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Sharkey - Dempsey 
prisirengę imtis

Pan-Amerikos Darbo Fe
deracija smerkia J. V. 

žygius Nikaraguoj

Francijoj bandė išsprog
dinti Amerikos konsulatą 
Pan-Amerikos Darbo Federa

cija smerkia skerdynes 
Nikaraguoj

Sarkey-Žukauskas rytoj 
imsis su Jack Dempsey
Rytoj, liepos 21 dieną, New 

York e įvyks bokso galiūnų im
tynės. Imsis lietuvių boksinin
kas Jack Sharkey (Juozas Žu
kauskas) su buvusiu pasauliniu 
bokso čempionu Jack Dempsey.

Jųdviejų imtynės, apie ku
rias didžiuliai Amerikos dien
raščiai savo sporto skyriuose 
dabar prirašo j>o kelias skiltis 
kasdien, įvyks milžiniškame 
Yankee Stadiume, kuriame tel
pa kelios dešimtys tūkstančių

Bandė Išsprogdinti Ameri
kos konsulatą

Įtaria, kad bomba Nicoj, Fran- 
cijoj, buvus padėta Sacco- 
Vanzetti simpatizuotojų

žmonių. Imtinių eiga bus pra
nešama per radio, taip kad vi
soj Amerikoj žmonės, kas tik 
turi radio priimtuvus, galės 
smulkiausiai sekti imtynes iki 
jų pasėkų.

Katras katrą nuveiks 
“šarkėjus” “Dempsėjų” < 
Lietuvos laikraščiai kad juos 
vadina), ar “Dempsėjus” “Šar-

NICA, Francija, liepos 19. — 
Ties trobesiu, kuriame randa
si Jungtinių Valstijų konsula
tas, šiandie sprog bomba. Visi 
konsulato langai išbyrėjo, lė
čiau žmonių niekas nesužeista. 
Policija tuojau pradėjo tardy
mą.

Spėjama, kad bombos iš
sprogdinimas buvo darbas as
menų, kurie tuo budu norėjo 
pareikšti protestą prieš pa
smerktų mirties bausmei Sacco 
ir Vanzetti žudymą. Konsulas 
J. Ix?e Murphy sako, kad pa-
■staruoju laiku jis gavęs kele- 

i, — tą grumojamų laiškų ir protes- 
(kaip'tų ryšy su Sacco-Vanzetti by

la.

kėjų” ?
Pamatysime. Bet mes tikime, 

kad musų Sharkey išeis pilnas 
imtynių laimėtojas.

Ne mes vieni tikime. Didžiu
liai angliški laikraščiai, kurie 
smulkmeningai išanalizavo vi
sus abiejų kumštininkų ypatu
mus, lyg abejoja, kad buvusia 
bokso čempionas, pasaulinį 
čempionatą pralaimėjęs su bok
sininku Gene Tunney, sugebė
tų atsilaikyti ir prieš bostoniš- 
kį Lithuanian — kaip jie pap
rastai . Shai key-žukauską vadi
na.

t
Jim Jeffries, buvęs sunkiojo 

svoro bokso čempionas, bet 
1910 metais savo pasaulinį 
čempionatą prakišęs Jack 
Juhnsonui, sako:

“Aš norėčiau, kad Dempsey 
laimėtų, bet nematau, kaip jis 
galėtų tai padaryti. Sharkey 
turi vikrumo, žaibo kirtį, bok- 
savimo buklumą ir visa tą, ką 
kitkart Dempsey turėjo, ir dar 
tą, ko Dempsey nebeturi — 
jaunybę. Sharkey laimės.”

Lenkai ties demarkacija 
vėl krečia šposus

KAUNAS, VI. 27. (Eitu). — 
Birželio 23 d. apie 13 vai. de
markacijos linijoj ties Gubovo 
dvaru, Ežerėnų apskr., lenkų 
pafrončio sargybos perkėlė .li
nijos gaires musų pusėn. Gai
res musų sargybos tuoj atsta
tė į senas vietas. Tačiau bir
želio 25 d. lenkai vėl perkėlė 
gaires musų pusėn, grasindami 
šaudysią, jei gairės bus nukel 
tos į seną vietą. Musų sargy
boms duotas įsakymas gaires 
atstatyt į senas vietas.

Druskininkų rajone Joninių 
išvakarėse lenkų pafrončio 
sargybos sukalė iš lentų daug 
laivelių ir iliuminavusios juos 
žvakėmis apie 21 vai. paleido 
Nemunu žemyn. Plaukiant lai
veliams tarp Liškiavos mieste
lio ir Žeimių kaimo lenkų pat
ruliai pradėjo neva į juos Šau
dyti. šaudymas tęsėsi apie 20 
minučių. Kulkos lėkė musų 
sargybų pusėn.

VVASIIINGTONAS, liepos 19. 
— Laikomas čia Pan-Amerikos 
Darbo Federacijos kongresas 
vakarykščioj savo sesijoj pa
smerkė Jungtinių Valstijų po
litiką su centraHnės Amerikos 
valstybėmis, ir ypač aštriai 
kritikavo pastaruosius žygius 
Nikaraguoj, kur Jungtinių Val
stijų matrosai ir aviatoriai iš
žudė 300 nikaragiečių.

Nikaraguos delegatas kon
grese, Salomande la Saida, pa 
smerkdamas tas skerdynes, 
reikalavo, kad Jungtinės Valsti
jos tuojau ištrauktų savo gink
luotas jėgas iš Nikaraguos. Jis 
pareiškė, kad jei laivyno karei
viai nebus ištraukti, tai jiems 
reikėsią visi Nikaraguos gy
ventojai išskersti.

Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas, William Green, 
savo kalboj taipjau reikalavo, 
kad Jungtinės Valstijos nekištų 
nagų į vidujinius Latinų Ame
rikos kraštų dalykus. Jis parei
škė, kad viso Amerikos konti
nento organizuotieji darbinin
kai tiki į tautų apsisprendimą, 
į jų savarankybę, į kiekvienos 
tautos teisę laisvai spręsti sa
vo likimą, be jokio svetimos 
valstybės maišymos ir tiukdy- 

Įmo.
Aš negaliu įsivaizduoti nė 

kokio ginčo, galinčio kilti tarp 
Jungtinių Valstijų ir Lailnų 
Amerikos kraštų, kurio nebūtų 
galima išlyginti arbitražu, su
sipratimu ir geru noru,” pas;> 
kė Green. “Del tos priežasties 
Amerikos Darbo Federacija vi
sados buvo priešinga Jungtinių* 
Valstijų agresingiems žings
niams prieš Meksiką ir Nikaia- 
guą.”

Kellogg teisina išžudy
mą nikaragiečių; jie 

buvę banditai
VVASIIINGTONAS, liepos 19. 

— Del Pan-Amerikos Darbo 
Federacijos kongrese padarytų 
priekaištų Jungtinėms Valsti
joms dėl jų pastarųjų žygių 
Nikaraguoj, valstybės sekreto
rius Kellogg parašė Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentui, 
Wm. Greenui, laišką, kuriame 
jis karštai teisina žudymus 
Nikaraguos piliečių. Kellogg 
pareiškia, kad Nikaraguos libe
ralų vado, generolo Sandlno, 
kareiviai, kurių dabar Jungti
nių Valstijų laivyno kareiviai 
ir aviatoriai išmušė apie tris 
šimtus, buvę “niekas daugiau, 
kaip banditai ir paprasti raz- 
baininkai.”

.įįA

|Pacific and Atlantic Photo]
Mokytoja p-lė Mildred Doran ir aviatorius Augey Pedlar, abu 

iš Flint, Mich., prie aeroplano, kuriuo jie ruošiasi skristi iš San 
Francisco į Honolulu.

$2,000,000,000
Tiek Jungtinės Valstijos išlei

džia per metus švietimo rei
kalams

NEW YORKAS, liepos 19.— 
National Industrial Conference 
Boa r d savo ką tik paskelbtame 
metiniame pranešime parodo, 
kad švietimo reikalams, tai yra 
viešoms mokykloms, kolegijoms 
ir valstijų universitetams Jun
gtinės Valstijos 1925 metais iš
leido daugiau kaip $2,000,000,- 
000 (2 bilionu dolerių), arba 
vieną ketvirtąją dalį visų kitų 
valstybės išlaidų. Pasak prane
šimo, išlaidos švietimo reika
lams prašokusios visas, daiktam 
paėmus, išlaidas kariuomenei,1 
policijai, apsaugoti nuo gaisrų 
ir prohibicijos įstatymo vykdy
tojų armijai.

Austrų sostinė įeina j 
normalią vagą

Streikas pabaigtas; šiandie į- 
vyksta žuvusiųjų per riaušes 
laidotuvės

VIENNA, Austrija, liepos 
19. — Atsteigus geležinkelių, 
pašto, telegrafo ir telefono tar
nybą, Viennos gyvenimas įeina 
vėl į normalią vagą.

Iš puikių Teisingumo Bumų 
liko tik pajuodavę, suodžiomios 
apskretę marmuro ir granito 
griuvėsiui ir jiems atsteigti pa
reis mažiausiai 2 milionai dole
rių, neskaitant žlugusių bran- 

Igių politinių, istorinių ir juri
dinių dokumentų, kurie buvo 
per neramumus minių sudegin
ti.

