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Voikovo šovėjas nu
teistas kalėti

Valstybės vėl atmetė 
“bendro fronto” prieš 
kumintemą sumanymą

Ohio kilo kasyklh darbi 
ninku neramumai

GERIAU RUSŲ NEERZINT”

Valstybių bendro fronto prieš 
kominterną atmestas

PARYŽIUS, birž. 16. — 
Lenkijos užsienio reikalų mi
nisteris tin'ėjo Genevoje ilgų 
konferencijų su Anglijos ir ki
tų valstybių užsienio ministe- 
riais delei Cbambcrlaino propo- 
nuoto bendro valstybių fronto 
prieš komunistui inte . acionalą. 
o reikiant, ir prieš j.aČ ą so- 

i vilt j Rusiją.

Voikovo šovikas nuteis
tas kalė! iki gyvos galvos

Ohio kilo darbininku 
neramumai

Be to teismas rekomendavo 
bausmę hoverdai sumažinti 
iki 15 metų kalėjimo

Adeną burmistras prašo gu
bernatorių pagal bos tvarkai 
išlaikyti

16. —Jau-
Koverda 

birželio 7 
Varšuvoje si>
Voikovų, tapo 

iki gyvos

VARŠUVA, birž. 
nas rusas, Boris 
(Kovceda?), kuris 
diena nušovė 
vietų ministerį
nuteistas kalėjimui 
galvos.

Išnešęs tokį nuosprendį teis
mas dar nutarė prašyti respub
likos prezidentų, kad pasmerk
tajam bausmė butų sumažinta 
iki penkiolikos metų kalėjimo.

Boris Koverda, devyniolikos 
metų Vilniaus gimnazistas, 
teisme ramiai prisipažino, kad 
jis nušovęs sovietų ministerį, 
bet ta savo darbų jis nelaikąs 
galvažudybe. Jo atentatas 
vęs kerštas bolševikams už 
ką jie |>adarę Rusijai.

Koverda gynėsi, kad jis
sąs nė monarchistas, nė defrno- 
kratas, jis esąs 
priešas.

Buvęs sovietų 
faires Londone, _______
cas, kuris irgi buvo pakviestas I 
teisman kaip liudininkas, pasa
kė. kad šaudamas Voikovų Ko
verda tiek tik šuktelėjęs: “Ru
sija, nelaiminga Rusija!“

Kadangi sovietų vyriausybė 
statė Lenkijai reikalavimų, kad 
Voikovo užmušėjas butų mir
tim nubaustas, tai dėl paskir
tos jam lengvesnės bausmės 
Maskva dabar be abejo įširs 
ant lenkų.

COLUMBUS, Ohio, birž. 16. 
— Adenoj ir kitose kasyklų 
vietose kilo streikuojančių ka
syklų darbininkų neramumai. 
Adenos burmistras telegrama 
kreipėsi į gubernatorių Dona- 
hey pareikšdamas, kad Adenoj 
jis nebegalįs tvarkos išlaikyti 
ir kad reikalinga esanti miiei- 
jos pagalba.

Gubernatorius tuojau autori
zavo Jeffersono kauntės šerifų 
Allisona surinkti ir apginkluo
ti tarnybai tiek vyrų, kiek jam 
reikės tvarkai išlaikyti.

j Po šitų pasikalbėjimų Angį i 
jos užsienio reikalų ministerio 
pasiūlymas nutarta mesti.

I Zale\vskis įrodinėjo, kad dėl 
'didelio sovietijos vadų susiner
vinimo ir dėl įtempiu šiuo tar
pu santykių tarp Izmkijos ir 
Rusijos daug geriau busiu visai 
neerzinti Maskvos.

Su jo argumentais sutiko ir 
kiti.

Tik Vokietijos užsienio rei
kalų ministeris Stresemannas 
buvęs paprašytas, kad jis 
formaliame pasikalbėjime 
sovietų užsienio komisaru 
čerinu paiformuotų jį apie 
koks yra visoj Europoj 
dėl komunistų internacionalo ’ 
darbų, ir draugiškai įspėtų jį, j 
kad tie kominterno darbai ’ 
skaudžiai kenkia pačiai Rusi
jai.

ne
su

tai, 
ūpas;

bu-

ne-

tik bolševikų

charge d’af-
t. Rozenhol-

Jachtos ekspliozijoje žu 
vo šeši asmenys

SAVANAI!, Ga., birž. 16. 
Jūrėse ties Savannah, Cinnabar. 
jachtoj įvyko sprogimas, 
draskęs pačią jachtų ir. 
būt, atėmęs šešių asmenų 
vastis. Jachta priklausė 
tingam Miami Fla., piliečiui 
Phil Pomeroy, kurs su žmona 
ir keturiais svečiais buvo iš
plaukę 'pasivažinėti. Visų jų 
pasigendama ir manoma, kad 
jie yru žuvę.

su- 
tur 
gy- 
tur-

“Trude”, Lamanšo plau 
kikė, eina į filmas

N. Y. policija suėmė dar 
103 streikininkus

NEW YORKAS, birž. 16.
Šiandie policija suėmė dar 103 
streikuojančius kailių siuvė
jus, tariamus komunistus, už 
burimąsi gatvėse kailių siuvi 
mo pramonės centre.

Daugiau kaip 200 streikinin
kų buvo areštuota antradienį ir 
trečiadienį.

Lindbergh gavo pasą į 
visus “big league” 

“gėmius”
NEW YORKAS, birž. 16. — 

Jei lakūnas pulk. Lindbergh 
dabar norės kada nors pamaty
tu bėizbolės žaislų, jam nereikės 
ieškoti spragos tvoroj, arba lip-j 
ti į medį. National Ass<x‘iation 
of Professional Baseball Lea
gue įteikė jam gryno aukso pa

isą, kurs duoda jam teisės iki 
i gyvos galvos lankyti bėizbolės 
žaislus visoj Amerikoj dykai.

Pekino valdžios premje 
ras pasikaukia

16. 
pa- 

Wellington 
Pekino valdžios premje-

PEKINAS, Kinai, birž.
— šiandie buvo oficialiai 
skelbta, kad Dr.
Koo,
ras ir užsienio reikalų ministe- 
ris, atsistatydinęs.

Koo vietoje premjeru < 
numatomas Pan Fu, buvęs 
nansų ministeris.

esąs
i fi-

Baisios audros, ledai ir
tvanai Gudijoj

MASKVA, birž. 16. - Bai
sios audros, debesų pratruki- 
mai ir ledai Gudijoje padarė 
didžiausios pragaišties. Prane
šimai sako, kad daug žmonių 
žuvę, daugybė kitų likę be prie
glaudos. Skaudžiausiai esu nu
kentėję Mozirio, Bobruisko, 
Shicko ir Minsko apskričiai, o 
nedidelis Kozirevo miestas esąs 
beveik visai sunaikintas.

Žvejų laivas išgelbėjo 
portugalų lakūną

Kapt. Charles A. Lindbergh, kuris perskrido Atlantikų ir An
glijos so>to įpėdinis Valijos princas, laike Lindbergho apsilankymo 
Londone. (Fotografija perduota kabeliu).

Rusų laivyno oficieras pa
merktas sušaudyt

Komanduotojas Klepikov buvo 
kaltinama# de! šnipavimo 
Angį’jai

MASKVA, birž. 16. — Karo 
ir laivyno tribunolas Kronštad- 
te pasmerkė mirties bausmei 
laivyno oficieių Klepikovų, vie
no Baltijos laivyno karo laivo 
komanduotoją. Jis buvo kalti
namas dėl šnipavimo Anglijai.

Klepikovo žmona, kaltinama 
kaip jo padėjėja šnipavime, nu
teista trejiems metams Italėji-* 
mo.

Pasmerktasis, sako, prisipi- 
žinęs, kad jis suteikęs vienam 
Anglijos žvalgybos agentui, gy
venančiam Suomijoj, informa
cijų apie ginkluotų sovietų Ru
sijos jėgų, ypač laivyno, pa<lė- 
tį.

Lietuvos žinios
KEISTAS VERŠIUKAS

KAUNAR. — Skaudvilėje, 
Kretingos apskrity, vienas pi
lietis nesulaukdamas, kada jo 
karvė atsives, ėmė ir pardavė 
jų žydui mėsininkui. Po dviejų 
dienų gyvulį paplovus jo vidu
riuose rastas stebėtinos išvaiz
dos veršiukas su dviem gerk
lėm ragų vietoj, dviem nosim 
ir keturiomis akimis.

Sužinojusi apie tai vietos in
teligentija paprašė mėsininko, 
kad sutiktų tų keistenybę pa
dovanoti kokiam nors muzie
jui. Žydas mielu noru sutiko 
ir veršio galva buvo atsiųsta 
į Kaunu.

DEL MERGINOS

Visuotinas 24 valandų Reikalauja grąžint Vokie
streikas Argentinoj tijai Saaro kraštą

GENEVA, Šveicarija. birž. 
16. -— Spęcialinė delegacija, at- 

• stovaujanti įvairioms politi
kėms Saaro krašto grupėms, 

BUENOS AIRES, Argentina, įteikė čia Vokietijos užsienio 
birž. 16. — Vakar visoj Argen- reikalų ministeriui Streseman- 
tinoj įvyko visuotinas dvide- nui memorialą, kuriuo reika- 
šimt keturių valandų darbiniu- Jauja, kad Saaro į kraštas butų 
kų streikas, dviejų Argentinos 
darbo federacijų paskelbtas 
protestui prieš Massacllusetts 
teismo pasmerkimu mirties 
bausmei dviejų darbininkų, 
Sacco ir Vanzetti. _

Streikavo visų įmonių darbi
ninkai. Bijodama, kad kur ne
įvyktų neramumų, vyriausybė 
buvo užgynus viešus atvirame 
ore mitingus, o apie Jungtinių 
Valstijų ambasadą 
tus buvo pastatyta sustiprinta šešis Douglas oi*o pašto 
policijos sargyba. Jokių tėčiai? 

jne.amumų niekui neįvyko.
Laikraščiai pašventė nemaža 

vietos Sacco ir Vanzetti bylos 
apžvalgai ir teismo kritikai.

Streikas Paragvajoj
ASUNCION, Paragvaja, bir- 

želio 16. — Paragvajos sostinėj 
vakar įvyko visuotinas dvide
šimt keturių valandų streikas 
protestui prieš pasmerkimą 
nužudyt Sacco ir Vanzetti. 
Streikas praėjo ramiai. Nė vie
nas laikraštis neišėjo.

Darbininkai protestuoja prieš 
pasmerkimą nužudyt Sacco 
ir Vanzetti

grąžintas Vokietijai, 'nelau
kiant nustatyto 1932 melams 
plebiscito.

Papa protestuoja prieš 
leidimą d’Annunzio raštą

ROMA, Italija, birž. 16. — 
Vatikano organas Osservatore 
Romano paskelbė popiežiaus 
Pijaus XI protestą prieš Itali
jos valdžia, kam ji valstybės 
lėšomis spausdina garsaus ita
lų poeto, Gabrielle d’Annunzio, 
veikalus.

D’Annunzio raštai yra po
piežiaus pasmerkti ir įtraukti 
į katalikų bažnyčios užgintų 
raštų sąrašų.

KAUNAS. — Gegužės 26 d. 
apie 5 vai. vakaro Glausiu 
miestely Šėtos valse, vietiniai 
gyventojai Adomas ir Jonas 
Jakai, dėl nesantaikos už mer
ginų užpuolė to pat miestelio 
gyventojų Adomų Nekiseravi- 
čių ir užmušė jį. Policija kal
tininkus sulaikė ir jie tardo
mi kaltais prisipažino.

PERKŪNAS UŽMUŠĖ
KLAIPĖDA. — Grikšų kai

me, Dovyhi vai., Klaipėdos 
apskr. birželio 2 d. perkūnas 
užmušė lauke ūkininko Budrio 
tarnaitę, kitą pritrenkė. Taip
gi vedant dvi karves iš lauko 
buvo užmuštos ir ios. 
---------------- — —--------------

Valdžia parduoda oro 
pašto aeroplanus

16.WASIT1NGTONAS, birž.
— Pašto departamentas šiandie 

ir konsulą-Į iš aukciono pardavė dvidešimt 
___  ___ ___ ,___ » aero
planus. . Juos nupirko trys oro 
transportacijos kompanijos, su- 
mokėdamos nuo $5,000 iki 
$7,000 už kiekvieną mašina. 
Kitiems aeroplanams neatsira
do pirkėjų.

Tie aeroplanai vyriausybei 
nebereikalingi, kadangi oro 
pašto tarnyba atiduota į priva
tinių kompanijų rankas.

Traukinys užmušė pen
kis šeimos narius

4 žmonės prigėrė tvan
kai pratrukus

Išvijo iš Vladivostoko už neteisint įtarimą
Britu konsulą • Neoria, ni.,; ’ ;rž. ig. - 

----------- Įtarta dėl vogimo daiktų krau- 
MANILA, Filipinai, birž. 16. tuvėje, moteriškė Louise 

—■ Vienu prekybos laivu į Ma- Schaer’ienė ramiai pasidavė 
nilą atplaukė Britų konsulą; kratai. Pasirodė, kad ji buvo 
Vladivostoke, G. Paton, ir šeši nekaltai Įtarta. Moteriškė pa- 
kiti anglai. Visi jie buvo so- sišaukė krautuvės floorvvalke- 
vietų vyriausybės išvyti iš rį, kuris buvo ją įskundęs, ir 
Vladivostoko.-------------------------- rėžė jam ausin taip, kad tas

----------------- parkrito.
“SOTUS TO GYVENIMO’’, 20' /

METŲ VAIKINAS ŠOVĖSI RADO KALĖJIME NETIKRŲ 
------------  PINIGŲ DIRBTUVĘ

JOLIET, III., birž. 16. ' JEFFERSON CITY, Mo.,
Thomas Carroll, kitaip John birž. 16. — Missouri valstijos 
Purdus, 20 metų berniukas vie- baudžiamajame kalėjime vy 
name vietos viešbuty pasišovė riausybė surado gerai įtaisytų 
ir veikiausiai mirs. Policijai netikrų popierinių pinigų dirb- 
jis pasisakė, kad esųs jau ‘so- tuvę. Ją buvo įsitaisę bukiųs 
tus to gyvenimo.“ / Jis sakosi kaliniai. Ar senai ji veikė ir 
atvykęs iš Denvero, Colo. kiek netikrų pinigų dirbėjams 

---- pavyko išleisti, kol kas nesu-
OREGONĄ Užplūdo ŽIOGAI sekta.

KLAMATH FALLS, Ore. Į BALONISTAS UŽSIMUŠĖ 
birž. 16. — Derlingas Tule eže- DELPIIUS, Orio, birž. 16.— 
ro sritis užpuolė daugybė žio- Balonui sprogus 300 pėdų auk- 
gų, kurie naikina laukus, šim- štumoj, balonistas I). Silver, 
tai žmonių bando ta amarų ko- kuris buvo juo pasikėlęs, nu- 
voti su pagalba nuodų ir ug- krito ant vienų namų stogo ir 
nies. užsimušė.

SUNMAN, Ind., birž. 16. — 
Big Four pasažieriniam trau
kiniui užgavus čia geležinkelio 
akerskely automobilį, buvo 
mušti penki asmenys, visi 
nos šeimos nariai. Užmušti 
Frank Whippel, jo žmona, 
vyniolikos metų duktė ir
sūnus, 17 ir 13 metų amžiaus.

vuz- 
vie- 
yra 
de
du

Nebėra arklių, uždaro 
veterinarijos kolegiją
WASHINGTONAS, birž. 16. | RI° I)E JANEIRO, Brazili- 

— Kadangi automobiliai išstu- -ia» ^h’ž. 16.—Port u galų avia- 
mė arklius ir pastarųjų beveik (^or’us maJ- Sarmento Beires 

mažne žuvo jūrėse. Išskridęs 
iš Para, Brazilijoj, į George- 
toxvną, Britų Gvinėjoj, jis buvo 
priverstas nusileisti į jūres. 
Milžiniškos bangos sulaužė hid- 
roplaną, ir Beires su savo tri
mis kompanais per tris valan
das grūmėsi su 
jau buvo visai 
bet čia pasirodė 
ir po kiek laiko 
gelbėti.
ŠUO IŠGELBĖJO

KĄ NUO BULIAUS

nebeliko, Washingtono United 
States CoUege of 
Surgeons uždaroma.
buvo įsteigta prieš trisdešimt 
metų. Vakar gavo diplomus 
paskutiniai keturi studentai.

Veterinary
Kolegija

hollywoop, Cai., birž. ic. Italų masonų vadas pa- 
— Gertrūda Ederle, mergina,' 
kuri pagarsėjo tuo, kad pirma 
moterų tarpe perplaukė La
manšo kanalą, jau eina į kru- 
tamuosius paveikslus. Vakar ji 
pasirašė kontraktų su Para- 
rnount filmų kompanija.

smerktas baudžiavai
bangomis. Jie 
praradę viltį, 
žvejų laivas, 
jie buvo iš-

MOTERIŠKĖ PASIKORĖ

ROMA, Italija, birž. 16. — 
Diktatorius Mussolini atsisakė 
sutrumpinti bausmę Italijos 
masonų vyriausiam vadui, Do- 
menzio Torrigiani, pasmerktam 
penkeriems metams ištrėmimo 
į baudžiamąją koloniją.

ŠEIMININ-

ANACONDA, Mont birž.
16. — Pratrukus nebevartoja
mai Montana Power kompani
jos tvankai Wise upėje, apie 
penkiasdešimt mylių nuo čia, 
ir milžiniškam vandens srau
tui pasileidus klonin, keletas 
farmerių trobų buvo nunešta, 
o taipjau keturi žmonės, srau
to pagauti, neteko gyvasties.

