
menės dirva plati, tik daugiau 

i energijos.
Buvo paduotas sumanymas 

surengti antrą rankdarbių pa
rodą. Pirma buvo surengta 
Moterų A pš vietos draugijos pa
roda 1910 melais Fellowship 
svetainėje, 33 placc.

Dabartiniu laiku drąsiai gali
ma surengti didžiojoj Lietu
vių Auditorijoj. Ne tik mote
rys prisidės, ale ir musų ger
biamieji vyrai.

Apšvietietiės paėmė vakaci- 
jas porai mėnesių. Susirinki
mai neįvyks. Kurios norite* 

I užsimokėti užvilktas mokestis, 
kreipkitės pas kasos globėją 
Z1. Puni.škienų, 2913—40 ai., 
Brighton parke.

Rengiamas šeimyniškas iš
važiavimas į Beverly Mills sek
madieny gegužės 12, apie 10 v. 
ryto. Taigi šiuomi kviečiame 
visas draugijos nares pribūti 
su savo šeimynomis ir užkan
džiais. Taipgi kviečiam publi
ką skaitlingai atsilankyti.

—A. MisčikaitienS, 
pirmininkė.

tPaciflc and Atlantic Photo]

Buvęs valstybės sekretorius 
Brainbridge Colby, kuris išvy
ko Paryžiun laikinai ten apsigy
venti, kad gauti nuo savo žmo
nos perskiras.

PEOPLES FURNITURE Co.
KRAUTUVES

BUVO, YRA IR BUS GERIAUSIA VIETA CHICAGOS LIE
TUVIAMS DEL PIRKIMU SAU NAMAMS REIKMENŲ

Nes tik ši Lietuvių įstaiga Chicagoje yra pilnai paremta kapitalistine jiega ir Jos 
vedėjų ilgų metų patyrimu šioje pirklyboje; užlaikydami dvi milžiniškas Krautu
ves ir nuosavą seklyčiom setų dirbtuvę Turėdami tūkstančius ir tūkstančius 
kostumerių, daleidžia Chicagos Lietuviams pilnai tikėti, kad Peoples Furniture 
Co. Krautuvėse yra ir bus geresnės prekės, žemesnės kainos, teisingas patarna
vimas ir lengvesnės išlygos dėl įgijimo savo namams reikmenų!
Jai šendieną ar rytoj eisite į turgų, užeikite pas Peoples pamatyti ir palyginti 
musų prekių vertybes.

3-jų ŠMOTŲ TIKRO MOHAIRSEKLYCIAI SETAS $168.00
Tai yra musų didžiausis seklyčioms setų vertybė. Kiekvienas šmotas dailiai iš
pjaustytas; galai, priekis, kojos ir viršus, apdengtas su augštos rųšies MOHAIR 
apverčiamom paduškaitem, “Webbed” konstrukcijos aprūpintas su Nochman 
springsais ir geriausia iškimšimo medega. — Užtikrinantis ilgiausius metus už
ganėdinančio patarnavimo. — Pirkdami šį setą nuo musų kaipo išdirbėjų sutau
pysite veik pušį.

Visus 3 šmotus už $168

Grojiklio Piano {rengimas Didžiausios Filės Gesinių Pečiu
ALCAZAR, CROWN, ir kitų geresnių padarymų, 
parduodame už nepalyginamai žemas kainas — 
Kombinacijos Pečiai 
po $74.50

$38.00

GALITE musų krautuvėse jgyti geresnį ir dailesnj Valgomo Kamba
rio Setą už mažiau pinigų, šitas setas tvirtai ir padarytas, 
turinais riešuto medžio nubaigimą. SusidcdanUu io j J.ig., .nieros 
padidinančio stalo, su penkiomis kėdėmis ir viena kėdė su alkūnėmis, 
apdengta dailių tapestra, arba jacųuard, CtlE flfl
yra verta $150.00. Musų kaina ^vOavU

. VERTAS $000, UŽ $295.00
Grojiklis Pianas dailaus medžio, 50 Volelių, Suolelis, 
šėpelė Voleliams ir Lempa. Turite matyti šį bar- 
geną, idant apvertinus jį.

Duodame Lengvais Išmokėjimais Gesiniai Pečiai 
po

Miegamo Kambario Setai
Peoples Furniture Co. įstengdama pirkti “Carlodais” miegamų kam
barių setus visuomet įgyja parinktinių padarymų, už daug žemesnę 
kainą. Šis dailus setas susidedantis iš 4 šmotų: Lovą, Kamodė, Va- 
suta ir Šėpa, Riešuto medžio labai dailiai nubaigta, kiekviena šeimi
ninkė turėdama šį setą pilnai galės gėrėtis. Kainos:

Pilnos mieros 
Vasuta

$46.00
50 Colių Apvalais Kam- šeforette 
Kamoda pais Lova tiktai

$44,50 $25.50 $27.50

Valgomo Kambario Setas

r

Ledaunės
LAUKIA Jūsų geriausių išdirbysčių 
ledaunės musų krautuvėse už žemas 
kainas taip, kad stebėsitės pamątę. 
Su dviem durim šaimy- CQ 
niškos mieros, kaina

$17.65Su 3 durim, Šeiminiškos 
mieros po

Pilnas Lovos Įrengimas
Susidedantis iš Plieninės Lovos, tu
rinti medžio nubaigimą, 10 metų £a- 
ranutotu springsu ir geros rųšies. 
Vatinis Matrasas, visokio dydžio. Vi
si 3 šmotai, 
už $14.95

Paminkite įstaigos vardą ir įsi temykit gerai krautuvių adresus

4177-83 Archer Avenue 1922-23 So. Halsted Street
Kumpas Richmond Gatvės Prieš 19ah Place
M. KEŽAS, Vedėjas J. NAKROŠIS, Vedėjas
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Kiekvienas lietuvis tu
rėtų pasirinkti sau 

šį bankųsa posrr
B0XE5

*1 čia padėti pinigai yra visiškai saugus kaip 
ir kiekvienoje tos rųšies įstaigoje,Nir pini
gai atmokami ant pareikalavimo.

2 Čia yra mokama visų priimtas nuošimtis 
kaip ant depozitų, tai ir ant investmentų 
perkamų per šį banką.

3 Čia patarnaujame depozitoriams ir kostu- 
meriams nuoširdžiai ir su didžiausia aty- 
dą, kokia bankas gali duoti.

Bet svarbiausia už viską
Čia randasi jūsų draugai, kurių nerasite ki
tur. Ir tie draugai yra visuomet prisirengę 
pagelbėti jums tokiuose . reikaluose, kurių 
kiti nė suprasti nemokės.

Nežiūrint kur gyvenate, šis bankas gali 
būt jūsų banku.

Universal State
Bank

Halsted & 33rd St.

OREMUS CHEMICAL LABORATORY
3313 So. Halsted St.

Išdirba visokius patentuotus vaistus; užlaiko ir parduoda visokias kra- 
javiškas žoles. Tinkamiausia vieta yra pirkti.

Taipgi išsiunčia užsakymus j kitus miestus.

*

SALE
pas

ALEI. R. JUNIEVICZ
Mes išpirkom per AUCTION Diamontų, Laikrodė
lių, Laikrodžių ir Jevvelry Brucho staką. Dabar par- i 
duodam.

$15.00
$9.00
$1.00

Diamonds $25 už .............................................
laikrodėlių Elgin $20.00 už ................................
Kolonikų kur $3.00 už ..............................................

ALEI. R. JUNIEVICZ
3317 So. Halsted St., Chicago

I’hone Boulevard 2183

AUDITORIUM MEN’S SHOP
HIGH GRADE MEN’S

FURNISHINGS
3135 So. Halsted St

Viena iš naujausių Lietuvių Vyriškų 
Aprėdalų Krautuvė randasi* Lietuvių 
Auditorium Bld. Užlaikom naujau
sios* mados aprėdalus. Didelis pasi
rinkimas. Kviečiam visus apsilan
kyti.

Garsinkities “Naujienose

Tarp Chicagos 
Lietuvių
North Side

Šiaip lietn- 
keli šimtai

nusidėjo iš

Valerija čepukiutė ir Marytė 
dliauteriutė gavo diplomus.
Birželio 5 d., PrcVspect Build- 

ingo svetainėj įvyko North- 
West Side Conservatory of 
Music mokinių koncertas. Oka- 
zija panaudota sutraukimui 
skaitlingos! publikos, kad vie
šai* įteikus muzikos mokytojų 
diplomus dviem North Sidės lie
tuvaitėm Valerijai Čepukiu- 
tei ir Marytei Aliauteriutei. Au
diencijoj matėsi I)r. Montvidas, 
ponai Degučiai, Bugiai, F. Fru- 
šiai ir tėvai ir motinos tų jau-: 
n uolių lietuvių, kurie dalyvavo 
koncerto pildyme, 
vių buvo nedaug;
kitataučių.

Visas programas
17 muzikalių numerių, kurių 7 
išpildė Carl Bange orkestras.1 
Pastarasis turtingas smuikinin
kais, kurių netoli visos jaunos 
panelės. Kadangi netoli kiekvie
nas orkestro narys yra ir ge-1 
ras solistas ir kadangi ponas 
Bunge įdėjo nemažo prelirnina- 
rio darbo jo suderinimui, tai 
nebuvo jkiru, o tiesiog malo-i 
nu klausytis.

Pianu skambino Henry No-' 
\vak “Polonaise Militaire”. Vai-i 
<as da jaunas ir mažai pasila- 
vinęs, todėl išėjo nekaip.