Del neramumy Viennoje 
kaltina bolševikus

Meksika protestuoja dėl 
Riveros nukovimo

MEKSIKOS MIESTAS, lie
pos 19. — Užsienio departa
mentas praneša, kad Meksikos 
ambasada VVashingtone tapus 
instruktuota įteikti Jungtinių 
Valstijų vvriausybei stiprų 
protestą dėl užmušimo Oklaho- 
moj vieno Meksikas piliečio, 
Maximino Riveros.

Riveros buvo praeitą penkta
dienį nušautas Oklahoma Ci
ty vieno policininko, kuris tei
sinas nušovęs jį dėl to, kad 
meksikietis pasipriešinęs, kai 
jis jį bandęs areštuoti.

Caro “skerdikas” pa
smerktas sušaudyti

MASKVA, liepos 19. — Tri
bunolas Chabarovske pasmerkė 
sušaudyti buvusį caro kazokų 
oficierą Piskunovą, savu laiku 
paskilbusį kaip caro skerdiką. 
1919 metais, būdamas balta
gvardiečių karininkas, Pisku- 
nov, sako, vykdęs masines bol
ševikų ekzekucijas, taipjau 
žiauriai kankindavęs politinius 
kalinius.

Piskunov buvo suimtas pra
eitais metais tuo laiku, kai jis 
bandė pereiti Kinijos sieną.

Sun Jat-Seno našlė pasi
traukė iš Kuomintango

ŠANCHAJUS, kinai, liepos 
19. Mirusio garsaus Kinų 
nacionalistų vado, Dr. Sun Jat- 
Sen’o, našlė, kuri tęsė toliau 
savo vyro darbą, išleido pareiš
kimą, kad dabar ji visai pasi
traukianti iš politinio darbo ir 
iš Kuomintango, politinės na
cionalistą partijos.

Sacco-Vanzetti tęsia to
liau bado streiką

■■ — MM

Daktaras sako, kad dėl nusil
pusios sveikatos jie ilgai ne
išlaikys

BOSTON, Mass., liepos 19.— 
Paskelbę bado streiką, pasmer
ktieji mirties bausmei Nicola 
Sacco ir Btfrtolomeo Vanzetti, 
kurie laikomi valstijos kalėji
me, jau trys dienos nieko ne
valgo. Dr. Edmund Wllson, 
miesto ligoninės superintenden
to padėjėjas, sako, kad jei 
Sacco ir Vanzetti urnai nepa
liaus badavę, jie ilgai neišlai
kysią, kadangi gyvenimas kalė
jime per septynerius metus 
jų sveikatą stipriai nusilpninęs. 
Ilgiausiai jie galėsią išlaikyti 
dešimtį dienų.

1923 metais Sacco ir Vanze
tti taipjau buvo paskelbę bado 
streiką. Jie badavo daugiau 
kaip mėnesį laiko, bet pagaliau 
kalėjimo vyriausybė ėmė prie
varta juos penėti, ir bado strei
kas buvo paliautas.

8 užmušti, 24 sužeisti su
sikirtime su policija
SIMLA, Britų Indija, liepos 

19. — Kothaloj, Pundžabe, mi
nios susikirtime su policija aš- 
tuoni asmenys buvo užmušti ir 
dvidešimt keturi sužeisti. Kau
tynės įvyko kai policija bandė 
keletą asmenų areštuoti.

Pranešimas sako, kad kai 
kurie iš minios šovę į policiją 
šratais. Policija šovus atgal 
tuščiais šoviniais, bet kai tuo 
neatbaidžius minios, pavarto
jus kulipkas. Penkiasdešimt 
penki asmenys buvę areštuoti.

Mirė elektros kėdėj
COLUMBUS, Ohio, liepos 19. 

— Ohio valstijos kalėjime tapo 
elektras kėdėj nužudytas dvi
dešimt metų amžiaus vaikinas 
Phil Driek, mirties bausmei 
pasmerktas už žmogžudyje.

Ginkluotas maištas Vera 
Cruz’e patremptas

Visa valstija esanti pilniausioj 
federalinės kariuomenės kon
trolėj

MEKSIKOS MIESTAS, lie
pos 19. — Vietos spauda prane
ša, kad Vera Cruz’e bandyta 
padaryti ginkluotas sukilimas, 
tečiau bandymas buvęs federa
linės kariuomenės tuojau pa
tremptas.

VERA CRUZ, Meksika, lie
pos 19. — Vyriausybė praneša, 
kad visa Vera Cruz valstija 
yra pilniausioj valdžios kontro
lėj.

Japonai es? pasiruošę ap
leisti Šantungą

TOKIO, Japonija, liepos 19. 
— Japonija pasiruošus tuojau 
ištraukti savo kariuomenę iš 
Kinų šantungo provincijos, kai 
tik taip šiaurės Kinų ir pietų 
Kinų busią padarytos paliau
bos, dėl kurių dabar eina dery
bos tarp Pekino ir Nankino 
vadų.

Paliaubų sąlygomis, dabarti
nis Pekino diktatorius marša
las Čang Tsolinas turėtų pasi
traukti į Mukdeną, turėtų būt 
pripažintas demokratijos obal- 
sis ir sušauktas tautos seimas.

Neramumų aukoms palaido
ti miestas paskyrė 15,000 dole
rių. Žuvusieji, kurių yra viso 
apie 100, bus laidojami trečia
dienį (šiandie) centralinėse • 
miesto kapinėse.

Ketvirtadienį susirinks par
lamentas. 

-

PARYŽIUS, ilepos 19. —Ha- 
vas telegrama iš Viennos ci
tuoja Wiener Mittags Zeitung 
pareiškimą, 'kad riaušės Austri
jos sostinėj buvusios trečiojo 
internacionalo (Maskvos) emi
sarų diriguojamos. Miniose, sa
ko laikraštis, pasirodę daug 
svetimšalių, kurie davę signalą 
trobesiams padegti. ■*>

Kad maskviškiai buvę vy
riausi riaušių kurstytojai paro
das ir tas faktas, kad iš dvi
dešimt trijų asmenų, suimtų 
komunistų Rote Fahne (Rau
donoji Vėliava) įstaigoj, dau
guma buvę rusai.

Wiener Mittags Zeitung sa- n,(lun4 «uKinWJ^ 
ko dar, kad dauguma tų sve-!smulkaus kredito draugijų 391; 
timšalių emisarų buvę tik pa- žydų smulkaus kredito draugi- 
staromis dienomis atvykę, ir jų 104; vokiečių smulk. kredi- 
buvę žinių, kad jie turėję dide- to dr-jų 10; lenkų — 8 ir ro
lių sumų pinigų.

Kiek Lietuvoj yra eko
nominio pobūdžio 

draugijų

Kredito įstaigų ir kooperaty
vų inspekcijos daviniais, gegu
žės 1 dienai buvo 
bendrovių 458; 
pieno perdirbimo 
bos — 6; darbo 
kultūros bendrovių 
sėmenų apdirbimo 
operacijos sąjungų
šalpos ir kitokių bendrovių 5; 
kiaulių augintojų 2; Lietuvių

vartotojų 
gamintojų 58, 

453; staty- 
artelių 10; 
16; linų ir 
— 10; ko- 

23; savi-

Komunistų areštai

WASHINGTON, D. C., lie
pos 19. — Chesapeake įlankoj

----------------- [prigėrė, besimaudydami, John
RA VENA, Ohio, liepos 19. — Johnson, 41 m., ir jo sūnūs 

Nukritęs nuo vandens bokš- Frederiok, 22 metų amžiaus, 
to, kame jis dirbo, užsimušė Tėvus prigėrė begelbėdamas 
darbininkas Hjalmer Hulpman, sūnų, kurs vandeny gavo mėš- 
27 metų amžiaus. .lungio traukimą. /

ŠOKO PRO LANGĄ, PASMI- 
GO ANT GELEŽINIO 

KUOLO, MIRĖ

ŲUINCY, 111., liepos 19. — 
Policijai atvykus į vieną šoka
mąją salę butlegerių ieškoti, 
vienas svečių, John Holt, 26 
metų amžiaus, šoko pro langą 
laukan ir pataikė ant įbesto 
gelęžinių kuolo, ant kurio jis 
ir pasmigo. Nuimtas nuo kuolo, 
jis mirė pakeliui į ligoninę.

O R R:
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrui gražu, nors dalinai 
debesiuota; nedidelė temperatū
ros atmaina; vidutinis žiemių 
rytų ir rytų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tari) 63° ir 67° F.

šiandie saulė teka 5:31, lei
džiasi 8:21. Mėnuo teka 12:41 
ryto. , . . . ,

Teismas atėmė karininko 
laipsnį

KAUNAS. — Birželio 27-29 
dienomis kariuomenės teismas 
nagrinėjo bylą mokomojo es
kadrono vado maj. Pac-Pamar- 
nackio I^eono, ūkio vedėjo vyr. 
Įeit. Buto Andriaus ir ūkvedžio 
virštarnybinio vyr. puskarinin- 
ko Kiulkaičio Antano. Jie buvo 
kaltinami už valdiško turto iš- 
aikvojimą ir piktą savo kaip 
viršininko teisių pana ūdoj imą. 
Tardymo metu nusikaltimai pa
sitvirtino. Kariuomenės teis
mas išnagrinėjęs byilą maj. 
Pamarnackį ir vyr. Įeit. Butą 
pripažino kaltais, o ūkvedį 
Kiulkaitį Antaną išteisino. Pir
miesiem abiem teismas nu
sprendė atimti karininko laips
nį. Be to, Pac.-Pamarneckis 
Leonas nuteistas dvejus, Butas 
Andrius pusantrų metų sunkių
jų darbų kalėjimo su pasėko
mis, t. y. atimtos pilietinės 
teisės, išskyrus teisę turtą tu
rėti.