Lakūnas De Pinedo
grįžo j Italiją

LODĄ, III., birž. 16 
Ii nuo čia pasikorė 
moteriškė Anna Vogei, 46

—Neto-! Laivynų “mažinimas”

ANTIGO, Wis., birž. 
Senų vietos farmerį, 
Selenskį, užpuolė lauke 
Griebęs ragais, gyvulys 

tkė farmerį kelias pėdas šalin 
bet čia 

įnirtimu
daržinėj! TOKIO, Japonija, birž. 16.— ir puolė vėl jį badyti, 

*3 me- Japonija pasistatydino naujų pat buvęs šuo visu

16. — 
Mattą 
bulius, 
nubloš-

ROMA, Italija, birž. 16. — 
Apskridęs keturis kontinentus, 
italų aviatorius Francesco de 
Pinedo šiandie parlėkė į Ostia, 
netoli nuo Romos. Jis pasitik
ta su didelėmis ovacijomis. 
Pats Mussolini ir kiti aukšti 
valdininkai atvyko jį pasveikin
ti.Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Daugumoj apsiniaukę; gali- MERGINOS KALTINIMU PA- 
ma laukti lietaus; nedidelė 
temperatūros atmaina; viduti
nis, daugiausiai pietų rytų vė
jas.

Vakar temperatūros 
minimom 54°, maksimam 
Fahrenheito.

ŠALINO Iš KUNIGYSTĖS

ROCKFORD, III., birž. 16.— 
Metodistų episkopalų bažnyčios 

buvo komisija pašalino iš kunigys- 
68°(tės Durando bažnyčios kunigą 

J. Warreną. Mergina Uazel
tų amžiaus. Ji jau kelinti me- 10,000 tonų kreiserį Nachi, puolė bulių ir, pagaliau, pri- šiandie saulė teka 5:14, lei- Lamb, kuri tarnavo pas kuni- 
tai sirgo, ir tai veikiausiai bu- kurs vakar Karėj laivų statyk- verte jį savo aukų mesti. Far- džiasi 8:27. Mėnuo teka 10 va- gą Warrenų, skundė jį dėl ne- 
vo nusižudymo priežastis, loję tapo nuleistas į vandenį, merys buvo gerokai užgautas, karo. .doro pasielgimo su ja.

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

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

• 1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperęicijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas jeina j patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomia, vukaraia 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir pašta ii kitų 
miestų

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

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums pątarnavimą:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. I 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA. 527 W. 120th SI.
RAKO APTIEKA; 2316 West 69th Street • I

. NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.

U -- ------ M
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Penktadienis, Birž

Sveikatos Dalykai
Duok savo

< lydytojo slaptingumas kūdikiui

Bašo Dr Montvidas

STRAIl

JOS. F. SUDRIK

VIENOS AKIES MIRKSNYJE

MERCEREAU

LOMIU
PASIRENGE KELIAUTI

NAUJIENŲ EKSKURSIJA
26-45

Liepos 19 d

LI1UANIA
IŠ NEW YORK TIESIAI J KLAIPĖDĄ

Keliauk Tamsta

Rusiškos ir Turkiais Vanos

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

:'Scours 
'pQLlSH£S 

^CKBmS.C"^

Naujienų didžiausias 
pasiūlymas dar nėra

3514-16 Roosevelt Kd. 
Arti St. I^>ui» Av«. 

CHICAGO, ILL.

gerinusį 
maistą

Prennmęrata nietapuj
Pusei metų ...............
Kopija .......... . —......

IZth STREET
Tel. K«diU 8802

Skaitykit Hituos straipsnius kas «a 
aitę ir pasidėkit ateičiai

apie li- 
į vairius 
nemini, 
atvirai

Alanto okyrinjo m«* laika* 
noo laiko rvUMonalmo rei
kalu* |domlu* bOalančIom* 

motinom* ir molinom* jau
ny k ddlkly.'

K Adikly aprfplnlma* Ir po- 
nljlma* yra dalykas (yvo* 

•varto* lalmynal ir tautai 
ir mos Jaučiamo, kad tai 
yra dalykas, kur) mos tu
rimo rogullarldkal* laiko
tarpiai* atvirai ir laisvai 
porgvUdontL

SUDRIKO NAUJA 
KRAUTUVE

Kiekviena t 
judinimas 
šmingas 
jus vartosit Kit 
chen Klenzer ii 
rūpesčio dei va 
lyąio nesurėsit.

galutinai prirengtas. 
Atidarymo praneši
mas yra perkeltas ant 
subatos, birželio 18.

T EI negalit penėti savo kruti- 
mis kūdikio, nedaryk ban

dymo su kitais maistais, bet 
pradėk gerai—-duok jam maisto 
kuris jau yra išauginęs daugelį 
stiprių vyrų ir moterų, negu

Apsisaugokit užsikrėtimo 
Gydykit kožną žaizdų ar 
bu jsibrėžimą su šiuo ne 
nuodijančiu antiseptiku. 
Zonite užmuša bakterijas. 
Ir išgydo.

Jeigu gydytojas imtų 
pasakoti Viską, ką jis 
savo

3417-21 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 4705 

Chicago, 111.

•gEgESĮ*1"M

Mes aprūpiname keleivius reikalingais dokumentais 
nežiūrint kur keleivis gyvena. Kreipiatės tuo jaus 

asmeniškai ar laiškais.

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

KŪDlKlų 
GEROVgs skYRIUS

pasi- 
reik- 

kuomet

Y’ra kelrodis Lietuviams, kur įsi
gyti geriausj pianą už teisingą 
kainą.
Kimball pianus vartoję/ pasaulyje 
didžiausiai pagarsėję/nuzikos ar
tistai — vartokite ir Jus! Mes 
negalimo rasti Amerikos pianų 
maritėtuose geresnių ir vertesnių 
oianų už “Kimball”. Jus taipgi 
nerasite niekur kitur kaip tik 
oas “Peoplesl”
Prašome atsilankyti ir susipažin
ai su mumis ir Kimball Pianais. 
Labai lengvus išmokėjimo budus 
pritaisinam kiekvienam.

Grojikliai Pianai 
peoples“‘krautuvėse

netobulas 
rodo, kad 

gydytojai jau 
Nuo pal a- 

slaptybės už-

AFTER ILLNESS
Let Tanlac build you up
If illness hasclaimed you forą vietini, 

if your health is poor, your vitality low, 
build back robust health with Tanlac.

It is nature’s own body builder, made 
from roots, herbs, and barks. Over 52 
million bottles already sold.

Many thousands of happy healthy 
folks owe theirpresentsparkling health 
to Tanlac. Some of these are yourown 
neighbors. They’ll gladly tell how 
Tanlac restored them to robust health. 
Over a hundred thousand letters from 
grateful friends are on žile thanking 
Tanlac for the good it has done.

Yourdruggisthas Tanlac. Getatrial 
bottle today, and start on the road back 
to vigorous, sturdy health.

I TANLAC
FOR YOUR HEALTH

įpratimai yra paspkmč atkartotinų 
/eiksmų Kadangi kūdikis netenkina 
jlogo šuo gero j pratilau, moti aus pri
valumas butų (luboti kad tiktai geri 
□ročiai butų užvedama ant minties, 
;adangi labai sunku atmokinti kūdikį 
.uomet jis jau pramoko kokio įpročio.

Rcguliarirk urnas yra kertinis ak- 
iuo, ypatingai kalbant apie kūdikio 

;uno funkcijas, valgymą, miegojimų, 
jimą lauk Reguliariškumas reiškia 
istemą. ir jei motina tikisi gauti šiek 

,’ek pailsiu ji turi sistematizuoti ku- 
iikio priežiūrą.

kr jus žinote, kad
Sivegenvg normaliu žmogaus turi 

! 00.000,000 celių ir apie 3,000 yra 
ją išnaikinama kas minutę. Jei taip 

naujos smegenys atsiran- 
60 'dienų, Nonnališkos sme- 

įtalpos nuo 58 iki 105 
ių. Smegenys Anglo-Sak- 

j civilizuotų 
minėtą didu- 

•įpie 90 
jus žinote, kad 
rūkymo cigare-

Kudikį galima pramokinti išluštin- 
• vidurius tinkamai1 gana anksti. Jau
niausias kūdikis pramoks naudotis 
puodu jei jis bus ant jo pasodinamas 
•'•eguliarišku laiku kasdieną. Regu
liariškumas yra pirmos svarbos daly
kas. Geriausias laikas yra po pusry- 

ių, ir nereikia paisyti jokio darbų ar 
magilmo, kuris kliudytų šitam. Iš 
'rodžių iš motinos bus reikalaujama 

1 'galinės^ kantrybės, bet rezultatas 
orai apmokės pastangas. Motina 

t urėtų jsitėmyti valanda kada kūdikis 
pridirba palą Sekančią diena ji tą 
pačią volaną turi palaikyti kūdikį ant. 
nuodo Puodą galima laikyti ant kę
su taip, kad kūdikiui atsisėdus jo nu- 
cara remtųsi j motiną. Jei reikalin
ga, tai laikyti penkias ar dešimti mi- 

utų. Paaugėjus, kūdikį galima pra- 
’nokinti mykti, stenėti ar kitu kokiu 
I udu duoti ž'nia kad laikas atėjo. 
Motina turi būti kantri, bet galų gale
< aug Įniko bus sutaupyta. Perdėti 
svarbą šito įpratimo negalima.

Nors daugelį sykių normalus, svei
kas kūdikis nereikalauja gydytojo 
priežiūros, bet tai lainmingas atvejis 
retai pasitaikŲs. Jeigu kūdikis nesi
jaučia gerai, arba nesi plėtoja taip. 
1 ai p reikia, motina neturėtu vilkinti 
pasitarimo su gydytoju. Iš kitos pu
sės, normalus kudikiSiJsu gera motinos 
priežiūra, rupesniu ir tinkamu mais- 
<n, ar tai iš krutu penėjimo ar tai iš 
'orden’s Eagle Pieno, kuomet moti

nos penas išsenka, turėtų išaugti tie- 
' jai j sveika, normalų vaikiuką. Mi
ronai ir milionai kūdikių išaugo j
< rutus berniukus bei mergaites iš su- 
’ ombinavimo geros motiniškos prie-

uros ir drutinančio maisto, kurį su- 
•cike Rorden’s Eagle Pienas

viešai 
patiria 

praktikoj arba sąryšy j su 
ja; jeigu jis viešai imtų aiškin
ti net ir tai, ką jis mato ir gir
di net ir ne praktikoj, tuomet 
pasidarytų didelių suiručių ir 
skriaudų. Jis negali visko sa
kyte tėvams apie vaikus de- 
liai vaikų gerovės ir kredito ap
saugojimo; jis' negali visko 
sakyti vyrui arba pačiai, nes 
kiltų nesusipratimų; jis labai 
menkai tegali sakyti ligonio 
draugams, nes suirtų draugin
gumai, susigadintų tūlų žmonių 
garbė ir kreditas, prasidėtų nie
kinimai, kerštai ir persekioji
mai. Gydytojas gali kalbėti a- 
pie viską, gali kalbėti 
gas ir sveikatą, apie 
ligonius, bei vardų jis 
Tik tuomet apie ligonį 
viešumoj jis kalba, kuomet jo 
kalba ligoniui nepakenks, o da 
kitų simpatiją sukels.

Da keturi šimtai metų prieš 
Kristų pirmas didis gydytojas 
Hippokrates į savo paskilbusią 
priesaiką įdėjo: “Ką aš maty
siu ir girdėsiu savo profesijos 
praktikoj arba kad ir ne ryšy j 
su ja žmonių gyvenime,-jei tai 
netinka viešam kalbėjimui, aš 
neišduosiu tuo supratimu, kad 
visa tas turi pasilikti slapty
be.” Šitas mano 
vertimas, vienok 
d a prieš Kristų 
užlaikė slaptybę, 
nų laikų iki šiol 
laikymas pas gydytojus skaito
si savaimi suprantamas daik
tas ir nereikalaujama jokių įs
tatymų gydytojų vertimui, kad 
jie slaptybę užlaikytų; atpenč, 
gydytojai yra prispyrę 
laturas išleisti įstatymą, 
apsaugotų gydytoją nuo 
tybių iŠ jo išgavimo .

—duok savo kūdikiui Borden’s 
Eagle Brand Condensed Pieną. 
Tai maistas kuris išaugina 
stiprias kojas ir stiprą kūną. 
Patvirtintas ir patariamas gy
dytojų vartoti, nes jis yra aug- 
štos rųšies ir gerai sudėtas.
Jei Jus prisiusite mum* Mitą paskelbimą 
su Jusy vardu Ir adresu, arba prisiusite 
mums atvirute, mes pasiųsime Jums, 
dykai, pamokinimų Jūsų kalboje kaip 
penėti Jūsų kūdiki; talpai vaikų knygute 
Ir kitokį** IdomloH literatūros. Parsiduoda 
visose valstiuCsd ir (rosernise.

THE BORDEN COMPANY 
Uorden Uldg., Ncw York, N. Y-

Turbūt, niekas pasaulyj ne
sužino tiek daug žmonių slap
tybių, kaip gydytojas. Didžiu
ma pacientų išpasakoju nuošir
džiai ir detaliai tokius dalykus, 
kurių jie nesakytų geriausiam 
draugui, net motinai ir tėvui. 
Mat gydytojas nėra buri įnin
kąs ir ligonis turi jum išsiaiš
kinti. Ne tik apie ligas' išsipa
sakoję, o ir socialius ir šeiini- 
ninius prietikius, nes ligonis 
supranta, kad gydytojas turi 
žinoti jo padėtį, kad nuspren
dus tūlų ligų priežastį ir pritai
kius gydymą. Be to, gydytojas 
šiandien jau ne vien ligų ieško 
ir jas šalina, o yra mokytojas, 
kaip nuo ligų apsisaugoti, yra 
svietiškas ir dvasiškas patarė
jas, visuomenėj darbuotojas. Jo 
raštinė yra nuoširdžių išpažin
čių vieta; jis yra neįveikiamas 
slaptybių nešiotojas.

PIKNIKAS II! RISTYNES
Rengia

South Wast American Lithuanian Political Club
SUBATOJE, BIRZELIO-JUNE 18 d, 1927

Pradžia 2 vai. po pietų. Tikietas tik 50c
GED. CHERNAUSKO DARŽE,

79 ir Archer Avė., Justicc Park, III.

<lu kas
f cnys turi
l iibišku cc
' ij ir vokiečių ir k 
tautų turi augšČiaii 
i uj> <>. negrų turi didumą 
I ubiškų colių.
;:avus smagumo 
tų. jus turite rūkyti Helmarus 
lalienę žymiausių cigarety.

GYVENIMAS
Minėsima žarnalas

Antanas Žyniontas
Redaktorius-Leidėja*

900 W. 52nd Street
Chicaro, III.

' Tel. Boulevard 3669

Nuoširdžiai kviečiame atsilankyti ant šio puikaus 
Pirmo metinio Pikniko ir pamatyti Rištines, nes risis 
kelios geriausios poros, Požėla, Bansevičius, Mercereau 
mergina čampionas.

Maloniai kviečia KOMITETAS.

PRAŠALINKITE SILPNUMUS
Beveik kiekvienas silpnumas — slogos, kosulys, 

bronchitis ar panašios ligos atsiranda dėl apsileidi
mo. Daugelis suaugusių žmonių yra perdaug užsi
ėmę, yra ploni ir badauja nuo stokos vitaminų, jie 
nesupranta, kad nedavalgymas yra pavojingas da
lykas apsileidimo, kuris pagamina silpnumą ir už
sikrėtimą.

SCOTTSIMUISION 
yra sveikatą saugojantis maisto-tonikas, turtingas 
cod-liver aliejaus vitaminas, tiems kurie badau
jąs dėl stokos vitaminų, turėtų vartoti dėl pra- 
šalinimo silpnumo. Budavokit savo sistemą su 
turtingu vitaminais Scott’s Emulsion!

Scott & Bowne, Bloomfieid, N. J

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

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

knygynan.

Tįum.t ro" BETTER HONE ę
4177-83 Archer Avė. 1922*32 So. Halsted St.
M. KEZES, Vedėja* J. NAKROŠIS, V«dČja*

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

WENNERSTEN'S

TIKRI APYNIAI 
TURTINGAME SALYKLE.

TIKRI APYNIAI
NIEKUR NĖRA TOKIU 

KAIP ŠITIE
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Tikrai
J unijos 
[šdirbimo

NAUJIENOS, Chicago, m 8

Jei Jus Norite
Pasaulyj Žinomo

Skonio
Tikrų, Importuotų Saazer 

Apynių, tai reikalaukit

iiiiiiiimĮ"

Nėra geresnio 
dėl dėl Virimo. 
Kepimo, Sal
dainių dirbimo

SYRUI
HOP FLAVOREP

>• o ATZ BEI-?

KORESPONDENCIJOS] VAIKAI REIK(fp?oTnnIA„ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - > uAd I ŪKIA

Kenosha, Wis.
Iš SLA. kuopų ir jaunimo 

kimo
vei-

' Specialiai prirengtos dėl 
vaikų ir kūdikių visokio 

amžiaus

Tel I.afayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

4120 So. Richmond Street

MALT SYRUP
Paskaninta^ su maišytais BOHEMIAN Saazer ir 

naminiais apyniais

VAI BLA1Z BREViNG CO.
CHICAGO BRANGI

1500 Holt st. Phone Brunsvvick 3600-1-2

SIzA. 212 kuopa laikė pikni
ką birž. 12, Dexter$ miške. Su
sirinko ant pikniko pusėtinai 
gražus būrelis lietuvių, net ir 
iš Racino buvo atvažiavę sve
čių. Diena pasitaikė labai gra
ži ir visi turėjo smagų laiką; 
vieni šoko, kiti bolę mušė, tre
ti kvietkas rankiojo didžiajam 
miške ir tt.