Duetas iš Teddy ir Wanda 
' Staskiewicz ant smuikos “Di^ea- i 
my Moments” irgi negalėjo 
skaitytis muzika, nes vaikai 
jauni ir taipgi menkai prala- 
vinti.

Jau 
pianu
garet VVisumer. Visai gerą ūpą 
silkelė pianu panelė Edith Kotz, i 
skambindama “The Nigh-I

kiek geriau skambino 
“Traviatą” panelė Mar-1

techniką ir turi Įpratimo, bet 
moka Įdėti ir individuališkumo 

I i muziką.
Valerija Čepukiutė buvo viso 

programų žvaigždė. Ji smuika
vo “The \Vitches Dance” ir ta
po aplodismentais vėl iššaukta. 
Publika plojo ir plojo da syki 
ir kitą norėdama išgirsti jauną 
musų muzikantę taip žavėjan- 
čiai vartojant smuiką. Ne tik 
jos muzikos malonumas, o ir 
lengvumas, kokiu ji griežia, 
yra stebėtinas. Smuiką jos ne
vargina, o klauso. Tai yra ta
lentas.

“Hungarian Bhapsody No. 2’’ 
skambino gan vykusiai Arthur 
Bein, bet tas pats dalykas vi
sai kitaip pasiduoda musų Jo- 
zavitui ir jo tiesiog malonu 
klausytis. Vienok ir Bein pasi
rodė geriau, negu eilinis mu
zikantas.

Marytė šliauteriutė smuika
vo “I'aust Fantaisie”. Nors ne
išėjo pirmos klasės solo, vienok 
Marytė gerai yra prasilavinusi 
smuiką valdyti. Turiu pasakyti, 
kad esu girdėjęs ją daug ge
riau griežiant, negu jai pasisek 
kė šj sykį. Tiesa, “Faust Fan
taisie” nėra lengvas ir Marytė 
išpildė jį gerai, bet kodėl tai 
aš laukiau iš jos nepaprastai ge
ro išpildymo. (Jai todėl, kad ir 
ji šį sykį diplomą gavo.

Aldonos Galskiutės piano 
“Cascade of Boses” buvo ma
lonus. Kol kas musų Aldonos 
niekas North Sidej nepralenkė 
piano srityj. Skambina ji leng
vai, su jausmu. Jos brolis Vy
tautas (ialskis parodė ką jis 
gali smuiką padaryti, sugrieb
damas “Concerto No. 9.” Jis 
turi talentą, smuiką jo klauso, 
vartoja jis ją lengvai, su atsi
dėjimu ir iš jo bus didelis mu
zikas, jeigu neaptings.

Pabaigoj buvo piano duetas 
iš “Poet ir Peasant”, kurį iš
pildė sesutės Valerija ir Aldo
na Gemitis. Skambino jos ne
blogai, ypač Valerija pasižy
mėjo.

Kaip matote, muzikos buvo 
daug, bet ji buvo gera su ma
žom išimtim, todėl klausyto
jai neprisisotinome, ’o norėjo
me jos da daugiau. —Arabas.

■

Central District Furniture Co
3621-23-25 South Halsted Street

Geresni Kepiniai per 02 metus!
Išdirbinėjami Pečiai Geriausi Kokius Tik Galima Išdirbti—Kasdie—Per 62 Metus Ištobulino 
Didžiausią Pečių Dirbtuvę Pasaulyj, šiame laike yra išsiuntinėjami Geri Pečiai i namus j vi
sus 4 Pasaulio Kampus!

JI ........

Dieno
Išparda
violas

KainosDidelis DETROIT JEWEL

ĮS395' ra.
$59

$1495“
LargWS®Wl^nWWdrld

9 *'■'Detroit r Michigan Stove'Čompany
DUKTĖ GAUS GERIAUSI KOKS KADA NORS BUVO PADARYTAS! 

ŠTAI — BOBUTEI PEČIUS BUVO PADARYTAS-1864!
—ir Motinai 1895—ir Dukterei 1927

Daug gražesnis... daug geresnj.. sutaupys daug darbo virtuvei... ir pagrąžins virtuvę... patobulins kepimą! Styliai, kurie užganėdins kiekvieno 
skoni... Užbaigimai, kurie pritinka kiekvienai virtuvei... Mieros, kurios pritiks j kiekviena virtuvę, dideliu arba mažų namų. Tokios kainos, ku
rios patiks kiekviejiam. Užganėdins žmones gyvenančius (’ottage, Dideliuose namuose arba Bungalow!

Specialiai žemos kainos visiems — LENGVAS IŠMOKĖJIMAS Visiems —
Šių Metų Milžiniškame Išpardavime!

Prirengti s u* 
Detroit Jewel 
Pečiaus šilu
mos Kontro- 
liutoju, Kepa 
dar Geriau.

•l

4

Detroit Jewel rangės
^TheųtBAKS.tBetterr

n
—I

SPECIALIAI šiame išpardavime $74*

Prirengti bu De
troit J«wel Pe
čiaus žilumo* 

Koiitrol i uoto j u— 
Kainuoja biskj 
daugiau • — Su- 
taupina daugiau.

Big 1 
FAIIovnncI 

on Your j 
įOLD STOVEJ 
Ik.In this Sale.'JI

<4

už 10 metų!

195]
DOWI1

BAKES
'H'iththe

OVEN D(X)K
VVIDĘOPEN

.... DEMONSTRAVIMAS
—Atsilankykite ir pamatykite juos — jei 
jums reikėtų pečiaus kad ir

iii]
■1
i:

Tai Viskas
Kitus per ilgą laiką—be nuošimčių

Mes atliekame savo dalį — iš- 
dirbinėjame didžiausius pečius pa
saulyje, pagelbėjime jums įsigyti 
Geresnj Kepėją: DETROIT JEW- 
EL!

ŠIS CABINET DETROIT 
JEVVEL RANGE

f

Galit kepti prie atdarų pečiuko durių, Vi- 
rinti/Vandenį, 18 colių viršutinis burneris. 
Apvyniok su laikraščiu pečiuką, pamatysit 
kad popiera nei neparuduos. Musų eksper 
jums parodys. Bet ir kiekvienas gali gerai 
atlikti su Detroit Jewel.
Išbandytas šilumos kontroliuotojas — ir ši
lumos taupytojas — Pečiuko konstrukcija 
j>ra taip kaip ir Thermos butelių, jie turi 
oro cirkuliaciją. “Jie Kepa Geriau.”

DETROIT JEWEL 
Pečiuko šilumos kontroliuo

tojas
Kasdie su juo yra veikti ge
rai.

<11-

— visuo- 
vien tik

Jie taip 
pagamin-

Tiktai
$39.50

Taip kaip paveiks
le, Baltu užpakaliu 
Ir 
rai patarnauja yra 
ir

DIDELI ŠEIMYNAI DETROIT JEWEL 
1 , k

Turi Visus Geriausius DETROIT JEVVEL Pagerinimus, 
kurie tapo išrasti per 62 metus, kad pagelbėjus ir paleng
vinus šeimininkių darbą.

Puikus, mažas šeimynai pečiukas 1 Ke
pa gerai. Išrodo Didd i* -ir laikys ilgai. 
Kiekvienas DETROIT JEVVEL 
delis ar mušas — Juodas, baltas arba 
pilkas, tari tą pat| pečiuką 
met geriausj. Užpatentuotą 
dėl DETROIT JEVVEL. 
"JIE KEPA GERIAU”. Ir 
daro per 62 metus, pagelbsti 
ti valgius dėl šeimininkių virš 6 mi- 
lionų namuose kasdien I

OVEN
PLĖTĖ
PPED IN

COMMON
NEWS-
PAP

BOIL INO
VVATER

E1GHTEEN
NCHES

BURNER

Penels —• Ge_

stalčių*.

iŠ

CC©€

l Didelis Šeimynos Cabinet
Styliaus!

Paprasta Kaina $89.50 
dešinės ar kairės pečiukas 

nerudyjančio
Metalo. Nereikia maz-
i trinti kasdie. Toks '

L —. . - • . . - , 1
goti, nei trinti
.yra patogumai. Pilki arba balti 

JBĮbeveik visai enameliuoti. Vienas \
naujausių stylių DETROIT
JEWEL.

’lį’; Ii 
H i::' 
m ii:

SU MUSŲ LINKĖJIMAIS— TIK ŠIAME IŠP ARDAVIME —NEREIKIA NEI PRAŠYTI JŲ

& Sėt You Get Fiee’ EThis Is.The 35 Piece Bredkl.
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Jei planuojate vasarinę kelionę

i LIETUVĄ
“Plaukite po Amerikos Vėliava*

Nupiginta ten ir atgal kelionė 
trečia kieta į 
LIETUVĄ

tik >203.00 ir brangiau per 
Cherbourg ar Bremen
Liepos išplaukimai:’ 

per Angliją-Franciją-ar Vokietijų
S.S. LEVIATHAN

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeporto biznieriai
Central District Furniture 

3621 So. Halsted St.
Co,

S.S. REPUBLIC 
Liepos 2

S S. GEORGE WASHINGTON

S.3. PRESIDENT HARDING

S S. PRESIDENT ROOSEVELT

IŠNAUDODAMI visai progas reguliarių 
* vasarinių United States Lines ekskursijų 
gaunate kelionės patogumų ir patarnavimą 
už kuriui laivai valdomi ir operuojami Su
vienytų Valstijų Valdžios pagarsėjo.