BERLINAS 19. —
Pasak pranešimų is m u Sirijos < 
sostinės, vyriausybė ėmusis I
priemonių prieš komunistus, 
ir šiandie areštavus parlamen-’ 
to atstovą Pieck’ą ir du sovie
tų berliniškės prekybos delega
cijos nariu, kurie buvo pasiųs
ti į Vienną. Pas 'vieną užmuš
tą riaušių dalyvį buvę rasta 
dokumentų, parodančių, kad 
jis dirbęs prekybos delegacijai.

Viennos policija sakosi taip
jau turinti įrodymų, kad riau
šės įvykę ne be Maskvos prisi
dėjimo. Du komunistų laikraš
čiai tapo konfiskuoti. 
—------------------------- 1------------

sų 1; žemės ūkio draugijų 
191; savitarpio kredito dr-jų 
17; taup. skolinam. b-vių 11; 
taup. skolinam. kasų 15; akci
nių b-vių 66; akcinių bankų 9; 
bankinių namų 3; pilnųjų b-vių 

i97; svetimšalių b-vių 83; įvai- 
,‘rių firmų ir b-vių 13; savitarp. 

», draudimo '-r-jų 2; sodų vai
sių ir b-vių 5; bitininkų 
draugijų 5. Iš viso — 2,066 
įvairių vardų draugijos sąjun
gos, bendrovės ir panaš.

SI 50, C 00 GAISRAS FILMŲ 
STUDIJOJ

CULVER CITY, Cal., liepos 
19. — Gaisras, kilęs 
krutamu jų paveikslų 
padarė nuostlių, kaip 
čiuoja, nuo 150,000 
000 dolerių.

DeMille 
studijoj, 
apskai- 

iki 200,-

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

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

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

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

................. *
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Trečiadienis, Liep. 20, 1927

AMERIKOS LIETUVIŲ TA 
KYBOS REIKALAIS

Vieni metai jau baigiasi nuo 
įvykuGo Philadelphijoj Ameri
kos Lietuvių Visuotino Seimo. 
Seime apkalbėti klausimai ir 
priimtos rezoliucijos Amerikos 
lietuvių visuomeniniais reika
lais paliko dokumentais ir ne-

išsemiamu šaltiniu tolesniam 
veikimui. Seimas įsteigė Ame
rikos Lietuvių Tarybą, kaipo 
nukšėiausį šios šalies lietuvių 
ORGANĄ, kuris privalo pildy
ti pabrėžtas Seime užduotis A- 
merikos lietuvių ir visos lietu
vių tautos naudai.

Taryba laike vieną savo po
sėdį pereitą Žiemą New Yorko. 
Pagal tarimų sekantis posėdis 
turėtų įvykti apie rugsėjo-spa

lio mėnesius šiais metais. Nors 
sekanti konferencija sušaukti 
yra pavesta Tarybos Pilti. Ko
misijai, bet ji nesijaučia, kad 
ji viena tokį žygį turėtų daryti, 
ir todėl kreipiasi į visus Ame
rikos Lietuvių Tarybos narius 
su paklausimu:, ką daryt 
šaukt Amerikos Lietuvių Ta
rybos konferenciją, ar ne? Jei
gu šaukt, tai kur: Clevelande, 
Pittsburghe, Bostone ar Chica
go je? Ir kada?

m i m i.ww.u m.i.i.i.i.i imu wmi■

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISAHELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinčjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei

• • *
Pastaruoju laiku man teko’ 

susitikti su daugeliu įvairių 
pakraipų žmonių nuo Bostono 
iki New Yorko ir toliau. Hė- 

’dos tos pačios visur. Lygiai 
I nusiskundžia L. Pruseika iš 
kairės, kaip ir J. O. Sirvydas i 

(iš dešinės, taip-pat šlubuoja ir 
vidurys. Iš pasikalbėjimo su 
daugeliu musų visuomenės vei
kėjų, išreikšta pageidavimas,

RODYKl.fi No. 93

Virimo Receptas
Salotų vertė prie kasdieninio val

gio jau senai pripažinta. Valgio da
lykų žinovai sako kad salotai pada
ryti iš vaisių arba daržovių turėtų 

, būti kasdieninis dalykas ant stalo 
gerai vedamuose namuose, ne tik 
todėl kad jie yra skanus bet ii deiao 
jog turi didelę maistingumo vertę. 
Salotai būna skanesni jeigu naudoja
ma ant jų tinkamas uždaras (dres- 
sing. Turit pusimokint kaip pada
ryt įvairius uždarus. Išbandyk 
kantį uždaro receptą prie salotų 
da kitą sykį jas rengsi.

Virtas Salotų Uždaras
1 šaukštukas muštardos
’a puoduko evaporuted pieno 

miešto su
*2 puoduko vandens
1 šaukštu druskos 
Truputį Cayenne 
1’4 šapkšto miltų
2 šaukštais tarpyto sviesto 
Vi puoduko acto 
2 kiaušinių tryniais suplaktais. 
Sumaišyk sausus dalykus viršuje

dubeltavo virdulio. Laipsniškai da- 
dėk kiaušinių trynius, riebalus ir 
pieną, nuolat maišant kad nesuguzė- 
tų. Virk karštame vandenyje per 10 
minutų. Nukelk nuo ugnies, atvė
sink ir dadėk actą.

Virtuvės Patarimai
Nenaudok arbatinių abiusų nukė

limui skauradų nuo pečiaus, nes juo
se atsiras negražių įdegimų. Naudok 
karštu geležų rankenas kurios kai- 

• nuoja tik penkis centus.
Prašalinimui žuvų arba svogūnų 

kvapo skauradoje po kepimo, įpilk 
biskį acto ir įdėk biskį muštardos ir 
užvirink. •

Laikant namie arbatos reikia lai
kyt ją tamsioj vietoj ir gerai uždeng
tą kad išsilaikytų pilname tvirtume 
ir skonyje.

Išskyrimui kiaušinio trynio ir bal
tinio, sumušus kiaušinį perleisk per 
funelį. Baltimas išbėgs per skylutę, 
o trynis pasiliks Tunelyje čielas.

Naminiai Pasigelbėjimai
Purvo plėtmus 

drapanų i .

vandeniu dapiltu J..
Silpni Nervai? jį

Rezignavęs Runianijos pre
mjeras gen. Fofoza Aversecu. 
Sakoma, kad ji* taikosi į dikta

torius, jei karalius mirtų..........

se
ka-

at-

ir ištrinant šiltu 
biskelj ammonijos.

Kuomet vandens stiklai susipint nuom„ v.r^. .....v , rp . ... .. . , .
nnio.ja nuo kieto vandens, juos grali- buvau v;»aj nervuota. aš taipgi buvau tarybos konterencija butų rei- 
ma išvalyti naudojant mišinį druakos pusilpusi. vhada jaučiausi nuvargusi, ne- b.„i;m,,..,, i,i„..„:
ir acto. ‘““

Rankų plėtmus nuo 
durų arba medžio galima 
su šiltu vandeniu kurin reikia įpilti mėnesitu'” 
kelis lašus ammonijos. Paskui rei- Į ~ 
kia nuplaut su šaltu vandeniu ir nu
šluostyt. r I

- I
Kad linoleum grindų i. ‘__ ............................. ........... ... . ..

ilgiau laikytu Užtepk ant viršaus ge- virškinimui, prašalina svaiguli, galvos skau- 
ro šelako arba grinda arnišvio. Tas ■ *kii±v ?rb*-, . . kietėjimą. Prašalina inkstų ir pilelės ne-neleiS iinoleumui išsinešioti. j veikimą i keletą dienų, padaugina

J menkiems ir silpniems žmonėms.Patarimai 
turi būti nuolat i 

Namuose i 
pirštų užžiurėjimui ■ kįuio.

Grožės
Pirštų nagai 

pilnai užžiurimi. 
turėti paprastus 
padargus, kaip tai pakelį oranžio ša-1 
kaliukų, nagų vaksą, nagų pielyčiu- ■ 
kę, lenktas nagams žirklaites ir pa
nagių kremo. Nagus reikia pieluoti 
kasdien kad nereiktų tankiai kirpti. 
Kasdieniniam reikale tik nušveisk na- j 
gus su biskiu nagų vakso ir nutrink 
su nagų šepetuku. Jeigu nagai bū
na traps ir trūksta kada kerpi, už
tepk ant jų biaki cold creamo einant 
gulti. Tas suminkštins nagus ir ga
lėsi lengvai apsikarpyti. I

Ypatiška Sveikata.
Daugybė vaikų valgo šaltus pusry

čius iš vaisių, pieno ir apdengintos 
duonos. Geriau jiems douti karštų 
grudų košę kaip plotų avižų, ir kiau
šinį arba biskį lašinių prie vaisių ir 
pieno. Tas sustiprins juos paryčio 
darbams ir suteiks gana maisto iki 
piet. Mokykloje vaikai galėtų gauti 
r.ois vieną šiltą valgį. Bet tėvai ir 
mokytojos turi dirbti išvien prirody
mui mokyklų valdybai jog tas reika
linga. Jeigu tik vienas tokis valgis 
galima prirengti, geistina kad moky
tojos turėtų pranešti tėvams iškalno 
kad motina žinotų kokį maistą duoti 
neštis mokyklon prie to ką ten gau
na. Jeigu mokykloj neduoda šilto 
valgio, tai mokyklon nešamas mais
tas turi būti iš biskio zupės, koko, 
malted pienb arba ryžių virtų piene,plėtmus galima išimti iš > malted pienb arba ryžių 

šepečių šluostant drapanų' supiltų j thermos bonkų.