Kaip buvo mano pranešauta, 
Dailės Ratelio bolininkai nuvei
kė raciniečius bolininkus 
prieš 3. Raciniečiams yra 
lengva mus nuveikti, ir aš 
atmenu ar jie 
mus nugalėję, 
bolininkai už 
“priešų” gavo

ne-
ne-: 
yra tkada nors 

Dailės Ratelio 
nuveikimą savo 
iš SLA. 212 kp. 
ir dar suteikė 
skanų “lunčių”.

Bet 
žmogus, kada 
tai

Garsinkitės NAUJIENOSE

tada turi 
tai nesu-

338 kp. ren- 
vieton vaka- 
Dexters miš-

mums visiems 
Taigi mes, bolininkai, ištariame 
širdingą ačiū už cigarus ir lun
čių.

Kaip buvo mano pranašauta, 
tai saulė senai buvo jau nusi
leidusi, bet kiti žmonės dar ne
panorėjo važiuoti namo, 
ką gi padarysi 
uodai užpuola,
važiuoti, o kad ne, 

[gryžtum gyvas.

Jaunuolių SLA. 
gia didelį pikniką 

Irėlio, birž. 19 d.„
ke. Visus širdingai užkviečiam 

1 atsilankyti, nes turėsite sma- 
1 gų laiką ir gražią vietą kur jį 
j praleislti. Dailės Ratelio boli- 
įninkai susidedą iš jaunuolių 
kuopos ir Dailės Ratelio jauni- 

įmo, bus ant pikniko ir muš 
bolę su nepažystamais bolinin- 
kais. Tai bus žingeidi! pamaty- 

i ti ar galės nuveikti nepažys
tami musų bolininkus. Juk mu- 

’ sų dar niekas nenuveikė. • Ne
užmirškite atsivežti su savim 

!tam tikrus obalsius, kurių Jau-
• ne- 

Kuris turės gerinusį 
duodama gra- 

TAI YRA ORGANIZACIJA KURI PARODE TŪKSTANČIAMS KELIĄ l 1 • • y, • — • .. ,
- - ------------------------------ *|nuohų iš lai mes ir jis dar no

j priguli prie kuopos, tai jam 
Jbus suteiktas įstojimas į musų 
j kuopą dykai. Neužmirškite iš 
(anksto nusipirkti tikėtus, tai 
1 galėsite nuvažiavę prisivaHgyt 
kiek tik norėsite už tą pačią 
kainą. Nebus reikalinga turėti 
tikėtą, kad įeiti į mišką. Vieta 
—Dexters miške, laikas — 2 
vai. po pietų.

Jaunuoliai laikys ateinantį 
mitingą pėtnyčioj, birž. 24 d., 
panelės Anna Tautvidas na
muose. Susirinkimas prasidės 
kaip 8:00 valandą vakaro.

—Sek. SLA. 338 kuopos, 
— B. J. Macnorius.

Birželio 20, 
vėliau, 
Utility 
Company 
m ūme

•927 ir 
visi ofisai 

Securities 
' bus pir- 

autršte 230 
Šalie St.

Utility Securities Kompanija kuii umus uuuiniUH, nulių 

nuolių kuopa ieško, bet dar
• surado.

obalsį, tam bus

Motinos! Fletchers Castoria 
yra jau vartojama virš 30 me
tų kaipo malonios ir nekenks
mingas pavaduotojas dėl Castor 
Oil, Paregoric, Dantų Lašų ir 
Soothing Syrups. Neturi savyje'Mrs. Anielia Jarusz K :ushillaH 
narkotų. Nurodymai randasi ant 
kiekvieno pakelio. Gydytojai vi
sur rekomenduoja jas. Tikros 
gyduolės turi šį parašą.

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
i akuše- 
kolegiją; 
praktlka- 
Pennsyl- 

ligon- 
Sąži- 

patar- 
visokio-

Yards 4951

AKUŠERKA 
3252 So. Halsted fct.

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

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai
ku pagal eutartj.

Viršuj Universal
State Bank

Baigusi 
rijos 
ilgai | 
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja, 
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose 
kaluose 
rims 
noms, 
tės, o rasite pa- 
gelbą.

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

rei- 
mote- 

ir mergi- 
kreipki-

*

Lietuvis Kontraktorius
Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 

akių įtempimą, ir galvos 
skaudėjimą

Tel. Empire 7365
DR. F. MATULAITIS 

322 Holbrook Avenue 
DETROIT, MICH.

Adynos 12—2

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

gero pasisekimo.
žmonės atkeliauja iš visų 

kraštų
Kadangi South Haven yra 

pasižymėjusi savo puikiomis 
apielinkėiiŲs, svetyku kPirnatu, 
dailiu ežero pakraščiu, puikiai 
melsvu vandeniu ir kitokiomis 
pritraukiančiomis grožybėmis, 
tai žmonės j čia atvyksta iš vi
sų artimųjų kraštų, ypač va
saros atostogoms praleisti. rr: 
ti perkasi lotus ir hudavoja 
sarnamius, kuriuos paskui 
renduoja visam vasaros 
nui.

IVibuvus dideliam skaičiui 
žmonių vasaros metu, priver
čia vistytis ir pramonę ir pre-j 
kybą. Praėjus vasarai, kas me-> 
tas vis daugiau gyventojų lie
kasi miestelyje ir tuo Hudu 
miestelis sparčiai auga gyven
tojų sakitliumi ir plotu,

Nau. Korespondentas.

va- 
iš-

sezo-

Suvedam šviesas i 
elektros jiegą į nau
jus ir senus namus i 
mainom naujas Ram
pas į senas; duodame 
ant lengvo išmokėji
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

Nuolatinės Slogos ir 
Reumatizmas

SKAUSMAS
Ar jus kcnčnt skausmus bile daly sa

vo kūno, kaip tai nuo Kataro, Inkstų, 
Širdies, Keocnų, Skilvio ar Pūdės ne- 
Kmakumų,. Dusulio Reumatizmo, Nuolati
nių slogų, Uisinuod'jimų, Goiterio, Mo
terų lyt’nio netvarkumo, Nervuotumo, 
Kosti io, Odos ligų. Socialių ligų ir tt.

Vartoklt MERITEX. Pasauly geriausia 
ir nekenksmingausia Gyduolė |1.00 už 
buteliukų.

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

Mcritez I.ab., |ste*rtn 1882
1924 Blue Island Avė.

CHICAGO, 1LL.
Siunčiame bile kur už $1.00. 

Nesiunčiame C. O. D.

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

3265 S. Halsted St.
, Tel. Boulevard 7679

Įvairus Gydytojai
# ■ ...... .........’A

Phone Pullman 0621 
Ką tik grįžo iš Europos 

Dr. Lewis H. Lippman 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Nedėlioj 10 iki 1

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pafęal sutartį

-

I FINANSINE NEPRIGULMYBE
Vis nuolat augant šaliai ir reikalaujant daugiau elektros šviesos ir 
jėgos, gaso ir tran.-portacijos, yra būtinas reikalas dėl public uitlity 
kompanijų padidinti savo dirbtuves.
Kad Įsigijus pinigu dėl atlikimo šio darbo, jos priverstos yra kreiptis 
prie publikos — o labiausiai prie darbščių ir taupių žmonių — ir 
kviesti juos investuoti Į saugius investmentus šių didelių kompanijų.

Apsaugos kurios atneša apie 6% •
Tokia yra misija Utility Securities Kompanijų. Jos pasiūlo dėl jūsų 
investmento staką grupės augančių public Utilities, tarpe tų kompa
nijų randasi Commonvvealth Edison Compaųy, The Peoples Gasi Light 
ir Coke Company, Public Service Company of Northern Illinois, 
Midland Utilities Company ir pavaduotojos, Chicago North Shore ir 
Milvvaukee Railroad Company, Middle West Utilities Company ir pri
sijungusios kompanijos ir kitos lygiai augštos reputacijos.
Kuomet žmonės žino, kad gasas, elektra ir transportacija yra pato
gumai, bet nevisi supranta kokį saugų investmentą šios kompanijos 
pasiūlo.
Virš 650,000 Illinois valstijos žmonių šiandie yra savininkai public 
utility stako ir gauno dividendų čekius keturis sykius j metus, papra
stai apie 6% į metus.

Galima Pirkti Lengvais Išmokėjimais
Stakas public utility kompanijų parduodamas apie $100 už šėrą ir 
galima pirkti per šią kompaniją lengvais mėnesiniais išmokėjimais, 
jei norite. Jei kuris negalėtų užbaigti mokėti, jo pinigai grąžinami. 
Del vyrų ir moterų kurie turi tiktai kelis dolerius pradžiai, toks pla
nas yra labai geras dėl taupymo. Patys nusistebėsit kaip greit jūsų 
pinigais užaugs. Dar yra ir tas parankumas tų šėrų, kad jas galima 
greitai paversti i cash, bile kada.

Daleiskite atsiųsti jums dykai literatūros apie šias apsaugas. Tūks
tančiai yra pastoję ant kelio nepriklausomybės su musų pagelba. 
Atsiųskit kuponą tuojau.

■ ■ ..............
Telephone Yards DD1>4

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė. 

t
Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die

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

Res. telephone Plane 82M
te i »i »» ——

South Haven, Michigan
žemės kainos kyla sparčiau ne

gu manyta. Pirkėjai susido
mėjo.

Aiųskit Naujienas
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana

Lietuviai Advokatai
K.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

127 N. Dearbom 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.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

I

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE
77 W. Washington

Cor. Washington and
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyda Park 3395

DR. HERZM4N
—Iš RUSIJOS—

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

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

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

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

t ( Dienomis: Canal 
3110. Naktį

South Shore 2288 
Boulevard 4136

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

Telefonai:

BLOG. 
St.
Clark

* —

utility securities
Company

72 West Adams Street, CHICAGO
St. Louis Milwaukee Louisville Indianapolia

Michigan valstijos realesta- 
teninkai po ilgo miegojimo pra
deda išburti. “Nejaugi atėjū
nai paverš iš musų bižnį?” jie 
tariasi tarp savęs.

Visai nesenai čia buvo tiktai 
keli subdevaideriai, kurie par
davinėjo lotus publikai ežero 
pakraščiais. Dabar jų atsiran
da vis /Jaugiau ir daugiau. Ne
užilgo naujos subdevizijos ren
giamos ir kiekviena jų rengia
masi parduoti brangesnėmis 
kainomis.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Po pietų nuo 8:80 iki 8:0Q vai. vak.
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12 

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

JOHN B. 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 Re public 9600

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoją 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

Utility Securities Company, 72 W. Adams St., Chicago. 
Be jokios man atsakomybės, malonėkit atsiųsti litera
tūros, kur pasakoma, kaip aš galiu investuoti į public 
utility ataką, mokantį apie 6%, lengvais išmokėjimais 
jei norėsiu.
Vardas
Gatvė
Miestas ........~......  Valstija z.,.,.

Realestateninkai iš Chicagos 
labiau negu kas kitas yra su
sidomėję šdomijs apielinkėmis. 
Jie vesdami reikalus Chicago- 
je turėjo pakankamai patyri
mo, kad ežero pakraščiais že
mė visuomet yra brangesnė — 
Chicago j e ji yra brangesne ke
lis dešimtis kartų. Taigi jie 
rūpinasi užimti ežero pakraš
čius ir prie South Haven ir, 
žinoma, kaipo pirmieji turės

ADVOKATAS y ■
11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6

Vftlca Tais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panodėlio ir 
Pėtnyčios

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

Tel. Pullman 5950 
Specialistas Abstraktų 

Vedėjas visų teisių

A. A. OLIS

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, kampus 18 ir Blue 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
pox pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare

Telefonas Canal 1912
Naktinis-Tel. Fairfax 6858 l—» .—

Nėra kito šaltinio 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų Žinių, 
kaip Nauiienoa.
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NAUJIENOS-
The Lithuanian Daily News

Publishcd Daily Except Sunday 
by the IJthuanian Daily News Pub. 
Co. Ine.

Editor P. GRIGAITIS
1739 South Halsted Street 

Chicago, III.
Telephone Roosevelt 8500

Subscription Rates: 
per year in Canada 
per year outside of Chicago. 
per year in Chicago. 
per copy.

$8.00 
4.00 
2.50 
1.50

.75

3c 
18c 
75c

$8.00
$7.00
$8.00

3c.
Entered as Second Class Mattor 

March 7th, 1914, at tho Post Office 
of Chicago, 111., under the act of 
March 3rd 1879. 7_____________

Naujienos eina kasdien, iftskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina:

Chicago je — paštu:
Metams .................................
Pusei metų ..........................
Trims menesiams ...............
Dviem mėnesiams ...............
Vienam mėnesiui ................

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ........................
Savaitei ................................
Mėnesiui ............................... .

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams .................................... $7.00
Pusei metų ................................ 3.5U
Trims mėnesiams .................. 1.75 j
Dviem mėnesiams ..................... 1.25 Į
Vienam mėnesiui ..............-........... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
’ (Atpiginta)

Metams .................................... $8.00
Pusei metų .............................. 4.00
Trims menesiams ................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

orderiu kartu su užsakymu.

VOLDEMARAS NUSILEIDO VOKIEČIAMS.

Telegramos iš Genevos praneša, kad ginčas tarp Lie
tuvos ir Vokietijos atstovų dėl klaipėdiečių skundo esąs 
išspręstas gražumu. Voldemaras pareiškęs Tautų Są
jungos tarybai, kad Lietuvos valdžia sumosianti Klaipė
dos krašte rinkimus, kuriais busią užtikrinta krašto žmo 
nių atstovybė ir apsaugotos politinės ir asmeninės gyven
tojų teisės

Vienoje telegramoje sakoma, kad Lietuvos valdžia 
prižadėjusi Genevoje įvykinti rinkimus į Klaipėdos sei
melį rugsėjo mėnesyje ir prižadėjusi taip pat išpildyti 
kitus vokiečių reikalavimus.

Kaip žinoma, Klaipėdos vokiečiai reikalavo daugiau
sia šių trijų dalykų: naujų rinkimų į seimelį, karo stovio 
panaikinimo ir spaudos cenzūros nuėmimo.

Taigi Klaipėdos vokiečiams Voldemaras nusileido. 
Rinkimai į seimelį, kad ir vėliaus, negu reikalauja krašte 
konstitucija (ji nustato, kad rinkimai turi įvykti už šešių 
savaičių po seimelio išsiskirstymo), visgi įvyks Ir Įvyks 
jie tąja tvarka, kurią nustato senasis rinkimų įstatymas, 
t. y. visuotinu ir lygiu balsavimu, proporcionale sistemą 
ir t. t. Politinės ir asmeninės žmonių teisės Klaipėdos 
krašte bus apsaugotos.

O kaip Didžiojoje Lietuvoje?
x Didžiojoje Lietuvoje valdžia visai nesirengia skelbti 

rinkimų. Konstitucija atvirai laužoma, ir valdžia ruošiasi 
ją visai pakeisti, neleisdama šituo klausimu pareikšti 
savo nuomonę teisėtai išrinktam seimui. Visos piliečiu 
teisės suspenduotos neribotam laikui. Veikia apgulo; 
stovis, karo lauko teismai ir karo cenzūra. Ir kam Lie
tuvos žmonės ga|i pasiskųsti prieš šitą smurto ir sauva
lės tvarką?

Klaipėdos vokiečiai, kurie vargiai linki gero Lietuvai, 
randa užtarimo ir svetimose valstybėse ir Tautų Sąjun
goje, ir smurtininkai nedrįsta peraštriai su jais elgtis. 
Bet Lietuvos žmonės, kurie savo darbu ir krauju yra su
kūrę Lietuvos respubliką, turi, kaip vergai, kentėti visus 
smurtininkų pasityčiojimus! Ar tai ne keista?

Mums čia prisimena 1908 metų Rusija. Tuomet joje 
buvo įsigalėjusi kontr-revoliucija ir siautė baisiausio: 
represijos prieš darbininkišką ir demokratinį judėjimą. | 
Žmonės buvo masėmis areštuojami ir caro teismai smerkė j 
juos sušaudymui ir katorgai.

Bet štai, pasitaikė tais metais, kad caro žvalgyba su- j 
ėmė Odesoje vieną Anglijos pilietį ir atidavė karo teismui, j 
Suimtojo draugai tuojaus kreipėsi į anglų konsulą. Šit ! 
užprotestavo Rusijos valdžiai, ir karo teismas buvo su
stabdytas. Paskui, Londonui įsikišus į tą bylą, tas Angli
jos pilietis buvo visai paliuosuotas, ir rusų žvalgyba 
atsiprašė prieš jį dėl bereikalingo suareštavimo.

Rusijos laikraščiai tuomet rašė: “Bėda mums, 
sams, kad neturime savo konsulų, kurie galėtų mus 
ginti taip, kaip apgina Rusijoje gyvenančius anglus, 
franeuzus arba amerikiečius!”

“Patriotai” Smetona ir Voldemaras pastatė Lietuvos 
žmones tokion padėtin, kad jie dabar ims pavydėti Klai
pėdos vokiečaims.

net

l’U
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NUPIRKTA SĄŽINĖ.

Už tai, kad “Naujienose” buvo išreikšta pasipiktini
mas masiniais sušaudymais, prasidėjusiais Rusijoje pc 
Voikovo užmušimo Varšuvoje, tai “Laisvė” rašo:

“Kaipo koks ištikimas šunytis, p. Grigaitis pei 
savo ‘Naujienas’ sušilęs gina Anglijos plėšikų impe
rialistų politiką ir jų darbus...”
“šuniškumu” vadinti krutino keršto ir teroro smer

kimą gali tiktai tie, kurie patys to epetito verti. Nes. 
kaip tik apie šunį sakoma: “Kur šuo laka, ten ir loja!”