Pasirinkite Hile ii augsčiau įvardintų 
laivų ir keliausite malonioje draugėje jūsų 
tautiečių po asmeniška priežiūra prityrusių 
United States Lines atstovų.

Visi prirengimal perkelti Jus ir jūsų 
bagaia iki kelionės tikslo bus jums atlikti 
pirm negu užlipsite ant laivo.

Klauskite vietos laivakorčių agento 
šiandie informacijų, arba rašykite pas

United

Tai yba viena didžiausių 
mų rakandų krautuvių 
Bridgeporto.

Parduodama kanopos, I 
lai, lovos, lempos, stalai, komo
dos, pečiai, springsai, v-trum- 
pai kalbant čia laikoma ir par
duodama visi rakandai, kokie 
tik yra reikalingi namams.

Parduodama cash ir ant iš- 
I mokėjimo.

Pardavėjai garantuoja vis
ką, ką jie parduoda. Jie užtik
rina, kad parduotieji dalykai 
bus išmainyti ant kitų, arba 
priimti atgal, jgigu pirkėjai to 
norės.

Viena ypatybė, kuri puola a- 
kin, kai įeini šion krautuvei!, 
tai nepaprastas stailiškumas, 
nepaprastai gero skonio parin
kimas namų rakandų.

Kaip drabužiai, kaip skry
bėlės, kaip batai,— taip ir 
namų rakandai būva daromi 
gražesni arba prastesni, mad- 

Įnesni arba taip tik “nutašyti.” 
tik nutašyto 
čia kiekvie- 

dailės pa vyž

na- 
ant

nierių, o jis garsins jūsų apic- 
linkę.

Mes savo krautuvėj speciali- 
zuojamės pirktis ir parduoti, o 
taipgi pritaikyti vyrams, jau
nuoliams, vaikams drabužius; 
siuvame, be to, drabužius ant 

1 užsakymo.
Biznyje esame jau 27 metus. 

Esame pasiryžę patarnauti 
jums visuomet.

Su pagarba,
The Bridgeport Clothing Com- 
pany, 3246 So. Halsted St., 
Chicago.

GENTS FURNISHINGS
DRY GOODS, ' 

3108 So. Halsted St.

IK

P-nas A.'J. Mosgers, savinin
kas, sako, kad šiame išpardavi
me šilkinių marškinių duoda 
gerinusį pasirnkimą kaip šei
voj,' taip stiprume. Buvusios 
kainos $6.50, parduos $1.85.

Moterims namų
šilkinės pančiakos. Dresės: 
vo kainos $3.50, o dabar 
$2.75 ir $2.95.

ei resės ir 
bu- 
už

ALEX R. JUNEVICZ, 
Watchmaker and Jeweler, 

3317 So. Halsted St.

110 S. Dearborn St., Chicago 
45 Broadw*y, New York City

Warehouse Sale
Sekanti dalykai turi būti greitai 

išparduoti už rendų

jos labai pri-

tavoro neužtiksi, 
i nas dalykas —tai 
dis.

Kai dėl kainų,
einamos. Savininkai laiko šią 
krautuvę jau 7 metus. Varo 
platų biznį. Todėl turi išsidir- 
ę specialus privilegijas pirki- 

, nui savo išdirbinių ir ačiū 
; tam gali parduoti savo tavorą 
marketo kaina.

Ypatingas bargenas jų krau- 
: tuvėj šiuo laiku yra “Radio ’ 
! stalčių. Tai yra “Badio” setai 
Atwater Kent firmos daryti.

O renius Chemical Laborato-
-ry, 3313 So. UaLsted st.

Šios kemiškų produktų įstai- 
i gos savininku yra plačiai ži- 
| nomas lietuviams |>-nas Rama- 
j šauskas. Jis yra išdirbėjai pa- 
tfentuotų vaistų. Jo įstaigojgrojiklis pianas, riešu

to medžio, 50 rolių už .... $235 galima gauti visokiu Europiš- 
WALTHAM Stora medžio grojiklis

pianas, vertės buvo $860, už $295
WESSIE French grojiklis 

vertės $600, už .......... .
WURL1TZER elektrikinis

pianas, vertės $5500, už
BELMAN grojiklis

roliy už ..............
LYON & Healy Baby

vertės $700, už ...
REPREDUCER Baby

lis, visai naujas
UPRIGHT rankinis pianas už $32.00

kų žolių, turinčių didelės reik- 
pianas, Į šmės gydyme ir vaistų sutai- 

... syme.grojikus
.. $210 I ---------------------

pianas su 50 AUDITORIUM MEN’S SHOP 
............... $75
Grand pianas, 

.........  1193 
Grand grojik

ui .......... $395

* 3135 So. Halsted Str.

Tižiausias žmogus
Chicagoj

Muzikos mokyklos 
Sarpalius nebaigė.

Itaroj P. 
Neturėjo 

Itacą su-
Keliems

North Side
Morning Star Kliubas 

išvažiavimą.
rengia

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

V1CTOR Viklrola vertės
V1CTOR Viktroia

$225, už ......................
V1CTOR Ortophonic, vertės $150,

naujas, už ............................. $49
BIU’NSNVK’.K Phonografas vertės

$100, už ................................. $24
BRL’NSW1('.K Console Phonografas

su 25 rekordais, už .......... $36.00
COLUMBIA Grafonoia, vertės $100, 

su 25 rekordais, už .....  $19
COLUMBIA via Tonai naujas, ver

tės $150, už............................... $15
l’EDERAL Radio Setas, už .. $35
FRED—EISMAN 5 tūbų Radio, gra

žus kabinetas, už .................. $38
RADIOLA ir Phonografas, 

$200, už .....
ATWATEH—Kent

vertės $90, už
PARLOR setas, 3 šmotų 

už ...............................
MEDINĖ lova, springsai,

už 
vertės

.. $69

, Mas

savo biz-

nieko iš 
krautuvėj 
jo krau- 
y patingai 
pasirinki-

šios krautuvės savininkas 
yra p-nas Jonas Gajauskas. 
Biznį šioj vietoj laiko nuo Au
ditorijos pastatymo.

Pirm to turėjo irgi krautu
vę. P-nas Zajauskas yra senas 
biznierius. Jis puikiai supran
ta stailas, žino, kokie tavorai 
kokiu laiku markete 
labiausiai. Sulyg to ir 
nį veda.

Todėl nieko seno, 
mados išėjusio jo 
neužtiksi, šiuo laiku 
tuvėj galima užtikti 
gražus ir bizniškas
mas skrybėlių. Parinkimas ga
li būti gražus, gali būti didelis. 
To betgi neužtenka: tikrai biz
niškas parinkimas yra dar ir 
toks, kuris ifetik gražus, mad- 
nas, bet ir pigia kaina parduo- 

vertės damas. P-no Zajausko krautu- 
?79 včs tavoras ir yra kaip tik to- Radio, 5 lubų, , . «.$38 kios rųsies. 

Valur, 
. $49 

tnalrasas, i 
už ............................................. $25 j

GASINIS pečius, didelis, už .. $25 
AUTOMOBILIS, Chevrolet, už $195 
AUTOMOBILIS, Touring, Viliy>, 

už ..................................... $2351
TROKAS, Studebeker, nauji tajerai 

už ............. . ............. ........... $175
Galima pirkti ir ant išmokėjimu 

STORAGE WAREHOUSE CO.
3343 So. Ihilsled st. 
Tel. Boulcvard 4705

Šioj krautuvėj skrybėlės par
siduoda nepaprastai pigiai. 
Marškiniai, kurie buvo pardavi
nėjami po 3 dolerius, dabar nu
piginta trumpam laikui iki 
$2.45. Tai tikras bargenas.

Puikiausias pasirinkimas 
kaklaraiščių, kalninių, kepu
rių, baltrubių, pančiakų ir tt.

BRIDGEPORT CLOTHING 
CO., 3246 So. Halsted St.

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 ▼. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.

Kam važiuoti į kitą apielin- 
kę pirkti sau drabužius? Jeigu 
'jus pirksite ir mes pirksime 
savo apielinkėj, kas atsitiks su 
musų apielinke? Ji kils, ji augs 
kaip ant mielių.

Remkite savo apielinkės biz-

Dirigold - 
sas, nerudi j a, nesišeria, geras 
visam amžiui, spalvos neatski
riamos nuo tyrojo aukso, o 
kaina kaip sidabrinių dalykų. 
Dirigold yra paskutinės mados 
torielkos, kielikai, peiliai šaku
tės. Tai puikiausias stalo se
tas, kokį galima įsivaizduoti. 
Dabar labai madoj turtinges
niuose namuose.
’ Parduodami nauji ir taiso
mi laikrodžiai. Puikus pasirin
kimas laikrodėlių, žiedų, dai- 
montų, įvairių špilką'.

P-no Junevicziaus krautuvė 
yra didžiausia tos rųšies krau
tuvė ant Bridgeporto. Savinin
kas jau 20 metų biznyj. Todėl 
jis žino, kur ir kada juo pigiau 
krautuvei tavorą 
ačiū tam, gali pigiau 
ti parduoti.

P-nas Juneviczius 
šiomis dienotu is unt 
Sale” daug is
Todėl jis dabar parduoda no 
paprastai pigiai. Tečiaus, ku
rių vaikai baigia mokyklos se
zoną, — yra puikiausi barge
nai. Ūžėkite pažiūrėti. Nenorė
site nepirkite. O pažiūrėti 
ko nekaštuoja.