Mrs. h. u H.rri., Faber. va., nako. , kad tokia Amerikos Lietuviu 
"Kuomet a* pradėjau vartoti Nuga-Tone į — . . - ...
nš buvau visoj 1
turėjau enendjoi, • kalinga. Musų jaunimo klausi-

I mažai sviriau Ir vos tik galėdavau atgauti vrn tA nninii«liimaliavotŲ kvapą. Ai vartoju Nuga-Tone tik per 20 j *‘IHS yill V1CHUS 1S 0{>iHU81U. 
prašalint <r faHu ul,lnw1. p^yti. kad jau- Kiekvieno tėvo, kiekvienos mo- -- - čiuopi geriau, negu pirmiau per mėnmių I ’

Per 85 metus Nuga.Tone atlieka puikiau- . , • ’ ,
šią užduoti nuraminant ir sustiprinant ailp- yH! KUllISimaS, KUl’į 
nūs. nerv uotus žmones, sustiprinant kraują, 
suteikiant daugiau jėgos ir energijos vi_ 
a tems kūno organams ir raumenims. Nuga- 

patlesalas Tone taipgi pagerina apetitą ir pagelbsti Į

Tas dėjimą, gasus iš skilvio arba žarnų ir ui- 
, kietėjimą. Prašalina inkstų ir pilelės ne- 
i veikimą j keletą dienų, padaugina svori 

menkiems ir silpniems žmonėms. Vartokit 
' jas keletą dienų ir pastebėki dideli paai- 

jr 1 taisymą. Nuga-Tone pardavinėjamos vaisti-

tinos lupos apie tai kalba. Tai 
sutinki 

kožnoj šeimynoj, pas kiekvieną 
pažįstamą ir nepažįstamą. Kas 
turite šitą problemą išrišęs, 
paskelbkite ją visuomenei.

Kalbant apie Tarybos konfe
renciją, butų naudinga pasilar- 

reiki'n H**0’ Jo" turl arb« pinigai grąži- ųnVnnčinia IdnuąirnnH •* l narni i u rėk it i/nmnfi ant kinkvi«»nn SLK <1 IlvlcVlo KlclUSlIllcllS •

Nuga-Tone pardavinėjamos

I narni. Žiūrėkit garantijos ant kiekvieno pa- 
kolio

Grant Works Pharmacy
4847 West 14th Street

Esu baigęs mok 
slą Idiana uni 
versite. Esu re 
gistruotas ap 
tiekorius ir 
r i u 
metų

receptus sąži 
ningai ir atsar
giai už pigiau
sią 
ną. 
vo 
sus 
rie 
komi 
siose aptickose. Rekomenduoju gy
duoles ir duodu patarimus. Atei
kite ir persitikrinkite. Visi busi
te užganėdinti. •

Saugioji spinta (šėpa) brangme- 
nėms pasidėti atidaryta kasdien 
nuo 8 vai. ryto iki 9:80 vakaro.

J. MALACHOVVSKAS

galimų kai- 
Laikau sa- 

aptiekoj vi- 
dalykus, ku 
tik yra lai- 

didžiau-

Dar Viena Ekskursija
LIETUVON

Rugpjūčio 1 d
Iš New Yorko

U. S. Lines Laivu

Leviathan

1. Peržiūrėti, kokį progresą 
padarė įvairios Amerikos Lie
tuvių Tarybos komisijos.

2. Prekybos Butų egzistenci
jos klausimas. Reikėtų, kad 
tokie Butai atsiųstų savo at
stovus į ALT. posėdį ir pasi
tartų abelnais ■ reikalais. Tūli 
žmonės mano, kad šitie “Lith- 
uanian Chambers of Commer- 
cc” be priežasties atsirado, be 
priežasties ir išniks.

3. Piliečių Kliubų susidomė
jimas dalyvauti .Jungtinių Val
stijų politikoj. šituo klausi- 

i mu jau buvo laikytos vienur- 
I kitur konferencijos. Pastaruoju
laiku net visuotina konferenci
ja buvo manoma šaukti. Butų 
gerai, kad Amerikos Lietuvių 
Tarybos konferencijoj šitas 
klausimas butų apkalbėtas. Bu
tų geistina, kad Piliečių Kliu- 
bai prisiųstų savo atstovus į 
šitą konferenciją. Tegul musų 
lietuviai eina į miestų tarybas, 

i valstybines legislaturas ir tt. 
Laikas atėjo, kad ir lietuviai 
privalo turėti reprezentaciją 
valdžios aparate.

4. Nesenai spaudoje buvo pa
keltas klausimas, buk tai esąs 
reikalingas bendras susivažia
vimas musų laikraščių redak
torių.-Gerai. Prie progos netik 
redaktoriai galėtų pasikalbėti 
savais reikalais, bet jie dar ga
lėtų duoti Amerikos Lietuvių 

I Tarybai savo patarimus ir
taipgi išklausytų, ką įvairios 
kolonijos apie juos mano, ko iš 
jų pageidauja ir tt.

Apart viršminėtų klausimų, 
dar yra daugybė mažesnių 
klausimėlių, kurie reikia pridė
ti prie apkalbėjimo. Aš pasilie
ku tos pat nuomonės, kad 
sų gyvenimo ratas reikia 
ti, reikia jis gerai sukti. 

♦ ♦ ♦
Prašau visus Ameiikos

tuvių Tarybos ’’ narius atsakyti 
' į paklausimus. Taipgi viršmi- 
nėtas organizacijas ir pavienius 
užinteresuotus tais klausimais 
žmones prašau patarimo. 
riauHias atsakymas — tai 
žas luišKutiH. —> O.

Am, Liet. Tarybos sekr,
1632 Colunibia Rd., 

, So. Boston, Mass.

mu- 
suk-

Lie-

gardusJL/UCKY STRIKES yra švelnus ii
» y l i L

geriausi cigaretai kokius esate rūkę

Jie yra malonus jūsų burnai.

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

It’s toasted

TEN IR Iš
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Ant musų trijų Sriubų laivą 
NEW YORK - HAMBURG 

DEUTSCHLAND 
ALBERT BALLIN 

RESOLUTE, RELIANCE 
ir populiariSki vieno kabin 

laivai,
Cleveland, Westphalia, 

Thuringia
Europinės kelionės asmenim 

niai vadovaujamos

connid new YoR- Vilai*0 IKI KAU’V U NO IR ATGAL

Plūs ¥. S. Revenue taksai<----------------- -----r
Savaitiniai išplaukimai

Del permito ir kitu informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

Hamburg-American Line
United American Linea, Ine.

General Agentą
177 N. Michigan Avė. 

Chicago, III.

Po asmeniška priežiūra 
pono Kricilek

UiS. Lines generalio atstovo Ghicagoj

ma-

Kada trynimas Kūdi
kį Erzina

Vartok šaltų, kvepiantį John- 
son’s Baby Toilet Powder ir 
matyk jį šypsantį!

Vartok Johnson’s Haby So 
kūdikio
Baby mostj pašalint odoT’n'e“ 
tvarkų, ne‘

Visi, kurie dar galite suspėti ir norite turėti smagią kelionę, 
tuojaus kreipkitės dėl rezervacij i ir dokumentų, pas

’ 4 ? Ž į ■ i Ū , n 1 , 1 ‘ ‘ . .

Fecna-mint

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.. Ghiago, III

Liuosuotoją 
Jus kramtysit 
Kaip Gumą 
Soknis Tik 

Mėtos .. poVlDt*-

Tai yra Didžiausia Lietuviu Muzikos Krautuvė 
Amerikoje, užpildyta su aukščiausios rųšies Pia
nais, Radioms, Phonografais, Rekordais, Rakandais 
ir Jėwlery. Budrikas yra pardavęs du sykiu dau- 
giaus Pianų ir Radio kaip kitos visos krautuvės sy
kiu sudėjus. Pas Budriką Pianus, Phonagrafus ir 
Radios galima pirkt pigiaus negu kur kitur, todėl, 
kad Budrikas perka ant sykio daug, t. y. carlodais. 
Todėl jr gali pigiaus parduoti kaip kiti.

• Budriko milžiniškas kapitalas daleidžia jums 
pirkti ant lengvų išmokėjimų be nuošimčio.

Autorizuoti pardavėjai: Aukščiausios Rųšies 
Pianų ir Gulbransen Registering Pianų, Brunswick 
Prismatone-Phonograf ų, Radiolų, Atwater Kent, 
Freshman Radio.