FAŠISTAI SANDAROJE PRAKIŠO.

Tik-ką pasibaigusiam A. L. T. Sandaros suvažiavime 
fašistai buvo sumušti kiekvienam punkte. Jų pasirodė 
delegatų skaičiuj tiktai ketvertas, ir dar du ar trys svy- 
ruojantys. Demokratiniai nusistačiusioji dauguma lai
mėjo pilnų pergalę.

Tai turės nemažos reikšmės visam Amerikos lietuvių

judėjimui, o taip pat ir Lietuvai. Jeigu Sandara butų nu
ėjusi paskui Smetoną, tai opozicijoje Lietuvos smurtinin
kams butų pasilikę tiktai socialistai ir komunistai. Tuo
met Smetona butų apkrikštijęs Amerikos lietuvius sočia- 

{Estus “bolševikais” ir butų ėmęs skelbti Lietuvos liau
džiai, kad Amerikoje vien tik “bolševikiškos” srovės esan 
čios priešingos jo “naujajai erai”; visa gi “tautiškai iri 
katalikiškai nusistatučioji” visuomenė stojanti už per
versmininkus.

Dabar šitaip mulkinti Lietuvos žmones smurtinin-
.kai negalės.

Bet Sandara, jeigu ji norėjo gyvuoti tolinus, ir nega
lėjo pasielgti kitaip, kaip stoti opozicijon prieš fašistinę 
diktatūrą. Pritarimas tai diktatūrai butų reiškęs mir
ties dekretą musų vidurinės srovės organizacijai . To gali 
nesuprasti tikai visiškai protiniai nesubrendėliai arba in
trigantai, kuriems rupi ne visuomenės reikalai, bet asme
niškos ambicijėlės ir asmeniška nauda.

Diktatūros garbintojų amerikiečiai jau ir be to turi 
dauginus, negu reikia. Diktatūros evangeliją skelbia bol
ševikai; jai simpatizuoja ir dauguma klerikalų (bent va
dovaujančiose sferose), — tai ką butų pelnę, įsirašydami j 
luomarškinių “brostvą”, da ir sandariečiai?

Stebėtis reikia ne tuo, kad jie nenudardėjo į smeton- 
iaidžių eiles, bet kad jų tarpe galėjo drąsiai pasirodyti 
atviri smurto šalininkai! Ir šitą gėdą organizacijai pa
darė dagi kaip tik tie, kurie nepersenai stovėjo jos prie
šakyje: vienas — kaipo Sandaros prezidentas, kitas — 
kaipo jos organo redaktorius

Iš tiesų, “gražią” išvaizdą butų turėjusi dabar ši 
organizacija, jeigu tuodu asmens butų išlikę tose vietose 
iki “naujosios eros”!

Prie dabartinės padėties Sandaroje, kuomet vyriau
sioms josios įstaigoms vadovauja ištikimi demokratijos 
principams žmonės, ji galės veikiausia apsidirbti su fa
šizmu savo viduje paprastomis disciplinos priemonėmis 
be skilimo.

žodžiu, Kauno valdovams sandariečių seimas džiaug
smo nesuteikė.

Susipaiinkit Su

Karaliene Žymiausią 
Cigarelą

JEI jums yra nusi
bodę paprasti, rū

kykit Helmar. Ne
paprastai puikus ci- 
garetai.

Žmonės nykštukai

Kas Dedas Lietuvoj
*

Buvusio liaudininkų ministerio 
apsileidimas.

Prie dabartinės buklūs Lie
tuvoje privedė politika, kurios 
vieną pavyzdį parodo ženiiaus 
dedamas laiškas, rašytas vie
nam Lietuvos spaudos veikėjui 
(jo vardo, kaip ir laiško auto
riaus parašo, Redukcija dėl ži
nomų priežasčių neskelbia). 
Skaitytojas matys, kokio plau
ko gaivalai buvo palikti valsty
bės įstaigose, esant ministeriu 
pirmininku ir teisingumo mi
nisteriu p. Sleževičiui.
NUKENTĖJUSIO VALDININ

KO LAIŠKAS

jomis, būtent: pad. Džiuve nu
sivedė tuojaus nuskriaustąjį 
pas save butan paguosti ir su
stiprinti apalpusius dirksnius 
su Šv. Agotos ašaromis (degti
ne) ir gera vakariene. Po viso 
to atvedė pas bud. vald. ir jsa- 
kė nuo minimo Labanausko nu
imti žinias. Gi saud. užv. vyr. 

neatsižvelgiant 
21 vai. 30 m.,

Gerbiamas Tamsta!
Susiįdomavus Tamstai 

dedasi Šiaulių S. D. (sunkiųjų 
I darbų. Red.) kalėjime iš laikų 
viršininkavimo p. Iljasevi- 
'•iaus, galiu į lai suteikti se
kančias žinias:

L Labai aštrus, bet netiks
lus režimas;

2. tarpe tarnautojų didžiaua- 
•>i nesusipratimai ir net kovo
ja vieni prieš kitus, tai yra, 
kalėjimo viršininkas, kaipo pir
mininkas kademų šeškomo se
nosios valdžios su savo padėjė
ju Džiuve ir vyr. priž.’ šakenu 
’š vienos puses, o pad. Kaltu- 
šauskas, vald. 
ir kiti sudaro 
Mes matydami 
rius darbelius, 
tojų tarpe sukelia nepatenki
nimą ir nepasitikėjimą, be to 
netiksliu ir nepastoviu savo re
žimu kalinių tarpe neužganėdi
nimą ir kartu demoralizavimą, 
nes iš kalinių tarpo kam gerai 

tai perdaug gerai, o kam 
vr labai sūriai. Nors ir pavyz
džiu gali tarnauti Šv. Juozapo 
draugininkas (buv. Šiaulių not. 
Labanauskas), kuris beginda
mas nuo bačkos Lietuvos Ne
priklausomybę išaikvojęs sa
viems reikalams valdiškų pini
gų gan didelę sumą, už ką, be 
abejo, gerokam laikui yra ap
rūpintas nemokamu butu, ku
ru, šviesa, lockava duona ir 
visais- kitais patogumais, — 
buvo priimtas šių metų 11/IV 
ne taip kaip visi kiti kaliniai, 
o visai išimtinomis ceremoni-'

kas

Radzevičius, aš 
antra partiją, 

visus- jų nešva- 
kuriais tarnau-

vie- 
bet 
at- 

val-
Apie

kalėjime. |
6. Kalinių jėgos išnaudojamos 

betiksliai, grynai savo naudai, 
kaip tai: p. viršininkas užsi
manė su dvarponiu Višomirs- 
kiu padaryti spekuliaciją ir už 
tai gavo honorarą 20 butelių 
vyno, kuris buvo pristatytas per 
viešbutį “Berlynas”. Apie lai 
yra užvesta kvota. .

Vienu žodžiu, Šiaulių S. D. 
kalėjime vešpatauja didžiau
sias chaosas ir kuomi jis baig
sis -- nėra žinių. Tarnautojus, 
kurie ne jo (viršininko) plau
ko, visus stengiasi iš tarnystės 
prašalinti, o jų vieton priimti 
savo žpiones, kurie l>e abejo 
jo ir jo trikomo nešvarius dar
bus neigs.

Už tai, kad aš matydamas, 
jog visur nesąmonės ir daromi 
nusikaltimai prieš valstybę ir 
visuomenę visur stengiaus iš
kelti aikštėn, bet naujas teisin
gumo ministeris ponas Sleže
vičius informuotas klaidingo
mis žiniomis kalėjimo viršinin
ko Ujasevičiaus ir senos kade- 
mų valdžios direktoriaus p. Bra
zaičio, name paliuosavo iš tar
nybos; o kalėjimų viršininko 
pad. Džiuvę, už kurio nusikal
timus gręsįa kalėjimas, su tuo 
pačiu laipsniu ir pareigomis 
yra perkeltas tiktai Panevėžio 
kalėj iman.

Todėl visgi man žingeidi!, ar 
ir dabartinė vyriausybe (rašy
ta pernai vasarą. Red.) eis to
mis pačiomis pėdomis, kurio
mis ėjo senosios valdžios ka- 
demų šeškomas, t. y. už ma
žiausi nusikaltimą arba nepa
tikimą savo viršininkui jau
nesnieji tarnautojai be jokios 
atodairos bus iš tarnystes mė
tomi ir neras niekur tiesos, o 
kuom aukštesnis valdininkas, 
nors ir šimteriopai yra dides
ni (nusikaltimai) už to jaunes
niojo, bus paliekami viešpatau
ti savo senose šiltose guštose 
ir visi jų nusikaltimo pėdsakai 
bus giliai palaidojami. Ne! nema
nau, kad tas butų vykdoma 
prie naujosios' vyriausybės. 
Nors ir lljasevičius pasididžiuo
damas

Naujas stiklas

Anglas Lamplough išrado 
naują stiklo rųšį, kurią pavadi
no “vitastiklu.” Tos rųšies stik
las geras tuo, kad praleidžia 
nematomus, tžip vadinamus ul- 
trafioletinius, saulės spindulius. 
Uitrafioletiniai spinduliai, kaip 
parodė bandymai, gaivinančiai 
veikia j žmones ir gyvulius. 
Londono žvėrynas nutarė žvė
rių narvų languose jdeti “vita- 
stiklus.” Išradimui pranašau
jama graži ateitis.

, Vidurinėje Afrikoje yra dar 
visiškai menkai ištirtų žemės 
plotų. Tačiau drąsus keliaunin
kai, nežiūrėdami didžiausio pa
vojaus ir sunkumų, metai iš 
melų vis daugiau tuose kraš
tuose įdomių mokslui dalykų 
atranda.

Beirtų kolonijoje Kongo gyve
na žmonės nykštukai, ne dides
ni, kaip 10—12 metų vaikai. 
Sitų žmogučių gyvenimą ir 
papročius smulkiau ištyrinėjo 
nesenai darytos ekspedicijos. 
Gyvena nykštukai atskiromis 
šeimynomis miškų tankynėse, 
kasdiena kilnodamiesi j kitas 
vietas gyventi. Trobų jokių ne
stato, o tenkinasi ant nakties 
pasistatę mažą palapinę iš me
džių šakų. Ginkluoti peiliais ir 
saidokais, jie drąsiai kovoja 
net su dideliais dykumų žvė
rimis. Minta vaisiais, uogomis 
ir mėsa. Nykštukų odos spal
va tamsiai gelsva, o kaktos ir 
antakių kaulai labai išsikišę pir
myn.

Belgų valdžia iš nykštukų jo
kių mokesčių neima.

Garsinkitės Haoiienose

Lietuviai Daktarai

priž. Bartkui, 
kad jau buvo 
prisėjo kelt iš miego eiti ir iš
duoti naują čiužinį prikimštą 
šiaudais ir visą patalinę kokią 
kalinys privalo gauti, o nakti
niam dežurui vyr. priž. Osaus- 
kui, kad tas nueitų iššluoti 
nutę ir iškūrenti pečių, 
pastarasis įsakymo nepildė 
sakydamas: “Aš tarnai 
stybei, o ne kaliniams.
šj visą ‘įvykį vald. Kadževičius 
ant ryto buvo padavęs kalėji
mo viršininkui pareiškimą Nr. 
20 ir eil. Nr. 575 gaun. koresp 
kn., bet viršininkas padėjo sa
vo archyvam >

Antru pavyzdžiu gali tar
nauti buv. polic. “bombomioči 
kų” komandos vyriausias va
das Paškevičius, kuris mano 
budėjimo metu buvo pristaty
tas gerokai įsigėręs, be to prie 
kratos buvo pas jį rasta degti
nės “sustiprinančio skystimė
lio” 40% stiprumo vienas pus
bonkis pilnas, apie ką mani
mi buvo viršininkui su visa 
degtine pristatytas pareiški
mas, bet ir tas atsidūrė be pa
sekmių viršininko archyve.

3. Ponia viršininkienė: gra
žuolis kai. raštininkas Vituls- 
kis ant tiek ją užhipnotizavo, 
kad pastaroji be jo negali val
gyti, miegoti ir vargše su juo 
praleidžia vakarus savo kam
baryje iki 10—12 vai. nakties 
ir yra tikru adjutantu, kuris 
už neleistinus dalykus kaipo 
kalinys nėra baudžiamas.

4. Apie rengimąsi bėgti tri
jų labai svarbių kalinių virši
ninkui buvo pranešta laišku 
dar prieš savaitę ląiko. bet jis 
į tai nekreipė domės, kurie ir 
pasinaudojo proga.

5. Kalinių tarpe didžiausias 
nepatenkinimas ir demoraliza
cija, kas gali privesti prie la
bai apverktino dalyko, t. y. to
kios komedijos, kuri buvo įvy
kusi 1921 met. Kauno S. D. visa jvota yra'palaidota. —X.

Ofiso ir Res. Tel Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare
Res. 3201 So. Wallace Street

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakare. 
Ofiso Telefonas: Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0578 k... H I II J

sako:

nieko nebijau ir iš tar- 
manęs nieks nepaliuo- 
Delko? Dėlto, kad jau- 

dar stiprų pamatą 
Ministerijoje, būtent p-ną Bra-

nystes 
SUOS.” 
čiasi turįs

gerbiamas NN, jeigu 
reikalingu šį laišką 
plačią jai visuomenei,-

Todėl 
rasite 
skelbti 
pažymint pilnumoj mano pa
vardę, kaipo nukentėjusj ir li
kusį be tarnystės per sauvalę 
ir neįtikimą Šiaulių kalėjimo 
viršininkui Iljasevičiui ir vien- 
syk pranešu, kad už aukščiau 
išdėstytus faktus atsakau ir 
jeigu kas bus tuomi dar suin
teresuotas, daugiau galėsiu nu
rodyti dar smulkesnių- žinių, po 
ko savarankiškai pasirašau.

Apie pasekmes prašyčiau 
pranešti kaip galima greitesniu 
laiku, be to pridedu iškarpas 
ir laikraščio “Šiaulių Naujie
nos” Nr. 16 iš 25/11, Nr. 
25/VII, Nr. 80 Liepos 18

Su pagarba. —XX.
Apie išdėstytų ir kitus

buvo paduotakesnius faktus

31 iš 
d.

smul

Tcism p. Valstybės ginėjui, 
kuris pravedęs kvotą pasiuntė 
Teisingumo Ministerijai, bet 
matoma kad. per senų kade- 
mų Direktorių p. Brazaitis ta

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. Maplewood Av. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dienų 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

Dr. C. A. O'Biitis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

bu ■ i .........

A. MONTVID, M. I).
1579 Mihvaukce Avė. Rooin 209 
Kampas North Avė/ ir Robcy St. 
Valandos: 1 iki 3 po piety, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunsy-ick 4983. 
Namų telefonas Spąuldjng 8633 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia
h ■■■■ i...... . i ■■ ■ ■■■ ■ « i'

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

Tel. Lafayette 4146
i nuo 9 iki 11 v. ryto 

Valandos į nuo g j^į 9 va|e Vak.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tol. Boulevard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042

4645 S<>. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.



D U NAUJIENOS, CHcuga, IV 5

I J£L • Iš Leopardų Ramdytojo » 
g kmOk. j Pasakojimų |

(Tęsinys)

nemažiau, po to jis pradėjo ma
žiau valkiotis paskui de-Villio 
žmoną.

Praslinko keletas mėnesių. 
Visa sekė paprastąją tvarka, ir 
aš pradėjau manyti, kad visos 
mano baimes nepagrįstos.

Tuo laiku mes buvome vaka
ruose, San F’ranciske. Buvo 
popietinis vaidinimas, žema bu-

Kad jį išnešus, klounai buvo 
priversti ištraukti iš jo peilius, 
l okiu budu musų'brolis pripra
to de-Villis saugotis ir niekas 
santykiuodamas su jo žmona 
nepasivėlijo sau virš to, kas 
dasileidžiama paprastu manda
gumu. Tuo tarpu ji buvo gud
ri, patvirkusi moteris, bet visi 
gašciojosi. de-Villio.

Tačiau pas mus buvo vienas 
žmogus, kuris nieko nesibijojo. 
Jis buvo liūtų ramdytojas ir 
taipat pritraukė publiką tuo,

q.
Ponia de-Villienė....
Staiga musų užpakalyje pasi

girdo kažkoks triukšmas ir le
opardų ramdytojas greitai atsi
gręžė. Ten tūnojo į du skyrius 
perdalytas narvas. Vienoj pu
sėj buvo beždžionės ir viena iš 
jų per geležiaus tarpus iškišo 
savo leteną. Didelis pilkas vil
kas ją sugriebė už letenos ir di
dele pajėga traukė į save. Le
tena nuolat darėsi ilgesnė, lyg 
tai butų kaučiuko kaspinas, ir

kad dėjo galvą į žvėrio nasrus, nelaimingosios beždžionės drau- 
.lis galėjo įkišti galvą į by ku- gai pakėlė neįsivaizdinamą šiau
rio liūto nasrus, bet pirmeny- girną. Arti nebuvo nė vieno 
Lę davė “Augustui,” storam, tarnautojo, taip kad leopardų 
meiliam žvėriui, kuriam galėjo ramdytojas buvo priverstas pa-
pilnai užsitikėti.