švediškas auk- 
nesišeria,

pirkti ir 
negu ki-

nupųrko

nie-

JUOZAS A. KIZGEN 
3331 So. Halsted St.

lenciugėlių, 
fontaninių 
armonikų, 
ir ’tt.
laikrodžiui

Krautuvė laikrodžių, daimon- 
tų, laikrodžiams 
špilkų, ausų žiedų, 
plunksnų, smuikų, 
rolių pianams ir tt.

Savininkas taiso
ir kitokius auksinius ir sidab
rinius dalykus.

šiuo laiku ypatingi bargenai 
ant tokio tavoro, kuris perka
ma kaip dovanos vaikams ir 
mergai tems, bai g i a n t i e m s 
kyklos sezoną. Kainos kai 
rių tok ų dalykų nuauštos 
30 iki 35 nuošimčių.

Užeikite ir persitikrinkite.
Visokius taisymus atlieka 

pats savininkas. Už juos ir at
sako jis.

mo- 
ku- 
ntio

grįžo j Pennsylvanią. 
mėnesiams praslinkus, jis, Dr. 
šliupo patariamas atvyko Chi- 
cagon.

Ir čia prasidėjo jo darbuotė 
toj dirvoj, kurią ir šiandien jis 
aria. Jis darbuojasi su Keis
tučiu šliupu ant Town of Lake: 
mokina lietuvius darbininkus 
anglų kalbos, rašybos, mokina 
dainų ir muzikos. Darbuojasi 
“Birutėj.” Vadovauja chorams, 
groja kartu su savo broliais 
lietuvių parengimuose.

Petras Sarpalius neturi kon
servatorijų diplomų. Bet Mi
kas Petrauskas, Šimkus ir kiti 
pagarsėjusieji lietuvių chorve
džiai ir muzikai tariasi su Sar- 
paliumi dėl kiekvieno žymesnio 
muzikalio veikalo pastatymo. 
Ypatingai orkestracijos reika
lais į P. Sarpalią kreipiamasi 
kaip į vieną geriausių žinovų. 
Rodosi menkas dalykas parašy
ti gaidas, suorganizuoti orkes
trą. Bet kiek naktų nemiego
ta dėl to, kiek argumentų, kiek 
galvosūkio, kad viską sudarius 
juogeriausia.

Petras Sarpalius nėra diplo
muotas muzikas. Bet jo klau
sa nepaprastai jautri. Jau se
nokas laikas, kai įvyko seka
mas prietikis: “Birutės” dainų 
repeticijos, chorui vadovauja 
diplomuotas lietuvių muzikas. 
Užtraukia solo vienas “Biru
tės” dainininkų. Sarpalius. ku
ris klausėsi čia pat, neiškenčia:

iStop! — išsiveržia iš jo 
lupų komanda — Shut up! 
(Sarpalius labai menkai tais 
laikais vartojo lietuvių kalbą).

—Kas yra? — klausia vedė
jas. . . i

P-nas Sarpalius |yli: jaučia
si, kad įsimaišfli "neprašomas.’’ 

Kas yra? Sarpalius nurodo, 
kad solistas paėmė visą pusę 
tono žemiau, nckad reikia.

šiandien Petras Sarpalius va 
dovauja Jaunajai Birutei, Pir
myn chorui ir duoda privates 
muzikos lekcijas.

Jaunojoj Birutėj esama į 80 
mokinių. Kaip žiuri į šį dar
bą pats' Sarpalius?

Iš šių 80 mokinių visų lie
tuviais nepadarysi — sako jis. 
Bet padarysi kai kuriuos. To
liau, tos 80 jaunuolių mokinių 
nėra labai pastovi Jaunosios Bi
rutės masė. Kai kurie jaunuo
lių, paaugę pasitraukia, nes mat 
ima sarmatytis dalyvauti kar
tu su mažesniaisiais. Vienok 
jų vieton ateina naujų. Taigi 
Jaunoji Birutė paliečia daug* 
didesnį lietuvių vaikučių būrį, 
ne kad 80.

Lietuvių vaikai ir mergaitės 
yra. labai muzikalus. Daug 
gabesni muzikai, nekad anglai.

kurie berniukai ir mergai- 
—■ tiesiog talentuoti. Vi- 
klausimas ar gaus jie pre
savo talentą išvystyti, iš

pašc.lpinis .ir pa- 
kliubas rengia iš- 
Jefferson girias, 
kliubas pradėjo

Kaip teko girdėti, tai atei
nantį nedėldienį, birželio 12 d., 
Morning Star 
siliiiksniiniino 
važiavimą į 
Kaip matote,
vasarines demonstracijas arb-a 
išvažiavimus, kurių pirmas ir 
atsibus birželio 12 d. Morning 
Star Kliubas rengia išvažiavimą 
ne tam, kad sukėlus revoliuciją 
arba pasikolektavus centų, kaip 
daro tavorščihi iš savo budu
čių, bet kad sutraukus Chica
gos lietuvius į skaitlingą bū
rį dėl pasilinksminimo prie mu
zikos ir kitokių žaismių. Tai
gi patartina visiems atsilanky
ti, o 
met,

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- 
liol

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOMETRTSTAS

Kai

kliubiečiai kaip ir visuo- 
mokės pasitikti.

Pavyko.
Nedėlioj, birželio 5 d., Nprtb- 

sidės Draugijų Sąryšis buvo su
rengęs šauną išvažiavimą į Jef- 
ferson girias. Nors iš ryto die
na buvo vėjuota, bet žmonių 
suvažiavo gana daug — dau
giausia automobiliais. Viskas 
atsibuvo kuopuikiausiai. Visi 
per dieną dainavo ir žaidė, o į 
vakarą, kad ^pasiuto” šokti lie
tuviškam muzikantui grojant, 
tai rodės, jog net kalnelis ėmė 
sviruot. Po to visi skirstėsi ha- 
mo. 1

Lietuviai lietuvį įkando.
Kaip girdėti, tai Northsidėj 

lietuviai lietuvį įkando. Ar tą 
žaizdą galima bus išgydyti, ar 
ne, tai klausimas. Bet dabar 
gana skaudi ir pavojinga. Apie 
tai bus. vėliaus pranešta. Tė- 
mykit “Naujienas.”

Ieško leidės.

Chicagoj randasi vienas di
delis tavorščius, kufris vi ieško 
turtingos moteriškės arba mer- 
ęęinos ir, ftinc-nvin, kvjiile.snos už 
jį patį. Nu, ir dagirdęs, apie 
panašią tuoj atsilanko nepra
šytas, o išeina “paprašytas,” gi 
dažnai šluota pašluojamas, kad 
nedulkėtų.

Geras choras.
Cliicagoj randasi keletas cho

rų, bet geriausias, kaip man 
atrodo, tai ‘‘kompozitoriaus” ir 
choro vedėjo Kairio, kuris da-

taipgi. Ir kaip matyti, choras 
turi ne mažai rėmėjų.

Pirko mašiną.
Northsidės rimtas pilietis 

Subačius, nenori pėsčias vaikš
čioti, nusipirko gražią mašiną 
ir dabar sportauja su savo gra
žia baltaplaukia pačiute ir su 
dukrele Aldona. Bravo! North- 
sidiečiai niekad neapsilcidžia.

J.

nuo 2:80 iki 4:80 po pietų 
REZIDENCIJA: 

2221 ManhaU Blvd.
TELEFONAS CRAWFORD 1480 

TELEFONAS CANAL 0464

A + A
TERESA ANDRULIENfi 

Po tėvais Bukuntaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 8 dienų, 7:05 valandų 
ryte, 1927 m., sulaukus 42 me
tų amžiaus, gimus Kauno rpdy- 
boj .Sauliau apskr., Vaiguvos 
parap., Jučių kaime, Amerikoj 
išgyveno 25 met., paliko dide
liame nuliudime vyrų Jonų, 3 
sūnūs, Kazimierų, Franciškų ir 
Albertų, 2 seseris, Linkienę ir 
Belskienę ir gimines. Kūnas 
pašarvotas, randasi 5005 South 
Keeler Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, bir
želio 11 dienų, 8 vai. ryte iš na
mų j Nekaltos Panelės šven
čiausios parapijos bažnyčių, ku
rioje atsibus gėlingos pamaldos 
už velionės sielų, o iš ten bus 
nulydėta j šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. T. Andrulienės gi
minės, draugai ir pažjstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimų ir atsi
sveikinimų.

Nuliūdę liekame,
t Vyras, Sunai, seserys 

ir Giminės.
Laidotuvėse patarnapja gra

borius Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

STANISLOVAS 
JAKŠTIN AVIČIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 8 dieną, 4:30 valandą 
ryte, 1927 m., sulaukęs 52 me
tų amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Pomponų vai., Biržių apskr., 
Amerikoj išgyveno 22 metu, pa
liko dideliame nuliudime 5 sū
nūs, vyriausias 28 metų, o jau
niausias 15 metų, du švogerius 
Antaną Kazakevičią ir Julių 
Norvilą. Kūnas pašarvotas, 
randasi 1906 S. Union Avė.

Laidotuvės įvyks birželio 18 
dieną, 9:30 vai. ryte iš namų į 
Apveizdos Dievo parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.
. Visi A. A. S. Jakštinavičiaus 
giminės, draugai ir pažjstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Sūnūs ir švogeriai.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Butkus & Co., Telefonas 
C^nal 3161.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAb
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 So. Ashland Avr, 
Roalevard lWt.

