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Sovietai bliofuoja 
sako lenkai

Vokiečiai prašys Maskvą! 
’ paliauti komunistinę 

propaganda

Buv. laivyno sekretorius 
smerkia imperializmą

Vokietija reikalaus, kad Mas 
kva paliautų komunizmo 

propagandą.
Lenkai žiuri į Rusu notą Daniels smerkia Amerikos 

kaip j blofą imperializmą
Pilsudskio laikraštis sako, kad 

Lenkai nusileidę, kiek galėję, 
daug’au nusileisti Maskvai 
negalį

Buvęs Jungtinių Valstijų lai
vyno sekretorius gina Tautų
Sąjungą

GENEVĄ, Šveicarija, 
14. — Pasikalbėjime su 
raščių atstovais* Vokietijos už
sienio reikalų ministeris Stre- 
semannas pasakė, kad Vokieti
ja nutarus įspėti sovietų Rusi
ją ir patarti jai, kad ji paliau
tų komunistinę propagandą 
svetimose valstybėse.

Stresemannas apgailavo, kad 
sovietų valdžia taip neišmintin
gai elgiantis, nes tuo būdu tik 
sustiprinanti savo priešų ran
kas. Vokiečių užsienio minis
teris betgi mano, kad atsako- 
mingi žmonės kituose kraštuo
se nenori nutraukti x santykių 
su Rusija, nors esą tokių 
štagalvių, kur reikalaują 
žėiausių 
sus.

RICHMONO, Imi., birž. 14. 
— Laikydamas čia kalbą Jo- 
sephus Daniels, buvęs prezi
dento VVilsono laikais laivyno 
sekretorius, uoliai gynė Tautų 
Sąjungą ir smerkė Jungtinių 

kurie,

VARŠUVA, birž. 14. — Vie
nas aukštas Lenkų užsienio 
departamento valdininkas pasi
kalbėjime su Chicagos Tribūne 
korespondentu pasakė, kad
galutinas Lenkų-Rusų ginčo Į Valstijų imperialistus, 
sprendimas dabar priklausąs'pasak jo, nepaliaują darę pla- 
Maskvai ir Genevai, kur Lenkų ' nų karui su Meksika tikslu ją 
užsienio reikalų ministeris Za
iru skis šiuo tarpu konferuojąs 
su Britų, Frakcijos ir Vokieti
jos užsienio ministeriais — 
Chamberlainu, Briandu ir Stre- 
semannu.

Į antrą Rusų notą dėl užmu- žin, ar katra 
Šimo Varšuvoje sovietų minis- kiek pasimokė nuo 1924 metų, 
terio Volkovo 
kaip į blofą, kaip 
nukreipti visro

užkariauti.
“Netrukus abidvi 

džiulės jjolitinės 
savo platformas 
savo kandidatus 

! kimams”, sakė

musų di- 
partijos rašys 

ir nominuos 
1928 metų rin- 
Daniels. “Ka- 
jųdviejų bent

lenkai
į pastangą 
s dėmerį 

nuo vidurinių sovietų valdžios
vargų.

žiuri kuomet jų platformos skambė
jo tuštumu ii- nenuoširdumu Ir 
jų kandidatai neturėjo jokių 
kilnių politikos principų, už ku
riuos tos partijos butų stovė
jusios. Ką gi jos siūlys mums 
1928 metais? Ar pasaulio tai
ka, kuri yra daug svarbesnis 
dalykas, ne kad visi tie tarifai, 
visos ekonomijos ir visi partijų 
skirtumai, vėl bus nustumta į 
šalį?”

(lll-

Bandė užareštuoti Ameri 
kos lakūnu aeroplaną 

Berline
or-

Lenkija esanti stipri, o so
vietų Rusija silpna, pasąkė tas 
lenkų diplomatas. Suprasdama 
savo silpnumą, sovietų valdžia 
daranti nepamatuotų priekaiš
tų, kad lenkai toleruoją monar- 
chistinius sąmokslus prieš Ru
siją. O kadangi krašte padėtis 
esanti labai nerami, tai Volko
vo nužudymą sovietų valdžia 
pavarto.janti kaip gerą priemo
nę leisti Rusijos žmonėms 
mų į akis bubnijimais apie 
rininkų sąmokslus.

Maršalo Juozo Pilsudskio
ganas pareiškia, kad Lenkija 
padarius visa, ką galėjus pada
ryti, kad išlaikius gerus saniy- 
kius su sovietų Rusija. Daugiau 
ji nieko padaryt negalinti. 
Lenkų atsakymas busiąs tuo
jau pasiųstas Maskvai.

Varšuvos spauda spiria vy
riausybę, kad į Maskvos kalti
nimus dėl monarchistinių są
mokslų prieš sovietus atsakytų 
tolygiais kaltinimais 
dėl komunistų sąmokslų prieš 
Lenkiją. Bendras laikraščių 
tonas yra toks, kad savo reika
lavimais sovietų valdžia per
šokus visokias ribas ir kad 
I^enkija buvus perdaug manda-

BERLINAS, birž. 14. — Dr. 
Puppe iš Dueseldorfo per savu 
advokatą bandė Berline užare
štuoti Amerikos lakumų, Cham- 
berlino ir Levino, aeroplaną 
“Columbia”, bet Lufthansa or
laivių kompanija laikinai daly
ką nuglostė ir monoplanas bu
vo išgelbėtas.

Dr. Puppe savo skunde sako, 
kad Chamberlino pasažierius 

Mn k . '(Charles A. Levine esąs dar 
S 0 nuo 1924 metų kaltas jam 

11,000 dolerių.

Praneša, kad jaunas rusų

Bavarijos finansų mai- 
steris užmuštas 

MIUNCHENAS, Vokietija, 
birž. 24. —Automobiliui susi
dūrus su tramvajų buvo už

studentas Boris Koverda, Voi-|muštas Bavarijos finansų mi- 
kovo užmušėjas, busiąs trečia
dienį [šiandie] atiduotas karo 
teismui. Byla 1 
trumpa ir kaltinamasis 
smerktas mirties bausmei.

nisteris Wilhelm Krausneck.

veikiausiai i>u; jerome k. Jerome, ang-
pa- lų rašytojas, mirė

NOKTHAMPTON, Anglija, 
Zalewski tikisi susitai-'birž- 14- — vietos ligoninėj 

kinti SU Rusais |Sia™“e mir« pagarsėjęs anghj 
I rašytojas humoristas Jerome 

GENEVA, Šveicarija, birž. K. Jerome. Mirė nuo kraujo 
14. — Lenkų užsienio reikalų prasimušimo smegenyse, 
ministeris Zalevvskis pasiktdbė- ......  -..... —

Ainy parlamentai! išrink 
ta 22 darbiečiai

Žada Zeppelinu skristi 
aplink pasaulį

birž. 
laik-

■ Vo- 
Ilugo

FRIEDRICHSHAFEN, 
kietija, birž. 14. — Dr. 
Eckner, Zėppelinų kompanijom 
direktorius, šiandie pranešu, 
kad kai tik dabar statomas di
rižablis LZ-137 bus pabaigtas 
statyti, jis koletą kartų pada
rysiąs kelionę per Atlantiką 
taip Vokietijos ir Jungtinių 
Valstijų, o ateinančiais 1928 
metais skrisiąs kelionėn aplink 
pasaulį. Kelionė orlaiviu ap
link pasaulį, D-ro Ecknero nuo
mone, imsianti maždaug 300 
valandų.

DUBLINAS, Airija, birž. 14. 
— Nepilnais daviniais, per įvy
kusius praeitą penktadienį vi
suotinus rinkimus į Laisvosios 
Airių Valstybės seimą išrinkta: 
fiana fail (Eamono de Valeros 
respublikiniu kų) partijos 41 
atstovas; valdžios partijos, 41; 
sinn feinerių, 4; darbo parti
jos, 22; ūkininkų, 9; nepri- 
klausdmų, 10; tautinės sąjun
gos, 8. Septyniolika vietų dar 
nežinoma.

Italijos lakūnas de Pi- 
nedo PortugalijojMilžiniškas paradas la* 

kunui Lindberghui 
Ncw> Yorke

LISABONAS, birž. 13. — 
Apskridęs keturis kontinentus, 
italų aviatorius Francesco de 
Pinedo, kurs prieš dvejetą sa
vaičių skrisdamas į Azorų sa
las buvo nukritęs į vandenyną, 
bet pagaliau buvo išgelbėtas ir 
pargabentas su savo hidropla- 
nu į salas, dabar atskrido Į 
Portugalijos sostinę. Netrukus 
jis išskris į Madridą. *

kar- 
grie- 
Ru- I Puritir and Atlantic Photo]

Leland L. Duncan ir jo šuo—garsus krutamųjų paveikslų ak
torių- Rin-Tin-Tin. Jis tiek į savo šunį įsimylėjo, kad užmiršęs 
apie savo pačią ir jos arklius ir nedaug teduodavęs jai pinigų, nors 

SllČlHC 150 StreikUOjan- Rin"Tin Tin l>^*r^nv^s $2,000 į savaitę. Delei to ji paėmė nuo

priemonių prieš

čiy kailiu siuvėjų
New Yorko policija išvaikė ko

munistų vadovaujamų strei
kininkų demonstraciją

NEVY YOBKAS, birž. 14. — 
Pusantro šimto policininkų 
šiandie puolė 
kurią buvo suruošę “dauntau- 
ne” komunistų ’

-

Stalinas susirūpinęs ne-r Daugiau kaip milionas 
ramumais Sovietijoje žnoniy be tėvynės

PARYŽIUS, birž. 14. — Pran
ei jos vyriausybė gavo žinių,

demonstraciją, kad dalykų padėtis sovietų Ru- 
"* . sijoj labai surūpinus Stalino

vadovaujami valdžią. Separatistų judėjimas 
streikuojantieji kailių siuvėjai. ’ Ukrainoj ir panašus bruzdėji-
Demonstracija buvo išvaikyta 
ir apie pusantro šimto demon
strantų areštuota. Jie kaltina
mi dėl nevtarkos kėlimo.

Nežiūrint lietaus, paradavo 
ilga streikininkų eilė. Kai kurie 
demonstrantai buvo užsidėję 
plieno šalmus galvai nuo polici
jos buožių apsaugotų

Sušaudė 11 šokėju
Karininkas įsiuto, kam jo ne

įsileido į balių

PORTO ALEGRE, Brazili
ja, birž. 14. —• Sekmadienio 
vakarą Nonohay mieste, Bio 
Grande do Sul provincijoj, vie
name šokamame vakare buvo 
kareivių vienuolika asmenų nu
šauta ir dvidešimt septyni pa-j 
šauti. Į balių bandė įeiti vie
nas karininkas, Įeit. Matias 
Cuardos, bet jo neįsileista. 
Įdūkęs, karininkas atsivedė ka- 

šauti ireivių kuopą ir įsakė 
besilinksminančius.

Komunistas su pačia 
puolė parlamentą

OSLO, Norvegija, birž. 14.
Įtūžęs, kad stortingas (par

lamentas) atmetė jo reika’avi- 
mą sumokėti jam 30,000 dole
rių nuoskaudai atlyginti, nor
vegų komunistas Vorum, žmo
nos lydimas, vakar vakarą įsi
veržė į stortingo posėdžių sa
lę ir, mojuodamas revolveriu,

GENEVA, Šveicarija, bii*ž. 
14. — Dr. Fridtjof Nansen, 
aukštasis tarptautinio komite
to rusams šelpti komisaras, 
šiandie pareiškė, kad, kaip di- 
džiojo-Jtaro ir pokarinio sienų 
pertvarkymo pasėka, iki šiol 
Europoj yra dar daugiau kaip 
milionas žmonių, neturinčių 
tėvynės, šitokia tų žmonių pa
dėtis, D-ro Nanseno nuomone, 
butų galima kiek pataisyti pra
plotus specialinių Tautų Są
jungos pasportų sistemą, šito
kio progreso jau esą padaryta 

i rusams 
kai Anglija kolonizuoti Argentinoje, Bra

su sovip- žili joje ir Para gvaj oje.
tija, Stalinas visai neteko gal- —--------------

i

vos _____ _  1‘ Šuo, kurj farmerys ruo-
r , .. ' . I sėsi nušaut, išgelbėjo

Kalėjimas uz bibhjy

mas Kaukazijoj rodą, kad vals
tiečiai iš viso labai nepatenkin
ti ir kad Trockio-Zinovjevo o- 
pozicija stiprėjanti.

Stalinas iki šiol buvo laiko
mas kaip nuosaikesnis bolševi
kų tarpe. Kadangi jis staigiai 
atvirto, — stvėrėsi karo pro
pagandos, masinių areštų ir 
egzekucijų etc.,-tai kai kas ma-; planuose pabėgėliams 
no, kad nuo laiko, 
nutraukė santykius

pardavinėjimą 
sekmadienį

• jo gyvastį s

birž. 14?
_----- — Nedidelis šuo, kurį gyvenąs

ROCKFORD, 111., birž. 14.— netoli nuo Oregono, III., tarme • 
Praeitą sekmadienį čia buvo rys William Pierce buvo išsive- 
areštuotas Emil Cosetti, 33 me- dęs laukan nušauti už tai, kad 
tų, už tai, kad vaikščiodamas ciucius buvo įpratęs kiaušinius 
po žmones nedavinėjo bibli-vogti, dabar galės turėti kiau- 
jas. šinių, kiek tik jis norės. Far-
Cosetti, ku.s priklauso reiigi- m«'V8 i«m ii nebeRavydės.

nei Sekmos ios Dienos Adven-' 
tistų sektai, teisinos, kad jis 
nežinojęs, jogei Rockforde ir 
šventraštis užginta pardavinė
ti sekmadieniais. Nežiūrint to, 
policijos teismas nubaudė jį 
$25, o kadangi jis neturėjo 
tiek pinigų bausmei sumokėti, 
biblistas uždaryta kalėjime.

HOOKFOHD, III

Laivu darbininkų 
streikas Maniloj

Tą valandą, kai farmerys 
taisėsi savo šunį šauti, jį neti
kėtai užpuolė bulius. Parmetęs 
ant žemės, bulius ėmė farmerį 
ragais badyti, bet čia šoko šei
mininkui į pagalbą šuo. Grieb
damas buliui už šnervių, krim
sdamas kulšis, privertė bulių 
palikti farmerį ir pulti jį pa
tį, šunioką. Tuo tarpu atbėgo 
kiti žmonės ir stipriai apibady
tą farmerį pargabeno namo.

(MANILA, Filipinai, birž.
_______ ________ r - čia kilo didelis laivų ikrovė- 

rumojo atstovus iššaudyti irpV streikas. Sustreikavo du 
; tūkstančiai darbininkų. Reika-- 
lauja daugiau algos. ‘

14 24 meksikiečiai pabėgo 
iš kalėjimo farmos

parlamentą padegti. Jis ir jo 
žmona tuojau buvo suimti. 
Praeitais metais Vorum buvo 
nubaustas kalėjimu už stortin
go įžeidimą.

RADO NUŠAUTĄ POLICI
NINKĄ

ELKHORN, Wis., birž. 14.—

^ORH

HOUSTON, Texas, birž. 14. 
— Praeitą naktį iš Blue Ridge 
valstijos kalėjimo ftirmos pabė
go dvidešimt keturi kaliniai, 
visi meksikiėčiai. Pabėgti jie 
buvo prasipiovę skylę valgo
mosios sales grindyse.