Dabar jau gavome naujus modelius 1928 Atwa- 
ter Kent, Freshman Brunsvvick-Prismatont, Radio
las, Gulbransen naujų Pianų.

Kviečiame visus pamatyt ir išgirst.

JoSo Fo Budrik Ine.
3417-21 So. Halsted St. Chicago, III.

Tel. Boulevard 4705
P. S. Per vasaros karščius Krautuvė Seredomis ir Pėtnyčiomis 

uždaroma nuo 6 vai. vakare, kitais vakarais atidaryta iki 9 v. vadare

Garsinkites “NAUJIENOSE”

.2: atlLv- ■įaS.A.

RODYKl.fi
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Tikrai 'Unijos 
Darbo

Mes nedaleidžiame, kad Bud- 
weiser Real Hop Malt Syrup- 
«is butų pardavinėjamas su 
kitu kokiu privačiu tabeliu.

ANHEUSER-BUSCH 
sr. louis 

Western Sales Corporation
Distributora Chicago, III. /

■M—B f

KM

Į KLAIPĖDA! | KLAIPĖDA!
Paskutine proga lietuviams

Važiuot šią vasarą tiesiai j Klaipėdą tuo pačiu laivu.

PENKTAS! PENKTAS!
šią vasarą išplaukimas

IŠ AMERIKOS NEW YORKO
Stačiai i

LIETUVOS KLAIPĖDĄ 
Baltiko—Amerikos Linijos

ESTONIALIIVU
9 RUGPJUČIO-AUGUST, 1927

JI S'V VIETOS AGENTAS:
SLTEIKS REIKALINGAS ŽINIAS

PARŪPINS POPIERAS IR PAŠA 
UŽSAKYS VISTĄ ANT LAIVO 

NURODYS KELIĄ I LIETUVĄ

Kainos stačiai j Klaipėda:
Trečia kliasa $107

Turistine III kl. $117

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

$196Turistine

Aukščiau minėtos ekskursijos reikalais kreipkitės pas 
<avo vietinį agentą:

Paul Baltutis & Co. 
Central 2ifg. Diat. 
Jno P. Ewald 
S. L. Kabia n 
Vinc. Milaslewic^ 
Naujienos 
Frank L. Savickas 
V. M. Stulpinas & Co. 
Universal State Bank 
J. J. Zolp 
.Metropolitan State Bank 
VVargin & VVargin

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

Bank
901 West 33rd S t., Chicago, III. 
1112 Weat 35th SU Chicago, III.
841 West 33rd St., Chicago, III.
809 West 35th St, Chicago, III. 
1723 VVest 47th St, Chicago, 111.
1739 So. Halated St, Chicago, III.
726 VVest 18th St, Chicago, III.
3255 
3252 
4559 
2201

535 Mitchel St, Milwaukee, Wia.

So. Halsted St., Chicago, III.
So. Halsted St., Chicago, III.
So. Paulina St., Chicago, III.
W. 22 St, Chicago, III.

ROSELAND BOTTLING 00.
STANLEY SUDENT, Savininkas 

Tel. Pullman 5625
Olselis near-bear, papso, ice creamo ir saldainių. Suteikiam patar
navimą su trokais dėt piknikų ir truck parių. Mes turim penkis 

naujus trokus dėl patarnavimo jums dieną ir naktj.

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

NAUJIENOS, Chicago, Dl 3

| [korespondencijos)
Baltimore, Md.
Mirė Juozas Bulota

savo buvu- 
ir išsikrau-

vaigšto nu-

ietos lietuviams plačiai

tada turės pasekti 
sius rendauninkus 
styti.

Dabar tavorščius
siminęs, kad negalėjo Ameriko
je įvesti raudonąją 
diktatūrą.

bolševikų

principų, 
užėjus 
Juozą: 
ir gar
ki tais.

ži
nomas Juozas Bulota pasimirė 
7 d.‘ liepos. Velionis buvo apio 
12 metų, vedęs, paliko našlę 
ir vieną sūnų apie 12 metų.

Savo laiku buvo veikius so
cialistas, bet tvirtų
matomai, neturėjo, nes 
komunistiškai matini, 
nusirito prie komunistų 
bino Maskvą kartu su 
Velionis buvo apie per šešis

įmetus vietos kriaučių unijos 
[delegatas; per tų laiką jis pa
sižymėjo savo darbuote ne uni

jos labui, bet dauginus saV&i 
politiškai ir saviems tikslams. 

' šalia šito, Juozas įprato į svai
ginančius gėrimus, kas, vietinių 
žmonių nuomone, daug prisi
dėjo prie ankstyvos mirties. 
Tiesa, jis mirė džiovos pakirs
tas, bet jį daktarai įspėjo, kad 
jis turys pamesti svaiginančius 
gėrimus, ir užsilaikyti tinka
mai, kad liga bus išgydyta. Bet 
jis to nepaisė ir da labiau pa
sidavė munšainui, tas ir pagul
dė į grabą da be laiko.

Nors velionis skelbėsi save 
bevelniu, bet atėjus valanda: 
mirties, moterėlės pašaukė vie 
tos kunigą, kuris davė religi
jas aliejaus pateptas ir nusiun
tė į dangaus karalystę. Sako, 
kad tai-kitų buvęs prikalbintas, 
bet vistiek jei butų buvęs tvir 
tos valios žmogus su įsitikini
mais, tai ir mirties valando. 
butų galėjęs savo įsitikinimus 
apginti, neišduodamas laisva- 
manybės principų. Apie šitą 
turėtų kiekvienas laisvų pažiū
rų žmogus rimtai pagalvoti, 
kad galėjus apsisaugoti nuo to
kios amžinos paklaidos ir nepa- 
silikus minių akyse veidmal- 
niu. .

Liepos 11 d. velionis palaido
tas su bažnytinėmis 
mis 
kur

Antras tavorščius 
les kazarrnes. Tos 
pirmiau nešdavo didelį pelnų, 
bet dabar jos stovi) apituštės 
ir tik tavorščius visuomet sėdi 
ant porčių ir parėmęs galvą 
dūmoja, kad butų labai gerai, 
kad) iš Chicagoa ir Brooklyno 
atvyktų 
kurios
diktatūrų ir 
užpildytų jo 
Omahos išvytų visus socialbur- 
žujus ir kitus tavorščiams ne
patinkamus tvarinius, 
tai esu butų tikras rojus.

turi dide- 
kazarmės

raudonosios armijos, 
įvykintų bolševikišką 

raudonarmiečiais 
kazannes, o iš

Tada

toks,Trečias tavorščius yra 
kuris savo neprausta burna ge
rai moka keikti socialistus ir 
visus kitaip manančius žmo
nes. Bet kada tas keikūnas įsi
karščiavęs nueina į smuklę, 
tai pradeda naminėlę taip 
traukti, kad net užmiega smuk
lėj. O musės, taip kaip bičių 
spiečiai apie jį tik suka.

Ketvirtas tavorščius, nesu
laukdamas didesnes armijos 
Omahoj, išdūmė Chicagon, pa
likdamas visų savo šeimynų, 
kad padidinus Vilnies armiją.

Penktas tavorščius yra mul
kis diplomatas ir streiklaužis. 
Jis sakosi rašysiąs j Vilnį ko
respondencijas tol, kol išvy
siąs iš So. Omahos visus social- 
buržujus. Bet omahiečiai tik 
juokiasi iš jo ir pranašauja, 
kad neužilgo jis gal vėl lys į 
bakskarį.

apeigo- 
ant katalikiškų kapinių, 
ir ilsėsis amžinai.

— Bevelnis.

So. Omaha, Nebr
Komunistų vargai

šeštas tavorščius tik abėcėlę 
težino, bet kada tavorščiai nori 
kokio paliudijimo, taį visuo
met vartoja jo pavardę. Jis tam 
nesipriešina ir leidžia savo pa
vardę vartoti, nors jis nemo- 
kaj rašyti ir nežino kas para
šyta tame popiefyje, kur jo 
parašas padėtas. ‘

Mes, So. Omahos lietuviai, 
savo kolonijoj turime šešis la
bai “chrabrus” tavorščius, apie 
kuriuos, manau, bus ne pro 
šalį parašyti keletą žodžių, bent 
apie jų dabartinį gyvenimų.

Vienas tavorščius sumanė nu
sipirkti iš i>ios K. Uvikienės 
didelj mūrinį namų. Jis su na
mo savininke padarė dokumen
tą lę sutartį ir pasižadėjo su
tarties nelaužyti. P-ia Uvikie
nė gi yra sena, žila moteris. Ji j kirptos.

So. Omahos progresyviai lie
tuviai turėjome ir vadų. Bet 
jis) jausdamas kaipo vadas ir 
galiūnas nuėjo pas Komos agen
tų ir be armijos žinios padarė 
sutartį, kad visi progresyviai 
lietuviai ateitų į Romos’ agen
to tvartų ir jiems visiems nu
kirptų vilnas. Bet tas planas 
nuėjo niekais, nes vadas) liko 
be armijos, o Romos agentas 
nesusivarė į savo tvartų prog
resyvių ir jų viluos liko ne-

jis aprašė jo vestuves. “Vilnies” 
gi korespondentą labai giria 
už tų pačių vestuvių aprašymą. 
Todėl našlys, nors ir nuėjęs jo 
keikton bažnyčion, visgi sim
patizuoja tavorščiams ir pri
klauso prie jų, ALDLD. 95 kp.