MOTIEJUS KLIENA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 7 dieną, 1:30 valandą 
po pietų, 1927 m., sulaukęs 73 
metų amžiaus, gimęs Kauno rė- 
dyboj, Raseinių apskr., Viduk
lės parapijoj, Papeikiu kaime. 
Išgyveno Amerikoj 19 metų, 
paliko dideliame nuliudime 2 
sūnų, Antaną ir Franciškų, 
marčią Moniką, dukterį Veroni
ką ir giminės, o Lietuvoj sūnų 
Izidorių ir dukterį Stepaniją. 
Kūnas pašarvotas,' randasi 4236 
So. Talman Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, bir
želio 11 dieną, 8 vai. ryte iš pa
inų j Aušros Vartų panfįjijMs 
bažnyčią, kurioje atsibus ‘gedu
lingos pamaldos už vėionio sie
lą, o iš ten bus nulytas j Šv. 
Kazimiero kąnfoe&u

Visi A- A.,^L Kliknos gimi
nės,- d/ąfV^įii ir pažjstami esat 
niįęšir<įž)ai kviečiami dalyvauti 
l^iųotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsivei- 
kinimą.

Nubudę liekame, 
Sunai, Marti, duktė 
ir Giminės. r*■'

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Ehdeikis, Telefonas 
Yards 1741.

Tel. Boulcv/ird 4139
,___ , A.- MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO, ILL.

ir 
kad

S. D. LtMICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 

2314 W. 23rd Place 
Chicago, UI.

Patarnauja laido
tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o 
darbu busite 
nėdinti.

Tel. Car»*l 
ir 2199

mano 
užga-

1271

Artinasi didžjausis pa

siūlymas istorijoj

WENNERSTEN’S
^/Johcinian (Typo

TIKRI APYNIAI 
TURTINGAME SALYKII

Gabus vaikas. /
Northsidėj randasi pavyzdin

ga šeimyna N. Smalalių. Jie tu
ri vienintelį sūnų Albiną. Al
binas yra stebėtinai gabus vai
kas, nors visai jaunas — vos 
tik šešių ir pusės metų. Bet 
mokykloj jau yra pabaigęs tre

čią “graidę’’ ir butų da -daug 
aukščiau pakilęs, bet mokyto
ja ncdaleidžia, dėlto, kad per- 
jaunas.' Taipgi įsakyta tėvam 
nespausti prie mokslo, bet duo
ti vaikui daugiau žaisti. Už 
tai Albinui tėtis nupirko gra
žią mašiną ir dabar važinėja 
kaip komisaras. — X.

Laukit Birželio

15 dienos

gyvehi-

Sidėj e- 
k tiriam

Cho-

TIKRI APYNIAI
NIEKUR NĖRA TOKIU

KAIP ŠITIE
NE/ NEI VIENO

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bua 
brangi dovana.

sas 
gos 
tobulinti, ar gyvenimo apysto- 
vos ir tėvų nebojimas numarins 
tuos gabumus.

Ateinančią žiemą planuoja
ma Jaunąją Birutę padalinti į 
skyrius — jaunesniųjų ir su- 
augesniųjų jaunuolių.

Pirmyn choras yra nedidelis. 
Bet jįs žymiai prisideda prie 
to, kad palaikius North Sidės 
kolonijos visuomeninį 
mą.

Kaip žinoma, North 
šamai jaunuolių choro,
vadovauja p-nia Čerienė 
ras nesenai persiorganizavo ir 
susitvarkė. Tenka manyti, kad 
taip greithm jaunuolių choro 
persiorganizavimui ir susitvar- 
kimui, o taipgi išmokinimui dai
nuoti, pagelbėjo nemažai ir tas 
faktas, kad North Sidės jaunuo
liai (ės) jau seniau buvo 
kinti dainuoti. Ir lavino 
(jas) p. Sarpalius keletą 
tų. Tokios pamokos gali 
trukti, bet jos nepražūva 
žinai.

mo
juos 
me- 
nu- 

ani-
—Reporteris.

I

A A
Ona Petkienė

Persiskyrė su šiuo pasauliu po sunkios ligos, birželio 8 <1., 4:15 
vai. ryte, 1927 m., sulaukus 50 metų amžiaus, gimus Lietuvoje, Tau
ragės apskričio, Kvėdarnos parapijos, Paragaude kaimo, Amerikoje 
išgyveno 28 metus, paliko dideliame nuliudime dukterį Leonorą, sūnų 
Stanislovų, žentų Kazimierų Zvibą, anūkų Zvibų, marčių Veronikų, 
anūkę Petkutę, seserį Varšuvoje, Gunines Marijonų ir Petrų Rumsus, 
Vincentų ir Kazimierų Račkauskus. Kūnas pašarvotas, randasi, 3428 
Auhurn Avė., pas dukterį ir žentų Zvibus.

Laidotuvės įvyks birželio 11 dienų, 8 vai. ryte iš namų į švento 
Jurgio parapijos bažnyčių, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielų, o iš ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Onos Petkienės giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoSirdžiai kviečiame dalyvauti laidotuvėse ir suteikti ^ai paskutinį 
patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
DUKTĖ, SŪNŪS IR VISI GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, Tel. Blvd. 4139.

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

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

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

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado suatata 
kurs iitikro iveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
ku* uždavinį* pagalios tapo ii- 
riitas.

Didele tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal C o., Saint 
Louis, U. S. A.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
P-nas Januška, 3143 So. Hal

sted st., kuri andai gatvekaris 
buvo skaudžiai sužeidęs, jau iš
ėjo iš ligoninės. Tečiaus ve 
bėda: Dr. Gruičunas. suteikęs 
pirmąją pageltą p-nui Januš
kai, dejuoja, kad jam už jo 
triūsą neiižinokūta buvo iki va
kar dienos. Neužmokėta taipgi 
nė ligoninei, kurion sužeistasis 
buvo nugabentas/ Ar daktaras 
ii- ligonbutis gait kul atlyv < 
nimo. Dr. Graičunas sakosi 
žinąs.

geporto gyventojams nereikia 
važiuoti 2 valandas j darbą ir 
dvi atgal.

Bet tai ne viskas. Pavažinėk 
tamsta apie VVashington parką, 
pasisukiok po Marguette Par
ką arba Brighton Parką. Kiek 
ten tuščių butų! Bridgėporte gi 
priešingai yra: čia stoka butų! 
O lietuviai, tie musų tautie
čiai, kurie perka namus, — 
jiems nereikia poniškų reziden
cijų. Jiems reikalinga tokia sa
vastis, tokie namai, kurie vi
suomet bus pilni reudauninkų. 
Jiems reikalinga tai, kad. grei
čiau galėjus išmokėti morgi
čius, kad pelningiau (guldžius 
savo pinigus.

Announcemcnts
Praneši mai

18-tofl gatvės apielinkė. — Jau
nuolių SLA 129 kuopos paskutinės 
pamokos šiame sezone atsibus 11 
dieną birželio, J. Savicko svetai
nėj, J900 S. Union avė., 2:30 vai. 
po pietų. Mokytoja p-lė Bigeliutė. 
Taipgi turėsim ir ice cream už
kandžių. Visi nariai bukit laiku.

Komitetas.

Roseland. — Nedėlioj, birželio 
12 d., kaip 8 vai. po pietų, Palmei' 
Park, tarpe 111 gatvės ir 113 gat
vės, kampas Indiana avė ir South 
Park Avė. Loš base bąli Gohlen 
Stars’ su Lietuvių Rsekford tymu. 
Lietuviai mylinti base bąli turėsi- 
le progų pamatyti gerų žaidimų. 
Kviečia Golden Stars Kliubas,

ne-

Visi kalba, kad Chicaga au
ga. Taip, ji nuga ir auga. Bet 
miesto centras yra ir pasiliks, 
kur yra. Jeigu praves “su:.vu- 
jus”, t. y. požeminius tunelius, 
tai visgi pirmon galvon pelno 
iš to turės vidurmiestis, o 
drauge su juo artimiausios vi-su

l^r- durmiesčio apielinkės, jų tarpe
pas jr Bridgeportas. Taigi Chlca-

Naujausias Dro Graičuno 
manymas: Reporteriui
Graičunas pranešė, jog jis 
kleidęs Bridgeporto lietuvių gOS augimas, nekilnojamos su,-! 
profesionalų idėją, kad profe- vasties vertės kilimas numato- i 

ma Bridgeportui labiau, nekad' 
kuriai kitai kolonijai, kur gy
vena lietuviai, 

štai kodėl mes “stikiname”: 
prie Bridgeporto. —Reporteris

sionalai pasitrauktų iš SI.A. 
36-tos kuopos, nes kuopoj pa
sireiškia
Pasak daktaro, lietuviai profe 
sionalai pritariantys šiam su 
manymui.

neramumo

žino vieną dalyką, 
ir daktaras Grai-!
36 kuopos 8US1-

NAUJIENAS ATLANKĖ

abejoja, Vladas Jurgelionis, 
Universiteto studentas, 
i Chicaga.

Vladas Jurgeglionis
. ■ •. -1 piirmą studentavimo

tai ii žmonės ga i Pr°-1 juunasig Jurgelionis ėmė žur- 
lalizmo kursą, nors, sulyg mo- 

įkyklos reikalavimų, turėjo stu- 
0 *’ lijuoli ir kitas mokslo šakas.