Kaip jau aš sakiau. UosTlas, 
“kalius l'osėlas,” kaip vi

si mes ji vadinome, — nieko ne
sibijojo: nė gyvo, nė mirusio. 
Jis buvo karalius, — tuo viskas 
pasakyta. Aš jį mačiau, kai 
lažyboms girtas įėjo į liūto nar
vą, kur jis grasindamas atsisu
ko . Uolėsas neturėjo net laz
dos, bet jo kumšties kirčio
liūto uosi pakako nuraminti žvė*

sikelti; jis priėjo prie narvo, 
lengva lazda, kurią laikė ran- 

• koj, smogė vilkui per nosį grei
tą kirtį, paskui sugrįžo pas mus 
atsiprašančia šypsena lupose ir 
tęsė pasakojimą, beveik jis jo 
ir nepertraukė:

...pažiurėjo į karalių Uolėsą, 
ir karalius Uolėsas pažiurėjo į
ją, tuo tarpu kai de-Villis neini- 

per leido nuo abiejų akių. Mes 
perspėjome Uolėsą, bet jis ne-

dėlė buvo moterų ir vaikų per
pildyta; aš ieškojau cirko pri
žiūrėtojo, Rudojo Dehni, atsiim
ti iš jo peiliuką.
i Prat idamas šalia vieno taisy- 
mosi kambario, aš pažvelgiau 
ten per užlaidos plyšį, norėda
mas įsitikinti ar ne ten jis. Jo 
ten nebuvo, bot aš prieš save 
pamačiau Uolėsą, marškiniuose, 
laukiant savo išėjimo su Hutais. 
Jis akylai ir matomu pasitenki
nimu klausėsi dviejų štukorių 
ginčą, lygiai taip, kaip ir visi 
likusieji, išskyrus de-Villį, ku
ris atsidėjęs neišsiduodama ne
apykanta žiurėjo i Uolėsą. Vi- 
>i buvo užimti besiginčijančiais 
ir niekas i iraiicuzą nekreipė 
domės.

Aš žiurėjau į savo plyšį. Dc- 
Villis ištraukė iš savo kišenės 
nosinę ir atsistojęs už Uolėso 
nugaros pakėlė ranką su nosine, 
lyg nuvalyti nuo kaktos prakai
tą. Jis- kažkaip keistai mosta
gavo nosine ir atgal atsigrįžęs 
greitai pasuko prie durų. Aš 
sugavau šį žvilgsnį ir jis išgan
dino mane dėlto, kad be neapy
kantos, aš tuo kartu įžvelgiau 
paslėptą pergalę.

stoti prieš bilc ką,
Rykštės švysterėjimu Uolėsas 

privertė jį stoti ant kelių ir pa
imti nusakytą padėtį. Senas 
Augustas maloniu veidu atida
rė savo nasrus ir Uolėsas ten j- 
dėjo savo galvą. Bet po to 
žvėries žandikauliai mėšlungiu 
susivožė, kažkas sutratėjo...

Leopardų ramdytojas minkš
tai ir užsimaščiusiai nusišypso
jo ir vėl jo žvilgsnis kažkur to
lumon veržėsi.

—Toks buvo Uolėso galas, — 
tęsė jis po kaikurios pauzos sa

vo tyliu, žemu balsu. — Kai 
bendras sujudimas nurimo, aš 
pagavau momentą, pasilenkiau 
ir pauoščiau Uolėso galvą. Ir— 
nusičiaudėjau.

—Kas tai buvo? — paklau
siau pairusiu iš susijaudinimo 
balsu.

—Uostomoji taboka, kuria 
de-Villis prižėrė Uolėso plaukus 
ten, taisymosi kambary... Se
nas Augustas niekuomet ir min
tyse nieko pikto neturėjo. Jis 
tiktai nusičiaudėjo.

(Pabaiga)

Bargenai, Didelis Išpardavimas Birželio 17,18
Vyrų ir vaikų marškiniai, didžiausiame pasirinkime, labai nužeminta 
kaina, gero išdirbimo. Kaklaraiščių, šiaudinių skrybėlių kepurių ir tt. 
Moterims dresčs, kvartukai, šilkinės pančekos, ir daugybe kitų prekių.

A. J. MOSGERS
GENTS’ FURNISHING & DRY GOODS

. 3108 So. Halsted Street

Kuuniet Karštis Daro 
Kūdikį Neramiu.*

Nuramink šaltu, kvepiančiu 
Johnson’s Baby ir Toilet Pow- 
der, ir matyk ji šyp-ančių!

Vartok Johnson’s Baby Soap 
kūdikių maudyklei. Vartok 
Johnson’s Baby ( ream paša

kreipė į musų perspėjimą jokio 
dėmesio. Jis juokėsi iš musų, 
kaip ir iš de-Villiaus, ir vieną 
kartą net niūkterėjo jo galva į 
rėčką su klijeliu.

Ne kaip jautėsi de-Villis, — 
ir aš jam padėjau nusivalyti, 
bet išorėj jis užlaiko pilną ra
mybę ir nė vieno grąsinimo ne
ištarė. Tačiau jo akyse aš pa
mačiau ugnį, kurią man nekar
tą teko laukinių žvėrių akyse 
pastebėti, ir aš tariausi dar 
kartą perspėti Uolėsą, kad jis 
butų atsargesnis. Jis vėl pasi
juokė iš mano žodžių, bet tuo

“De-Villis nori pradėti ginčą,” 
tariau aš pats sau ir lengviau 
atsikvėpiau, kai įpėdin po to 
pamačiau jį išeinant iš cirko, 
kad sėsti į šalia praeinantį elek- 
tios tramvajų. Koletai minu
čių praslinkus aš grįžau į bude
lę, kur galų gale suradau Ru- 
dąjį Dennį. Karalius Uolėsas 
statė savo vaidinimus ir publi
ka įtemptu dėmėsiu sekė jį. Jis 
buvo nusiteikęs*, visus liutus į- 
erzino taip, jog jie visi gesi
nančiai žvalgėsi, visi, be seno
jo Augusto, kuris buvo perdaug 
grubus, tingus ir senas, kad

lt" —=
AR NORI BOTI GRAŽIAUSIA MOTERIS

Miss Amerika
Kas yra poetą, dailininkų, muzikantų ir rašytojų svajonė?

• ‘ GRAŽIAUSIA MOTERIS!

Kur galima gauti patarimu DYKAI kaip tapti graži.
Kur gtilima gauti sveikus, nenuodijančius preparatus 
veidui, plaukams, rankoms gražinti?
Kas prirengia paskiausios mados grožybei įgyti prepara
tus pagal naujausių Paryžiaus receptų ir pilnai garan
tuoja kiekvienų savo produktų.
Turime savo laboratorijoj didelį pasirinkimą visokiausių, 
kokius t k pasaulyj yra grožybei įgyti preparatų: 
MOTERIMS: pudių, visokiausios rųšies, dėl sausų ir rie
bią odos mostelės, ferfumų, lotions dėl plaukų ir tt.
VYRAMS: mostelės dėl veido, pudrų, lotions dėl juodų ir 

•šviesių plaukų ir tt., ir tūkstančius kitokių preparatų.
REIKALAUKITE KATALOGO

Siųskite Money Orderius. — Kainos žemos.

Ollette Laboratory
3138 So. Halsted St., Chicago, III.

Šiandie Bridgeporlo Bargenii Diena

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

’ ‘ I

rowning Glory
Šių Metu MilžinišKame Išpardavime!

1DETROIT Jewel Rangės

The
Prirengti s u 
Detroit Jevvel 
Pečiaus šilu
mos Kontro- 
liutoju, Kepa 
dar Geriau. aęsSĄSS 2sSS<

----- ■   -- - ■ .... (

r

.»
a.

Prirengti nu De
troit Jewel Pe
čiaus šflutnos

Kontroliuotoju—
Kainuoja biskj 
daugiau — Su- 
taupina daugiau.

_________________ >

Pdy 011 Iv

125
□own

Tai Viskas
Kitus per ilgą laiką—be nuošimčiu

Mes atliekame savo dalį — iš- 
dirbinejame didžiausius pečius pa
saulyje, 
Geresnj Kepėjų: DETROIT JEW- 
EL!

ŠIS

pagelbėjime jums jsigyti

SPECIALIAI šiame išpardavime $74

Allomnce 
on Your i 

Old Stove • . I •
minis dale!

^YTIRIR^''
. .. DEMONSTRAVIMAS

—Atsilankykite ir pamatykite juos — jei 
jums reikėtų pečiaus kad ir už 10 metų!

lei planuojate vasarinę kelionę 

į LIETUVĄ 
“Plaukite po Amerikos Vėliava“
Nupiginta ten ir atgal kelione 

trečia klesa į 
LIETUVĄ 

tik $203.00 ir brangiau per 
Cherbourg ar Bremen

Liepos išplaukimai: 
per Angliją-Franciją-ar Vokietiją

S.S. LEVIATHAN 
Liepos 2

S.S. REPUBLIC 
Liepos 2

S.S. GEORGE WASHINGTON 
Liepos 13

S.S. PRESIDENT HARDING 
Liepos 16

S.S. PRESIDENT ROOSEVELT 
Liepos 27

J ŠNAUDODAM t visa* progas reguliaria 
* vasarinių United States Lines ekskursijų 
gaunate kelionės patogumų h- patarnavimų 
už kurtus laivai valdomi ir operuojami Su
vienytų Valstijų Valdžios pagarsėjo.

Pasirinkite bile ii augsčiau (vardintų 
laivų ir keliausite malonioje draugėje jūsų 
tautiečių po asmeniika priežiūra prityrusių 
United States Lines atstovų.

Visi prirengimai perkelti jus ir jūsų 
bagaža iki kelionės tikslo bus jums atlikti 
pirm negu užlipsite ant laivo.

Klauskite vietos laivakorčių agento 
šiandie informacijų, arba rašykite pas

United 
StatesLines 
o b 10 S'. Dearborn St., CnFcago q

43 Broadway, New York City Ji
------ --------- ----

BARGENAI
pas

ALEX. R. JUNIEVICZ
Mes išpirkom per AUCTION Diamontų, Laikrodė
lių, Laikrodžių ir Jewelry Brucho stakų. Dabar par
duodam.

Diamonds $23 už ................. ••................................... $15.00
Laikrodėlių EI gi n $20.00 už .................................. $9.00
Kolonikų kur $3.00 už .............................................. $L00

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

Pitone Bculevard 2183

CABINET DETROIT 
JEVVEL RANGE

Puikus, mažus Šeimynai pečiukas t 
pa gerai. 
Kiekvienas 
dells ar mažas 
pilkas, turi tu patj pečiukų 
met nėriausi. Užpatentuotą 
dėl DETROIT JEWEL.
‘•JIE KEPA GERIAU”. Ir 
daro per 62 metus, pagelbsti 
ti valgius dėl šeimininkių virš 6 mt 
lionų namuos« kasdien 1

I Ke- 
Išrodo Diduis ir laikys ilgai. 

DETROIT JEVVEL — di- 
juodas, baltas arba 

— visuo- 
vien t;k

jie taip
pagamin-

a I Didelis šeimynos Ijabinet
|1 I Styliaus!
Ii į Paprasta Kaina $89.50

Iš dešinės ar kairės pečiukas 
' pridedamas iš nerudyjanČio 
I, Toncan Metalo. Nereikia maz- 
< goti, nei trinti kastlie. Toks 

yra patogumas. Pilki arba balti 
beveik visai < 
naujausių i 
’EWEL.

DETRO1T JEWEL 
Pečiuko šilumos kontroliuo

tojas
Kasdie su juo yra veikti ge
rai. i

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

Cc.’ii kepti^nie atdarų pečiuko 
rinti vandeių, 18 colių viršutinis 
Apvyniok su laikraščiu pečiukų, 
kad popiera nei neparuduos. Musų eksper 

Ijums parodys. Bet ir kiekvienas gali gerai 
atlikti su Detroit Jevvel.
Išbandytas šilumos kontroliuotojas — ir ši
lumos taupytojas — Pečiuko konstrukcija 
yra taip kaip ir 'l'hormos butelių, jie turi 

 loro cirkuliacijų. “Jie Kepa Geriau.”

durių, Vi- 
bu r ne ris. 

pamatysit

SU MUSŲ LINKĖJIMAIS—TIK ŠIAME IŠPARDAVIME —NEREIKIA NEI PRAŠYTI JŲ

This Is
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PIKNIKŲ PIKNIKAS

NAUJIENŲ PAVASARINIS

CHERNAUSKO DARŽE
A \

Justice ParK., Illinois

Pradžia 10 vai. ryto Įžanga Asmeniui 50c

Į šį Pikniką Suplauks iš Visos Amerikos Kampelių Milžiniškos Minios Lietuvių. 
Šiame Piknike Svečiai Turės Progos Pasimatyti su Savo Giminėms, Draugais

• * • ,

ir Senais Pažįstamais; apart to dar bus: Įvairus, Turtingas ir Gražus Programas, 
Lietuviški, Sveiki ir Skanus Valgiai, Geriausios Rųšies Gėrimai; Pasiliks- 
minimui bus šauni K. Pociaus Muzika, o prieto Visi Bus Svetingai Priimti.

' * 4 * S •

Visi esat širdingai kviečiami atsilankyti. N. P.R. KOMISIJA
M 
M 

tH



Penktadienis, P>ii RADJ1EN0S. CEfcsjtO, ID.

Duodami paaiškinimai, kad

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Iš Sandaros Seimo
Trečiadienio rytas. P-nai Tu- 

lys, Krukonis, Gasiunas kalba 
į kai kuriuos delegatus, kad jei 
neisileidžiama “Vilnies” kores
pondento, tai nereikią įleisti ne 
“Naujienų” repo r torio.

Penktoji seimo sesija Atida
roma 10 vai. ryto. Vardošau- 
kis. Skaitoma įnešimai. i

Įnešimas, kad Smetonos ša
lininkai butų spenduojami. 
Įnešimas atmetamas.

lauskas atsakinėja, kad seimas
esąs pilnai legalis. Eina ginčai, pirm keleto metų Dr. Graiču- 

Įnešimas, kad Sandaros sei-'nas agitavęs ar dalinęs kokius
n ai butų šaukiami kas du me- ten lapelius, kuriuose buvo agi- 
tu, užuot šaukus juos kas met, tuojama už Susivienijimo Lle- 
k tip kad daryta iki šiol. Disku-į tuvių Amerikoj 1__

.sijos: nurodoma, kad perbian- adv. K. Gugį, Damijonaitį ir 
giai kainuoja seimavoti kas komunistą Mizarą. Kadangi jis 
met. Priešingas argumentas 
seimai sujudina narius, paska- suspenduotas, 
tina juos daugiau veikti, todėl 
jie pageidaujami kasmet. Nu-

apšmeižta Centro valdyba ir 
atskiri sandariečių darbuoto
jai. Bet delegatai, dėl laiko 
a okos pataria jų neskaityt.

10 balsų prieš 3 visas reika- 
kandidatus |h s lieka pavestas teismo komi- 

tas i

agitavęs už Mizarą, tai ir buvęs

sūjąj. Taip ir užsibaigė 
dalykas, būrio kaikurie dele
gatai lyg bijojo, lyg ir neno
rėjo, kad jis butų iškeltas.

Vienai audrai aptilus, iškila 
nauja.

Rezoliucijų komisija pagaml-

Bridgeportas
Apvogė lietuvį biznierių

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

vių Amerikoje Seimams. Girdi, 
pigiau Sandaros seimai kainuo
tų ir daugiau delegatų galėtų 
juose dalyvauti. Išreiškiama 
abejonės, kad Susivienijimo 
seimai nepastatytų pavėsyj 
Sandaros seimų. Galų gale nu
tariama pal’kti rcimų klausi- 

Įnešimas, kad sandariečiai ir mas po senovės, t. y. laikyti 
juos kas kiekvieną metą.

Skaitoma fašistų 
kad organizacijos 
“Sandaroj” butų talpinami 
straipsniai, priešingi tam nusi
statymui, kurio laikosi redak
cija. Matote, po fašistinio per
versmo Lietuvoj, kai “Sanda
ra” išėjo prieš fašistus, Ame
rikos fašistai mėgino užtarti 
Smetoną ir smetonlaižius “San
daroje”. Bet redakcija nedavė 
jiems vietos. Savo reikalavimą 
seime fašistai rėmė daug-maž 
tokiais argumentais: jys kal
bate apie demokratiją, laisvę, o 
patys nepripažįstate jos ki
tiems. Į šį argumentą atsakinė- 

siunčiamas Sandaros organiza- jo p. Vaidyla, laikraščio redak
torius organizuoti 
kuopas; kad pats organizaci-j kiti. Jų argumentų esmė buvo 
jos centras turėtų 
ryšių su kuopomis, 
nutarimai, kad butų 
mas siuntinėjimas 
tiems, kurie neužsimoka už jį npų. Leidimas 
per tam tikrą laiką;
sandariečiai pasidarbuotų orga-Taikosi 
nizacijos labui;

Adv. Uvikas nurodo, kad 
Sandara yra viena organizacl- 

rodoma, kad patogiausia butų ja, o Susivienijimas kita, ir kad 
laikyti Sandaros seimai pritai- todėl Sandarai bausti Drą no dar vieną rezoliuciją, kuria 
kant juos Susivienijimo Lietu- Graičųną dėl jo pozicijos Susi- pasmerkiama 

vienijimo reikaluose nepriderė- 
tų. Dr. Graičunas iškilmingai 
priimamas atgal į Sandarą. 
D-ras pasako seimui spyčių ir 
posėdis užsibaigia. Reporteris.

annas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J, W. Boaudolte
VIRIUI ASHLAND STATE

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valnndci:

ateityj remtų valstiečius liau
dininkus ir palaikytų su jais 
draugingus ryšius. Fašistai no
ri iškelti diskusijas šiuo klau
simu, bet pirmininkas neduoda 
diskusijoms iškilti ir įnešimą 
be apkalbėjimo pasiūlo balsuo
ti. Didžiuma 9 vaisų prieš 1 
įnešimas priimama.