Lakštingėlė.

Mrs.
Yards 4951

Anielia Jarusz-Keushillas
AKUSERKA

3252 So. Halsted St.

Motęrys ir mergi

nos kreipkitės ru 
reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai 
;u pagal

Viršuj Universal
State Bank

Tel. Boulevard 6487
4619 So. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
Kenwood 1752

Praktikuoja 20 metų

Greita, saugi pagelba
Labiausiai skaudami komai nustoja 
tuoj skaudėje uždėjus Dr. Scholl’s 
Zino-pads. Jie pataiko j komų 
priežastį—spaudimą ir trinimą če- 
verykų. Štai kodėl jie išgydo ant 
visados. Jei nauji čeverykai daro 
nesmagumo, Zino-pad prašalins 
tuoj.

Dr. Scholl’s Zino-pad yra ploni, su 
gyduolėmis, antiseptiiki, apsaugojant!. Nftra 
skystimo, nėra rišiko, nėra baderio. Sau- 
Xios. tikros, greitos pasekmCs garantuoto*, 

ptiekose ir ceverykų krautuvėse.

1)1 Scholl’s
Zino-pads

4 Uždekit vien* ir akavsrtaa pranyks

KORNAI
Dr. A. K. BLUMENTHAL 

«"TOMi:STKIST

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKU6ERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

Tel. Yards 1119

Baigusi akuše
rijos 
ilgai praktika 
vusi 
vanijos 
bučiuose. 
Dingai 
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

kolegiją;

Pennsyl- 
)il<on- 
Sąži- 

patar-

< *

S,

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paulina St, Chicago, III.

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių (tempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679Guldren

Cistom
tyfor

3

*

'MOTINOS: — Fletcher’s 
Castoria yra maloni, ne
kenkiantis pavaduo t o j a s 
Castor Oil, P a r e g o r i c, 

Teething Drops ir Soothing Syrupo, specialiai prirengtos dėl • 
nešiojamų kūdikių ir vaikų visokio amžiaus.

Apsisaugojimui imitacijų, žiūrėkit 
Nurodymai ant kiekvieno pakelio, 
jas. 

____ „<• --- -------------------- -

šio parašo, 
Gydytojai visur rekomenduoja

JOHN KUCHINSKAS ir BALYS F. MASTAUSKAS praneša visuo
menei, kad nuo Liepos (July) 1 d., 1927, abudu turės savo ofisą vie
noj vietoj ir iš vieno praktikuos advokatystę, būtent, vedimą visokių 
provų-bylų (visuose teismuose), egzaminuos abstraktus ir kitokius 
nuosavybės dokumentus pirkime ar pardavime namų, lotų ar biznių; 
taipgi darys visokius legališkus dokumentus, raštus, kontraktus ir 
suteiks patarimus (rodąs) kiekvienam reikale.

Ofiso antrašas:
2221 West 22nd Street

Telefonas Canal 2552
VALANDOS ndo 9 ryto iki 8 vakare, Seredoms ir Pėtnyčioms 

nuo 9 ryto iki 6 vak., Nedėlioms nuo 11 ryto iki 1 po pietų.
Su visais reikalais prašome kreiptis virš minėtoms valandoms ir 

gausit tikrą ir teisingą patarnavimą visuose reikaluose.
j

Lietuviai Advokatai

(vairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avė.

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartj

DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

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

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

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

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

(Dienomis: Canal
Telefonai: \ 8110. Naktį

j South Shore 2288
’ Boulevard 4186

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

manė, kad namų pasisekė par
duoti ne kokiam sukčiui, bet 
tavorščiui, svieto lygintojui, 
teisybės skelbėjui, tai viskas 
bus gerai. Bet ji labai klydo.

Kada tavorščius pasijuto na
mo savininku, tai tuoj paskel
bė diktatūrų savo rendaunin- 
kams ir jiems visiems pakėlė 
rendų. Rendauninkai tokiai dik
tatūrai pasipriešino. A. Poškus 
titojau sustojo pardavinėti mė
sų) ir uždarė) biznio duris. Jo
nas Papika taipjau išsikraustė. 
Tavorščius tada pamate, kad 
tas jo didelis namas lieka tuš
čias. liet nieko nedarė. Jis ne
dirbo ir buržuaziški pinigai iš
sibaigė. Tada jis nustojo mo
kėti pirmus ir antrusį morgi- 
čius. Kada p-ia K. Uvikienė, 
gyvenanti Cbicagoje, sužinojo, 
kad jos parduotas namas neuž
ilgo pereis | bankieriaus ran
kas, tai jai net plaukai atsisto
jo ant galvos. Ji skubiai atvy
ko į Omalių gelbėti/ savo ant
rus morgičdus. Sugrįžusi namo 
ji sužinojo, kad tavorščius ne
bemoka jai ir bankui jau 19 
mėnesių. Ji pareikalavo, kad 
tavorščius už nepildymų sutar
ties išsinešdintų 
ir nuo birželio 
viršų. Tavorščius

vakarų eidamas gatve 
barnį ir pamačiau,

Vienų 
užgirdau 
ka<| jauna pora pešas. Vyras 
prašo iš moters $80, o moteris 
sakosi neduosianti tų pinigų. 
Pažengus keletu žingsnių 
bėga sena davatka ir ima 
šakoti visaip niekindama 
jaunų moterį, kad ji esanti 
kia, tokia, su kitais vyrais
siimanti ir t. t. Įspėjau, kad ji 
ne dėlto su savo vyru pešas, 
o de} pinigų. Davatka nuleidoi 
galvų ir nuėjo savo keliais gal 
galvodama kokius naujus pra
simanymus paleisti.

pri
lo
tą 

šio- 
už-

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn St, Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

sas
4729 So. Ashland Avė, 2 lubos 

Chicago, 111.
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
Tei. Midway 2880

Omahoj darbai labai prastai 
eina, ypač skerdyklose. Patar
tina kitų miestų darbininkams 
nevažiuoti’ .darbo ieškoti Oma
hoj, nes darbų rasti bus sunku.

Pas mus oras labai mainosi. 
Kelias dienas būna šilta, o pas
kui vėl atšųla, kad vakarais 
reikia net ploščių užsivilkti. 
Seni gyventojai labai stebis 
tokiu oro nepastovumu. Dabar 
pas mus labai daug serga ir 
miršta išmonių, gal dėl tokio 
nepastovaus oro.

K.JURGEUONIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearbom 27S4 
Valandos nuo 9:80 iki 2:80 vai.

Ęridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

Po pietų nuo 8:80 iki 8:00 vai. vak. 
Nedėliomis 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 VVest Adams St. Room 1217
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9600
..............  I-

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
' Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir vi šų 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.

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Tel. Pullman 6377

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

John Kuchinskas ir 
Bailys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:00 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčtoj nuo 9 iki 6. 
Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

HARRY LAWRENCE 
ADVOKATAS 

11256 Michigan Avenue 
Telephone Pullman 9278 

Miesto Ofisas 
77 W. Washington StreeĮ 

Telcphone Central 8540

DR. FREDA HIRSCHBERG 
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

11256 South Michigan Avė. 
Valandos: 2 iki 4 P.M. 7 iki 9 P.M, 
apart ketvergo ir subatos vakarais.

Phones: Office Pulman 9278 
Res. Plaza 2222

k

iš jos namo
15 d. užėmė

gi gyvens ta- Vienas našlys žada provoti 
me name dar iki rugp. 5 d., o “Naujienų” korespondentų, kam
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ANGLŲ-RUSŲ DARBININKŲ RYŠIAI NUTRUKO.

Tarp Anglijos ir sovietų Rusijos ne tik nutruko dip
lomatiniai santykiai, bet suiro ir darbininkų “bendras 
frontas”.

Anglijos darbininkai, kaip žinoma, jau senai buvo 
užmezgę artimus ryšius su Rusijos darbininkų profesi
nėmis sąjungomis. Anglai stengėsi įtraukti rusų sąjun
gas į unijų internacionalą, ir tuo tikslu buvo įsteigtas 
tam tikras “anglų-rusų vienybės” komitetas, kuris per 
spaudą ir darbininkų organizacijose vedė propagandą už 
Vakarų Europos darbininkų susivienijimą su Rusijos dar
bininkais.

Tas “vienybės” komitetas dabar suiro, kadangi ru
sai nutarė iš jo išeiti. O rusai padarė tokį nutarimą dėl 
to, kad jie įsitikino, jogei su anglais nebus galima atsiek
ti to tikslo, prie kurio jie ėjo.

Rusijos profesinių sąjungų vadams tikrenybėje rū
pėjo ne susivienijimas su vakarų Europos darbininkais, 
bet jų suskaldymas. “Vienybės” obalsiu jie dengėsi tik
tai tam, kad lengviau butų prieiti prie Europos darbinin
kų organizacijų.

.Jeigu rusai butų tikrai geidę vienybės su darbinin
kais, priklausančiais unijų internacionalui, tai jie butų 
patys įstoję į tą internacionalą. Bet stoti į unijų inter
nacionalą jie atsisakydavo kiekvieną kartą, kai jiems bū
davo daromas toks pasiūlymas. Jie, mat, nenorėjo lik
viduoti savo “raudonąjį profintemą”, kuris yra niekas ki
ta, kaip komunistų internacionalo šaka.