Jis mokėsi ir kartu dirbo “Dai- 
I 'y Ulini” dienrašty.

būtent, kad 
čiinos netyli 
rinkimuose.

Reporteris 
tuviai profesionalai ant Brid-1
geporto pritartų jo sumany
mui. Matote, jeigu profesiona-; 
lai pradės šalintis paprastų! 
žmonių, 1 
dėti šalintis profesionaių.

Illinois 
sugrįžo

pabaigė 
metą.

Ėurniture & Fixtures
Rakandai-įtaisai

PARDAVIMUI rakandai; parlor 
setas, valgomo kambario setas, viet- 
rola; žodžiu visi rakandai. Automo- 

Į bilius Moon sedan. Mažiau kaip už 
pusę kainos, 11 — 25 Avė., Bellwood, 
Illinois.

Musicai Instruments
Muzikos Instrumentai

ESU priverstas parduoti savo gro
jikų pianų, su 90 rolelių ir benčiumi, 
už $65, cash $25 ir po $10 j mėnesį 
6512 So. Halsted St., 1 fl.

Personai
\ A k menu Ieško

PARSIDUODA Italijoniška Armo- 
į nika v^ai nauja 140 balsų,, gailos 
' “prąmetic”. Kaina $500, nupirksit 
už $300, arba kas gali paskolinti 

(PAJftšKAU sesers Katrės Marčių- .$200 ant 4 mėnesių, atmokėsiu $50 į
kaičiutės po -vyru Bubilienės; *28 nie- mėnesį ir paimti mano cordina kaipo 
ai tam atgal gyveno Ploughbury, Pa. security ir laikyti per tą laiką kol 

Paeina iš Suvalkų rėdybos, Gudelių atmokėsiu skolą. J *„ *.__
. i- —Turiu $40 j tą trumpą laiką ir mokėsiu 7%

Pati arba kas Kas 
apie ją žino praneškite šiuo adresu, kit. 
Gausite atliginimą $5.00.

ANTANAS MARČIUKAITIS, 
arba Bundza

1751 W. North Avė., I
Chicago, III. -----

vai., Mariampolės apskričio, 
labai svarbų reikalų.

Situation VVanted
Darbo Ieško

ESU patyręs per 20 metų bučeris,, 
intku kelias kalbas. Jėškau darbo, į 
Tel. Lafayette 9858. šaukit nuo ryto 
arba po pietų.

Duosiu komišino

apsiimate tą išpildyti atsišau-

A. U, 
6734 So. Maplewood Avė. 

Hemlock 1915

Business ĮChances

BEKERNft pardavimui^ Noriu už
tektinai pasilsėti . Taipgi kambarys 
rendon. 4743 So. Wood St., Chicago, 
Illinois.

P,MESKAU lengvo d.rho antra- .PARDAVIMUI bnJernf Ir groeei- 
ranklo grosernė) arba bučemfj. A. nf. bhnig senas, lysas Uga», renda 
!>. Dovldns, 12(1 E. 25 SI. Tel. Vi.-. P'?'’ į ruimai užpakalyj gyvenimui, 
ory 0576. i 6124 So- Kedzife Ave-

Help VVanted—Male-Female
Darbininkų Reikia •

• GERA bučernė, parduosiu pigiai, 
svarbi priežastis, G01 W. 123 St., arba 
tel. Lafayette 6036.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI delikatesen ir sal-

Real Estate For Sale
Namal-žemė Pardavimui

Financial
FinsnHai-PaskoloH

PARDUOSIU arba mainysiu 4 Tiktai 3*/:% nuošimčių 
dainių krautuvė, geroj vietoj, du- flatų labai puikų namą 8 po 4 kam- d IZ *
romas geras biznis. G. Uecker, 8104 barius ir po 5 kambarius, in a oC i\01TlJS0.............
Vincennes ave. door bed, sun parlors, 2 karų gara- paakoHnsime jums $100—$200 ir

džius, ant tuščio loto, pečiais Šildomą tSOO dėl užsimokėjimo taksų, nuošim- 
| namą arba bungalow. N----- ------ • *A* ■ •
dasi netoli 63-člos ir 1 
Rendos neša $275.00 j mėnesį.BARGENAS. Grosernė ir bučer

nė, gero, 
gera priežastis, darom 
nis. 2306 > Blue Island avė........... .
6772.

Namas ran- ftų uj morgičius ar kitiems privati- 
Lincoln Ave. uums reikalams. Pinigai paskolinami

,1 vietoj, turiu parduot greit, j , , ■ iai f caKllJ
iežastis, daromas geras biz- (j-.ViL
>6/Blue Island ave. Canal * teD_„__ * n

Ęxchange—Mainai
MAINYSIU savo 200 akių farrną, 

Michlgan valstijoj, j lotą, cottage ar
ba 2 flatų namą. ” 
Independence Blvd.

Prospect 2500 
Klauskit

Mr. Svinsky

Real Estate For Sale
Namai-žemž Pardavimui

SAUGIAUSIA VIETA PINIGAMS
Mes parduodam visokiu kaina na

mus, lotus, farmas ir biznius po 
są Ameriką. Kurie turite kų ant 
mainymo, kreipkitės pas 

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

SPECIALIS ENGLEWOOD 
BARGENAS

i. i Pardavimui biznio prapertė, netoli
H. Miller, H45 transferinio kampo, 1114 W. 59 St. 

krautuvė ir 3 flatai, mūriniu pamatu, 
rendos $105 j mėnesį, kaina $7300, 
tik 5 dienoms, cash $2000. Matykit 
savininką,

THOMAS ZURIS.
6029 So. Champlain
Phone Midway 3639.

Par- j 12 valandų.

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

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

Miscellancous
Įvairus

vi-, 
iš

ĮSIGIJIMAS NAMO IŠRIŠTAS
Pabudavosim ant jūsų loto bun- 

galow, 2 flatų arba apartinentinį 
Duosime dėl 15 metų morgičių be 
nuošimčių per 3 metus. Del apsi
saugojimo pamatyk mano planus 
pirmiadsiai. Geo. O. Hadvvick, kon- 
traktorius ir budavotojas. Phone 
Pallsade 3163.

16 FLATŲ 4 po 5 ir 12 po 4 kam
barius N. E. kampas 80 ir Thraop ir 
lotas 35 pėdų šalę, mortgage $71,000, 
išsimaino už $95,000 ant mažesnio na
mo arba ką jus turit vertes 
$24,000. Matyk

JARUSZ,
3252 So. Halsted St.

Tel. Yards 4951

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias Iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinlmą. {vedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik

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

Phone Vlctory 7452

apie
Elektros Kontratkorius 
(vedam drąsus į senus ir naujus na
mus. Taisom. RADIO parduodam 
Ir

PARDAVIMUI 6 kambarių murinijs 
bungalovv, octagon frontu, plieno kon
strukcija, karštu vandeniu šildoma. 
Randasi 6592 South Talman Avė. 
Mankovvski, 6544 S. Talman Avė. 
----------------------v-------- --------------

TIKTAI už $5500, penkių kamba
rių mūrinė bungalow, arti Archer Av. 
karų linijos. Parsiduoda arba mai
nys j biznj. Stanko & Nefltor, 5097 
Archer Avė., Lafayette 6036.

DEL svarbos priežasties parduo
siu labai pigiai, 2 flatų po 6 kamba- 

' rius prie 61 ir Albany Avė. arba mai
nysiu ant mažesnio arba loto. Matyk 

JARUSZ, 
3252 So. Halsted St. 

Tel. Yard« 4951

PARDAVIMUI 5 kambarių me
dinė buagalow, su forničiais. 3231 
W. 38 St.

Taisom. RADIO parduodam 
taisom. Geras patarnavimas ir 

nebrangiai.
Wallin & Cserep 

1435 W. 105th PI. 
Tel. Beveriy 9794

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

vfalevojam ir popieruojam. Ūžia ik o m 
malevą, popierą, stiklus ir t. t.

3149 So Halsted St.
. Phone. Yards 7282

J. S. RAMAnCIONIS, Prez.

Dr. A. Karalius, kurio 
sas yra 3303 So. Morgan 
permainė rezidenciją. Dabar jis 
gyvena 6335 So. Kimbark avė. 
Tai yra labai gražių 
jų apielinkė. > 

------- 1—
P-naš Urba, 3324 

burn avė., kvietkius,
naują t roką. P-;nas Urba 
ytin daug darbo. Jis išrėdo 
kvietkomis pagrobus, vestuves, 
šiaip parengimus.

rezidencl- j Vakacijas Vladas mano 
leisti • Chicagoj. Dirbs kur 
susiradęs vietą. —V. P.

pra- 
nors

So. Au- 
nusipirko 

turi

CLASSIFIED flDSj
Announcementg

PranešimaiPereitą penktadienį Dro Ka
raliaus ofise, 3303 So. Morgan 
st. atsitiko štai kas. IJ^ktaias Rytmetinės žvaigždės pašaipiais 
turėjo pusėtinai ligoniu tą die-i ir pasilinksminimo kliubas rengia 
na. Pagalios apie 8:30 v. v.i%?un'» 1t?i.iovlį!,,?.11i .£. • . ", 1 . rias nedėlioj, birželio 12 d. Visus
išleido VISUS. Rengėsi daktaras lietuvius kviečiame atsilankyti. Bus 
uždaryti ofisą, bet žiuri —kon- žaismių, lietuviška muzika, prie to 

. • j. r> i ..v dar visokių skanių užkandžių, širve! tas ant grindų. Pakelia, prai(jjngaj kviečiame. —Komitetas, 
veria konvertą, o ten krūva ——------
pinigų. Išverčia konvertą: dvi- Chicagos Lietuvių Draugijos Sa- 
dešimtinės, šimtinės ir čekiai 
— viso virš $1,004). Kas pame
tė? mąsto daktaras. Kam pri-i 
klauso? Praslinkus kuriam lai
kui telefonas skambina. Per 
telefoną ateina balsas: dakta
re, didžiausia nelaimė; pame
čiau pinigus. Pardaviau namus, 
gavau pinigų, aĮe 
vėl nebeturiu, 
sakė, kur jos 
valandos įėjo 
ir nudžiugusi

Į' viturpinės l’ašelpos susirinkimas 
atsibus nedėlioj, birželio 12 d., Ma- 
sonic Temple svet., 1547 N. I.eavitt 
st. Pradžia 1 vai. po pietų, šiame 
usirinkiide Ims priimta pataisyti 

naragrafai konstitucijos. Taipgi na
ciai malonėkite susirinkti laiku.