Priimama įnešimai, kad ne
atidėliojant ilgam laikui butų 
išleista Sandaros konstitucija; 
kad nominavimas ir balsavimų 
pasekmės butų skelbiama ank
sčiau negru ; kad Sanda
ros spaustuvė ir darbas joje 
butų suorganizuota modorniš- 
kiau, negu dabai*; kad butų

II.
Paskutinė sesija.

ir paskutinę

įnešimas, 
laikraštyj 

ir

ir tvarkyti, torius Pronskus, adv. Rodis ir

artimesniu tokia: “Sandara” yra partinis 
Priimama organizacijos organas, pašvęs- 

sulaiko- tas pirmon galvon propagan- 
laikraščio dai ir ginimui tam tikrų prin- 

išreikšti prie- 
; kad visi|šingas idėjas, negu tos, kurių 

Sandara”, — turi pri- 
kad redakcija klausyti redakcijai. Po ilgų ir 

reikalavimu, tarpais ytin karštų diskusijų 
netalpinamus straipsnius.

Skaitoma rezoliucija, kad 
Sandara, kaipo politinė organi
zacija, dalyvautų Amerikos po
litikoj. Kalba adv. Uvikas. 
Įrodinėja reikalą 
Kalba adv. Kodis, 
dalyvavimą.

Kila klausimas, 
vauti. 
tariama, 
dalyvauti politikoj šiuo budu: 
vietiniuose reikaluose kuopos 
pačios nuspręs, ar dėtis su de
mokratais ar su republikonais. 
Bet na^ionales politikos klausi
muose, kaip prezidento rinki
muose, rekomendacijas duos 
Sandaros politinė komisija, su- gingojo” seimo momento, 
sidedanti iš trijų asmenų; ko
misijos pirmininku bus Sanda
ros prezidentas.

Įnešime, patarusiame daly

dalyvauti. 
taip pat už

kaip daly- 
Po ilgokų diskusijų nu- 

kad sandariečiai turi

fašistų įnešimas atmetama. 
Beje, p-nas Tulys šiuose deba
tuose ir vėl “įsišoko”: jis ėmė 
vadinti sandariečius bolševi
kais. Vargšas turėjo atšaukti.

Įnešimas, kuris sveikina val
stiečius liaudininkus, kaip Lie
tuvos demokratijos ir konstitu
cijos gynėjus, 
redaktorius ponas 
pataria pataisyti 
taip: “...valstiečius

“Tėvynės” 
Vitaitis 

sveikinimą 
liaudinin

kus ir kitus demokratijos ir 
konstitucijos gynėjus.” Įneši
mas, rodosi, priimtas su tokio
mis pastabomis, kurios 
padarytos.

Pagalios prieinama prie

buvo

gruodžio 17 d. 
fašistinis pervartas ir reikalau
jama , panaikinti karo stovį. 
Rezoliucija parašyta gana gra
žioje formoje, bet fašistuojan- 
čiam kvartetui ji labai nepati
ko. Tuojau išlenda. Ir Dr. 
Draugelis su savo rezoliucija, 
kurią siūlo kaipo “substitute” 
rezoliuciją. Įnešta ir* paremta 
skaityt ir jo “substitutą.” Per
skaityta. Kalba Krukonis. Jisai 
nunxio, kad Draugelio rezo
liucija esanti parašyta “tikrų 
patriotų, kuriems rupi tautas 
dalykai.” Dr. Draugelis skun
džiasi, kad originalė rezoliucija 
apkaltina 17 gruodžio perver
smą ir dabartinę valdžią vadi
na smurtininkais. Girdi, jo re
zoliucija esanti labai diploma
tiška ir gražiai ^įrašyta. Ima 
balsą adv. Uvick. Jisai Irgi sto
ja už Draugelio 
Jisai irgi nurodo, kad 
mntijii” reikalinga.
pastebi, kad jokių diplomati
jų čia nereikalinga 
manyt, o kitą pasakyt, 
netinka.
nerimauja, 
prašo balso, 
kyt, kgd pirm. Semaška labai 
gerai vedė posėdžius ir tvarka 
buvo gera, nežiūrint to, kad 
fašistai kėlė lemą.

Išsiprašęs balso, Drangelis 
ir vėl giria savo tavorą. Kalba 
ir rezoliucijų komisijos nariai: 
adv. Kodis, 
pasako, kad 
jų komisija 
šia tą, kuri 
Draugelio “substitutą 
Drangelis 
“patriotiški” norai 
supykęs iškelia ranką su “sub
stitutu” aukštyn ir pareiškia: 
“Jeigu taip, tai žinokitės, o aš 
jūsų rezoliucijos nepripažįstu!” 
Sugniaužo lapus, o jo idėjos 
draugai, kurie “bendrų reikalų 
jungiami” sėdėjo krūvoj, gar
siai sušuko: “Ura.” Delegatai 
trukšmingai plojo išreikšdami 
pasitenkinimo, kad viešai iš
traukė savo “substitutą.”

Originalė rezoliucija tuoj bu
vo atsistojimu priimta. Smeto
nos rėmėjai, visi keturi ir pen
ktas adv. Uvick, — sėdėjo.

Reporteriui žiūrint iš šalies, 
atrodo, kad sandariečių 
skalūnams” lyg 
ta...

Buvo išrinkta 
dyba. Valdyboje 
visi senieji valdybos nariai. 
Prezidentu išrinkta adv. Raste
nis, o iždininku p. Ivas.

Seimas užbaigta su pareiški
mu linkėjimų ir giedojimu Lie
tuvos Himno. —Reporteris.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISITAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių {tempimą, kuris 

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

4712 So. Ashland Ak.
Boulevard 75

Naktį iš tt^čiadienio j ket
virtadienį plėšikai įsibriovė į 
lietuvio laikomą pool room’j, 
3508 S. Halsted street. Pool 
room’io savininkas yra p-as Jo
nas Venslovas.

Savininkas uždarė pool j
room’į antradienio naktį, arba, nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. Nedi- 
tiksliau pasakius, trečiadienio 
ryte kaip 1 vai. Taigi plėšikai 
įsibriovė vidun tik po pirmos.

Nuostolių padare tokių: iš
nešė biliartlo Uolių vertes 85 
dolerių, išnešė cigarų, keletą 
cigarų dėžių sulauažė ir paliko 
ten pat vietoj sudaužę mašiną 
laimėjimams.

Plėšikai įsilaužė vidun per i 
langą, kuris randasi aukščiau 
durų, išeinančių alejon. Paskui 
jie išlaužė kaustytas geležimi 
duris. Pool romm’yj 
ra geležinių štangų; 
to patronų gilzių. Iš 
spręsti, kad plėšikai 
si rengę kautis, jei

lioi nuo 2:30 iki 4:80 po plotų 
REZIDENCIJA: 

2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480 
TELEFONAS CANAL 6464

S

ADAM ARMAL
’ Persiskyrė su šiuo pasauliusesiją 

pirm. K. Semaška atidarė 3 v. 
ix> pietų.

Iššaukta delegatų vardai. 
Delegatų atsilankė 19.

Nutarta rinkti Centro val
dybą dviem metams.

Nutarta sekamą seimą laikys 
ti Baltimore, Md. \ * 

Priimta kelios rezoliucijos, r
Priimta paraginirųas Centro 

' valdybai saugoti demokralybės 
principus ir būti Sandaros sar
gyboje.

■VienL>t»lsia.i priimta kitu rezo
liucija, kuria raginama sancia- 
riečius remti SLA. organizaci
ją ir saugoti ją nuo politikie
rių, ypač bolševikų.

Adv. S. Kodis, konstitucijos 
komisijos narys, skaitė kai ku
riuos pataisytus konstitucijos 
paragrafus. Tarp kitų pataisy
mų yra vienas paragrafas, 
kur pakeičiama organo redak
toriaus rinkimų punktas. Pir
miau redaktorius galėjo būt 
išrinktas tiktai Sandaroje iš
buvęs nemažiau kaip du metus 
laiko, o dabar redaktorius ga
lės būt ir visai ne sandarietls.

Centro sekretorius Paulaus
kas įnešė skundą: ką daryt su 
tokiais sandariečiais kaip Kar
pavičius, Tulys ir kiti, kurie 
remia Lietuvos smurtininkus ir 
šmeižia pačius sandariečius. 
Gasiunas pasišoka ir protes
tuoja prieš tokį p. Paulausko . 
įnešimą. Jisai sako, kad to
kius dalykus diskusuot seime 
esą ne vieta. Anot jo, reikią . 
įrodyt kuom tie asmenys yra ; 
nusikaltę. Kila sujudimas, visi 
prašo balso. Kažin kodėl tūli 
sandariečiai-delegataj nešino 
kuom tie jų partijos laikraščių 
redaktoriai yra nusikaltę. Tur 
būt jie neskaito savo laikraš- i 
čių ar nenori jų f asistuojančios 
pozicijos trukdyt? P-as J. 
Švitra aštriai pasmerkė Karpa
vičių dėl jo šmeižimo “Dirvo
je” Centro valdybos, valstiečių 
liaudininkų ir pačių sandaric- 
čių. Esą jisai šmeižęs ir buv. 
'Lietuvos Seimo atstovą p. Ra- 
dį.

Gasiunas vėl pasišoka ir įsi
karščiavęs pradeda rėkaut. 
Pirmininkas paprašė jį sėstis. 
Jisai vis tik šūkauja ir reika
lauja, kad pirmininkas užleis
tų savo vietą vicepirmininkui. 
Kalba keletas kitų delegatų Ir 
nurodo p. Tūlio šmeižtus. Pa
galios sutinka duot penkias mi
nutes kalbėt ir Tūliui. Tulys 
pasisuko, kad ką jis rašęs 
“Vienybėje” įr “Dirvoje” visai 
nesijaučiąs; kad jisai ‘ butų 
kuom nors nusikaltęs, ir kad 
Seimas neturįs teisės jo kaltin
ti. Tarp kitko jisai nurodo į 
p. Paulausko iškeltą kaltinimą 
dėl apšmeižimo p. Radžio Ir pa
sako, kad p. Radys nesąs san- 
darietis, o\ tiktai valstietis liau
dininkas. Anot jo, jis nieko: mėnesių praslinkus 
bendra neturįs su vai. liaud..vių. 
Paskui pripasakoja dar kitokių

“substitutą.” 
diplo- 

TvI. Vaidyla

Ir vieną 
, mum;

Delegatai raukosi, 
Vieni kalba, kiti

Bet reikia pasa-

p. Pronskus. Jie 
iš kelių rezoliuci- 
pripažino geriau- 
jau perskaityta, o 

neigia,
matydamas, kad jo 

nesipildo,

B birželio 11 dieną, 1927 met., 
sulaukęs 49 metų amžiaus, gi-

rasta po- 
rasta be 

to galima 
buvo pri- 
kas butų I

juos užtikęs tą nelemtą darbą 
dirbant.

18-tos gatvės apielinkė
Northsidietis persikėlė čia.
Petras l^apcnis persikėle iš 

Northsidės j 1 K-tos gatves apie- 
linkę ir čia atidarė biznį -- 
barzdaskutyklą, 1726 So. HaL 
sted S t.

Petras Lapenis buvo labai 
gerai žinomas Nortlisidčj as
muo. Priklausė įvairioms drau
gijoms, kaip pav. Savitarpinės 
Pašalpos Draugijia, Rytmetinės 
žvaigždės kliubui, Mišriam Cho
rui etc.

Kalbamas biznierius yra ge
ras savo amato darbininkas, 
linksmas ir priimnas žmogus; 
ir patarnauja visiems kuoge- 
riausia.

męs Mazgigalių kaime, Nau
jamiesčio parapijos, Kauno ra
dybos, Amerikoj išgyveno 20 
metų, paliko dideliame nuliūdi
me 3 brolius, Kazimierų, Povilą, 
Jom) ir 3 seseris: Oną Dačiulie- 
nę, Juozefą Kudulienę ir Elzbie
tą Vaitkevičienę, o Lietuvoj tė
vą. Kūnas pašarvotas, randasi 
graboriaus Lechavičiaus koply
čioj, 2314 W. 23 PI.

Laidotuvės įvyks subatoj, bir
želio 18 dieną, 8:00 vai. ryto iš 
koplyčios j Aušros vartų para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydėtas 
j Av Kazimiero kapinea.

Visi A. A. Adomo Armalio 
giminūs, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvės© ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Broliai, Seserys ir Tėvas.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Lechavicz, Tel. Canal 
2199.

—Jo Draugas,

' PRANEŠIMAS.

SLA. 183 kuopos Jaunuolių 
Orkestro išvažiavimas 4 Bever- 
ly Hills įvyks 19-tą dieną 
želio. 
važiuoti, tegul ateina pas 
Grušą, 3454 So. Halsted St. 
sirinkite 12 vai. dienos.

()Nz\ LAURINIENe 
po tėvais Brazauskaitė

PETRAS POCIUS

Persiskyrė su šiuo pasau
liu birželio 16 d., 2;30 vai. po 
pietų, 1927 m., sulaukęs II 
metų amžiaus, migęs Kauno 
radybos, Telšių apskr., Žarė
nų parapijos, Kelmelių kai
mo. Amerikoj išgyveno 25 
metus. Paliko dideliame nu
liūdime moterį Agotą po tė
vais l.eonaitę, 3 dukteris Jo- 
sefine, Barborą ir Antonette, 
2 broliu: Joną ir Praną, 2 
seseris, Oną ir Anielę ir švo- 
gerius Juozapą Jankų Ir Ta- 
(laušą Gudaitį, ir gimines, o 
Lietuvoj motiną Barborą, tė
vu Stsinislovsi. l»ro!His ir sv- 
^eris. Kui>:>h pašarvotas ran
dasi 2117 W. 08 st.

Laidotuvės įvyks paUedėly, 
biri. 20 d., 8 vai. ryto iš na
mų į šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Petro Pociaus gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, /Dukterys, Bro
liai, Seserys, švogeriai ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis 
1741.

Yards

bir-
Kuris nežino, kaip nu- 

Pną I 
Su- j

Automobilių paroda 
“Naujieny” piknike

Boulevard 4139 y
A. MASALSKIS 

GRABORIUS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia- 
<ne reikale, visuomet 
esti sanžiningaa ir 
nebrangus, todėl kad 

' neturime išlaidų už
laikymu skyrių.

3307 Aubum Avė. 
CH1CAGO, 1LL.

Tel.
Mirė birželio 15 d., 10 vai. 

iš ryto, 1927 m., sulaukus 45 
niety amžiaus. Gimus Rasei
nių* ąpskr., Girkalnio mies
tely. Paliko dideliame nuliū
dime vyrų Juozapų Laurinų. 
Dabar raudasi namuose 1309 
N. Leavitt st.

Laidotuvės įvyks birželio 
18 d., 2 vai. po pietų iš namų 
į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Onos Laurinie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami ir taipgi draugai liku
siu nuliūdime jos mylimųjų 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimų.

Nulindęs lieka
Vyras.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Rudžius. Telefo
nas Canal 6174.

S. D. LAGHAWICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas

2314 W. 23rd 1‘lace 
(’hifagc, * III.

Patarnauja laido
tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at

mano 
užga-

“Naujienų“ piknikui chica- 
giečiai jau rengiasi. Kieno au
tomobiliai buvo kiek aprūdiję, 
juos šveičiama. Kieno buvo ne- 
aliejuoti, tuos tepama. O kas 
visai neturėjo, tie perkasi nau- į 
jus. Nusipirko automobilių iš! 
p-no Janeliuno, kurio agentūraj 
randasi ant Bridgeporto, nau- 
įienietjis Julius Mickevažius.
Nusipirko dar keletas kitų.

Pirkėjai kalba: ką čia, girdi, 
kiti sportaus automobiliais va
žinėdami, ir mes galime pasiro
dyti.

O kur geresne ir patogesne 
vieta ir pačiam pasirodyti ir 
savo automobilių parodyti, kaip 
tokiame milžiniškame piknike, 
koks bus'šis “Naujienų” pikni
kas?

Ale automobilių “paroda”, 
tai tik menka ir toli gražu ne 
pati svarbiausioji pikniko da 
lis.

štai pranešimas šokių mėgė
jams: šokių mėgėjai galės šok
ti nuo pat ryto, nuo 9 vai. iki 
12 vai. nakties. Galės šokti be \ • • I
sustojimo, jei tik kojos laikys.

Dalykas toks, kad bus su
jungtas Radio ir Ortofonas ir 
gros iki 2:30 po pietų, kol at-|* 
vyks p-no Pociaus kapeli ja.

šion radio ir ortpfono muzi- 
kon bus įpintą visokių dainų, 
visokių šokių. Kiekvienas gir 

šeštadienyj, birželio 18-tą dės garsųjų lietuvių daininln-
bus Commencement ką Kiprą Petrauską dalnuo-

■ laikysis savo įsitikinimų. 'Far Chicagos medikalės kolegijos jant, galės išgirsti kitus musų 
sako, šistuojantis kvartetas nerimau-i studentų. Baigė mokyklą 25 as- dainininkus ir dainininkes.