Rusai reikalavo, kad unijų internacionalas “susivie
nytų” su bolševikišku “profinternu”, kaip lygus su ly- 
gium.

Visos darbininkų unijos vakarų Europoje tokiam ru
sų reikalavimui priešinosi. Tik anglai jį rėmė.

Dabar tečiaus ir anglai nusigręžė nuo rusų.
Kai sovietų diplomatiniai atstovai buvo išguiti iš 

Londono, tai rusų profesinių sąjungų vadai mušė tele
gramą Anglijos darbininkams, reikalaudami, kad kuo- 
umiausia susirinktų “anglų-rusų vienybės” komitetas. 
Anglai nesiskubino į tą telegramą atsakyti, o kai, paga
liau, jie atvyko į Berliną pasikalbėti su rusais, tai jie 
(anglai) pareiškė, kad į Maskvos piešiamą karo baubą 
jie netiki ir todėl nematą roikalo karščiuotis.

Po to rusai išleido atsišaukimą “per Anglijos darbi
ninkų vadų galvas” į Anglijos darbininkų unijų mases. 
Šitame atsišaukime Anglijos darbininkų unijų vadai vi
saip išniekinami ir išdergiami. Rusai apšaukia juos “iš
davikais”, “imperialistų pastumdėliais”, “buržuazijos 
tarnais” ir t. t.

Tuo budu “vienybė” pasibaigė atvira kova.
Pats “anglų-rusų vienybės” komitetas formaliai dar 

nėra panaikintas. Bet jisai jau negyvas, ir gal būt nie
kas nenorės jo nė laidoti.

Taip iš didelių Maskvos svajonių apie Anglijos dar
bininkų užkariavimą ir visos Europos darbininkų suskal
dymą išėjo muilo burbulas. Nepadėjo bolševikams nė tai, 
kad jie, atimdami kuone paskutinį duonos kąsnį Rusijos 
darbininkams, siuntė milionus dolerių “aukų” Anglijos 
mainieriams.

Pinigais, mat, galima nupirkti ktfi kuriuos atskirus 
žmones, bet negalima nupirkti visą darbininkių klasę.

“ŠVENTAS RAŠTAS”.
Chicagos Universitetas rengiasi spausdinti Senojo

Testamento vertimą, padarytą iš senovės žydų, hebrajų, 
kalbos. Vienas vertėjų, prof. Theophile J. Meek, Toron
to universiteto, sako, kad daug raštų, iš kurių sudaryta 
Biblija, yra įvairių pagoniškų tikėjimų liekanos.

Taip, garsioji karaliaus Saliamono Giesmių Giesmė 
buvusi, pasak to profesoriaus, paimta iš senoviškų Tam- 
muz-Istar apeigų, kuriomis Palestinos gyventojai kas
met švęsdavę gamtos atgimimą. Šitą pagonišką gamtos 
garbintojų giesmę žydų “šventraščio” gamintojai, pusė
tinai iškraipę, pavertė “Saliamono giesme”; krikščionių 
rašytojai paskui, kartu su kitomis religinėmis žydų pasa
komis, įdėjo ją į savo “šventąjį raštą”.

Tuo budu iki šių dienų krikščionys, kaip šventą daik
tą, garbina tai, ką buvo sudėstę savo dievų garbininmui 
senovės pagonys.

Apžvalga
DARBININKAI — “DARBI

NINKŲ IŠDAVIKAI”!

Riaušes Vienoje, žinoma, da
vė progos bolševikuo j ančiai 
spaudai pašūkauti apici “prole
tariato revoliuciją” ir “išdavi
kus socialistus”. Vienas tos 
spaudos organų, pav. fabrikuo-

“Dešinieji socialistų vada 
tuojaus norėjo numalšinti 
darbininkus. Pradėjo šaukti 
darbininkus ‘prie tvarkos’. 
Bet darbininkai, atakuodami 
valdžios namus, pradėjo šauk
ti ant socialistų vadų: ‘Išda
vikai! Neištikimi darbininkų 
klasei! Užbaigta su jumis! 
Musų dienos atėjo!’ Sakoma, 
minia apmušė nekuriuosj iš
davikus socialistų vadus.”
Toliaus, tas pats “raudonas” 

laikraštis pasakoja, kad Austri
jos socialistai dėjo visas pastan
gai sulaikyti darbininkus nuo 
sukilimo ir kad jie net pasiun
tė savo Respublikos Gvardiją 
Didėti policijai malšinti mi-
nias.

šitais šmeižtais reikėtų pik
tintis, jeigu jie neimtų perdaug 
juokingi.

Komunistų organas nori įti
kinti publiką, kad Austrijos 
{••ostines darbininkai norėjo įvy
kinti sukilimą, bet tam pasi
priešino socialistai. Kas gi to- 
l;i buvo tie darbininkai, jeigu 
socialistai jiems priešinosi?

Vienoje, reikia žihoti, beveik 
visi darbininkai yra socialistai. 
Tddei yra nesąmone p&sakoti, 
kad tenai darbininkai vadino 
socialistus “išdavikais”.

Jeigu tiesa, I kad iš minios 
buvo girdot tokių idiotiškų 
šauksmų prieš socialistus, kaip 
1 asakoja bolševikų spauda, tai 
i eikia manyt, kad į tą minią 
buvo įsimaišę kokie nors pro
vokatoriai — fašistų arba ko
munistu. ♦

Tik provokatoriai galėjo kur
styti darbininkus ir prie “suki- 
Hmo”.Nes sukilimą daryti to
kiose sąlygose, kuomet tam 
\ ra priešingi beveik visi orga
nizuoti darbininkai, — butų 
tikra beprotyste.

Ir ko šioje valandoje galėtų 
Austrijos darbininkai atsiekti 
sukilimu? Tiktai to, kad šalies 
\ iduje kiltų pilietinis karas, o 
iš oro butų padaryta svetimų 
valstybių (Rumunijos, Vengri
jos, fašistines Italijos ir t. t.) 
ginkluota intervencija.

LIETUVOS VALDŽIA 
KONSTITUCIJA

IR

Darbininkas” 
keitimų 
valdžia 
Londo- 
tas su-

So. Bostono 
f-ako, kad konstitucijos 
sumanymą Lietuvos 
paskelbusi anglų kalba 
1 e. Esą stebėtina, kad 
manymas dar nepasirodęs laik- 
1 aščiuose, kuriuos skaito Lietu
vos žmonės.

“Reikia vienok pripažinti”, 
pastebi Šv. Juozapo sąjun
gos organas, “kad Voldema
ro valdžiai netrūksta savotiš
kos logikos. Cenzūra padarė 
iš Lietuvos laikraščių lapu
kus be opinijos apie Lietu
vos politinę padėtį. Išskyrus 
‘bepartinės partijos’ organus 
kitų laikraščių redaktoriams 
valia tik komentuoti įvykius 
Kinijoj, Rusijoje, J. Valsti
jose... ir Timbuktu. Apie 
Lietuvos valdžios politiką — 
arba girk, arba tylėk. Jei 
nenori užčiaupti savo redak- 
toriškos gerkles, tai įžangi
nio straipsnio vietoje spauz- 
dink.... cenzūros ukazo pa
ragrafas. Aišku tad, jei ne
valia kritikuoti kitų valdžios 
darbų, tai juo labiau neva
lia kritikuoti jos konstitu
cijos keitimo projektą. Ergo 
kokiems galams tą projektą 
da laikraščiuose spauzdinti?

“Logika, ar ne?”
Iš tiesų, tai savotiška “tau

tiška” logika. Bet “Darbinin
kas” tai visai mc logiškas. Da-

bar jisai vis pirštu l>ado Vol
demarą, kad pastarasis cenzū
ros ukazais suvaržė spaudos 
laisvę Lietuvoje. O ar čia senai 
pats “Darbininkas” tokią prie
spaudą visomis keturiomis rė
mė?

A. Puškinas

Verti 
J. Montvila

Jeigu smetoninę valdžią rei
kia peikti už tai, kad ji liur- 
biškai elgiasi net su| krašto 
konstitucija, tai kodėl juozapi- 
nis laikraštis gyrė smetoninin- 
kus, kuomet jie sutrempė Lie
tuvos konstituciją, smurtu nu- 
versdami teisėtą valdžią?

PIKIŲ . g 
DAMA *

(Tąsa)

“Esu įsitikinus, —rašė ji— Hermanas nerimavo, kaip tig-
kad užmanymai jūsų geri, ir/gras, laukdamas nustatyto lai- 
kad savo neapgalvotu pasielgi- ko. Dešimtą valandą vakare, jis 
mu, nenorėjot manęs užgauti; jau stovėjo prie grafienės namo, 
bet mudviejų pažintis, netaip ( Buvo biaurus oras: vėjas 
turėtų prasidėti. Grąžinu jums staugė, snigo didelėmis drėgno 
jūsų laišką ir tikiuosi, kad atei
ty neturėsiu priežasties skųs- 
ties jūsų manęs negerbimu, ku
rio nesu užsitarnavusi.”

Kitą dieną pamačius einantį 
Hermann’ą ji pakilo, išėjo salėn 
ir atidarius langelį išmetė laiš
kelį gatvėn.

Herman’as pribėgo, paėmė jį

sniego gniužėmis, žiburiai men
kai švietė, gatvės buvo tuščios.