X. šaikus, rašt.

ir
Dr. Karalius pa- 
pinigai. Už pusės 
ofisan moteris 
pasiėmė radinį.*

Amerikos Lietuvių .Piliečių. Poli
tikos Kliubas1 laikys savo pusmeti
ni susirinkimą 13 d. birželio, 7 v. 
vakaro, Strumilos svet., 158 E. 
107 st. Visi kliubo nariai būtinai 
’urit pribūti, nes bus svarbių svar
stymų. —W. Kristopaitis.

M.

Iš pasikalbėjimo su Bridgepor- 
to real-estatininku ir namų 
statytoju

PAIESKAU vyrų ar merginų, 
apsipažinusių gerai su Chicaga ir 
vartojančių keletu kalbų. Smulkme
nas sužinosite kasdien.

P. CONRAI) STUDIJOJ 
3130 S. Halsted St.

PARDAVIMUI keptuvė. Kepame 
duonas ir keksus, arba mainysiu ant 
loto arba namo, 850 W. 18 St.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

PARDAVIMUI grosernė už pusę 
kainbs, geroj biznio vietoj, prie pat 
geležinkelio šapų. Suprantant kokis 
biznis. Kas tokJ.o biznio nori. Kreip
kitės, 2862 W.' 38 St.

PARDAVIMUI arba mainymui j 
lotą Cicero arba Berwyn 2 flatų na
mų, 6-6 kambarių, karštu vandeniu 
šildomas, 2 boileriai. ąVžuolo trimas, 
2 karų medinis garžas. Del infor
macijų šaukit Cicero 2133-R arba ma- 
tykit savininkų 1811 — 51 Avė., Ci
cero (agentų nereikia).

PARDAVIMUI geras biznio kum
pas, tinka dėl nesvaiginamų gėri
mų parloro arba lunch rooin; tu
riu parduoti tuojau. Atsišaukit, 
James Creu, 2513 S. Robev st. Ca- 
nal 3405.

PARDAVIMUI 3 aukštų mūrinis 
namas, rendų $90, kaina $5800. 1625 
S. Jefferson st. Joe Pla.shtka.

STOGDENGYSTE
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę

PARDAVIMUI bučernė ir groser-REIKALINGA moteris dirbti i
prie namų darbo sykj į savaitę, nė, labai pigiai. Važiuoju j Lietuvą. 
i>634 S. Campbell avė. Republic 5752 So. Racine Avė.
0069. -x ' -------------- --------------------------------

i RESTORANAS pardavimui pigiai, 
REIKALINGA mergaitė dirbti1 lietuvių apgyventa vieta. Naujienos, 

saldainių krautuvėj. Patyrimas nė- 1739 So. Haluted-St. Box 947.
ra reikalingas. 1836 So, VVabash •  -
avė.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKIA VERTĖJŲ
Labai senoje įstaigoje, labai 

pasekmingas biznis su dideliu 
skaičiumi lietuvių kostumerių. 
Labai geros darbo apystovos ir 
gera mokestis, jei jus tiksite ( 
tam darbui. Pasimatykit 
manim asmeniškai šiandie.

MR. CERMAK 
Room 1514

134 N. La Salio Street*

45 automobilių telpantis ga- 
i ražas, su “sales room”, parsi
duoda su namu arba galima 

■ rdndavoti; savininkas mainys 
ant namo arba lotų.

Kreipkitės:
5833-35 So. Westerti Avė.

Tel. Hemlock 6151

BARMENAS. Pardavirtnii bučernė, 
su grosernė, su namu. 5940 W. 63 PI. 

Priežastis — važiuoju Lietuvon.

SALDAINIŲ, eigarų ir notion krau
tuvė, geras biznis. Turiu parduoti 
iš priežastieą ligos. 2911 W. 38 St..

REIKIA mechanikų, mašinistų j PARDAVIMUI soft drink
dirbtuves darbininkų, klerkų, kyngve- parlor ir visokių smulkmenų, 
džių ir kitų, kurio nori dirbti 1 arba 
’ valandas. 3 vakarus j cavaite, dir
bant speciali darbą. Gera mokestis. 
Priduokit savo vardą ir adresų j Nau
jienos. 1739 So. Ilalšted sL Box 
943.

Nupirksit už pirmą pasiūlymą.
Tūrių 3 biznius, bargenas.

4 (M 4 S. Westerik avė.

PARDAVIMUI grosernė, kendžių 
ir ice cream krautuvė. Pigiai. Išva-

LIETUVIŲ SALESMANŲ

PARDAVINĖTI

PRIE 79 ST. IR KEDZIE AVĖ. 
$$$ PINIGAI $$$ PINIGAI $$$

PARDAVINĖTI CHICAGOJ 
GERĄ VIETĄ _

NAUJAS mūrinis kampinis 
namas, 4 flatai po 4 kambarius, 
apšildomi, kaina nebrangi, ran
dasi 5758 S. Califomia avė., sa
vininkas ant vietos.

HENRY KAPLEWSKI 
4003 Archer avė.

Lafayette 9305
n ..‘■ji i m .....  ■ .................

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

unijos darbininkai samdomi.
J. J. DUNNE ROOFING CO. 

3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In

Plumbing irxnamų šildymo reikmenų
2118 So. State St., Chicago, III.

Tęlęfonai: Victory 2454
Cicėros Krautuvė, 4600 W. 22 St.

Tel. Cicero 130.

ŠITA PRAPERTfi RANDASI 
PRIE: TRIGUBOS SEKCIJOS 
KAMPO. ATVAŽIUOKIT IR 
PASIKALRRK1T APIE TIKRĄ 
PROGĄ DEL UŽDIRBIMO GE
RŲ PINIGŲ.

PRADĖKITE TUOJAU

MATYKIT P. HYAN, 
VICE-PRES.

MORSE, HYAN & DlIiFFY 
1043—1050 W. 79th St.

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

Garfield Park L. V. ir
Kliubo pusmetinis susirinkimas 
ivyks nedėlioj, birželio 12 <1., nau
joj svetainėj — Three Sisters Res- 
taurant, .3929 \V. Madison st., 1 vai. 
no pietų. .Malonėsite visi atsilan
kyti. Yra daug naujų apsvarstymų.

| rankio
13 Avė.,

Karšt.
—Nekeliatc ofisą į miesto 

pakraščius ?
—Ne — atsakė real-estati- 

ninkas. — Visų kolonijų lietu
vius sudėk į krūvą, tai ir tuo- _ _
.net Bridgeporte bus daugiau 
lietuviu, nekad visu kitų kolo
nijų bendras lietuvių skaičius.!
O kur žmonių daugiau, ten( , ^į^o^A 
gyvenimas veikliausias. * °

Ne be pamato ant 
porto yra daugiausia lietuvių i ?vet * 26f>4 ,Rob?y s5* 
daktarų, advokatų, 
ir tt. Bridgeportas — lietuviŠ-, yra daug svarbių reikalų aptarti, 
ka Amerikos sostinė. Čia dau-, 
giausia lietuvių namų savinin-Į 
kų. Čia 75 i 
giau lietuvių yra 1__
savo namus, palyginus su kitų susirinkti* 
kolonijų lietuviais. Čia 
tatui ateitis daugiausia 
ti.

Kodėl? Todėl, kad į 
miestį nuvažiuoti ima 
nučių. šioj apielinkėj 
tiksliau pasakius arti 
vadinamas daugybė švarių, ge- ( 
nai tvarkomų dirbtuvių. Brid-

I)r-ja Lietuvos Vėliava Am. No. 1 
laikys savo pusmetinj susirinkimų | 
birželio 12 d., 1 vai. po pietų, Da-; 
vis Sųuare parke. Nepamirškite 
draugai ir draugės atvykti i susi-

duoti. —J. Dabulskis, sekr.
m---------------

Lietuvių Kriaučių 269 Skyriaus A. 
mėnesinis susirinkimas 

įvyks pėtnyčioj, birželio 10 d., 1927 m.
Bridge- 7:30 vai. vak., Amalgameitų unijos . .— viaį nariai
. . ’ ir narės, kviečiami susirinkt skaitlin-

aptiekonų gap Taipgi kviečiami nesiveluot, nes

K. Navickas, rašt.

... , Birželio 12 d., D. L. K- Vytauto
nuošimčiais dau-1 Draugystė St. Charles, III. rengia iš- 

išmokėjusių kilmingą pikniką ant Empire Stock 
f------- Visi kviečiami, atsilankyti.