ELKHORN, Wis., birž. 14.— 4nis oro biuras šiai dienai pra- 
Vieškcly, / apie mylią nuo Eik- našauja:
horno, šį rytą rado negyvą ke- Bendrai gražu; nedidelė tem- 

vidutinis, 
30 metų amžiaus, apsi- daugiausiai žiemių rytų vėjas.

buvo

Chicagai ir apielinkei federa- GiUO P<ll()CiuS da
lis oro biuras šiai dienai pra- bar darbininku sa-

natorija
jime su spaudos atstovais pa-(lima suprasti, kad jaunas Voi-Jių policininką Hansą Lindstro- peraturos atmaina; 
reiškė vilties, kad dėl sovietų kovo užmušėjas nebus nužudy- mą,
ministerio Volkovo užmušimo tas, bet padėtas kalėjime, ka- žergusį savo motorciklą. Mano- Vakar temperatūros
Lenkija gražurtiu ir patenkina- dangi Koverda dar esąs nepil- ma, kad jis bandė sulaikyti ku- tarp 53° ir 61® F.
mai susitaikinsianti su sovie- nametis. Toki Lenkijoj tik la- rį nors greitai lekiantį automo- f
t-uis. bai retais atsitikimais baudžia- bilį ir buvo auiomobilsto nu- džiasi

Iš Zalevvskio kalbos buvo ga- mi mirtim. šautas. 5:26 ryto.

JALTA, Krimas, SSSR, 
14. — Puikus buvusiojo 
rūmai U vadi joj dabar 
paversti darbininkų i

šiandie saulė teka 5:14, lei- čių sanatorija 
iasi 8:26. Mėnuo leidžiasi tik šeši lieka

birž. 
caro 
tapo 

valstie-
Iš 512 kambarių 

a*.judinti. Tie bus 
I paversti valstybės muziejum.

NEW YOBKAS, birž. 14. — 
I^akunui pulk. Charles A. 
Lindberghui vakar atskridus 
iš Washingtono į New Yorką, 
jis pasitikta dideliausiomis 
ovacijomis. Paradas didžiule 
Broadway gatve buvo toks, 
kokio New Yorkas savo istori
joj dar nebuvo matęs, šimtai 
tūkstančių žmonių juravo iš
ilgai abiem gatvės pusėm, ir 
trobesiuose už vietas prie lan
go mokėta nuo 5 iki 25 dolerių

Vokietija jau sumokėjo 
aliantams $786,000,000

Du karo aviatoriai žuvo 
aeroplanui nukritus

NEVVPORT NEWS, Va., bir
želio 14. — Langley aviacijom 
lauke šiandie aeroplanui nukri
tus žemėn užsimušė karo avia 
toriai įeit. McConnell ir įeit 
Anderson. Nukritęs aeroplana> 
ekspljodavo ir abiejų aviatorių 
kūnai taip apdegė, kad pažini 
nebegalima.

Katastrofinga audra 
Coloradoj

DENVEB, Colo., birž. 14. — 
Bytinėj Colorados daly vakar 
debesims pratrukus, trys žmo
nės neteko gyvybės. Audros 
padaryti materialiniai nuosto
liai siekia apie 300,000 dolerių.

SNIEGAS KANSAS VALSTL
JOJ

KANSAS CITY, Mo., birž. 
14. — Oras šiemet • tik šposu i 
daro. Birželio menesio pats vi
durys, o kai kuriose Kansas 
valstijos vietose, lygiai kaip ir 
Kansas Mieste, vakar snigo. 
Sniegas, tiesa, neilgai laikėsi, 
bet vis tik tai buvo sniegas. 
Šiap, Kansase, Missouri, Ok- 
lahomoj ir Texase buvo gausiai 
lietaus.

—-

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

BERLINAS, birž. 14. 
neralinis reparacijų 
agentas Gilbert, 
praneša, kad nuo 
Davves planas įėjo
kietija iki šiol jau sumokėjus 
iliantams 786 milionus dolerių 
repafacijų.

suėmimo 
amerikietis, 
'laiko, kai 

galion, Vo-

Sharkv - Žukauskas yra 
kuklus boksininkas

4

NEW YOBKAS, birž. 14. — 
Jack Sharkey-Žukauskas, pasi
žymėjęs lietuvių boksininkas, 
kurs šiandie keliamas kaip bu
sima^ Gene Tunney oponentas 
dėl bokso čempionato, žada su
silaikyti nuo visokių tuščių gy
rimus! ir užtikrinimų nuveikti 
Tunney. Sharkey sakosi sutin
kąs su savo žmona, kuri sakan
ti, kad kai ateisiąs laikas, 
čios imtynės parodysiu, ką 
vyras Juozas galįs.

pa- 
jos

3 užmušti traukiniui 
užgavus autą

ST. JOSEPH, Mo., birž. 14. 
— Burlington pasažieriniam 
traukiniui užgavus automobilį 
netoli nuo miesto buvo užmuš
ti trys asmenys: Thomas 
Wright, 33 m., Bonald Dun- 
ham, 25 m., ir jo žmona, 22 
m., iš Westboro, Mo. Nelaimė 
atsitiko per smarkų lietų.

-t

yra trys iš daujęelio 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 |eina j patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
' NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais

ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paitą ii kitų 
miestų

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

Telejęrafuokit pinig-us Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUČ1O APTIEK A, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA. 527 W. 120th St. 
RAKO A1T1EKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, 11L

i



SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY !

Lietuvi šeimininke Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina. Šitose skiltyse kas savaite tilps straips

neliai kurie bus indomųs kolnai Lietuvei šeimininkei

KODYKLĖ No. 88
I 

Virimo Receptai
Sėlenos dabar patapo vienas iš rei 

kalinčiau šių maisto padarų tarp dau
gelio Amerikos žmonių jos paliuosuo- 
ja nuo užkietėjimo ir toksiškų nuo
dų. Gydytojai šiandien pataria nau
doti Sėlenas prie valgių ruošimo. Sė
lenos turi gardų skonį su pienu arba 
grietine. Jas taipgi galima naudoti 
prie bile kokių receptų. Apačioj tel
pa receptas kuris jums patiks.

tel-

4 
1 
1 
1 
2 
1

KORESPONDENCIJOS 1
-- , .. - ...  u,_

Plymouth, Pa
Pasekmingas Aplankymas 

tuviu Laisvi; Kapinių.

Gegužio 30 d. iš ryto įvyko 
iškilmingas aplankymas lietu
vių Laisvų Kapinių, Wewt Wyo- 
ming. Publikos' buvo susirinkę 
labai daug. Buvo du kalbėtojai.

10:30 vai. ryte drg. St. Žu
kauskas atidarė susirinkimą. 
Pirmas kalbėjo SLA vioe- pre;/ 
V. Kamarauskas apie tos die
nos reikšmę. Antras kalbėjo 
D. Solomskis apie laisvamany- 
bę ir tikėjimą. Nurodinėjo, kad 
bažnyčios rėmė turčių klasę’ir 

| kad tikinčiųjų yra kur kas dau- 
p° ■ giau prasikaltėlių, negu laisva-1 

flaneli’.1 manių. ,

Taipgi parduota keletas lotų 
I ant kapinių.

Tai buvo pasekmingas aplan- j

naminės ammonijos j du galionu van
dens. Sumirkyk plėtmus iki jie pasi- 
liuosuos ir paskui išskalbk paprastu 
budu. Seniems plėtmams amrųonija 
yra geriau negu muilas.

Bandyk džiovinti vilnonius Manke
tus ant langatiesių temptuvų jeigu 
nori kad jie turėtų savo paprastą il
gi ir plotį.

Jeigu langatiesjėms pavelysi išdžiū
ti pijnai pirm ištempimo, jos ilgiau 
išsilaikys švarios.

Visada turėk minkštą skarulį į 
ranka aptrynimui peilių, šaukštų ir j 
šakučių. Baltas nešiojamas C__ L..
tam tinka, nes jis yra minkštas ir 
lengvai išsimaz^oja šiltam, muilintam 
vandenyje.

Grožės Patarimui
Moteris šiandien kreipia daugiau j kymas kapinių. —Vytis, 

'atidos j Ypatišką Gražumą negu se-i 
niau būdavo. Jos žino, kad gera svei
kata ir išvaizda, tinkamas gyveni

SĖLENŲ BANDUKĖS
4 šaukštai Sėlenų
čvertis uskvortės Šalto pieno

šaukštai miltų 
šaukštas sviesto 
šaukštas kepamo pauderio 
šaukštas cukraus 
kiaušiniai 
žiupsnis druskos.

Sumaišyk paminėtą pilnai, miltus 
su kepamu pauderiu, dadėk priesko- mas jr mąstymas yra pamatiniai dės
ni ir sviestą, sumaišyk ir supilk Sė
lenas, kiaušinius ir pieną. Kepk 
štame pečiuje per dvidešimts 
nutų.

Virtuvėn Reikaluose
Nenulupk ntlikusias bulves, nes jos 

geriau išsilaiko skuroje. Kuomet nu-

kar- 
mi-

niai ir kad mažiausi dalykėliai su 
tuo rišantiesi yra lygiai svarbus kaip 
ir didieji Patartina jums rinktis tuos 

i dalykus, kurie patinka jūsų pažiu
rai. Nepirk žiūrėdama pagal kainų. 

! Juo pigesni dalykai, kuomet reikia 
juos pasirinkti, ypatingai dėl toileto 
naudojimo, gali būti blėdingi ir kenk-

Lawrence, Mass,
Margumynai

Gegužio 30 d. Lietuvių 
prįgulminga parapija

NAUJIENOS. CH«W, U Trečiadienis, Birž. 15, 1927

fLie-

beveik

naujienose

GERESNIO SKONIO 
tikri Ąpyniąi * 

^umaišvdsiHuriin^t salyklu 
Nėia Artificialių Prieskoniu

25 METŲ PATYRIMO 
Pritaikime akinių dėl visokių akių

WENNERSTEN'S
p... «Gohčnniin'?\»po

TIKRI APYNIAI 
TURTINGAME SALYKLE

Ne- 
minėjo '

luptom jos džiūsta iš viršaus ir reikia smingi jums negu tie keli centai, ku- dešimt metų sukaktuves nuo įs- 
m°- teigimo savo kapinių. Kadangi 

Amerikoje'ta diena yra lanky
mo kapų, tai 11 vai. prieš piet 

pro- ant kapų kun. S. šlcinis laikė 
’ jTs Pamaldas. Po pamaldų prasidė- 
ypa-ljo piknikas tos pačios pa ra pi-•'

vėl lupti pirm naudosiant, tokiu bū
du daug turi nusimesti bulvės berei- 
kalo.

Niekad neleisk taukams degti 
skaurados išluukėj. Nušveisk ją gry
nai po kožno naudojimo.

Gryno plieno dalykai galima gerai įeina j odos 
išlaikyti nuo rūdijimo indėjus šmotą tingą savo 
šviežiai degintos vopnos j stalčių ar tų karbolišką 
dėžę kur jie laikoma.

įdėk kokonutą j pečių keliom mi- 
nutoin pirm praskėlimo. šiluma pa
daro taip, kad lengva nuimti mėsą 
nuo lukšto.

Naminiai Pasigelbėjimai
Nuėmimui kraujo plėtmų nuo bal

to audimo naudok apie du šaukštu

ne išeitų daugiau už geresnius 
kant.

Ypatiška Sveikata
Vazelinas yra tyras natūralia 

i dūktas, kuris tinka ir užpildo 
reikalavimus,

Jei kenčiate nuo galvos skaudė
jimo.

Jei skaitant raidės susilieja j daik
tą.

Jei spaudos raštas išrodo dvigu
bas.
Jei skaitant arba neriant skauda 
akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

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

pritaikymo akinių

1801 South Ashland Avė.
Platt Bldg., kamp. 18 St., 3 augštas 

Kambariai 14, 15, 1G, 17 ir 18
Pastebėkit mano iškabas

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

i __________ _______

kaiti niekas kitas, 
skylutes ir įneša 
vaistingumą, ar tai bu- jos parke kur yra nemaža sa- 
rugŠtis, menthol ar bo- .. •
Nelaimės atsitinka šei-i

Programą atidarė parapijos 
dainavo P.

M. Choras, kalbėjo kun, S. šlei- 
nis, Dr. J. Aleksa (dentistas), 
Dr. C. .J. Mikolaitis, adv. F. J. 
Bagočius, “Keleivio’’ redakto
rius S. Michelsonas ir kiti. De
šimt nąetų atgal čionai Tautiš
ką Parapiją ir kapines sutvėrė, 
tai vyskupas Mickevičius, kuris 
jau yra miręs ir palaidotas Cbi- 
cagoje. Minėta parapija stovi 
gana stipriai ir Komos trustas 
tarpt* lietuvių čionai yra

raclc rūgštis.
mynose kasdien — įsidrėskimas, įsi- 
p.iovimas, nudegimas ar nutrynimas.
Skausmai išpučia galvą, dantis, gerk- pnm. K. Vidunas, 
lė gelia, neuralgia — mažos bėdos ne 
taip didelės savyje, bet ggna nema
lonios ir reikalauja kokios nors pa
galbos tinkamu budu. 'lie atsitiki
mai, kaip tik galima palengvinti su 
Vazelinu.

ROSELAND BOTTLING CO.
STANLEY SUDENT, Savininkas 

Tel. Pullman 5625
Olselis near-bear, pūpso, iėe creamo ir saldainių. Suteikiam patar
navimą su trekais dėl piknikų ir truck parių. Mes turim penkis 

naujus trekus dėl patarnavimo jums dieną ir naktį.

251-253 E. 115 St., Chicago, III.

Pinigai Lenkijon
ir I

Vilniaus Krasta
Siunčiami per Naujienas pašto perlaidomis ir 
kablegramomis greičiausia nueina.

Visi pinigai siunčiami per Naujienas Len
kijon yra išmokami Amerikos doleriais. Pašto 
perlaidomis pinigai nueina į 14 — 15 dienų; kab- 
legramu — j 2 — 3 dienas. Telegramas kai
nuoja $1.00.

/ Norėdami pasiųsti pinigus Lenkijon, Lietu* 
von ar Rusijon, visados kreipkitės į Naujienas.

NAUJIENOS,
Chicago, III1739 So. Halsted St

Ukėsų
mene-

rašinėlio, bet da kuni- 
storžieviškai kliubą iš- 

upkaisydamas jj,ko- 
ten skraistėmis, kairiai-

* * ♦
Birželio 3 d. Lietuvių 

Kliubas, laikytame savo 
siniame susirinkime išmetė už
tvoros už šmeižtus Bostono ku
nigų “Darbininkų”. Buvo taip. 
L. U. Kliubas, rengdamas savo 
dvidešimt metų jubiliejų para
šė i tuos laikraščius, kuriuos 
kliubas prenumeruoja, kliubo 
istoriją, visai nekliudydamas 
partijų, nė tikėjimo. Visi laik
raščiai patalpino, net ir vietos 
anglų laikraštis “Evening Tri
būne” įdėjo T.. U. Kliubo komi
teto paveikslus ir plačiai apra
šė kliubo istoriją be jokio atly
ginimo. Bet kunigų “Darbinin
kas” ne tik kad nedėjo L. U. 
Kliubo 
gis kiti 
plūdo, 
kiomis
siais ir kitais kunigiškais api- 
tetais išbliovė. Už toki darbą 
visi kliubiečiai pasipiktino, net 
ir geri katalikai, kurie dirbo 
kliube per ilgus metus ir da
bar dirba. Visi vienbalsiai nu
tarė “Darbininką” iš kliubo 
mesti už tvoros. Užtai kliubie- 
čiai verti pasveikinti, kad lai
kosi vienybės, n’ežiuri partijų, 
nes vienybėj galybė. 