Jų balsus kiekvienam ir 
jis Vieni nori kalbėt ir kiti. Pau- tuvis, p. Tadas Dundulis. Tas kiekvienai perduos garsusis kai 

įvyks Audito- belojus ‘Loud Speaker.” 
Gros p. Grušo O kai pribus p-no Pociaus 

kapelija, — tada tai jau laiky-

“at-
ko tai truks-

“tra- 
Ska i-

toma rezoliucija, kurioj išreiš
kiama pasmerkimas dabai*tinei 
fašistinei Lietuvos valdžiai. Re
zoliucijoj plačiai išdėstoma nu-

vauti politiniame Amerikosf gy-1 sižengimas Lietuvai Smetonos 
venime, buvo įterpti žodžiai: į valdžios ir reikalaujama, kad 
“dalyvauti su progresyvėmis Lietuvoj butų palalinta suvar- 
partijomis”. Dr. Drangelis, su-įžimai, atitaisyta teisėtumas ir 
sirupinęs žodžiu “progresyvė- paskelbta rinkimai.
mis”, klausia, ar priduodama ] Smetonos šalininkų atyda į- 
kokios ypatingos svarbos žod-1 tempta. P-as Gasiunas paraus- 
žiui “progresyvėmis.” i ta, Tulys raivosi, p-nas Dran-

Adv. Uvikas, eidamas pirmi- gelis ištiesia kaklą ir pakreipęs 
ninko pareigas, nuramina p-ną galvą kokiais 90 laipsnių sten- 
Drangelj paaiškindamas, kad 
šiandien visos partijos vadinasi 
progresyvėmis.

Priimama įnešimai 
zuoti jaunimą, I 
legatais galėtų būti siunčiami 
tik asmenys, kurie išbuvo orga- duoda pataisymą, kad išmesti 
nizacijoj gerame stovyje ne 
mažiau kaip metus laiko; pri
imama paraginimai, kad kuo
pos rištųsi i apskričius, kur yra 
ne mažiau kaip trys kuopos; 
kad apskričiai laikytų du su
važiavimu 
pavasarį.

Pagalios 
Šimo, kad 
ganizacijos centrui surašą de- ultimatumą: girdi, jei priimsl- 
legatų į seimą ne vėliau kaip te šią rezoliuriją tokia, kokia ji 
15 dienų pirm seimui įvyk- yra, mes 
siant. Tatai, nurodoma, yra “Sandaros”, 
reikalinga, idant centras gale- tas siūlo pasitarti 
tų patikrinti delegatų teisėtu- cijos pakeitimo, 
mą. Kyla diskusijos. P-as Tu- priimtas, 
lys pareiškia, kad ir šis San- Dro Grai<uno 
daros seimas esąs nelegalia., 
Mat, sulig statuto, seirnan ren- Daktaras Graičunas suko, siscuojanus kv<*itetas nerimau-istuuvuuj. «©-
karna vienas delegatas nuo kad jis reikalaująs ne miela- ja, bėgioja iš vietos į vietą, menys, jų tarpe ir vienas lie- 
kiekvienų 50 narių. Jis nuro- širdystės, bet teisybės. Ir 
do, kad taip skaitlingų nariais reikalauja, kad Seimą* pasaky- lauskas pasiūlo perskaityt apvaikščiojimas 
kuopų nėra dagi Chicagoj. tų, kodėl jis, Dr. Graičunas bu-j straipsnius, tilpusius “Vienybė- (rium viešbuty.

SandaiUo sekretorius Pau- vo Sandaros suspenduotas. je” ir “Dirvoje”, kuriais buvo orkestras.

giasi nepraleisti nei vieno žo
džio. P-nas Krukonis, būda
mas kiek riebesnis, matyti,

organi-1 lengviau ima dalykus. Ale ir jis 
kad seirnan de- i nerimauja.

Pirmininkas, adv. Uvikas,

iš rezoliucijos įrodinėjimą Lie
tuvos smurtininkų “griekų” ir 
palikti tik reikalavimai. P-ną 
Uviką karštai paremia Drange
lis, Krukonis, Gasiunas, Tulys 
ir senukas Rugis, kuris, kaip

metuose -- rudenį ir seime pasirodė, yra taipgi di
delis Smetonos mėgėjas. Eina 

prieinama prie įne- diskusijos. Lietuvos smurtlnln-
kuopos prisiųstų or- kų šalininkai pagalios pareiškia

ir Centro val- 
pasiliko veik

Bridgeportas
II.

Atitaisoma klaidinga žinia /

Birželio 15 dienos 140 Nr. 
Reporteris Japu-Jahnis prane
šė, kad p-nų Pigett’ų šeimyna 
susilaikusi 
mėnesiams 
tuvių.

ši žinia, 
vakar, buvo painformuotos, yra 
klaidinga. P-nų Pigett’ų šeimy
na susilaukė garnio dešimčiai

po vestu-

garnio septyniems 
praslinkus po vcs-

kaip “Naujienos”

“Naujienų” Redakcijai ne-
pasitrauksime iš nesąmonių; pasisako, kad san- smagu, kad tilpo taip klaidin- 
Daktaras Zymon- dariečiai galį neskaityt jį savo ga žinia ir ji atsiprašo p-nų 

dėl rezollu- nariu. Delegatai juokiasi iš Pigett’ų. 
Pasiūlymas jo. Paskui kalba Dr. Dran

gelis. šis vėl gieda savo giesmę, 
kad jis esąs tikras patriotas įr Į dieną,reikalas.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 
To prašo Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

sišaukti, o 
darbu busite 
nėdinti.

Tel. Canal 
ir 2199

1271

kitės. Ba jei nesilaikys, tai ir 
šimtamečiai ir šimtametės ims 
šokti.

Bukite visi piknike!

RISTYNES NAKTINIAME 
PIKNIKE

Subatoj, birželio 18 d., Čer- 
nausko darže (Justice Park) 
įvyks S. W. Amerikos Politi
nio Kliubo naktinis piknikas. 
Piknike bus ristynės. Risis Po
žėla, Bancevičius, Mercereau 
(moteris ristike) ir kiti.

Komarui garantuojama $200, 
kad jis atvažiuotų į pikniką 
ristis su “drapiežnu dzuku”. 
Komaras buvo pradėjęs skelb
tis “ristikų karalium”, tad te
gul jis atvažiuoja pasiristi su 
dzuku.

j: f. radijus
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoje

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie 
bystės.

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4053

grabų išdir-

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. YLŠKA & CO. į
4604 So. Paulina S’tM Chicago, III. >

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



NAUJIENOS, Chicago, fll8

North Side
t

—Prosytojas.

Ekskursijy laikaisBridgeportas
Vestuvės.

vaisiais

Panelė E. Mikužiutė pasveiko.

Town of Lake
K. Bakanas važiuoja Lietuvon.

Sportas gatvėj.

paprastai atliekama Savitarpinės nauja konstitucija.

Tūli nariai ironiškai jiems

ne-

■U'.iivAį,

PARDAVIMUI gnsolino stotis ant 
didžiausio kelio Chicago Marųuette 
Parke, taipgi garadžius dėl t karų tai
symo ir pardavinęjimo ąntrarankių 
karų; labai gera# biznis dėl tokio

LSS 81 kuopos mitingas įvyks 
šeštadieny, birželio 18 d., nuo 8 v. 
/akaro, Liuosybės svetainėj, 1822 
\Vnbanski avė. Nariai prašomi lai
ku susirinkti. —Kuopos Rašt.

Vyskupo Valančauskio Pašalinis 
Draugija laikys savo priešpusmeti- 
nj susirinkimą 19 d. birželio. To
lei nariai malonėkite skaitlingai atsilankyti. —K. A. Urnezis.

ketina atidaryti ofisą North Į

Joniškiečių Kliubo susirinkimas 
jvyks pėtnyčios vakare, birž. 17 d., 
7:30 vai. vak., Ežerskio svetainėj, 
1600 S. Paulina St. Visi nariai pra
šomi atsilankyti. . — Valdyba.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

BARBERIS noriu darbo pėtny- 
čioj po pietų ir subatoj. Telėphone 
Ganai p998.

Help Wanted—Female
. -, _______
REIKIA 5 patyrusių moterų dėl 

sortavimo skudurų. Gera alga. H. 
Dray, 1447 Blue Island avė.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

žalnieraitis apsirgo.
Žalnieraitis, 3045 Cortland 

st., .išsinarino ranką iš peties 
bidkrbdamas namų apžiūrėto
jo darbą. Nuvežus ligoninėn 
išnarinimas atitaisytas ir ligo
nis grįžo namo, bet ims kelias 
savaites, kol pilnai pasveiks.

fisui ras. Nors sykį northsi
diečiai susilauktų to, ko jie se
nai geidauja. Dr. Gurski, ne
snausk.

Penktadienis, Birž. 17, 1927

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Business Chances

Pardavimui Bizniai
PARDAVIMUI knrčiama ar pul* 

ruimis; vienas iš dviejų, nes aš 
negaliu apdirbti. 3236 Š. Limo St.

Real Estate For Sale
Namal-žemB Pardavimui
PRADEK ŠIANDIEN

valdy-
News

P-nas Juozas šliužas, 
tojas Central District 
and Ikal Estate biznio, apsi
vedė su p-le Estella Andriuliu- 
te trediadienyj, birželio 15-tą 
dienų, kaip 7 vai. vakare.

Vestuvių puota buvo sureng
ta svetainėj, kuri randasi ant
rašu 931 W. 33rd PI. Vestu- 
vesna didžiumoj susirinko 
Bridgeporto biznieriai ir jau
navedžių draugai.

Leonas Pilsudskis 
ter of Ceremonies.” 
čiai turėjo smagaus 

Jaunavedžiai
4412 So. VVestern Avė.

Nors dar vis šalta, bet mes 
jau visi jaučiame, kad artina

is! laikas, kai pasidarys trošku 
ir sunku dirbtuvėse ir ofisuo- 

Spetila, da jaunas |se. Mes imsime tada vakacijas,

buvo “Mas-
Visi sve- 

laiko. 
apsigyveno

P-as Antonaitis, Lietuvių 
Auditorijos prižiūrėtojas, išva
žiavo ligoninėn, kur jam bus 
padaryta operacija. Ligoninėj 
jis veikiausia išbus dvi-tris sa
vaites. Jo darbą dabar dirba 
kitas žmogus.

Penktadienyj, birželio 17-tos 
dienos vakare įvyks Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoj 36-tos 
kuopos susirinkimas Auditori
um svetainėj. —Reporteris.

Apiplėšė lietuvi.
I A. Vasiliausko Tire and l 

Battery Shop. 1702 W. 47th I 
St.. 5-tą dieną birželio įsilaužė 
plėšikai ir išnešė šlako vertės 
kokių $1,000. Stakas nebuvo 
inšiurytas. Kolei kas plėšikų 
pėdsakų nesusekta. Vagiliai iš
nešė 60 tairų, porą skrynių Tu-į 
Les ir daug kitų dalykų, re i k a- ■ 
lingu automobiliu taisymui. 
Bet įdomiausia rasi bus tai, kad 
p. Vasiliausko šapa randasi 
tuoj prie 47-tos ir So. Paulina 
stoties, kaip sakyti, už sienos.

Apiplėšė kitą lietuvį
J. Skradenis, gyvenąs 4535 

So. Hermi tage Avė., pirm po
ros dienų vakare apie 9:30 va
landą išvedė šuniuką laukan 
pabėgioti. Jam stovint tiesl 
namu, prisiartino prie jo du I 
nepažįstamu vyru. Vienas jų1 
pagriebė p. Sk radę n į už kaklo 
ir ėmė smaugti, o kitas tuo lai
ku iškraustė kišenius. Pikta
dariai paėmė laikrodėlį ir 19 
dolerių pinigais. Piktadariai pa
liego.

Spetilų sunus susižeidė.
Juozas 

vaikinukas, kuris nesenai buvo ieškosim pavėsio ir gerui, ge- 
nuo tėvų pabėgęs, nusipirko se- rai pasilsėsim, pasimaudysim ir 
na automobilių. Kadangi auto- kaip priprastu sakyti, turėsi- 
mobilius kitaip nėjo, jis ban-'iBe gerus laikus.
dė užsukti ranku, kurią sužei-! ‘.Naujienos” pei liepos mė* 
dr. Pasakojama, kad kaulas nesj0 karščius, kai žmonės tu- 

rėš vakacijas, sumanė sureng* 
'Levai patenkina jaunus vai-i h laivu LITHUANIA eksku 

kus leisdami įsigyti automobi- Įi, Lietuvą, 
lių, bet jauni vazinėtojai yra 
pavojingi ir sau ir kitiems.

Mendelių sūnūs vėl pabėgo.
Jaunas ponų Mendelių sūnūs, 

kuris jau sykį Ipivo apleidęs 
tėvus, ir vėl dingo, šį sykį iš
važiavęs automobiliumi su ki
tu berniuku. Kadangi pinigų 
turėjo mažai, manoma, toli ne
važiuos, o už dienos — kitos 
vėl griž pas tėvus. Tėvai yra 
labai išmintingi žmonės.

Chicagos UniVcrsiteto sinio- 
• ė p-lė E. Mikužiutė buvo susir- 

jau 
ga-

’usi ausies uždegimu, liet 
pasveiko ir ruošiase prie 
bitinių metinių egzaminų.

Ekskursija išplaukiu iš New 
Yorko 19-tą dieną liepos.

Laimingi tie ekskursininkai 
i (ės), kurie galės gėrėtis pui
kiais vaizdais IJetuvoje, ilsėtis 
senų šakotų ąžuolų pavėsyj, ar
ba tyru lietuvišku upių, upelių 
ir ežerų pakrantėj. Galės mai
tintis skaniais prinokusiais ir 
gardžiais kvepiančiais 
ir uogomis.

Galės kvėpuoti tyru 
praleisti laiką savo 
neveidmainingų draugų 
žįstamų — smagių, linksmų ir 
vaišingų lietuvių tarpe.

Pagalvokite kiekvienas, kiek 
laimės jus laukia. Nuspręskite 
ir prisidėkite prie šios ekskur
sijos. Dar galimu suspėti. Tik 
nepavėluokite!

Pradėkite tuojau rengtis 
ekskursijai Į Lietuvą!

‘N-nų” Laivakorčių Skyrius.

oru ir 
giminių, 

ir pa-

North Sidės pažangiųjų lie- 
1 tuvių geras draugas ir kaimy- 
' nas K. Bakanas- rengiasi į ke
lionę Lietuvon, nes jo sveikata 
verčia jį daryti šitą žingsnį. 
Northsidiečiai organizuoja jam 
išleistuves, yjiač šituo reikalu 
•upinasi Rytinės žvaigždės 

Kliubas.

Cepukas eis oro žiūrėti.
Kaz. čepukas, kuris nusipir

ko didelį namą ir jau 3 mėne
siai kaip jį remontuoju, jau 
greitai baigs darbą. Namas 6 
flatų ir iš vidaus ir iš lauko 
bus pirmos kleses. Jam žmo
nės pasakoja, kad šįmet pava
saris buvęs šaltas- ir lietingas, 
bet jis sako, kad dirbant jam 
labai šilta ir |ier stogą lietus 
neliečia jo. Greitai jis pats, 
darbą užbaigęs išeisiąs pažiū
rėti, ar žmonės tiesą pasakoja.

Rugis ir Semaška seime.
Darbštieji musų veikėjai K. 

Kūgis ir K. Semaška dalyvau
ja Sandaros seime, todėl north
sidiečiai jų nemato pastaruoju 
laiku. Abu yra seni pažangie
čiai ir darbštus ir nenuoalsųsSporto esama visokios rųšies 

— rystynių, base bolės mėti
nio, futboles’, kumštinių. Spor
to imtinės i 
tam tikrose vietose. > Bet ant Birž. ,12 d., Chicagos Lięt. 
Town oi Lake, matyti, sportas gav pa§ Draugijos mitinge, 
priimta ir tiesiai gatvėj “žais- apart kitko, buvo taisoma sė
ti.” • ' | noji konstitucija. ‘ Visos ko
štai antradienyj, birželio 14 misijos patiektos pataisos, iše- 

dieną, ant z\shland Avė., tarp I mus vieną, susirinkimo užtvir- 
46 ir 47-tos gatvių 11:30 v. tintos.
vakare Įvyko kumštynės. Ne- Bolševikeliai, kurių yra vos 
žinau, ar Šarkis su Maloniu keli, kalbėjo ir balsavo netoli 
ėmėsi, ar kas kitas. Bet žinau, prieš kiekvieną pataisą ir net 
kad kumštynės tęsėsi kokią senuosius konstitucijos punk- 
penkioliką minučių. Ar peš- tus.
tukai vėliau buvo nugabenti į patėmijo, kad bolševikai ’norė- 
šaltąją, kad atauštų, — irgi (tų, kad jokios konstitucijos ne- 
nežinau. —Reporteris. butų ir įsigyvuotų betvarkė.

Mat Draugija milžiniškai 
užaugo nariais ir turtu ir 
patobulintos konstitucijos 
galėtų tinkamai tvarkytis.

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad paMrn VauiienoA 
yra naudh.an*

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

Northsidiečiai Naujienų 
piknike.

Visur kalbama apie busiantį 
Naujienų pikniką. Daromos 
sutartis, kaip visiems nuva
žiuoti. Namie pasiliks tik li
goniai ir jų prižiūrėtojai. Kaip 
visada, taip ir šįmet iš North 
Sidės atvyks apie 2,000 lietu
vių.

Gol turėsime lietuv) dentistą.
Girdėjau, kad Dr. Gurskis

.................................. 11,1 ■■■ <

CLASSIFIED ADS.
Announcemcnts

Pranešimai

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

Liet. Teatr. Dr-stė šv. Martino 
laikys priešpusmetinį susirinkimą 
šeštadieny, birželio 18 d., 7:30 vai. 
vakaro, Šv. Jurgio parapijos svet., 
32 PI. ir Auburn avė. Visi nariai 
malonėkite laiku pribūti, nes yra 
ivarbus susirinkimas ir randasi 
laug naujų reikalų aptarti. Taipgi 
atsivesk it prirašymui naujų narių.

P. K. nut. rašt.

North Side. — A. L. T. Sandaros 
23 kuopos mėnesinis susirihkimas 
įvyks septintadienio rytą, birželio 
19 d.. 1'0 vai., Liuosybės salėj. Bus 
išduotas delegatų raportas iš San
daros seimo. —Vaidyba.