......   reikia ant 5-tos ir West 
real-es- Indiana, trokai išvažiuos 12 vai. die- 

žadan- nos' . KvieSia Komietas. •

Simano

TAI pirmąs pasaulyj bargenas, 80 
akrų, molis žemė, geri budinkai, 16 
karvių, 5 arkliai, 14 kiaulių, 200 viš
tų, apsėti laukai, ..................... $3800

80 akrų ant kranto ežero, molis 
■žemė ........   $4800

40 akrų, nauja stuba, 4 karves, 4 
metiniai veršiukai, 2 arkliai, 2 kiau
lės, 100 vištų, apsėti laukai .... $3200

P. D. ANDREKUS, 
Pentwater, Mich.

NEGIRDĖTAS PIRKINYS
Tik apie 70 mylių nuo Chietgos, 

orie gero cementinio kelio, farm^ 
160 akrų, beveik 1 už pusę kainos. 
Farma verta $32,000, parduosiu už 
$>6.000; cash reikia $6,000. Farma 
turi pirmą morgičių $10,500, už 
morgičius 5 nuošimtis. Mainysiu 
ant Chicagos prapertės, priimsiu 
lotus arba biznj kaipo dalį įmokė
simo. 6509 Cottage Grove Avė. 
Dorchester 0105—06. Klauskit Mr. 
Nelson.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Jei lafayette 8705—8700

Chicago

TeL Wentworth 6292 
“Užganėdinantis Apšildymas” 

- SOUTH TOWN HEATING
M. J. SCHULTZ, 

Kontraktorius 
Suteikiamas apskaitliavimas už Va- 
cuum, Garu ir Vandeniu Apšildymą. 
Įvedam į nesnus ir naujus namus.

6810 So. Morgan St.

$2 I VALANDĄ už darbą vaka- 
rais liuosame laike. Jųs galit atlik- Jiuoju greit iš Chicagos. 3222 Au
ti tą darbą gerai. Malonus ir leng- burn ave.
vas darbas tiktai vakarais. Nėra ' ----------------------- ----------------------
skirtumo kokį dabar dirbate dar- PARDAVIMUI saliunas; sena ifš- 
bą, vienok pažiūrėkit šitą pasiuly-. dirbta vieta. Parduosiu pigiai pusę 
mų. Atsiųskit savo vardą ir adre- ar vjSq. Turiu parduoti, nes turiu 
są. Naujienos, 1739 S. Halsted st., 2 bizniu. Biznis 531 Worman st., 
Box 948. Blue Island, III. Savininkas 1858-------------------- ------------------ ------ w r4th Sl

REIKIA pirmarankio ir antra- ---------------- —————~~— ~‘
bekerio prie bisketų. 125 S. i LABAI su mažai pinigų galite 

Maywood, III. j turėti gerą biznį. Aš išdirbu pali-
šą dėl forničlų ir automobilių ir 
išvežti į kitas biznio vietas. Kas 
pirks išmokinsiu tų biznį. Labai 
pigi renda, mažas Štoriukas. Savi
ninkas turi 2 bizniu. 3343 S. Mor
gan st. . ,

PARDAVIMUI namas ir grosernė, 
reikia įmokėti $4,000, likusius duo
siu lengvais išmokėjimais. Yra 3 
flatai; prie grosernės yra 3 kam
bariai, rendos neša į mėnesį $115. 
Savininkas randasi ant vietos.

4523 S. Honore st.

PARDAVIMlfl pekarnė. Kepa
ma visokia duona ir keksai. Bar
genas. 4450 S. Kedzie avė.

Furnished Rooms
PARDAVIMUI 8 kambarių rezi

dencija ir garažas dėl 2 mašinų. 
Kaina $4,500. 3512 S. Wallace st.

Financial
Finansai-Paskoioz

NEROKUOJAM KOMIŠENO 
už antrus morgičius už $100, 
$200 arba $300.

PETRZILEK BROS. 
1647 W. 47 Str.

PORTIS Bros, skrybėlės, kepu- 
•ės, Wilson Bros, marškiniai, kak- 
araiščiai ir darbiniai rūbai.

Gerumas ir patarnavimas.
BARNEY PETKAS 

Mens* Furnishing
4171 Archer avė.

S. E. cor. Richmdnd st.

RENDAI kambarys vyrams, mer
ginoms ir ar vedusiai porai. Su val
giu arba be valgio. 703 W. 21 Place.

RENDON kambarys, merginoms ar 
vaikinams, prie laisvų žmonių, 4426 
So. Albany Avė, 2 lubos.

RENDON fornišioti kambariai, 
gerai įrengti; yra maudynė, 2133 
S. Halsted st. Klauskit krautuvėj.

RENDON fornišioti kambariai.
$3.50 savaitei. 24 No. May st. ’

RENDA dėl vedusios poros su 
1 vaiku arba be vaiko, gyventi kar
tu su mumis; mes neturime vai
kų, 5 kambariai, garu šildomi, gra
žus daržas, labai puikioj vietoj; 
krautuvės ir teatrai arti, prie 63 
St. ir Kedzie avė., arti didelio par
ko, renda labai pigi. 6216 South

DaukeMo T. J. Kliudąs. ' Whlpple st. Tel. Republic 71H0.
į vidur- chicago, 111., jvyksta priešmetinis su-
20 mi-
randas,

čia, yra, valote būti, yra svarbių reikalų nu- 
* * j savo draugus ir 

drauges ir įsirašykilo j savo KIlubų.
— Valdyba.

si rinkimas birželio 10, 1927 m., pėt- 
nyčio.i, 7:80 vai. vak., Mildos svet., 
3142 So. Halsted St. Visi nariai pri-

- . ------------- . 5 -

Automobiles
PARSIDUODA sodan Fordas, 

rome stovyje ir gerai atrodo, 
pirmesnis, tas laimės, Kaina 
3134 So. Emerald avė. Galima 
tyti subatoj ir nedalioj.

Ge
lt as 
$75. 
ma-

DIDELIS BARGENAS k .

PARDAVIMUI grosernė, dėl ik a- 
tesen štoras, nupirksi! pigiai. 3246 
S. Emerald avė.

PARDAVIMUI bučernė; reikia už
mokėti tiktai už fikčerius, biznis 
atiduodamas dykai. Republic 5922 
arba 9611.

PARDAVIMUI rezidencijos lo
tas, 75yl75, Mondelalne, III. Ant
ras bizniavas Mannhelm Road, 28 
minutės važiavimo iš vidurmiesčio; 
nupirksit su mažu mokesčiu, nes 
man reikia pinigų dėl biznio.

Mrs. S. L. ZUPP,
301 W. 4 St:, St. Charles, III.

Phone St. Charlesf 451

Mes perkame lietuvių, lenkų ir 
U. S. Liberty Bonus.

J. S. LOWITZ, 
818 So. Dearborn St.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekemių, Mu- 
sų specialumas. Ge- 

^^^^ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State Street.

PARSIDUODA shoe ropair šapa 
už $200. Yra tavoro $100 vertės. 
Finišeris ir visos tUlŠės, kokios tik 
reikalingos pilnam stovyj, 3 rui
mai pragyvenimui, rendos $25. Kas 
pirmas, tas laimės progą. Atsišau- 
kit pas savininką iš fronto. J. Bin
kis, 3401 W. Franklin blvd., Ch-go

LOTAS 30y 125, Washtenaw avė. 
ir 69th St. Kaina $1,500.

6 KAMBARIŲ mūrinis bunga- 
low iH'ti Marųuette Park, Kaina 
$8,500, cash $1,700.

PARDAVIMUI, grosernė, kendžių 
ir ice creamo krautuvė. Parduosiu 
pigiai arba mainysiu į automobilį.* 
3222 S. Auburn avė., Chicago, III.

10 FLATŲ, 3 Storai, ’ Westem 
avė. ir 68th St. Mainysiu aut 
žesnio namo arba biznio lotų, 
na prieinama. f

' A. N. 'MASULIS 
6641 S. Western avė.

Republic 5550

ma-
Kai-

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

' 6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

GENERALIS kontraktorius ir bu- 
davotojas. Garažai, mediniai, mū
riniai ir stocco porčiai, viškai, fia
lai ir pertaisymas. Cementinis dar
bas visokios rųšies, 24 mėnesiai dėl 
išmokėjimo. Mes duodam planus ir 
finansuojant namus 15 nfetų dėl iš
mokėjimo. 20 metų patyrimo. T. C. 
CHARLES, 2483 Archer avė. Tel. 
Calumet W12.

GERIAUSIAI maliavojimo ir kal
kinimo už $6 kambarys. Repetavi
mas ir fnedcga $12 iš viso. Pašau
kit Van Burcn 1702.

Educational
Mokyklom

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

International Barber College
651—672 W. Madison St.

arba 109 S. Wells St.

PARDAVIMUI nesvaiginamų gė
rimu parloras, su 6 furnišiotais 
kambariais, skersai kelio nuo 3 
piknikų daržų, Lyons, kaina $2000, 
atsišaukit po 6 vakare. 3153 South 
Koiųensky avė,

6 FLATŲ mūrinis namas, par
duosiu arba mainysiu į bile kokį 
namą. Namas randasi South Sidėj. 
Atsišaukit Peter Vaičaitis Lafayette 
6036.

$250,000
Paskolinąlu dėl antrų morgičių 

mažas komisas. Teisingai atlikzirr 
reikalą J 24 valandas.

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

Phone Central 6260

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

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

t