♦ * *
Birželio 4 5 d. Lietuvių 

Ūkesų Kliubas buvo surengęs 
pikniką Lietuvių Tautiškam 
parke. Kadangi subatoj buvo 
smarkus lietus, tai tų dieną 
žmonių buvo nedaug, bet ant 
rytojaus, nedelioj, kliubas lai
mėjo. žmonių buvo daug ir 
kliubui liko pelno. z 

* ,♦ *
Darbai čionai mažai ką pa

gerėjo. United States Worsted 
Co., Urswoco Mills, stovi jau 
keturi mėnesiai uždarytos ir 
niekas nežino ar kada atsidarys 
ar ne. Dabar užsidarė ir eina 
ant pardavimo kita didelė bp- 
vehiinė dirbtuvė—-Everet Mills.

M. B. Sviruoklis.

t

Pikniku Piknikas
NAUJIENŲv '"I

•1’1

Pavasarinis Piknikas
NEDELIOJ

Birželio 26 J

Chernausko Darže
JUSTICE PARK, ILL

•K
J

Pradžia 10 vai. ryto. ____________ i______Įžanga asmeniui 50c.

Į šį pikniką suvažiuos visi Chicagos ir
l

apielinkės miestelių lietuviai. Programas bus 
įvairus, turiningas ir gražus. Bus pagaminta 
valgiai puikiausi, gėrimai gardžiausi. K. Po
ciaus muzika šauniausi. Čia busite visi sve- 
t • * - ; • -

tingai priimti. Atsilankykit!
Širdingai kviečia,

... . ; 1

Naujienų Pikniko Rengimo Komisija

Grant Works Pharmacy
4847 West 48-th Street

Esu baigęs mok 
slą Idiana uni- 
versite. Esu re
gistruotas ap- 
tiekorius ir tu- 
rju daugelio 
mėtą patyrimą.

Išpildau visus 
receptus sąžb 
n ingai ir atsar
giai už pigiau
sią galimą kai
ną. Laikau sa
vo aptiekoj vi
sus dalykus, ku 
rie tik yra lai
komi didžiau
siose aptiekose. Rekomenduoju gy- į 
duoles ir duodu patarimus. Atei-, 
kitę ir persitikrinkite. Visi busi- Į 
te užganėdinti.

Saugioji spinta (šėpa) brangme-! 
nėms pasidėti atidaryta kasdien 
nuo 8 vai. ryto iki 9:30 vakaro.

J. MALACHOWSKAS

%

SUDRIKO NAUJA 
KRAUTUVĖ

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

JOS, F. BUDRIA
3417-21 So. Halsted St 

Tel. Boulevard 4705 
Chicago, III



Bit'ž. 15

MOTINOS: — Fletcher’s Ca- 
storia yra malonus, neken
kiantis pavaduotojas Castor 
Oil, Paregoric, Teething Drops 
liai 'prirengtos dėl nešiojamų 
amžiaus.

Chilck®0

Castoria
Baltimore, Md.

NAUJIENOS, Chicago, m.
T

/

ir Soothing Syrups, spacie- 
kudikių ir vaikų visokio

ĮkorespondencijosĮ
I Kenosha, Wis.

A. VIDIKAS-LULEVIGH
AKL'ŠERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119

I Praradimas Svorio? į

«. I >

Mr. Cottfricd Schil'ing, Prescott, Wl«, 
sako, “At sviriau 130 svarų, dabar a& tve
riu 1 r>5 svarus ir jaučiuosi vėl labai serai. 
A* visai buvau nusilpęs ir mano skilvis vi- 1 
siėkai buvo suiręs, kuomet at atsikeldavau 
ii ryto ai jauč autl' labiau nuvargęs, negu 
vakare eidamas Kulti. Ačiū jums už Keras 
pasekmes, kurias gavau su pagėlba Nuga- 
Tone." i

Nuga.Tone jau yra atlikualos pu’kių da
lykų per 85 metus. Virė mlliona, vyrų ir 
moterų pasidarė Htiprojih'aiH ir sveikėsnialH 
vartodami tas gyduolėj. Niekas negali su
silyginti su Nuga-Tone suteikime geresnio 
apetito ir pagelbėjime virėkinimo. Jos su
teikia daug'nu .ros nervam, ir labiau su
stiprina raumenis, praialina svaiguli, už- 
kietėjrnų, sustiprina Inkstus ir kepenis, 
praAaiina rcumnt!zmų ir neuralgijų, sutei
kia i 
niems 
d«l 
yra 
Ha 
ra i

Tel Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

i akuše- 
koiegiją; 
praktika 
l’ermsyl- 

ligon-
Sąži- 

patar- 
visokio- 

nrieti 
laike

Baigusi 
rijos

Darbo padėtis pas tnus daro
si grnn prasta. Ypatingai kriau
čių industrija taip susmukus, 
kad to darbo darbininkų dau
gelis randasi ha darbo jau po 
keletą mėnesių. Kriaučių unija 
yra visai nedrūta pas mus ir 
kontroliuoti šią pramonę visai 
mažai ką gali. Nelinijinės dirb
tuvės dirba labai pigiai, o prit 
to ir pas jas darbo stoka ir 
darbininkai atsiduria nemaio- 

i nioj padėty.
Kadangi kriaučių amate dir

ba daugelis lietnyių darbinin
kų, tad pas mus dabar šitab 
krizis ir turi daugiaus ypatin
gos prasmės. Negerai, kad dar
bininkai apleido uniją, o kiti 
mažai jos be paiso, užtat darb
daviai ir elgiasi taip, kaip gy
riaus jiems jų interesai diktuo
ja.

draugijos 
išvažiavi- 

susirinku-

būti tyrame ore ir kur kar

Inkstus 
neuralgijų, 

padaugina
Ir 

ntžvležinantl miegų, 
i svarumų. Nuga-Tone yra labai geroe' 
silpnų, nervuotų ■ vyrų 
parduodamos vaistinėse, ir jei neuutei- 
gerų pasekmių, pinigai Krutinami, 
nūs'pirkite 1 buteli šiandie.

Hih>- Mrs,
moterų, .los

Yards 4951
Anielia Jarusz-K ushilla;

AKUŠERKA
3252 So. Halsted St.

vu si 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja, 
se ligose 
gimdymo, 
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.

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai
ku pagaf Hite./1 j.

Viršuj Universal
State1 Bank

Tik-

Lietuvis Kontraktorms
*1X30.

Pas mus įvairios 
jau pradeda ruošti 
mus į miškus, kur 
šieji gražiai pažaidžia, pasilin 
ksmina ir pasilsi tyrame ore 
Dabar jau pradeda darytis šil 
čiau ir todėl svingu yra važiuo
ti j miškus, kur galima atvės
ti,
tu yra įvairių pasilinksminimų. 
O šiuo laiku ypač gražiai miš
kai atrodo: jauni, dar nesenai 
sužaliavę, o ir žolė tebėra gra
ži, nenuvytusi nuo karščių.

Tiktai labai nemalonu, kad 
darbai pus mus silpnai tedirba. 
Daug dirbtuvių iš Kenoshos- iš
sikėlė į kitus miestus, nes buk 
VVisconsine brangus taksai. Ke
nosha gyventojams užeina 
sunkus laikai, nes darbo negali
ma gauti. Todėl ir darbininkai 
keliasi į kitus miestus. Pir
miau butų stokavo ir jų jokiu 
budu negalima buvo gauti, o 
dabar — kiek tik 
užtektinai tuščių

Ne pro šalį 
kad birželio 26
Draugystės Lietuvos Balso iš
važiavimas į Dex£er girią, 57 
į pietus nuo Geneva, 50 kelio. 
Ten bus iškabos, kurios nuro
dys išvažiavimo vietą. Visi 
kviečiami atsilankyti, kas nori 
linksmai praleist vasaros dieną 
tyrame ore, tarp draugų ir 
prie skanių užkandžių ir gėri
mų. Viso ko bus šiame išva
žiavime. Patartina nariams’ pa
remti savo parengimą.

— Kaz. Pranevičius.

KORNAI
Greita pagelba nuo skau
damų komų ir piritų spau
dimo čeverykuosc.

DlScholl’s 
"Zino-pads

Apsisaugojimui imitacijų žiūrėkit 
nurodymai kaip vartoti ant kiekvienos dėžutės. Gydytojai visur 
rekomenduoja jas.

šio

Aptiekose ir 
Čeverykų 

krautuvėse

Į KLAIPĖDĄ! i KLAIPĖDĄ!
Paskutinė pro^a lietuviams

Kla'pėdą tuo pačiu laivu.

I

Važiuot Šią vasara tiesiai

KETVįRTAS! KETVIRTAS!
Gerb. 

sircngęs

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

Šią vasarąAMERIKOS plaukimusNEW YORKOiLAIPEDĄ
Baltiko—Amerikos Linijos

LAIVU “LITUANIA
LIETUVOS

LIEPOS-IULY 13 DIENĄ, 1927
Ek kur ijas ant .<:<» laivo rengia: 

Rytuose: Petras Baltuška, \ akaruo®e:
6 Eąst Market St., 

Wilkea Barre, Pa.

Naujienos”,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, Illinois.

SUTEIKS REIKALINGAS MINIAS

UŽSAKYS VIETA ANT LAIVO 
N’UKOPVS KELIĄ I LIETUVĄ

Ką akimis žmogus pamatai, tai amžinai neužmiršti

M. Petrauskas yra pa- 
laikinai apleisti Balti

more ir Vykti į Detroit, Mieli, 
ir ten padirbėt per vasarą kul
tūrinį darbą. Negalima praeiti 
nepastebėjus baltimoriečiams už 
ių apsileidimą kultūros darl?ę. 
Dabar kuomet čia buvo tokia 
gera proga, kuomet g. Petraus
kas dėjo savo triūsą, kad kuo 
daugiaus pritraukus prie dailės 
darbo, tai'daugelis į tai žiurėjo 
pro pirštus arba ir visai igno

ravo. šitas tai ir privertė gerb 
Petrauską vykti kitur darbuo- 

į tis. Negalima praeiti nepasa- 
kius tiesą apie musų profesio? 

• nahis, kurių pas mus randasi 
(apie desėtkas ir kurie išimtinai 
tik doleriui tarnauja, net n( 
mažiuko piršto nenori paju
dinti ten, kur dolerio nėra. Iš 
visų profesionalų reikia išskir
ti Dr 
Adv. 
miai 
niam

A. Želvį ir jo moterį, ii 
N. Bastcnį, kuriedu žy- 
dalyvauja vietos kulturi- 
darbe.

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

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

Turistine III k i. Turistine $196

Aukščiau minėtos ekskursijos reikalais kreipkitės pas 
savo vietinį agentą:

Fanl Baltutis & Co, 
, Central Ižfg. Dist. Bank 
■ J no P. Ewald

S. L. Fabian 
Vinc. Milaslewic. 
Naujienos
Frank L. Savickas 
V. M. Stulpinas & Co. 
Universal State Bank

nori, yra jau 
butu.
bus priminti,

dieną bus

Suvedam šviesas ii 
elektros jiegą j nau
jus ir senus namus ir 
mainom naujas liam- 
pas j senas; duodame 
ant lengvo išmokėji
mo. )

901 West 33rd St., Chicago, III. 
1112 West 35th St., Chicago, III.
841 West 33rd St., Chioago, III.
809 VVest 35th St., Chicago, 111. 
1723 We«t 47th St., Chicago, III.
1739 So. Halsted St., Chicago, UI. 
726 We«t 18th St, Chicago, Jll. 
3255 So. Halsted St., Chicago, III.
3252 Su. Halsted St., Chicago, III.
4559 So. Paulina St, Chicago, III.

BALTIC AMERICA LINE, 120 N. LaSaile SL, Chicago, III.

Žmonės kalba apie tokius da
lykus, kurie da niekad nč^a į- 
vykę, bet tvirtina, kad šį mė
nesį tikrai įvyks. Tai bus 
ne saulės užtemimas, bet dvie- 

Į jų žymių planetų susidūrimai 
| ant žemės paviršiaus. Bet ne- 
! reikia baimytis. nes susidūri
mas bus nepavojingas, o da la
biau džiaugsmingas. Gal būt, 
kad Cleveląpdas šiek tiek nu
kentės, bet užtat Baltimore lai
mės. Žmonės sako, kad šitam 
susidūrime adv. N Rastenis pra
ras savo žalią rūtą, bet jis 
apie tai nepaiso, sako, kad jis 

į nori eiti į stoną moterystės, 
j tai ir viskas. Patį šio per
versmo rezultatą pranešiu vė

liaus, - kuomet bus jau įvykęs 
i faktas. —Julius.

TEN IR Iš
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

fcnt musu trijų Sriubų laivų 
NEW YORK - HAMBURG 

DEUTSCHLAND 
ALBERT BALLIN 

RESOLUTE, RELIANCE 
ir populiariški vieno kabin 

laivai,
Cleveland, Westpha1ia, 

Thurlngia 
Europinės kelionės asmeni

niai vadovaujamos

I

Iš

Hart, Mich.
lietuvių ūkininkų darbuotas

new yor‘ */|| <KO IKI KAU
LU U NO IR ATGAL

Plūs U. S. Revenue taksai

Metropolitan Electric
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

DR. G. SERNER
LIETUVIS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėliomis nuo 10 iki 1. 
3265 S. Halsted St.

Tel. Bbulevard 7679

Įvairus Gydytojai
Phone Pullman 0621 

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

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

Nedėlioj 10 iki 1

Nuolatinės Slogos ir 
Reumatizmas

SKAUSMAS
Ar jus kenč'at skausmus bile daly sa

vo kūno, kaip tai nuo Kataro, Inkstų, 
Širdies, Kepenų, Skilvio ar Pūslės ne
smagumų, Dusulio Reumatizmo, Nuolati
nių Slogų, Užsinuod jimų, Goiterio, Mo
terų lytinio netvarkumo, Nervuotumo, 
Kosul’io, Odos ligų, Socialių ligų ir tt.

Vartokit MERITĖX. Pasauly geriausia 
ir nekenksmingiausia Gyduolė $1.00 už 
buteliukų.

Gaunamos pas
Dr. Ohlendorf, M. S., M. D.

Meritex Lab., įsteigta 1882
1924 Blue Island Avė.

CHICAGO, ILL.
Siunčiame bile kur už $1.00. 

Nesiunėiame C. O. D.

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

.Savaitiniai išplaukimai 
DpI p^rmito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

Hamburg-American Line
United American Lines, Ine.

General Agents 
177 N. Michigan Avė.

Chicago, III.