PranešimaaSLA. 36-tos kuopos na
riams. SLA. 36-tos kp. extra susi- 
inkimas jvyks 17 d. Birželio (June), 

1927, 7:30 vakare, Chicagos Lietuvių 
Aucįitorijoj, 3133 So. Haisted St. (di
džiojoj svetainėj, ant antrų lubų).

Šiame susirinkime SLA. pild. Tary
bos jgaliotinis paskelbs SLA. P. T. 
nuosprendi 36-tai kuopai ir jos ap
skustiems nariams

šiame susirinkimo visi nariai turė
tumėte dalyvauti be jokio atsisakymo.

Pirm. J. Yuknia, 
Sekr. A. Lietuvninkas.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

PAIEŠKAU vyrų ar merginų, 
apsipažinusių gerai su Chicago ir 
vartojančių keletą kalbų. Smulkme
nas sužinosite kasdien.

' P. CONRAD STUDIJOJ 
3130 S. Haisted St.

VYRŲ ARBA MOTERŲ
Kurie nori dirbti ir kurie nori už

dirbti daug pinigų, kad pasidarius 
neprigulmingais ir uždirbus užtekti
nai pinigų Darbas pilną arba dalį 
laiko. Patyrimas nereikalingas. Už
dirbsite nuo $40 iki $60 j savaitę. O 
j tris mėnesius jų galėsite uždirbti 
nuo $90 iki $1GQ j savaitę.

Matykit
MR. BARTKUS,

7 West ĮKadison St., 
Room 502

Help Wahted—Malė 
Darbininkų Keikia

REIKALINGAS atsakantis lietu- 
I vis virėjas. 1909 W. 14 st., Cicero, 
III.

! ....- i ................. .........
Furnished Rooms

ISSIHENDAVOJA klirhbarys dėl 
vieno arba dviejų vaikinų, su val
giu ar be valgio. ^312 Union avė. 

| 1 lubos. i

RENDAI ruimas dėl vieno ar 
dviejų vyrų, su šlymu apšildomas. 
3365 So. Union avė. 1 fl.

BENDON šviesus kambarys, 
gražioj apielinkėj, 1 vaikinui. 
Atsišaukite.

6752 Artesian avė.
2 fl.

For Rent
ANT REN4)()S 6 gražus kamba

riai. Furnice apšildomi. Viskas pa
gal šios mados. Renda nebrangi. 
3528 S. Francisco avė.

Automobiles
PEARLESS sedan, 1925, 5 pa- 

sažierių, 4. durimis, kaip naujas, 
$-195 arba pasiūlymas, kainavo 
$3500, nauji tajefai ir t. t. Savinin
kas važiuoja €!allfornijon, reziden
cija.

622 N. Park Side avė. 1 fl.

CAD1L12AC scclari, 5 pasažierių, 
4 durų, 1925, V, 61—Z Z, $825 ar
ba už pasiūlymą, kainavo $4500, 
nauja maleva, užpakalyj skrynutė 
ir t. t. Pigiai, nes reikia pinigų. 
Savininko namai 1101 N. Harvey 
avė., Oak Park, III. Euclid 2172.

PAIGE Big 6, sedan, 5 pa
sažierių, beveik naujas, $450 
arba pasiūlymas, gerame sto
vyje, mainysiu į‘ real estate, tu
riu parduoti, atsišaukit, 5667 
W. Lake st. Duokit pasiūlymą.

PARDAVIMUI Star sedan auto
mobilis, getam stovyje, nauji gu
mai, tik $160. 4531 S. Troy st. 2-ros 
lubos.

Fumiturb & KFixtures 
Rakandai-Įtaisai

PARDAVIMUI rakandai aukštos 
rųšies, visai mažai vartoti, už pusę 
kainos 4436 So. Campbell. Avė., 1-mos 
lubos.

PARSIDUODA rakančiai, visai 
mažai yra vartoti. 1 lova, 1 komo- 
dė, geso pečius ir šildomas pečius. 
Galima pirkti pavieniais arba vi
sus sykiu, 65 doleriai. Savininkas 
apleidžia miestą. 6937 S. Artesian 
avė.

— .y. u i H ■ — -

PARSIDUODA rakandai pigiai, 
(knnbination Coal‘ & Gas Range 
Baby Carriage 
Dining Room Suite 
Dining Room Rug 
Dresser 
Floor Lainp 
Lurge Size Brass Bcd 
Springs & Mattress.

3133 Union avę., ant 3-čių lubų.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

BRIGHTON Park. Pardavimui 
grosemč, yra daug stako, geri fikče- 
riai. Del ligos apleidžiu miestą. Par
duosiu už gerą pasiūlymą. Štai jūsų 
proga jsigyti gerą vietą,

Savininkas,
2612 W. 47 St.

PARDAVIMUI saliunas ir viešbu
tis, kaina visai nebrangi, randasi 
Wisconsin valstijoj. Atsišaukit j 
Naujienas, 1789 So, Haisted St., Box 
950.

PARDAVIMUI restaurantas. Tu
riu parduoti tuojau, randasi geroje 
vietoje. 2507 So. Haisted St.

• 1
EXTRA pardavimui groserne, gera 

vieta, parduosiu pigiai. Priežastį pa
tirsi! ant vietos. 4508 S. Marshfield 
Avė.

PARDAVIMUI piekarnė, senai iš
dirbtas biznis, dirba 3 darbininkai, 
gera vieta lietuviui, Naujienos, 1739 
So Haisted St., Box 952.

PARDUOSIU gerai įrengtą ir pui
kų pelną nešančią bučernę ir groaer* 
nę, nemokančius biznio pamokysiu — 
arba mainysiu į lotą, geroj vietoj su 
priedu.

Kreipkitės
2159 W. 22nd PI. -

.....................4. ... -..................-
BARGENAS. Pardavimui bučernė, 

grosernė, su ngrnu. 5040 W. 63 PI. 
Priežastis — važiuoju Lietuvon.

^NEPAPRASTAS BARGENAS

Pardavimui bučernė ir gro- 
sernė, sena bizniava vieta, biz- 
n*o daroma į mėnesį 5600, di
delė biznio gatvė. Kaina pagal 
susitarimą.. Vieta kur visados 
pinigų galima padaryti. Biznis 
daromas cash.

šaukit po 6 vai. vakare.
Phone Yards 2598.

RESTAU RANTAS pardavimui. 
Gera, pelninga ir senai išdirbta 
vieta. Turiu du bizniu, negaliu ap
sidirbti. 449 N. State st.

PARDAVIMUI minkštų gėrimų 
parloras ir restoranas, arti dirbtu
vių. Bargeną gausit. 248 E. 157 st., 
Harvey, III. Tel. Harvey 498—J.

PARDAVIMUI pigiai bučernė ir 
grosernė. Randasi Bridgeprot apie- 
linkčje. Kas pirmas, tas laimės. 
Aušros knygynas, 3210 S. Haisted 
st. Box 231. 

____ 4---—------- ---------------- —

PARDAVIMUI grosernė, delika- 
tesen storas, nupirksit pigiai. 3246 
S. Emerald avė.

PARDAVIMUI maža grosernč, ice 
cream, kcndžių, cigarų ir mokyk
loms reikalingų daiktų krautuvė. 
Gali pirkti ir su namu iš svarbios 
priežasties. 4601 So. VVelIs st.

PARSIDUODA grosernė, biznis 
geras, per ilgus metus išdirbtas, Ils
ias ant 4 metų, 4 ruimai pagyve
nimui. Kreipkitės 3336 Lowe avė.

PARSIDUODA visai pigiai pekar- 
nė su visom mašinerijom, kokių 
tik reikalinga prie kepimo duo
nos, biznis išdirbtas per daug me
tų. Priežastis pardavimo patirsit 
ant vietos. Jeigu turit ką mainyti, 
priimsiu į mainus. Antanas Skur
delis, 4454 So. Western avė.

Real Estate For Sale
N'.mai-žcmė Pardavimui

PELNE $175,650 ANT LOTO

Jus gal sakysit, kad tai nėra 
taip. 4 metai atgal gal kas noru pa
sakė jums, kad pirktumėt tą lo
tą, tyet jus nekreipei į tai atydos. 
Tas žmogu.s pirko lotą prie 79 St. 
už $6500, tik keturi metai atgal, 
d bar pardavė už $181,250.

Mes turime gerų bargenų prie 
79 st. pigiomis kainomis, bet į me
tus laiko kainos lotų bus daug 
sykių didesnės. Pasinaudokit proga is tų žemų kainų lotų, kuriuos 
mes turime ir uždirbkite. Pasimn- 
tvkit su manim tuojau arba 
kit laišką.

T. J. KUČINSKAS 
6409 So. Kedzie avė.

rašy-

BARGENAS. Pardavimui 2 flatų 
mūrinis namas, 6—6 kambarių, 
karštu vandeniu Šildomas, geroje 
vietoje ir gera transportas!ja. Sa
vininkas 3236 Union avė. Boule
vard 4576.

PARDAVIMUI mažas namas, vie
nas blokas nuo Archer karų lini
jos. Kaina $2300, arba už gerinu
sį pasiūlymą. 4941 S. Kildare avė.

PUIKUS mūrinis namas, 5 ir 6 
kambarių ant 2 lotų, 2 karų gara
žas, furnasu šildomas, kaina $12,000, 
5831 So. Sangamon St. Savininkas 
randasi:

5548 So. Sayre Avė. 
Tel. Prospect 5736

PARDAVIMUI lotai su mišku, ar- 
žuolai, ant Kean Avė. priešais Tautiš
kų kapinių, kas norit galit nupirkti 
ant biznio. Del informacijų kreip
kitės pas kunigą,

L. L. BRODAVIČE
83 Kean Avė., Justice Park Chicago 

Lown. Phone Willow Springs 46

COTTAGE parsiduoda. Kaina 
$3900. 1235 W. 49th. avė., Cicero, 
Illinois.

BARGENAS
ANT loto 35 y 125 prie 

quette Parko. Kaina $1,475.
BUNGAL0W

ŠEŠIŲ kambarių arti Marąuette 
Parko. Kaina $8,500, cash $1,650, 
likusius ant lengvų išmokėjimų.

2 FIATŲ mūrinis namas, 6—6 
kambarių, arti 63rd ir Kedzie avė. 
Šitas yra tikras bargenas. Kaina 
$14,5001 cash $5,000.

A. N. MASULTS
6641 S. Western uve. 

Republic 5550.

Mar-

PARSIDUODA kampas 72 y 125 
ant Pershing Rd. Labai geras dėl 
gasolino stoties; su mažu įmokėji- 
mu. J. J. Lipski, 4650 S. vVestern 
avė. Lafayette 2321.

PARDAVIMUI bizniavi lotai ran
dasi labai geroj vietoj, ant South 

žmogaus kas suprantą tą biznį, lystasl Sides. Reikia įmokėti $1,700, liku- 
4 metų, pigi renda, kaina Ubai žema, Į sius ant lengvų išmokčjjmų Atslliep- 
del greito pardayimo.

7259 So. Westera Are.
kit j Naujienas, 1739 S. Haisted St. 
Box 951.

Side pigus lotui 36x123 
investavimas. /

Financial
Finanaai-PaskoloB

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

J. S. LOWITZ,
318 So. Dearborn St. •

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

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

Phone Central 6260

South 
geriausias 
kad į žemę idėti pinigai augu. Di
delis pasirinkimas biznio ir rezi
dencijų lotų. Išlygos.

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

yra
Atmink.

MES PERKAME II< PA- 
aminame antrus morgičius į 
Ivi dienas.

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47th Slr.

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

5 kambarių mūrinė bungalow, arti 
karų, mokyklos ir Storų .......... $5,500

2 flatų po 5 kambarius medini* Į

MisceUancous 
J __ " ' ftairįg _
STOGDENGYSTE

namas ant biznio gatvės, galima pa- Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
dirbti krautuvę ........................  $5,500 ir garantuojamas už $4. Automobi-

Pirmos klesos bučernė ir grosernė, Hų» trokų patarnavimas Chicagoj ir 
verta $4500, atiduosime už žmonišką apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu- 
pasiulimą. mo. Didžiausia ir geriausia stogų

3939 So. Kedzie nedidelis groseris, dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty- 
gera vieta bizniui, paimsite už gerą rę unijos darbininkai samdomi, 
pasiulimą.

Kas norit pinigų uždirbt, 1 
tiktai proga.

STANKO & NESTOR,
5097 Archer Avė.,

Lafayette 6036

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

Phone Lawndale 0114

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis S°1 E111S & Sons, InC. 
namas, 5—6 kambarių, su 2 fur- J.obbers In
nasais,* 2 karų garažas. Kaina Plumbing ir namų šildymo reikmenų 
$11,500. Randasi South Sidėj. Gali
ma nupirkti su mažu {mokėjimu.

DIDŽIAUSIAS bargenas Chica- 
goje. 4 flatų mūrinis namas, po 5 
ir 4 kambarius ir mūrinis ka- 
tadžius užpakalyje, 2 po 4 kamba
rius. Viskas ištaisyta po vėliau
siai madai. Randasi ant Morgan st. 
netoli 63 st. Kaina $20,000. Gali
ma nupirkti su $5,000. Likusius 
savininkas palieka.

i Taipgi turiu visokių 
kur 
m u.

2118 So. State St., Chicago, 111.
Telefonai: Victory 2454 

Ciceros Krautuvė, 4600 W. 22 St.
Tel. Cicero 130.

RUBIN BROS.

bargenų, 
galit pirkti su mažu įmokėji- 
Atsišaukit j musų ofisą. 
S. MENDELSOHN & CO.

Matykit Alex Zink 
6122 S. Haisted st* 

Phone Wentworth 0280

NAMŲ STATYTOJAI
4155 Archer Avė.

Tel lafayette 8705—8700

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIUS 
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

tus, motorus, taisom elektros reik
menys, fikčerius ir t. t.

W. P. Stephan Electric Co., (not Ine.)
2522 So. Haisted St., Chicago

Phone Victory 7452

PARDAVIMUI 3 augštų mūrinis ....
rk#cna užganėdinimą. Įvedam elektros drą-

Plashtha, 162o S. Jefferson St. , niAtnnm tnianm elektrria reik*Jefferson St.

Farms For Sale
________ Ūkiai Pardavimui

H FARMOS
Pardavimui arba mainymui,! ------------------ —-------------—-

200 akrų, gera žemė, prie dide- Elektros KontratkoriUS 
lės upės, graži vieta, parduosiu {vedam dratus j senus ir naujus na
šu gyvuliais ir mašinoms imus’ Taisom- KADI° parduodam SU gyvuliais ir mašinoms. *r taį8om> Geras patarnavimus ir

80 akrų Wis. yalstijoj, Adams nebrangiai.
County parduosiu pigiai arba W&llin & Cserep
mainymu i ka nors. 1435 W. 105th PI.

♦ Farma prie Chicagos, 35 akrų ■ ______ Tel. Beveriy 9794___________

ir 15 akrų ant Sity farmų yra BridgepOrt Painting 
proga padaryti daug pinigų* °
Kurie 
pas

norite laimėti, kreipkitės

A. GRIGAS, 
3114 So. Haisted St. 
Tel. Boulevard 4899

& Hardware Co.
Malevojam ir popieruojam. Ūžia ik oro 

malevą, p opi erą, stiklus ir t. t.
3149 So, Haisted St.

Phone Yards 7282 l
J. ® RAMANCTONIS.

Exchange—Mainai
FARMA

Ant mainymo farma, 160 akerių, 
apie 90 dirbamas, prie nedidelio 
puikaus ežero, su gyvuliais ir ma
šinomis ir geri budinkai, lietuviais 
apgyventa, prie gero kelio ir arti | 
mokyklos. Tinkanti dėl vasarna
mio. Atsišaukdami paminėkit namo 
didumą ir koks — medinis ar mu- RVlll
ro ir ar bizniavas. Parašykit ir kai- (|avOfOjas Garažai, 
ną. Atsišaukit: ‘

L. BELSKIS 
R. 3, 

Rhinelandec, Wis.

Tel. Wentworth 6292 
“Užganėdinantis Apšildymas* 

SOUTH TOWN HEATING 
M. J. SCHULTZ, 

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

6810 So. Morgan St.

GENERALIS kontraktorius ir bu- 
, mediniai, mu- 

| riniai ir stocco porčiai, viškai, fia
lai ir pertaisymas. Cemcntinis dar- 

[ bas visokios rųšies, 24 mėnesiai dėl 
išmokėjimo. Mes duodam planus ir 

1 finansuojain namus 15 metų dėl iš
mokėjimo. 20 metų patyrimo. T. C. 
CHABLES, 2483 Archer avė. Tel. 

_____________________ i Caluinct 1012.

Tiktai 3'4% nuošim&ų KRAUTUVIŲ FIKČERIAI 
Be Komiso......... z v

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

Industrial Loan Service
1726 W. Chicago Avė.
kampas Hermitage Avė. j PORTIS Bros, skrybėlės, kepu- 

Atdara vakarais iki 9 vai. apart Be- į rCs, Wilson Bros, marškiniai, kak- 
Fedos ir pėtnyčios. ' laraiščiai ir darbiniai rūbai.

Gerumas ir patarnavimas. 
BABNEY PETKAS 

Mens’ Furnishing 
4171 Archer avė.

S. E. cor. Richmond st.

Financial
Finanaai-Paskoios

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiaina

i vieną dieną 
Perkame real estate 
z kontrastus 

INTERNATIONAL
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

8804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

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

ras patarnavimas, žemes 
kainos.

I SOSTHEIMS, 1912 So. State Street.

Educational

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

' vakarais. Atsišaukit arba rašykit: 
Į International Barber College 

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

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

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