Hart, Mieli, apielinkėj gyve
na pusėtinas būrelis lietuvių. 
Visi jie gyvena gana gerame 
sutikime. Iš lietuvių daugiau
sia yra laisvi žmonės, išėmus 
tik kelis fa na t ikėlius, kurie dar 
nėra pasilitiosavę nuo Komos 
prietarų. Skaito lietuviai ūki
ninkai laisvus darbininkiškus 
ląikraščlus, kaip “Naujienos”, 
“Keleivis” Yra apie pora ar 
daugiau, kurie skaito “Vilnį”, 
bet jie mažai pritarimo čia ran
da.

Nors kaipo ūkininkai, lietu
viai yra išsiskirtę, bet jie nuo
latos sueina, darbuojasi savo 
tarpe ir turi susiorganizavę 
laisvą draugiją Susivienijimą 
Lietuvių Ūkininkų, kuri moka 
pašalpą ligoje ir taipjau pomir
tinę. Draugija gyvuoja labai 
gerai. Nors pinigiškai ji nėra 
labai turtinga, bet tvarka joje 
yra gera. Valdybon įeina vien 
laisvi žmones; tur būt todėl 
draugija taip puikiai laikosi ir 
tvarkosi, o ir užsiima pagirti
nais darbais. Kasmet ji paren
gia po kelis balius ir piknikus 
su visokiais pamarginimais — 
muzika, dainomis, deklamacijo
mis, vaidinimais, o kartais ir 
kalbėtoją turi. Paprastai pikni
kus rengiama apie liepos 4 d. 
J juos susirenka gana daug 
žmonių ne tik iš apielinkčs, bet 
taipjau iš Cliicagos, Muskegon, 
Grand Rapids, Scottville ir t.t.

šiemet irgi yra rengiamas 
piknikas liepos 3 d., pas ūki
ninką J. Jušką, Hart, Mich. 
Yra kviečiami lietuviai iš visų 
kraštų. Manoma, kad šis pikni
kas bus labai puikus, nes vie
ta piknikui yra puikį, tarp 
gražių medžių, o ir rengiasi 
jame dalyvauti daug žmonių net 
ir iš tolimesnių apielinkių.

Ūkininkas.

Ar jus žinote, kad
Suezo kanalas yra 103 mylios ilgu

mo, gilumo 35 pėdos ir dugnas turi 
platumo 
dirbimas 
kanalas, tarpe Manchester ir Liper- 
pool yra
28 pėdos ir platumo dugnas 120 pėdų, 
kainavo $85,000,000. Kanalas jun
giantis Baltiko ir šiaurines jūres yra 
61 mylia ilgumo, 35 pėdos gilumo ir 
dugnas 72 pėdas platumo, kainav 
$40,000,000. Ar jus žinote, kad atsi
rasdavo įvairių cigaretų, nes jų rų- 
šis nebuvo gera. Bet Helmarai yra 
tikri cigaretai. Pabandykit vieną ir 
jus laimėjęs.

108 pėdas. Kainavo pa- 
$127,000,000. Manchester

35% mylios ilgumo, gilumo

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMESTRIST

Tel. Boulevard 6487 
4649 S’o. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St. 
Kenwood 1752 

Praktikuoja 20 metų

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dBvana

Lietuviai Advokatai

DR. 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 it ki
tokius elektros prietaisus.

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

į Dienomis: Canal 
J 3110. Naktj
i South Shore 2288
* Boulevard 4136

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

Telefonai:

K.GUGIS 
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.
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Eagle Brand yra išaugi
nęs daugiau sveikų kūdi
kių n e u kiti visi kūdikių 
ošintai.

XXYXXX XXX X X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXLiXXXXXXXXXX
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Garsinkites “NAUJIENOSE’

Grojikliai Pianai ‘ 
PFOPLES~KRAUTUVeSE

Yra kelrodis Lietuviams, kur įsi- 
oryti geriausį pianą už teisingą 
kainą.
Kimball pianus vartoja pasaulyje 
didžiausiai ppgarsėj^ muzikos ar
tistai — vartokite ir Jusi Mes 
negalime rasti Amerikos pianų 
marketuose geresnių Ir vertesnių 
pianų už “Kimball”. Jus taipgi 
nerasite niekur kitur 'kaip tik 
pas “Peoples!”
Prašome atsilankyti ir susipažin
ti su mumis ir Kimball Pianais. 
Labai lengvus išmokėjimo budus 
pritaikinam kiekvienam,

EAGLE IBIRANO
CONDENSED MILK

Feena'mint
Liuosuotojų 

Jus kramtysi t 
Kaip Gumą 
Soknis Tik 

Mėtos ..

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearborn 2734 
Valandos nuo 9:80 iki 2:30 vai.

Bfidgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Po pietų nuo 3:80 iki 8:00 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

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

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

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

1922-32 S<f. Halsted St
J. NAKROfilS, Vadėj ai4177-83 Archer Avė

M. KEZES, Vedėjas
rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxr

Babies Love It
Del skilvio ir vidurių sesma- 
tumų ii priežasties dantų 
augimo, nieko nžra geresnio 
kaip žig saugus Kūdikių 
Laxative.

Mrs. Winslow,s 
Syrup

Naujienų didžiausias 
pasiūlymas dar nėra 
galutinai prirengtas. 
Atidarymo praneši
mas yra perkeltas ant 
subatcs, birželio 18.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Ijeavitt St.
Telefonas Canal 2552 

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

J. P. WAITCHES 
' LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 S’o. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

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, kampaę 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

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.
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SMŪGIS ATŽAGAREIVIAMS.

Nesenai Bosworth apygardoje, Anglijoje, buvo papil
domieji rinkimai į parlamentą. Nedidele balsų dauuma 
laimėjo liberalas. Pirmiaus tos apygardos atstovas buvo 
konservatorius.

Balsai pasidalino šitaip: už Sir William Edge (libera
lą) paduota 11,981 balsas; už J. Minto (darbietį) 11,710; 
už gen. E. L. Spears (konservatorių) 7,685 b.

O 1924 m., per visuotinus rinkimus (kurių rezultate 
turėjo atsistatydinti MacDonaldo kabinetas), > piliečiai 
buvo balsavę taip: už konservatorių 10,114; už liberalą 
9,756; už Darbo Partijos kandidatą 9,143.

Taigi konservatorių partija, kuri per paskutinius vi
suotinus rinkimus stovėjo pirmoje vietoje, dabar atsidūrė 
paskutinėje vietoje. Ją sumušė ir liberalai ir socialistai. 
Sociulistų L»aTk>4ii, padidėjo net lahiaus, negu liberalų.

Šie rinkimų daviniai rodo, kad Anglijos žmonės yra 
labai nepatenkinti atžagareiviška konservatorių politika.

Ir reikia pastebėti, kad pralaimėjimas Bosworth’o 
apgardoje yra ne vienintelis smūgis Baldwino partijai. 
Per paskutinius keletą mėnesių Anglijoje įvyko apie pusė 
tuzino papildomųjų rinkimų ir visuose, išimant tiktai 
vieną atsitikimą, konservatoriai prakišo. Aišku, kad re
akcininkų viešpatavimui Anglijoje artinasi galas.

mirties bausmė jiems pakeista kalėjimu iki gyvos galvos. 
Dešimtis kitų asmenų pasmerkta įvairiems terminams 
sunkiųjų darbų kalėjime. Jie nusikaltu tuo, kad gegužės 
1 d. priešinęsi sargybai ir kurstę kareivius sukilti.

Žinios iš Maskvos::
Iš šešiolikos areštuotų Odesoj asmenų, kaltinamų 

kaip šnipų, dešimt pasmerkta sušaudyti. Likusieji šeši 
nuteisti įvairiems terminanms kalėjimo.

Kadangi tai yra tik vienos dienos žinios, tai sunku 
iš jų numanyti, kurie “darbuojasi” sėkmingiau, Kauno ar 
Maskvos diktatoriai. Bet kad jie vieni antrais nenori 
apsileisti, tai aišku. \

Del to fašistai ir komunistai ir neapkenčia vieni ant
rų, kad jie yra vieni antriems konkurentai. Fašistai, 
skersdami žmones, siaurina “dirvą” bolševikų “darbuo
tei” ; o bolševikai, siųsdami savo aukas pas Abraomą, ma
žina darbą fašistams.

Dar pusė bėdos, kuomet kiekviena šitų “bučerių” veis
lė triusiasi skirtingose šalyse. Bet jeigu suleistum juos į 
daiktą, tai jie vieni antriems'iš pavydo ir piktumo gerkles 
išplėštų, — dėl ko kitiems žmonėms nepasidarytų jokio 
nuostolio. Greičiaus priešingai.

Heikia tik paplisti Kaune gan
dam, kad bus sukilimas ir šie 
du didvyriai naktimis pas save 
nemiega. A. Smetona paprastai 
išvyksta į Pažaislio vienuoly
ną miegoti. O apie sukilimą 
visi kalba, žinoma, daugiausia 
tai šnipai. Mat, jiems reikia 
tos žinios išpusti, kad darbo ne
nustojus ir pasipelnius. Nera
sit Lietuvoj tokio žmogaus, kad

kaš tikėtų, kad ši vyriausybė 
ilgai išsilaikys ir jie patys tam 
netiki, nes visi turi užsienio 
pasus. Kas dedas vyriausybes 
tarpe kitų valstybių atstovai 
gerai žino, nes šnipai lygiai vi
siems gerai už pinigus dirba 
ir* tai jiems lengva. Keikia tik 
Budriui-Palavinskui įtikti, 
tuomet bus pinigai ir be jokio 
riziko visiems šnipinėk. —Z.

: Apie įvairius Dal 
-***^***A*ta m*—aaaf

Kodėl nuo saulės įdegi
mo oda parausta ir ant 
kūno atsiranda vande 

nių pūslių.

MUSSOLINI.

Dar vis randasi naivių žmonių, kurie tiki, kad Italijos 
juodmarškinių viršyla esąs didvyris, išvadavęs kraštą nuo 
bolševizmo ir anarchijos. Kas iš tiesų yra Mussolini, apie 
tai įdomių dalykų papasakojo Vokietijos socialdemokra
tų suvažiavimui drg. Modigliani, buvęs Italijos socialistų 
partijos sekretorius.

Štai kuo buvo pasižymėjęs p. Mussolini, pirma negu 
jisai patapo diktatorium.

1919 m. pavasaryje įvyko mieste Dalmine, Bergamo 
provincijoje, pirmas dirbtuves užgriebimas darbininkais. 
Kaip žinia, šito “revoliucinio” veikimo taktika vėliaus ta
po Italijoje labai išpopulerizuota komunistų. Dirbtuvių 
užgriebimais komunistai ragino Italijos darbininkus “su
griauti kapitalizmo tvarką”, ir 1920 metais Italijos pro
letarai tuo budu buvo paėmęs į savo rankas kuone visas 
stambiąsias industrijos įmones. Palaikę jas kiek, darbi
ninkai tečiaus sugražino jas atgal savininkams, kadangi 
jie neturėjo nei patyrimo, nei kapitalo pramonę vesti. •

Bet aną įvykį Dalmine’o mieste pirmiausia pasveiki
no ir rekomendavo darbininkams, kaipo tikriausią revo
liucinės kovos būdą, ne komunistai, bet — Mussolini!

Dirbtuvių užgriebimas, kurį Italijos darbininkai mė
gino 1920 pravesti visam krašte, buvo, taip sakant, Mus- 
solini’o užpatentuotas vaistas.

Tiesa, kad ne jisai vadovavo minioms, kuomet jos 
ėmė tą vaistą vartot plačiam maštabe, bet jisai stengėsi 
šituos minių žygius paremti. Tarp kitko jisai siūlė pa
galbą metalo darbininkams, kuomet šie rengėsi užgriebti 
garsiausias “Fiat” firmos dirbtuves ir kitas. Bet metalo 
darbininkai jau buvo pažinę Mussolini’o veidmainingu- 
mą ir jo patarnavimą atmetė.

Už dviejų mėnesių po to Mussolini prisiplakė prie so
džiaus gaujų, kurios plėšė ir degino profesinių sąjungų 
namus upės Po lomoje. Šitose gaujose jisai susirado pa
sekėjų, iš kurių buvo sudaryti pirmieji fašistų būriai.

Su tais plėšikų ir padegėjų būriais juodmarškinių va
das, žinoma, nebūtų galėjęs pasigrobti į savo nagus kraš
to valdžią, jeigu juos nebutii pradėję remti savo pinigais 
fabrikantai, bankieriai ir dvarininkai. Šie suprato, kad 
susispietusios aplink Mussolini valkatų gaujos gali būt su
vartotos darbininkų judėjimo sutriuškinimui, — ir nupir
ko jas kartu su jų “duče” (vadu).

Tuo budu “tėvynė buvo išgelbėta”!

LENKTYNĖS.

Visa Lietuva dabar yra pana
gi į didžiulį kalėjimą, o jos tik
rieji kalėjimai yra tik sustiprin
tos bausmės karcerai. A. Sme
tonos ir Voldemaro vyriausy
be leidžia didžiuliausias pinigų 
sumas šnipų organizacijos išlai
kymui. Vien tik balandžio m. 
ir tai kariuomenės sekimui šni- 

,pams išleisto arti 100.00O litii. 
Visa šnipų organizacija veda- 

| ina buvusio Klaipėdos krašto 
gubernatoriaus Budrio-Palavin- 
skio. Jo dešiniąja ranka yra 
rusas Prušakevičius, kuris net 
krikščionių demokratų metu iš 
visų įstaigų buvo išvytas ir į 
koncentracijos logerj patalpin
tas. Šitas juodas rusas norė
damas dabar tautininkams įtik- 

i neriasi iš kailio ir visokias 
kyląs fabrikuoja. Kaip Bud- 
ys-Palavinskas, taip Prušake

vičius tardant vartoja visokias 
(audimo ir kankinimo priemo- 
res. 'kardomuosius nuo visų 
i itų kalinių izoliuoja ir neduo
ta valgyti po kelias dienas, 1 Mi
tkui tik nukankinę* pradeda 
tardymo darbą, ^triškius tar
dant net pasikviečia pašalinius 
su žvalgyba nieko bendra ne
turinčius karininkus, kurie yra 
į asižymėję savo žiaurumais’. 
Visi žvalgybininkai yra doroj 
nupuolę žmonės, girtuokliai, 
paleistuviai ir už pinigus viso- 
I ių darbų pasiryžę atlikti. Pats 
Budrys-Palavinskas visuomet 
per naktis geria ir su mergi
noms tižią. Kadangi žvalgyba 
turi savo darbus pateisinti, tai 
paprastai bylas fabrikuoja ir 
duoda neteisingus parodymus. 
Karo lauko teismai kaltinamuo
sius teisiant liudininkų iš kal
tinamųjų pusės nešaukia, o 
vien žvalgybos parodymais ten
kinasi. Kadangi A. Smetonai 
ir Voldemarai būtinai norisi į- 
rodyti, kad jie išgelbėję Lietu
vą nuo gręsiančio bolševizmo 
pavojaus, tai panašaus turinio 
1:ylos ir dirbtinai žvalgybos su
daromos. Daug yra suimta su
vis, nekaltų žmonių ir iki gy- 
’os galvos nuteistų. Bausmė 
iki gyvos galvos kalėti dabar 
Lietuvoj skaitoma viena leng
vesnių bausmių, nes paprastai 
baudžia mirtimi. Pakliuvus i 
kalėjimą retas iš jo išsisuka. 
Mat, Budrys Palavinskas nori 
ir visiems įrodyti, kad jis ne
kaltų žmonių nesuima. Reiškia, 
i ei ką žvalgybininkas-šnipas į- 
kišo į kalėjimą, tai jau tas y- 
ra savaimi kaltas ir tuoj ati
duodamas karo lauko teismui. 
Yra buvę ir tokių atsitikimų, 
ad' net žvalgybininkai karo 

atiko teisme savus parodymus 
tiek nerimtai ir ąpgavingai da
vė, kad karo lauko teismas ne
galėjo nieko padaryti ir kalti
namuosius turėjo paleisti, bet 
čia komendantai tuoj tokius iš 
gyvenamos vietos ištremia į 
koncentracijos liogerius. Tai 
atrodo taip, kad jei turi pažin- 

į su šnipu, tai stengis jam vi
same įtikti, kitaip visviena bu
si baustas. Visi Lietuvos žy- 
nepnieji veikėjai yra sekami. 

Juos seka gatvėj, namuos, iš-

Žinios iš Kauno:
Prie 8 pėstininkų pulko Telšiuose sudarytas karo 

teismas pasmerkė mirti šiuos asmenis: 1) Greifenbergie- 
nę, 2) stud. Antaną Kilikevičių, 3) Stepą Šleinį, 4) Joną 
Šilą, ir 5) Chonę Kruskolę. Bet, kaipo nepilnamečiams, vykus į užsienį "ir ne tik’j uos

bet visą jų šeimyną, pažįsta
mus ir visus tuos, su kuriais 
jie tik sueina. Krikščionims 
demokratams išėjus iš vyriau
sybės ir jų stambesni šulai se
kami, kaip kunigas Krupavičius 
ir kiti. Visose stambesnėse į- 
vairiose įstaigose A. Smetonai- 
Voldemarni įsakius Budrys-Pa
lavinskas su Prušakevičium 
pasodino po šnipą, šnipai savo 
eile kitų šnipų sekami ar tei
singai jie eina savo pareigas. 
Ka riuomeiiej iš Įeitų dalių a tie o- 
liami mažai žinomi karininkai 
ir kareivių tarpe apgyvendina
mi. Jų tikslas sekti ir provo
kuoti kareivius. Karininkai 
šnipai gauna dvigubas algas. 
Ei linini šnipui moka į mėnesį 
po 150 litų, o už atliktus dar
bus duoda dar atskyrai. Kai
muos šnipams į mėnesį moka 
j)O 45 litus. Budrys-Palavins
kas šnipų viršininkas gauna mi- 
nisterio algą. Prušakevičius ir 
arti tiek. Studentų tautininkų 
organizacija, kurios dvasios tė
vu yra A. Smetona, veik visa 
eina savanorių šnipų pareigas. 
Ateitininkų dauguma ir šnipi
nėja, Jų vienas skyrius Vytau
to vardu vadinamas visas apsi
ginklavęs, daro karo gimnasti
ką ir šnipavimo makinasi. Ži
noma, išlaikyti tokiai didelei 
šnipų organizacijai reikia ir be
galinių išlaidų. Seimo nėra, 
niekas vyriausybės išlaidų ne
kontroliuoja, tai jie surinktus 
iš žmonių pinigus 
džia šnipams. Ir 
ninku vyriausybe 
šnipams padedant

Saulės studijavimas. — Ultra- 
fialetiniy spindulių naudin
gumas ir blėdingumas.—Le- 
wis’o tyrinėjimai. — Odos 
raudonumą pagimdo nuodai. 
—Histamino veikimas.—Kaip 
Histaminas ir gyvatės nuodai, 

atsiranda odos raudonumas 
ir vandeninės pūslės. — Ul- 
trafioletiniai i spinduliai ir 
saulės dėmės.

klas yra odos raudonumas, ku
ris pareina nuo mažyčių krau
jo sudynų (kapiliarų padidė
jimo. Kapiliarai yra tiek ma
ži, jog juos tik pro padidinamą 
stiklą matyti tegalima. Dvi 
kraujo sudynų sistemos, kurios 
suteikia žmogaus kunui krau
ją, yra arterijos ir venos. Ap
valytas kraujas apleidžia širdį 
ir arterijomis teka j visas kū
no dalis, nešdamas jam maisto. 
Grįžta atgal į širdį tas kraujas 
jau nebe arterijomis, bet veno
mis.

histamino kapiliarai išsiskečia 
• pro jų sienas ima kraujo 

skystimas veržtis.
Iš kapiliarų kraujo skystimas 

turi išsisunkti, kad galėtų į vi
sas kūno dalis patekti. Tas 
skystimas arba skysčius yra 
musų kūno maistas. Kuomet 
Įleidžiama histamino, tai skys
tis pradeda perdaug sunktis, o 
tai pagimdo odos raudonumą ir 
sutinimą.

Kuomet kraujo skystis smar
kiau sunkiasi tik viršutiniame 
sluoksnyj, tai ant kūno pavir
šiaus atsiranda vandeninės pūs
lės. Bet jeigu tas sunkimosi 
pasireiškia giliau z raumenyse, 
tai tąsyk kūnas sutinsta.

lei’ 
t i- 
tik

ir 
tau 
vien

išsilaiko,
šiaip niekas ją nepalaiko, 
ka šnipų eina biauriausia 
moralizacija. Niekad tiek 
buvo vagiliavimų, peštynių, 
galiaus žmogžudysčių kiek 
bar Lietuvoj yra.

šalę šnipų veikia spaudos 
cenzūra. Lietuvių spauda yra 
vjsokių cenzūrų pergyvenus, 
bet tokios, kokia dabar turi nė
ra dar mačiusi. Spatrdai apie 
konstituciją leidžia tik neigia
mai rašyti. Jos paragrafus at
skirai laikrašty atspauzdinti 
draudžia. Net A. Smetonos Die
vo vardu duotą priesaiką, kad 
jis Busiąs konstitucijai ištiki
mas cenzūra nedhoda į dien- 
raščius įdėti. Gegužės 15 d. 
krikščionių demokratų dienraš
tis’ “Rytas” miegino įdėti A. 
Smetonos Dievo vardu duotą 
priesaiką - karo cenzorius iš
braukė, nors “IV.” ją buvo įdė
jęs be jokių pastabų, tai jau 
ką čia bekalbėti apie kairesnę 
spaudų. Jiems palieka rašyti 
tik apie orą ir kitką, bet tik ne 
apie politiką. Kiekvienas laik
raščio numeris cenzūroj yra po 
tris kartus peržiūrimas.

Taip tai valdo Lietuvą du 
profesoriai A. Smetona ir Vol
demaras. Reikia žinoti, kad A. 
Smetona ir Voldemaras mėgs
ta kalbėti apie dorumą, mora
lę, o patys jos paprasčiausių 
taisyklių neprisilaiko. Visi kiti 
ministeriai yra tik A. Smeto
nos ir Voldemaro klapčiukai, 
kuriuodu vėla savo keliu prik- 
auso nuo kelių karininkų. Kiek 
A. Smetonos ir Voldefnaro są
žinė yra negryna ir kokį juodu

,yra baisiai, matyti kad ir iš to.

de- 
ne- 
pa- 
da-

Juo tolyn, tuo mokslas labiau 
( pradeda kreipti dėmesį į saulę. 

Kad be saulės žemėj jokios gy
vybės negalėtų būti, tatai kiek
vienas žino. Vienok ir moks
lininkas tikrai dar negali pasa
kyti viską apie saulės spindu
lius, vieni kurių yra šalti, o 
kiti nematomi.

Paskutiniųjų t keturių metų 
tyrinėjimai parode, kad saulės 
ultrafioletiniai arba sveikatos 
spinduliai knikurias ligas daug 
geriau gydo, negu aptiekoj gau
nami vaistai. Bet tie spindu
liai ne visuomet yra 
naudingi. Kartais jie 
nuodyti organizmą ir 
žmogų net j kapus.

I M . ,
Nesenai Anglijoj Sir Thomas 

Lewis paskelbė visą eilę straip
snių, kur aiškinama saulės nu
degimo savybės. Dabar yra ži
noma, jog saules įdegusioje odo
je raudonumą pagimdo nuodai. 
Toks pat skausmas ir odos rau
donumas pasireiškia po to, kai 
po oda įleidžiama nedidelė do
žą gyvatės nuodų. Išeina, kad 
saulės spinduliai turi maždaug 
tokių nuodų, kaip, sakysime, 
barškuolė. Taip manyti, žino
ma, butų klaidinga. Pati per 
save saulė nėra nuodinga, 
čiau jos spindulių įtakoj 
sų kūne atsiranda nuodų.

Labiausia charakteringas 
lės nudegimo simptomas 
tas, kad oda parausta. Raudo
numas paprastai atsiranda 'Va
landai ar dviem praėjus po įde
gimo. Jeigu oda labai įdega, 
Jai gali atsirasti vandenines 
pūslės. Tuo pačiu laiku pasi
reiškia neįmanomas odos niežė
jimas. Pasitaiko, kad žmogui 
tenka gerokai ir pasirgti. Vi
sa tai, sako Lewis, vyriausia 
paeina nuo nuodų, kurie saules 
įtakoj atsiranda^ sistemoj.

Sistemoj atsiranda chemika
las vardu histaminas. Histami
nas ne vien tik veikia taip, 
kaip gyvates nuodai, bet ir sa
vo ^chemiška sudėtimi yra gan 
į tuos nuodus pdnašus. Tyri
nėjimai parodė, kad tarp gyva
tės nuodų ir mėsoj esamo pro
teino yra daug panašumo che
mišku atžvilgiu.

Suprantama, proteinai ir gy
vatės nuodai nėra visiškai to
lygus. Jeigu jįe butų, tai tą
syk ir savo veikime nesikirtų 
Vienok skirtumas tarp jų yra 
labai mažas, tiek mažas, jog 
tik patyręs chemikas gali jį pa
stebėti.

sveikatai 
gali už

du varyti

Ta-
mu

sau- 
yra

Histaminas priklauso protei
nų rųšiai, tik jo sudėtis yra 
mažiau komplikuota. Iš kai ku
rių proteinų visai lengva yra 
histaminą padaryti. Visai ga
limas daiktas, kad saulės spin
duliai musų odoj pagimdo che
mišką reakciją, kurios rezulta
tas ir yra histaminas.

Aišku, kad arterijos su ve
nomis vienokiu ar kitokiu bu
du turi susisiekti, susieiti į kon
taktą. Kapiliarai kaip tik ir 
duoda kraujui galimybės iš ma
žyčių arterijų pereiti į tokio 
jau didžio venas.

Kapiliarai yru atsakomin^i už 
žinomas odos permainus. l*i»- 

vyzdžiui, kuomet žmogus pa
rausta, tai įvyksta sekamas da
lykas: mažyčios arterijos ir ka
piliarai gauna iš nervų signalą, 
kuris yra jų padidėjimo prie
žastimi. Prof. Krogh’o ir kįtų 
tyrinėjimai parode, kad kapi
liarų sienos gali susitraukti 
išsitempti. Tas pats esti ir 
mažytėmis arterijomis.

Odos permaina kaip pk
priklauso nuo tų kraujo sudy- 
nų susitraukimo arba išsiskėti- 
r,io. Odos raudonumas nuo kar
ščio, išbalymas nuo išgąsčio — 
vis tai kraujo sudynų darbas. 
Sir Thomas Lewis padarė daug 
eksperimentų su histaminu, į- 
leisdamas jį žmonėms ir gyvu
liams po oda. Kiekvienam at- 
vėjyj oda paraudo taip, kaip 
saulės įdeginta. Daugiau to, 
mikroskopas parode, kad nuo

ir 
su

ir

Kuriuo budu saulės spindu
liai pagamina histaminą? — 
Aišku viena, kad jie neįšvirkš- 
čia j kūną tą chemikalą. Le- 
wis’o tyrinėjimai parodė, kad 
saulės spinduliai (ypač ultra
fioletiniai) sužeidžia kūno ląs
teles. To sužeidimo rezultate 
Įvyksta chemiška reakcija, ku
ri veda prie histamino pagami
nimo. Kadangi turi praeiti va
landa ar daugiau, kol įvyksta 
pilna reakcija, tai ir odos rau
donumas atsiranda ne tuoj po 
saulės įdegimo, ale už valan
dos ar dviejų.

Odos raudonumas nėra blo
gas dalykas. Kaip tik priešin
gai: tai reiškia, jog musų kū
ne prasidėjo atbudavojimo 
darbas. Į tas vietas, kur ląs- 
relSs yra sužeistos, teka dau
giau kraujo, kurio tikslas esti 

sugadintas ląsteles pataisyti.
Kūnas turi ir kitokį būdą ap- 

sisaugojimui nuo saulės nude
gimo. Jeigu žmogui vasarą ne
mažai laiko tenka lauke pralei
sti, tai jo oda pasidaro tamsi 
ir nebepraleidžia saulės spin
dulių. O tai apsaugoja po oda 
esančias ląsteles nuo sužaloji
mo.

šia vasara saulė bus labai 
turtinga ultraf mieliniais spin
duliais, nes ji turės daug dė
mių. O kuomet saulė turi daug 
dėmių, tąsyk jos ultrąfioletinių 
spindulių kiekis žymiai pasidi
dina. O kai ultrąfioletinių spin
dulių yra daugiau, tai greičiau 
galima ir saule nudegti. Todėl 
tie, kurie nenorės saulės nude
gimo, nemalonumų patirti, šią 
vasara turės būti labai atsar
gus. —K. A.

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel Boulevard 5913

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

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

‘ lies. 3201 So. Wallace Street

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

10748 So. Michi^an Avė.
Valandos: 2—4 dieną; 6:30—8:30 

vakare.
Ofiso Telefonas: Pullman 1193

Namų Telefonas Chesterfield 0578 
L

, Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

Gydytojas ir Chirurgas
2201 West 22nd Street

(Cor. Leavitt St.) ( 
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 r. 
Rezidence 6640 S. Map)ewood Av.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO,' ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

, Netoli 46th St. Chicago, III.

A. L. Davidonis, M. D. 
ir D-R. J. A. GOODHART 

4910 So. Michigan Avė
Tęl. Kenwood 5107 

Valandos:! nuo 9 iki 11 val- ryte; 
t nuo 6 iki 8 vai. vakare

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan Št. 
Chicag-o, III. 

Tel. Boulevard 2160
— Valandos —

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir
• ir 6 iki 9 valandai vakare 
i 11 * f .............. i ^"■ll *■■■■■*—*

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė. Room 209 
Kampas North Avė. ir Roboy St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983. 
Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultravioletine šviesa ir diathennia

DR. M ARGERIS
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'Brilis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 S'o. Western Avė.

Tel. Laf-ayette 4146
j j nuo 9 iki 11 v. ryto

Valandos ( nuo q jkj 9 vai. vak.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boulevard 
7826. Res., 6641 So. Alhany Avė. 
Tel. ITosp.-ct 1930. Ofiso valan
dos 2-4, G^-8. Nei lėlio j 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7012
Dr. C. Z. Veželis
LIETUVIS DENTISTAS

4^>45 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio A pliekos

CHICAGO, ILL.

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Phone I’rospect 6659
Ofiso Tel. ('anai 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS' IR CHIRt HGAS

1821 So. Halsted St.
Ghicayo, III.



Tračia dienia, Bii

CHICAGOS 
ŽINIOS

Illinois valstijos atstovų bu
tas priėmė gazolinui takšnoti 
bilių, kuris reikalauja, kad ant 
kiekvieno galiono gazolino, per
kamo važinėjimui automobi
liais, butų uždėta 2 centu tak
sų. Pusė visų šitaip sukolektuo- 
tų pinigų eis valstijos iždan ir 
bus panaudojama taisymui 
vieškelių, o kita pusė eis iždui 
to pavieto, kur pinigai sukolek- 
tuojami. Bilius 
stijos senatan, 
tas priims jį, 
m u, kadangi
Small j j, be abejonės, pasira-

dabar eis val- 
ir jei ir sena- 
jis taps jstaty- 

gubernatorius

North Side

Iš Sandaros Seimo

Greit išgrajino, greit 
/ pragrajino

dviejų posėdžių
Pranešama, kad

Vakar prezidentas Coolidge 
I>ervažiavo Chicagą vykdamas 
atostogoms į Black Hills, South 
Dakota valstijoj.

Dan W. Hoan

įatatymas Jungtinėse Valstijo
se. Mayoras Hoan buvo MJ1- 
waukee miesto advokatas nuo 
1910 metų iki 1916 metų.

Dan W. Hoan yra pirmos 
klesos oratorius. Chicagiečiai 
tikrai yra laimingi, kad galėjo 
gauti jį kalbėtoju šiam pikni
kui.

Kokia D. W. Hoano reputa
cija, kaip miesto valdininko, 
yra galima spręsti iš to, kad 
Chicagos miesto komisija kovai 
su kriminaliais nusižengimais, 
buvo pakvietusi jį kalbėti apie 
tai, kaip reikia kovoti su krimi
nalistais. Kai mayoras Hoan 
kalbėjo, didžiulė svetainė buvo 
pilna prisikimšusi klausytojų.

Gerai žinomas socialistas 
rašytojas ir kalbėtojas, George 
Kirkpatrick, bus kitas žymus 
kalbėtojas socialistų partijos 
piknike birželio 19-tą dienią.

Nepamirškite to pikniko, 
visi bukite jame!

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Andai North Sidės Juozukas 
su Jonuku užėjo j vieną v»ietą 
ir pradėjo kauliukus berti, ir 
trumpai padirbėję jie išgrajino 
iš žydukų aštuonis tuktsančius 
dolerių, žydukai, likę be pini- 
g^ų, pradėjo šaukti: “Vai, ge- 

. valt!” Tada Juozukas su Jonu
ku pasigailėjo žydukų ir pra
dėjo vėl berti kauliukus ir pra
grajino. Bet pasilikę, sakoma, 
dar sau po keletą šimtų dole
rių, atvažiavo j Morning Star 
Kliubo išvažiavimu. —X.

GYDO 
Kraujo, odos, chroniškas

Vakar prasidėjo 
tarp angliakasių c 
dirbančių Illinois valstijos ka-j 
syklose, ir I 
Samdytojai sako, __  ____
ninku algos turės būti numuš
tos; darbininkai argumentuoja, 
jog jie negali priimti algų 
pojimo. Derybos vedama 
ditorium viešbuty.

Dan W. Hoan, Miiwaukee 
miesto mayoras, kalbės Socia
listų Partijos presos piknike. 
Kalbų pradžia 4 vai. po pietų. 

U derybos!™"*™/^, sdkmadienyj, 
darbininku,

TAI BENT ČEMPIONAS

senas žaizdas, ligas rectal,
slaptas ligas vyrų ir moterų

Oi. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE

BANKO

1800 So. Ashland Are.
Valanda*:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. Ned«- kreivas^
lioi nuo 2:80 iki 4:80 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 ManhaU BlnL

TELEFONAS CRAWFOBD 1480
Telefonas ųanal mm

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi
naujoj vietoj

DR. VAITUSH 
OPTOMTITRISTAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių Įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptepiimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 

, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinias. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Ncdėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Aw 
Roalevnrd 75bf.

Lietuvių kriaučių susirinki
mas atsibuvo pėtnyčioj, birže
lio 10 d., Amalgameitų Unijos 
svetainėj, 1564 N. Robey st. | 
šį susirinkimą neatsilankė pir
mininkas J. Grigaitis, todėl su
sirinkimą vedė v ice-pirm i Rin
kas A. Žilė. Priėmus protoko
le iš praeitų nutarimų, Joint 
Boardo delegatai išdavė rapor
tą iš Joint Boardo delegatų su
sirinkimo, kad susirinkimas pa
aukavo šimtą dolerių fondai! 
apgynimui Sueco ir Vanzetti. 
Taipgi Chicagos kriaučiai su 
aukavo nukentėjusioms nuo 
potvynių Mississippi upes virš 
septynių tūkstančių dolerių, o 
Joint Board pribaigė iki astuo
nių tūkstančių. Pinigai pasiųs
ti Raudonajam Kryžiui. Taipgi 
unija stengsis, kiek bus galima, * 
vykdyti gyvenimai) keturių de-~ darbuotojus ir kad

Minėsima tirnalas

Antanas Žymontas 
Redaktoriui-Leidija* 

900 W. 52nd Street 
Chicaio. 111.

Tel. Boulevard 8669

SELVESTRAS POCIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 14 dieną, 6:15 valandą 
vakare, 1927 m., sulaukęs 36 
metų amžiaus, gimęs Kauno rė- 
dyboR, Šiaulių apskričio, Užven
čio parapijos, Vaišlaukio kaimo. 
Amerikoj išgyveno 18 metų, pa- I 
liko dideliame nubudime moterį 
Eleną, po tėvais Valaitę, duktė- I 
rį Stanislavą, brolį Joną, pus- I 
brolį Kaz. Gedminą ir gimines. I 
Lietuvoj motiną Marijoną, sese- I 
rj Teklę, brolį Juozapą. Kūnas I 
pašarvotas, randasi 4639 South I 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, I 
birželio 17 dieną, 8:00 vai ryto I 
iš namų j šv. Kryžiaus pavapi I 
jos bažnyčią, kurioje atsibus Į 
gedulingos pamaldos už vėlio- I 
nio sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Selvestro Pociaus I 
giminės, draugai ir pažįstami I 
esat nuoširdžiai kviečiami daly- i 
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę liekamo, 
Moteris, Duktė, Brolis, 
Pusbrolis ir Gimines.

Laidotuavė patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yords 
1741.

■Sandaros Seimo trečioji se
sija prasidėjo kaip 9:30 vai. 
ryto. Eina vardašaukis, skaito
ma. pereitų 
protokolas.
viso delegatų 33, bet 9 delega
tai pirmoj sesijoj nedalyvavę. ’

Iš protokolo pasirodo, 
buvusia kadaise “Sandaros 
dak torius Tu lys pirmą 
dieną kalbėdamas, 
pulti kai kuriuos

kad 
re- 

Seimo 
pradėjęs 

Sandaros 
dėl 

šimtų valandų darbą savaitėj, kalba buvusi nutraukta. 
Prie budavojinio Amalgameitų radienyj, pirmoj sesijoj 
namo darbas eina pirmyn. Tai neslmatė). , 
toks buvo delegatų raportas. Protokolas priimama 
Buvo paduota keletas klausi- balsiai. Svarstoma kiti 
mų, į kuriuos biznio agentas ^a*’ 
atsakinėjo.

Komitetas- surengimui išva
žiavimo j girias pranešė, L__
lokalo išvažiavimas jau rengia
mas liepos 10 dieną,Jefferso- 
no giriose.

Aptaisymo kapo Lažinskio- 
Nagrieckio komitetas pranešė, 
kad kapas tapo kuopuikiausiai 
aptaisytas. Stankaitis buvo pri
siuntęs lokalu! laišką akuoda
mas už auką, kurią lokalus jam 
pasiuntė į ligonbutį. Stankaitis 
serga džiova ir labai prastam 
padėjime. Susirinkimas 
ramus ir trumpas, nes 
jokių painių klausimų. 

-----------------
Apdegė

Andai Alfonsą Petrulį 
ko nelaime. Nuėjo jis į 
tuvę American Cleaners 
l)yers ir jam bedirbant eksplio- 
davo benzinas ir smarkiai ap
degino veidą ir rankas. Tuoj 
tapo nuvežtas į ligonbutį, bet 
turėjo didelius skausmus pa-' 
kęsti kol apgijo. Apdegė dalis 
kūno. Dabar Petrulis jau bai
gia sveikti ir rengiasi vėl eiti 
į darbą. Petrulis priklausė prie 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
Savitarpinės Pašelpos, iš kur ir į Nepažįstamas Rep-riui dele

gatas : — Man įdomu , žinoti, 
kodėl niekas nenori būti Sanda-1 
ros prezidentu? Jei žinotume,i

už- galėtume pataisyti dalykų pa-'kel‘y 'burS“ susėdę“ toi”‘‘Stikiį

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

knygynan.Clevelande Komarą”, sako 
Dan \V. Hoan yra iiienka-1 Banc«viči“s> .“8“ &mpio- 

— J nu. kai jis pirmą kartą į Chi-
Jcagą atvyko, tai jam buvo duo- 

nuo 1916 metų. Jis buvo Wis- tas lieluv^ ristikų karaliaus 
consino valstijos Amerikos I titulas. Bet aš jam karaliaus 
Darbo Federacijos advokatas karimą nuėmiau. Jis visą va- 
nuo 1908 metų iki 1910 metų. Handą prakaitavo ir nieko ne- 
Jis buvo tas asmuo, kuris pri-|8aK‘jo man padaryti. Po to jis 

įrengė ir kovojo, idant Wiscon-p)ia^®i° vadintis čempionu? Vie- 
tsino valstija priimtų bilių atly-|nok kiek man žinoma, jis nėra 
i ginimui nuostolių darbinin- PURuldęs nei vieno lietuvio riš
ikams, sužeistiems darbe. Tas tiko. Koks tad jis yra čenipio- 
įjo sumanytas bilius tapo paga- nas,? ^a* aš iššaukiau jį ristis 
lios VVisconsino valstijos įsla-11 nivcrsal Kliube, tai jis, kaip 
tymu ir tai buvo pirmasis toks zuikis, pabėgo.’’

kasyklų savininkų. I"!“’ Milwaukey miesto mayoru 
sako, kad darbi- Tvenuose rinkimuose jau

ka 
A u Į Dešinėj sėdi fašistinė 

Iškeliama klausimas

to jo 
(Ant- 
Tūlio

vien- 
reika-

Prenumerata metama ___  12
Pašei metų ___ ____________ ŠI
Kopija ........... -J-....... .......  20c

Policijos žiniomis, diena at- i 
gal, į 24 valandas buvo pavog- • 
ta 3IF automobiliai. Policijai pa
vyko surasti 29 automobilius. 
Kitų nerandama.

NAKTINIS PIKNIKAS

dalykų padėtį, reikia Sandaros 
centrų perkelti į didmiesčius, 
pavyzdžiui, į New Yorką 
(Brooklyną) arba į Chicagą.

Adv. Uvick pareiškia, kad 
dar jo nepatenkina aiškinimai,

Reikalaukit receptų knygutės dėl sal
dainių dirbinio ir kepinio

Tikrai Unijos 
Darbo

Pirkite nuo 
savo 
apielinkės 
vertei ros

Budweiser
TIKRAS APTNIP-SAITKLO .STROPAS
Importuotų Saazer ir parinktų vietinių apy
nių, gerai sumaišytas su geriausiais Ame
rikos miežiais per geriausius Amerikos sa
lyklininkus — štai kodėl Budweiser Yra 
Tikras Apynių-Salyklo Syrupas.
Nusipirkit keną ir pabandykit jį. Jus įsigy
site toki jo gardų skonį kurio greit neuž
miršite.

ANHEUSER-BUSCH
ST. LOUIS

Su ristynėmis
Suimtoj, birželio 18 d. 

CHERNAUSKO DARŽE 
Justice Park, 111.

Bengia S. W. Amerikos Politi
nis Kliubas*. Dalyvaus Požėla, 
mergina čempionas ir “Dra- 
piežnas Dzūkas”. Bancevičius 
sako, kad htva'Žiuotų ir Kama
rauskas. Jam bus garantuota 
$200, kad imtųs su Bancevičium

Baby Powder 
Kaip Mostis

Johnson’s yra toks švelnus — 
toks raminantis — jis veikia, 
kaip mostis dėl kūdikio lepios 
odos... glamonėja... vėsina... gy
do... Nereikalauja dabar tryni
mo! Vartok Johnson’s po kūdi
kio maudyklės ir kiekvieną kar
tą pakeičiant jo palas. Jis bus 
dėkingas jums savo linksmumu 
ir gyvumu!

Vartok Johnson’s Baby Soap 
kūdikio maudyklei— Johnson’s 
Baby Cream pašalinimui odos 
netvarkos.

troika 
Sanda- 

kad ros Prezident°* Dalykas toks, 
kad referendumu buvo išrink- 

į tas p. Strimaitis. Jis teciaus at-i kodėl kandidatai atsisako būti 
sisakė prezidentauti. Kiti kan- <Sandaros prezidentu. Kalbėtojo 

didatai taipgi atsisakė. manymu, atsisakymas būti or-
Paduodama sumanymas, kad ganizacijos prezidentu 

Seimas nominuotų prezidentą. į pasekme nesusipratimų 
Drangelis, gavęs balsą, perspė- ’ sandariecių tarpe ir dar to, kad 
ja susirinkusius, kad preziden- pašaliniai asmenys perdaug ki
to klausimas esąs konfidencia- šasi į Sandaros reikalus; kad 
lis ir kad todėl pašalinė publi- trūksta paramos iš narių, 
ka esanti nepageidaujama.

esanti 
pačių

P-nas Paulauskas aiškina,

buvo 
nebuvo

P-nas Drangelis, matyti, mė- kad Sandara stovinti šiandien 
diplomatiją, kaip geriau, negu pereito seimo lai-.gia slaptą i

. kad jo mylimas , Smetona fnė- ku, kad Jos ateitis dar geres- 
go ją, kol pasiruošė 
mui Lietuvoj.

) | Ale Draugelio
'■ neranda atbalsio Seimo 

viuose. i Publikai
pati-
dirb- 

ir

bus suteikta jam pašalpa.

pervers-
t i Kalba dar vienas, kalba ki- 

perspėjimas taa, kalba trečias. Pagalios 
daly. kandidatai j Sandaros prezi- 

jos tarpe dentą nominuojama pp. Kodis,
jūsų Reporteriui, leidžiama pa-!Valančius, Rastenis ir Vinikas. 
silikti salėj. Nutarta pasiųsti p. p. Vinikui

P-nas Gasiunas įdomauja,'“’ Rasteniui telegra- 
kodel niekas nenori būti San-!mt)a klausimu, ar apsiims kan- 
daros prezidentu.

Sandaros Sekretorius 
lauskas atsako, I 
Strimaiti buvo paduota 305 
balsai, o už kitus tik po kelio
lika balsų, šie kiti kandidatai 
todėl ir neapsiėmę.

didatuoti.
Pau-I Toliau buvo skaityta rapor- 

kad už p-nų,fai. — Reporteris.
x 111 /1 re. ............ ■ ■ ■ ■—

Miškinės orgijos

Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

GRABORIUS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia- 
«ne reikale, visuomet 
esti sanžiningas ir 
nebrangus, todėl kad 

Z neturime išlaidų už
laikymu skyrių.

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO, ILL.

Tel.

Važiavom dieną, o kartais 
i naktį ir privažiavom Tautiš
kus kapus (du kartu)

! Ten skersai kelio žaliam mis-Morning kliubo išvažiavimas 
Nledėlioj, birželio 12 d., i 

ėjus į Stulgaičio valgyklą pie- dėtį, 
tų pavalgyti, žiuriu — pilną | Seimo pirmininkas Semaška 
valgykla northsidiečių. Visi sku- nurodo kai kurias 
biai valgo ir rengiasi į Jeffer- ypač pabrėžia, kad 
son girias į Morning Star Kliu- daug, o atlyginimas 
bo išvažiavimą. Nors aš tą die- kas. t 
ną buvau užsiėmęs, bet vis tiek 
stengiaus nors vėliau atsilan
kyti į kliubiečių išvažiavimą ir 
sykiu su visais pasilinksminti. 
Žmonių buvo gana daug. Dau
giausia mašinomis suvažiavę, ir 
visi linksminos iki vėlaus vaka
ro. Kaip teko girdėt, Morning 
Star Kliubas rengias prie kito 
išvažiavimo. Važiuos troku į 
dar puikesnes girias. Lauksi
me.

į (du kartu)
Vienas jau gėrė, v o antras 

vilkas gi-
priežastis, 
darbo esą laukė, trečias kaip 
labai men- rioje spauge (du kartu) 

Žolę numynė, tik 
p-nui Ra- da; naminę geria 
kad p-nas duoda (du kariu)

žemė j uo- 
ir boboms

J. F. RAD7HIS
Pigiausias Lietuvis 

Grahorius Chicagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS:
668 W. 18th St.
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
8238 S. Halsted St.
Tel. Blvd. 4053 ,J

Žodis suteikiama 
džiui. Jis nurodo, __ __
Strimaitis ir kiti kandidatai gyj Visi įkaušę išvien dainuoja, 
vena tolokai nuo Bostopo, o kitas žolėje stena, dejuoja 
Sandaros centras yra Bostone.1 (du kartu)
Ant organizacijos prezidento Mirusių žmonių kapuose dau- 
puola didelė atsakomybė, tuo gybė, bet dėl girtuoklių netur 
tarpu jis gyvendamas toli nuo ramybės (du kartu)
Centro, negali būti pakankamai Munšainą gerkit patys pri
art! prie organizacijos reikalų sivyrę, tiktai neveškit tiems, 
širdies. Taip aiškinantys ir ki- ką numirę, (du kartu). 
Ii sandariečiaį Kad pataisiusi —Pustapėdis.

BM-47

BILLY’S" UNCLE

.44

Garsinkites Naujienose

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriaus.ai
M. YUŠKA & CO. !

4604 So. Paulina SY., Chicago, III. į

Western Sales Corporation
Dūtributor* Chicago, III

Naujienų didžiausias 
pasiūlymas dar nėra 
galutinai prirengtas. 
Atidarymo praneši
mas yra perkeltas ant 
subatos, birželio 18.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Cicero• ą
Jungtuvės Draugystės Lietuviu 

Tvirtybės su Vakarinės žvai
gždės Pasilinksminimo Kliu- 
bu.

Jau netoli galas tų jungtu
vių. Vadinasi, jau einama ge- 
roįon pusėn.

Tvirtybė nutarė galutinai 
vienytis. Nėra abejonės, kad 
irz Kliubas tą patį padarys. 
Kliubas turės nepaprastų susi
rinkimą 24 dieną šio mėnesio.

** •*" • •
Lietuvių namų savininkų 

kliubas turėjo pusmetinį susi
rinkimą. Padarė svarbų tari
mą, būtent tokį, kad taptų 
Kliubo vardas pakeistas arba 
dapildytas. Dabar sis kliubas' 
vadinasi: Improvemcnt and Po-i 
litical Club of Home (>wners 
(Pagerinimo ir Politinis Namų 
Savininkų Kliubas). •

Nesi Side
Dr-stė Dr. Vinco Kudirkos 

laikė priešmetinj susirinkimą 
birželio 11 dieną, M. Meldažio 
svetainėj. Susirinkimas buvo 
skaitlingas, huvo rengiamas iš
važiavimas, bet dėl kokių tai 
priežasčių įie tik išvažiavimas 
neįvyko, ale ne vienas komite
tas neatsilankė.

Roselanrf
Jau kelintą kartą M. Pusže- 

maitis plusta viešai buvusi sa
vo tavorščių. Suėję, jo klausta: 
“Ar tu pasiutai M. Pusžemai- 
ti, kad tu viešai taip nesva
riai plūsti save buvusį tavorš
čių?” Jis atsako: “Ah, kodėl 
jisai neina su mumis į bendrą 
frontą prieš “grigaitinius” ir 
neduoda pinigų ‘Workoriui’, 
kuomet ‘VVorkerio* redaktorius

Bridgeportas
žmogžudystė

Pereito pirmadienio rytą ras
tas Bill O’Hem alėjoj prie 36 
ir Wallace gatvių su sudaužyta 
galva, perpjauta gerkle, nu
pjaustytomis ausimis ir iškone
veiktais lyties organais. Sąry- 
šyj su šia žmogžudyste areš
tuota trys nužiūrimi asmenys, 
kurie su nužudytuoju girtavę

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Help Wantcd—Male-Female

I hirhinir.i.u Rr'kiu-

PAIF.ŠKAU vyrų hf merginų,

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Financial 
l'in;»n«ai-l‘ask<nos

PARDAVIMUI gąsdino stotis ant
apsipažinusiu gerai su Chicaga ir didžiausio kelio Chicago Marąuette 
vartojančių keletą kalbų. Smulkme- Parke, taipgi garadžius dėl klirų tai-
nas sužinosite kasdien.

P. CONRAD STUDIJOJ 
3130 S. Halsted St.

šis pavadinimas gan puikiai 
skamba. Bet vardas nedaug 
reiškia. Peikia veikti, krutėti, 
ginti savo ir visos apielinkės 
interesus, sekti politiką, veik
ti organizuotai. Tuomet valdi
ninkai bus geri, tarnaus visuo
menei ir pildys prižadus, ku
riuos jie davė rinkimų laike.

Išvažiavimai. Pereitą sek-

nubaustas pinigiškai ir kalėji
mu? Paprašyk jo pinigų, o 
jis atsako negavęs pėdės. Reiš
kia, jisai sabotažuoja musų 
bendram frontui. O kaipo tokį 
sabotažninką, tai reikia numa- 
skuoti. Maskuodami’ turime vi
sokiais budais jį niekinti vie
šai, nors nešvariais žodžiais 
(mes ir patys tą pripažįsta
me). bet kaip jį kitaip numas-

visą naktį. Nužudytasai buvo 
kokių 30 metų amžiaus vyras.

Garniai skraido.

Brolis Reporteris nesenai 
raportavo, kad gamis aplankęs 
p-nią Viktoriją Pigett (buvu
sią p-lę Gapšaitę) pereitos sa
vaitės- trečiadieny.

Todėl nutarta da daugiau to 
išvažiavimo surengimui padir
bėti. Taigi išvažiavimas turi 
įvykti ir tame išvažiavime bus 
priimami nauji nariai be jokio 
įstojimo mokestibs nuo 15 iki 
25 metų amžiaus.

Nė vienas, ašmuo to amžiaus 
nepraleiskite Šito išvažiavimo. 
Vieta bus paąjcelbta/vėliau.

Taipgi įvedė, 3-čią skyrių; iki 
šio laiko šitoji draugija ^turė
jo tik du skyrių. Trečio sky
riaus mokestis 75c. į mėnesį, 
pašai pa ligoje 15 dol. savaitėje.

Tai vienintelė draugija West 
Sidėj, kuri mokės tiek daug pa
šalpos už tokią mažą 
mokestį.

Draugai ir drauges, 
šią pažangią d r-ją be
tikėjimo ir pakraipų. Moterys 
ir merginos, 
išvažiavimo, 
geriausia progą, ši draugija ge
rai stovi ifnanšiškai ir todėl ga
li tokią pašalpą mokėti.

i A. Ručinskas.

mėnesinę

stokite į 
skirtumo

nepraleiskite šio 
nes ir jums yra

symo ir pardavinėjimo antrarankių 
karų; labai geras biznis dėl tokio 
žmogaus kas supi*antą tą biznį, lystas 
4 metų, pigi renda, kaina labai žemu, 

____ r________ dėl greito pardavimo.
Kurie nori dirbti ir kurie nori už- 7259 So. Western Avė.

dirbti daug pinigų, kad pasidarius 
neprigulmingais ir uždirbus užtekti
nai pinigu E__‘_— r/.--r M
laiko. Patyrimas nereikalingas. Už
dirbsite nuo $40 iki $60 j savaitę. < 
j tris mėnesius jų galėsite uždirbti' 959 
nuo $90 iki $160 į savaitę.

Matykit \
M R. BARTKUS, 

7 West Madison St., 
Room 502

VYRŲ ARBA MOTERŲ

...... * -----r—'";”.’i PARDAVIMUI saliunas ir vieŠbu-
Darbas pdną arba dali 1 kaina visai nebrangi, randasi

i.. \YjHConajn valstijoj. Atsišaukit j
O Naujienas, 1739 So. Halsted St., Box

Help Wanted—Malė 
a____ Darbininkų Reik i»

REIKĄJJNGA vyrų, gera? atro
dančių ir energingų, f 
gdras ir pelningas. Galima 
nuo 10 iki 1 vai. po piet.

Klauskit
V. J. LĖKIS,

6 N. Miehigan Avė., 
Room 903

Exchange—Mainai
AUKSO MAINOS PIEKORIAMS

I IŠSIMAINO puiki pekarnė, <laro- 
mas labai geras biznis, parduosiu pi-1 

' giai arba mainysiu ant namo ne pai- 
1 sant apielinkės, arba ant loto, ar au
tomobilio.

IŠSIMAINO puikus namas, Storas

2- RI M0RG1CIAI
3- TI MORGICIAl

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.06 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

į, <*v.v įgaliu aunu puikus namas, t
Darbas labai Įr 4 fletai, mainysiu ant farmos.

matyti MiscellancousIŠSIMAINO puikus muro namas po
4 kambarius, mainysiu ant Cottages,

' toliauB iš miesto TUANTP
, IŠSIMAINO muro Cottage su 2 lo-' O-L kJ I 01
j tais kampineis, mainysiu ant bučer- Į Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
nes, su virš minėtais reikalais kreip-! ir garantuojamas už $4. 
kitės

REIKALINGAS patyręs singelis 
bučeris, 3213 S. Parnell Avė. Victory 
7285.

4108 Archer Avė., 
Phone Lafayette'5107 

Klauskit Juozo Osinskio

REIKALINGAS bučeris 
lenkiškai, 2607 W. 47 St.

mokans Real Estate For Sale 
Nr.mai-Žemi Pardavimui

Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty- 

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

3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114

r?

REIKALINGAS patyręs bučeris 
mokąs lenkiškai ir angliškai kalbėti. 
481 W. 25 St.

PARSIDUODA kampas 72y 125 
ant Pershing Rd. Labai geras dėl ' 
gasolino stoties; su mažu jmokėji- | 
mu. J. J. Llpski. 4650 S. \Vestern ’ 
avė. Lafayette 2321.

inadienį buvo išvažiavimas V. 
Ž. Kliubo į River Side Shuts 
Grove. Vieta paranki priva
žiuoti, tai privažiavo gražių 
svečių, kliubo narių ir jų drau
gų. Linksminosi visi gražiai. 
Alus ir ledai duota veltui. Bu
vo žaismių, virvės traukimas. 
Ženočiai laimėjo cigarų dėžę. 
Ant užbaigos buvo laimėjimas 
serijų. Duota penkios dųvanos. 
Pirmoji teko chicagiečiui Pil
sudskiui. Kitos keturios dova
nos teko ciceriečiams. Tuomi 
išvažiavimas ir užsibaigė. Va
karop visi gražiais automobi
liais traukė namų link. Beje, 
Lukoševičius savo nauju “Pa- 
ge” automobiliu, kurį laimėjo 
“Naujienų’’ kon teste, davė 
“raidą” savo draugams. Man 
teko važiuoti su Aleksandravi
čiaus “Studebackcriu,” bet ant 
nelaimės gavome “flat tire.” 
Ale greitai sutaisę parvažiavo
me laimingai ir pilnai paten
kinti išvažiavimu.

kuosi?”
*.•

Maskuodamas kitus, Pusže- 
■ niaitis pats senai yra nusimas- 
kavęs. Visi atsimena jo elgesį 
laike Stockyardų draiverių 
streiko. Dabar, kuomet girėsi 
savo tavorščiams, teko ir man

Well, tai buvo “poor” rapor
tas. Kad jau išduodama rapor
tas, tai jis turi būti raportu 
pilnoj to žodžio prasmėj, ir 
štai koks:

1

Garnis aplankė p-nią Pigett 
(buv. p-lę Gapšaitę) tokioj ir

Laiškai Naujieny Ofise

$2 J VALANDĄ už darbą vaka
rais liuosame laike. Jus galit atlik
ti tą darbą gerai. Malonus ir leng
vas darbas tiktai vakarais. Nėra 
skirtumo kokį dabar dirbate dar
bą, vienok pažiūrėkit šitą pasiūly
mą. Atsiųskit savo vardą ir adre
są. Naujienos, 1789 S. Halsted st., 
Box 948.

KONTRAKTORIUS
Budavoju namus ir taisau 

Pigiai ir greitai
S. A. ZOLP

834 W. 33rd St.
Tel. Boulevard 0527

Ateinantį sekmadienį, jei ne- 
lys, turėsime irgi šaunų išva
žiavimą šuts darže, 22-ra ir 
Desplains Avė. Tą iškilmę se
nai rengia Namų Savininkai. 
Viskas bus veltui. Gėrimas, 
valgis ir gerų dovanų teks vi
siems. Namų savininkų yra 
daug biznierių. () kur biznie
riai eina ir prisideda, tai ten 
visko ir yra. Taipgi ir šiame 
išvažiavime bus visko: žaismės 
ir programas, bus prakalbos, 
dainos. Bet bolševikiško biznio 
nebus. •

• • •
Susivienijimo 194 kuopa tu

rėjo turėti, kaip išpuola susi
rinkimą. Bet kuopa -neveikia. 
Kodėl? Niekas nežino. Ta- 
vorščiai sako, kad “ponai” ne
susirenka. Iš dalies taip ir 
buvo. Pirmininkas, kuris vi
suomet lanko susirinkimus, bu
vo toli nuo susirinkimo vietos. 
Pagelbininkas užimtas su biz
niu. Protokolų • raštininkas dir
ba naktimis. Tas pats su iždi
ninku. Toks atsitikimas buvo 
pirmas kuopos istorijoj ir gal 
bus paskutinis. Taip turčių 
būti. —Viską Žinąs.

nugirsti, kad jo viena bačka 
tesurugo. šituos žodžius nu- 

1 girdus, prisiminiau kartotus 
darbininkų žodžius. Sako: “Tos 
l’usžemaidio korespondencijos, 
kaip kumučio ir munšainierių 
plepalai.” , Tą jau ne vienas 
protaujantis darbininkas pri
pažino. Pagalios ir jisai pats 
viešai prisipažįsta: “kaip jį vi
si labai myli”, — supraskite: 
su rūgščia. Jeigu nemylėtų su 
rūgščia, tai kam ir jis pats bu
tų laikęs tas dvi bačkas suru- 
gimui? Prisisrėbęs rūgšties, 
vieną kartą atsimušė nosį į 
Aušros knygyno sieną. Dabar 
kelinta ’ karta niekina viešai 
knygyną ir jo darbuotojus. Ta
rytum knygos butų kaltos, 
kad jo nosis atsimušė į Aušros 
knygyno sieną.

I
Del visų dalykų jis yra pa

juoktas roselandiečių, todėl 
slapstosi dienomis kaip pelėda. 
Vieną dalyką noriu paklausti 
M. Pusžemaičio, kad paaiškin
tų viešai: kaip pateko tau Ado
mo šonkaulis? —Darbininkas.

----------------- , >

North Side

jokioj dienoj; toliau, kad p-lę 
Gapšaitę buvo viena gražiausių 
panelių ant Bridgeporto, ir 
pagalios, kad garnis ‘ nė kiek 
nesuvėlavo ir aplankė septy
niems mėnesiams praslinkus po 
vestuvių, šitokios smulkme
nos yra svarbios, kadahgi pus 
kitas šeimynas gamis pavėluo
ja atsilankyti net keletu metų.

Kalbant aplamai, jau gero
kas laikas kaip garniai balado
jasi po Bridgeportą. Ir jie ap
lanko taip moteris, kaip, pane
les. Visai ne laiku, tai yra , po 
Kalėdų, vienasf garnis užsuko 
ant Morgan gatvės pas dailią 
geltonplaukę panelę, kuri buvo 
vos susilaukusi 16 pietų.

Naujienų didžiauš'as 
pasiūlymas dar nėra 
galutinai prirengtas. 
Atidarymo praneši* 

mas yra perkeltas ant 
subatos, birželio 18.

Praeitą sekmadienį Jeffer- 
son miškuose įvyko Morning 
Star Kliubo išvažiavimas. Žmo
nių dalyvavo skaitlingas būrys. 
Viskas pavyko gerai. Iš to ma
tyt, kad Morning Star Kliubas 
turi gerą vardą ne vien North 

; Sidės lietuvių tarpe, bet ir a- 
belnai tarpe Chicagos lietuvių.

Toj pačioj vietoj turėjo ir 
“maskauskieji” išvažiavimą su 
“šventųjų” Lenino-Trockio san- 
vičiais. Mat jau pas juos to
kia, atsiprašant, kiauliška ma
da: kada tik nugirdi, kad kas 
nors rengia išvažiavimą, tai ir 
jie toj pačioj vietoj surengia.

Daugumas žmonių pasakoja 
apie juos, kad neturėdami sa
vo publikos, o norėdami pasi
rodyt, jog ir jie turi pritarėjų, 
visados rengia tą pačią dieną 

< ir toj pačioj vietoj, kur Kiti, 
j Well, nebereikalo lietuvių prie
žodis sako, kad beragė gėdos 
nepažįsta. Tą patį galima pa
sakyti ir apie maskviškius.

—X ir X.

Siuskit pimgrus per
NAUJIENAS

O dar kita panelė jau apie 
mėnho laiko gavo pažadėjimą 
iš garnio, kad jis bus^ bet iki 
šiol nepasirodė. Well, čia butų 
didelė garnio “svinstva”: pri
žadėti prižada, o paskui priža
dus sulaužo. Tai jau daugiau 
negu “monkey business”.

—Reporteris Japu-Jahnis.
♦

Naujienų piknikas Cer- 
nausko Darže

—I— ——

Sekmaidenyj, birželio 26 d., 
černausko darže įvyks “Nau
jienų” piknikas. “Naujienų” 
piknikai būva skaitlingiausi vi
sų piknikų, kurie tik yra ren
giami Chicagos lietuvių. O ka
dangi Chicagos lietuviu pikni
kai būva skaitlingesni, negu 
bįle kurios kitos lietuvių kolo
nijos piknikai, tai “Naujienų’r 
piknikai būva skaitlingiausi vi
sos Amerikos lietuvių piknikų.

Ir busimas “Naujienų” pik
nikas tiek sudomėjo lietuivus, 
kad jau yra tikrų žinių, jog 
piknikan rengiasi atvažiuoti 
net iš taip tolimų vietų, kaip 
Detroit, Mieli.'

“Naujienose” yra laiškas iš 
Detroito, kuriame sakoma, kad 
apie 50 detroitiečių automobi
liais ir geležinkeliais atvyks į 
“Naujienų pikniką sekmadie
ny], birželio 26 dieną. —Rep.

— --- —i--------------------------- --
Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienom 
yra naudiLgoa.

,< “Naujienų” raštinėj randasi 
laiškai šiems asmenims: 
: Adamaitis J.
’ Ascilla J. 

Andelong 
Arlanskis i. (2) 
Antaųaitis J. 
Budrjs A. (3) 
Belskas J. 
Baltas C. 
Geldwitz A. . 
Gutauskas i. 
Greitjurgis y. - 
Gutauskas J. 
Geniotis S. 
Jonelis A*. 
Janulis T. 
Janaitis A. 
Kaminskiene M. 
Kershulis T.
Kazlauskiene K. (2) 
Lukpatienas 
Louckas T. 
Lekavičius A. 
Majauskaite M. 
Machakis um. 
Norkus K. (2) 
Orvidas A. 
Peklis P. 
Prauskis 
Badys N. (3) 
Skukowski K. 
Simon 
Savickas A. 
Slusz T. 
Wenskus J. 

.—■->>— 1' --------------------—----------------

CLASSIFIED ADS.I

REIKALINGAS senas žmogus an- 
žiureti namus ir paukščius. Mrs. M. 
Lavine, Box 18, Willow Springs, 111.

Furnished Rooms

PRADĖK ŠIANDIEN

S(wth Side pigus lotai 36'X'123 
geriausias investavimas. Atn

Sol Kilis & Sons, Ine.
Jobbers In

Plumbing ir namų šildymo reikmenų
2118 So. St.te St., Chicago, 111. 

Telefonai: Victory 2464
CiceroH Krautuvė, 4600 W. 22 St.

Tel. Cicero 130.

Announcetnents
Pranešimai

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

Šiandie Chicagos Lietuvių Draugi
jos S P. valdybos narių susirinkimas j 
IJuosybės svetaine. * 1822 Wabansia 
Avė., 7:80 v. v. Malonėkite visi val
dybos nariai būti Įnikti.

— X. šaikua, sekretorius 
1521 N. Irving Avė.

Humboldt Park Lietuvių Pol Kliubo 
mėnesinis susirinkimas atsibus 16 d. 
June, 1927 m. at Humboldt Park 
Meccobe svetainėj, 1621 N. California 
Avė., Chicago, lŲ. 7:80 vai. vak. 
Visi nariai malonėkite būti ant susi
rinkimo, nes yra svarbus reikalas.

—t Sekr. A. Vaiskia.

SLA. 188 kp. -Jauhuolių Orkestro 
repetljos bus šiandie, Mark White Sq. 
svet. Visi malonėkite susirinkti. 
Rengimo išvažiavimo | Beverly Hills 
birželio 19 d. komisija taipjau turi 
būti. — Valdyba.

Personai?
Asmenų Ieško

JIEŠKAU savo brolio Pranciško 
Truskausko, paeina iŠ Viduklės para
pijos. Prašau jo arba kas apie jį 
žino pranešti ■%-- busiu dėkinga. Yra 
svarbus reikalas.

Ona Truskaukaitė-Malče^lčienč 
Box 170, Summit, III.

REIKALINGAS geras Svarus, švie
sus modemiškas kambarys su gara- 
džium, vienam vyrui. South Sidėj. 
Praneškit Box 949, 1*739 So. Halsted 
Street.

For Rent
RENDON 4-6 kHrtfbarių fintai, pe

čium šildomi, elektra, toiletai, 1448 
W. 15 St. - *

RENDAI Storas, 4 kaųibariai ir 
turkish bath; —štoras su fixturiais, 
tinka soft drink parlorui arba kito
kiam bizniui. Pigi renda. 5 kam
bariai ant 3-čių lubų, su maudyne 
už $23.

.3119 S. Morgan st.
.. - u—■ 1 .......................................... .

PARENDAVOJIMUI 3 kambariai 
1 fl. ir apačioj 2 kambariai, elektra, 
gasas, namuose toi lėtas, 1818 
String St .

Automobiles
PAIGE —■ Didelis 6 Broughan, vė

liausio modelio, 5 pasažierių, vartotas 
du metu, cash $485 šiandie. Vertas 
$1000. Nauji tajerai, maleva, gera
me stovyje, parduosiu pigiai, maty- 
kit savininką,

5667 W. Lake St., 
Austin 2042

Si^tn Side pigus lotai 36yl23 yra 
geriausias investavimas. Atmink, 
kad į žemę įdėti pinigai auga. Di
delis pasirinkimas biznio ir rezi
dencijų lotų. Išlygos.

Z. S. MICKEVICE & CO.
2505 W. 63rd St., Chicago, III.

LOTAI, LOTAI pigiai Stickney 
Illinois, 717 W. 16 St., 1 augštas 
užpakaly.

$100 DOVANŲ!
Duosime kas darodys, kad čia yra ne 
bargenai.

5 kambarių murinę bungalovv, arti 
karų, mokyklos ir Storų ........... $5,500

2 flatų po 5 kambarius medinis 
namas ant biznio gatvės, galima pa
dirbti krautuvę ..........................  $5,500

Pirmos klesos bučemė ir grosernė, 
verta $4500, atiduosime už žmonišką 
pasiulimą.

3939 So. Kedzie nedidelis
gera vieta bizniui, paimsite už gerą 
pasiulimą. .

Kas norit pinigų uždirbt, 
tiktai proga.

'• STANKO & NESTOR,
5097 Archer Avė., 

Lafayette 6036

groseris,

tat čia

PARDAVIMUI 9 lotai arba mai
nysiu j namą, bungalovv. Uitai ge
roj 
bus

vietoj ttarvey, III. Netrukus 
brangi vieta.

F. čekanauskis
66.36 S. Miehigan avė.

Kreipkitės vakarais.Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

ESU priverstas parduoti savo gro- 
jiklf pianą, su 90 rolelių ir benčiumi,.-------- ----- - ------------ --------- . ■
už $65, cash $25 ir po $10 į mėnesį! (Trensport Block), tik 100 pėdų nuo | 
6512 So. Halsted St., 1 fl. "* «mnnnn

ARCHER AVĖ. BARGAIN
2 bizniavi lotai ant pardavimo ant 

Archer Avė ir Crawford Avenue,

PARDAVIMUI pianai, vienas 5c. 
įmetus, kitas rankomis grojamas, pi
giai. 1016 W. Cullerton St. J. Vacha.

Business Čhances 
Pardavimui BiąnlRi

PARDAVIMUI pusė arba visa 
“Battery Service Station”, gali pirk
ti su arba be patyrimo. Biznis se
nai įsteigtas. Gera pelno proga. In
formacijų galite gauti:
Economy Battery Service Station, 

5211-13 — 19 Avė., Kenosha, Wis.
Phone 3703

PARDAVIMUI grosernė; laikoma 
ir kitokių smulkmenų. Pigiai nupirk- 
sit, nes apleidžiu miestą. 5626 S. Ra- 
cine Avė.

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

PARDAVIMUI lunch room, geroj 
vietoj, netoli transforterinio kampo 
dirbtuvių distrikte, geras biznis, pigi 
renda, nebrangi kaina, 5045 South 
Halsted St.

BRIGHTON Purk. Pardavimui 
grosernė, yra daug stako, geri fikče- 
riai. Del ligos apleidžiu miestą. Par
duosiu už gerą, pasiūlymą, štai jūsų 
proga įsigyti gerų vietą,

Savininkas,
2612 W. 47 St.

PARDAVIMUI Rerui Įrengtas. 
Lunch Room. Nebrangiai, 2609 
Ogden Ąve.

kampo, už kurį reikalauja $100,000. 
Aš savo lotus parduosiu pigiai.

Savininkas '
Telefonas Prospect 8134

Financial 
________ Finansai-Paskoioa _____

MES PERKAME IB PA- 
gaminame antrus morgičius į 
dvi dienas.

PETRZILEK BROS, 
1647 W. 47th Str.

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

patarnavimas, žemes

1912 So. State Street.

RUBĮN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8700

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iŠ lietuvių, kur duodą 

užganėdinimą. [vedam elektros dra
tus, motorus, taisom elektros reik

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

Phone Victory 7452

Elektros Kontratkorius 
[vedam dratus į senus ir naujus na
mus. Taisom. RADIO parduodam 
ir taisom. Geras patarnavimas ir 

nebrangiai.
Wallin & Cserep

1485 W. lOfcth PI. 
Tel. Beverly 9794

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

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

3149 So. Halsted St.
Phone Yards 7282

.T. S. RAMANČIDNIS, Troz.

Tel. Wentworth 6292 
“Užganėdinantis Apšildymas’ 

SOUTH TOWN HEATING 
M. J. SCHULTZ, 

Kontraktorius 
Suteikiamas apskaitliavimas už Va- 
cuum, Garu ir Vandeniu Apšildymą, 
[vedam i nesnus ir naujus namus. 

6810 So. Morgan St.
i, ■■ *——————--------------

Tiktai 3'/:% nuošimčiu GENERALIS kontraktorius ir bu- ry tz * davotojas. Garažai, mediniai, mu-E»C IkOmiSO........  riniai ir stocco porčiai, viškai, fla-
Mes paskolinsime jums $100—$200 i) Jai ir pertaisymas. Cementinis dar- 
$300 dėl užsimokėjimo taksų, nuošim- Į,as visokios rūšies, 24 mėnesiai dėl 
......................... kitiems privati- įSmokčjimo. Mes duodam planus ir 

gai paskolinami : finansuojam namus 15 metų dėl iš- 
i mokėjimo. 20 metų patyrimo. T. C. 
j CHARLES, 2483 Archer avc. Tel.

čių už ^norgičius ar kitiemif privati
niams reikalams. Pinigai paskolinami 
j 12 valandų.

Industrial Loan Service 1 < alu ",et 10,2
1726 W. Chicago Avė. : L
kampas Hermitage Avė.

Atdara vakarais iki 9 vai. apart se- i 
rėdos ir pėtnyčios.

i

Educational
Mokyklos ;

_______ ~ _______________ MOTERYS ir vyrai, išmokit bar- 
berystės. Mes mokinam dienomis ir 

Mes perkame LIETUyiŲ, lenkų ir | vakarais. Atsišaukit arba rašykit:
International Barber College 

651—672 W. Madison St. 
arba 109 S. Wells St.

U. S. Liberty Bonus. 
J. S. LOWITZ, 

318 So. Dharborn St.

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

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

Phone Central 6260

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

J. !’. OLEKAS, Mokytojas
<3106 S. Halsted St., Chicago, UI.

*