Retai praeidavo pro šalį į 
švarką įsitraukęs žmogelis.

Hermanas stovėjo, nei sniego, 
nei vėjo nejausdamas.

Galop grafienei padavė karie
tą. Hermanas matė, kaip išne
šė ant rankų į sabalo kailius

Durys užsidarė ir karieta sun
kiai nuriedėjo per minkštą snie
gą.

šveicaras uždarė namo duris.

ir įėjęs į netoli esančią cukrai^ įvyniotą senutę, paskui kurią, 
lę, atplėšęs laišką jis rado savo 1 galvą apsikaišiusi, prabėgo jos 
laišką ir Lizos atsakymą. To jis• auklėtinė.
ir tikėjosi. Savo intriga užim
tas jis parėjo namo.

Trims dienoms po to praėjus, 
jauna mergaitė iš madų krautu
vės, atnešė Lizai laišką. Many- • Prie pustuščio namo vaikštinėjo 
dama, jog tai bus reikalavimas 1 Hermanas; priėjo jis prie žibu- 
grąžinti skolą, Liza jį neramia* | rio, dirstelėjo laikrodin: buvo 

buvo jau dvidešimt dvyliktos.
Kada rodyklė rodė lygiai pusę 

dvyliktos, Hermanas įžengė į 
puikiai apšviestą grafienės na
mą. , ' ‘ ,

šveicaro nebuvo. Užlipęs laip
tais, Hermanas atidarė prieš
kambario duris ir pamatė kėdėj 
bemiegantį tarną.

Lengvu ir tvirtu žingsniu 
Hermanas praėjo pro jį. Salė ir 
svečių kambarys buvo neap
šviesti, tik iš prieškambario 
lempos šviesa šiek tiek juos bu
vo apšvietusi. Hermanas įėjo 
miegamąjin.

Apsitrynę, nudėvėtos štofo Įve
dės ir divonai, su pūkų pagalvė
mis, liūdnoj simetrijoj stovėjo 
prie kinų apmušalu 
sienos.

Sienoj kabojo du 
m-me Lebrun paišyti 
Viename jų raudonavo, apie ke
turiasdešimt metų vyras, švie
siai žaliu mundiru su žvaigžde.

Kitam jauna gražuolė, sušu
kuotais smilkiniais. Visuos kam
puos matėsi piemenėlių stovy- 
los, darbas žinomo Leroy; dė
žutės, ruletkos, vėdyklės ir kiti 
moterų žaislai, išrastieji pabai
goj šio amžiaus, drauge su Mon- 
galfiero rutuliu ir Mesmerio 
magnetizmu.

Hermanas užėjo už uždan
galų. Už jų stovėjo maža gele
žinė lova, dešinėj durys į kabi
netą, kairėj į koridorį. Herma
nas atidarė duris į koridorį ir 
pamatė siaurus laiptus, vedan
čius į auklėtinės kambarį. Bet 
jis sugrįžo ir įėjo į tamsų kabi
netą. Laikas slinko pamažu. 
Visur buvo ramu. Svečių kam
bary laikrodis išmušė dvyliką. 
Kituos kambariuos laikrodžiai 
vienas paskui kitą, tą patį pa
kartojo—ir vėl viskas nutilo.

Hermanas stovėjo prisišliejęs 
šalto pečiaus. Jis buvo įamus, 
jo širdis plakė Vienodai, kaip 
ir kiekvieno žmogaus, pasiren
gusio ką nors pavojihgO, bet rei
kalingo, padaryti!

Laikrodžiai išmušė pirmą ii’ 
antrą ir jis išgirdo karietos bil
desį.

NaHw subruzdo. Sulėkė tar
nai, pasigirdo balsai ir namas 
tapo apšViestAS. I hiiegataąjį 
įbėgo trys kambarinės ir vos 
gyva grafiėhė atsisėdo kėdėn. 
Hermanas per plyšį žiurėjo. Li- 
ža praėjo pro jį. Herttiahafc 
girdėjo žingsnius jai laiptai^ be
lipant. "

Jo širdy atsiliepė balsas pana-

atplėšė. Bet štai ji pažino Her
mano parašą.

, —Jus apsirikote, —tarė ji —
.laiškelis tas ne man!

—Ne, tai jums, malonėkite 
perskaityti—drąsiai atsakė mer
gaite.

Liza dar kartą perbėgo akimis 
laišką.

Hermanas reikalavo pasima
tymo.

—Negali būti — tarė Liza — 
išsigandusi staigaus reikalavimo 
ir priemonės jo pavartotos—tai 
rašyta turbut ne man. Ir su
plėšė laiškelį į smulkius gaba
lėlius.

—Jeigu ta> buvo ne jums, kam 
jus suplėšėte; aš bučiau grąži
nusi jo padavėjui.

Lizai nepatiko mergaitės pa
stebėjimas ir ji užsigavus tarė: 
—man daugiau jokių raštelių ne
neškite. O atsiuntusiam šį raš
telį, praneškite, kad jam turi bū
ti gėda...

Bet Hermanas nebojo.
Liza kasdien gaudavo nuo jo 

laiškus, tai vienokiu, tai kitokiu 
budu. Dabar jis ne vertimus iš-1 
vokiečių romanų rašė bet aist
ros įkvėptas, savo meilę link 
jos reikšdamas.
Liza jau ir nemanė juos atgal 

siųstieji gėrėjosi ir džiaugėsi 
jais, pradėjo į juos atsakinėti, 
vis ilgesniais ir malonesniais sa
vo laiškais.

Galų-gale jt išmetė jam per 
langą sekančio turinio laišką: 
“šiandien*** balius. Grafienė 
išvažiuoja. Ligi antros mes bu
sim tenai. Jums yra proga su 
manim viena pasimatyti. Grafie
nei išvažiavus, jos žmonės, be- 
abejo, išsiskirstys, name pasiliks 
tik šveicaras, kuris paprastai 
būna savo kambarėly. Ateikite 
pusę dvylikos. Eikite tiesiog 
laiptais..

Radę ką nors prieškambary, 
paklauskite, ar namie grafienė, 
jums pasakys—ne—ir jums 
tada nebus kas daryti kitaip, 
kaip išeiti.

Bet, greičiausia, kad jus nie
ko nerasite.

Mergaitės-tarnaitės būna sa
va kambariuose. IŠ prieškam
bario eikite kairėn. Miegama
jame už uždangų pamatysite 
dvejas mažas dureles: vienas 
dešinėn, kitas kairėn. Dešinės 
veda kabinetaan, į kurį grafienė 
niekad neužeina. Kairėsės dure
lės, veda koridoriun, iš čia, siau
ri laiptai, kuriais ir ateisite ma
no kambarin.”

apmuštos

Paryžiuj 
portretai.

—Ar jus galit nurodyti man 
as tris ištikimas kortas? tęsė 

toliau Hermanas.
Grafienė tylėjo. Kam jums 

saugoti tą paslaptį?
Gal ainiams? Jie ir be to tur

tingi, pinigų nesuskaito. Palai
dūnui—nė jūsų trys kortos ne
padės. Kas nemoka tėvų pali
kimo taupyti, elgeta ir mirs, ne
žiūrint į jokias demono pastan
gas. Man jūsų trys kortos — 
nežus. Na!..

Jis kiek stabtelėjo ir nekant
riai laukė atsakymo. Grafienė 
tylėjo. Hermanas puolė jai po 
kojų, maldaudamas: Jeigu kada 
nors jūsų širdis turėjo meilės 
jausmą, jeigu jus dar atmenant 
jos kilnumą, jeigu jus nors kar- 

vv, tą pravirkote pamatę naujagi-
žvakes išnešė; kambary žibė- sūnų; jeigu kas nors žmogiš- 

jo tik lampada. Išgeltus sėdėjo 
grafiene, nudribusias lupas 
tampydama, dešinėn kairėn lin
guodama.

Savo drumstomis akimis ji 
išrodė visai negalvojanti, taip, 
kad žiūrint į ją, galima buvo 
pamanyti, kad tasai jos lingavi
mas kilęs ne iš jos noro, bet ačiū 
joje paslėpto galvanizmo veiki
mui.

Staiga tasai miręs veidas ne
apsakomai persimainė. Lupos 
nustojo krutėjusios, akys atgi
jo: prieš grafienę stovėjo ne
pažįstamas vyriškis. Nebijoki
te, dėl Dievo, nesibijokite!— ta
rė jis tyliai. Nieko pikta jums 
nenoriu padaryti, tik vienos ma
lonės prašyti atėjau.

Senė tylėdama žiurėjo j jį ir, 
rodos, negirdėjo.

Hermanas pamanė ją kurčią 
esant ir pakartojo savo žodžius, 
prie pat ausies nusilenkęs. Se
nė vis tylėjo.

“Jus galite — tęsė Hermanas 
—suteikti mano gyvenimui lai
mę ir tas jums nieko nekainuos; 
aš žinau, kad jus galite tris kor
tas iš eilės atspėti.” Hermanas 
nutilo. Grafienė, rodos, suprato, 
ko iš jos norima ir rodos, ieš
kojo žodžių, kad atsakyti:

—tai buvo tik šposas— galų 
gale tarė ji,—prisiekiu, kad tai 
buvo tik šposas.

Nekrėskit juokų — piktai ta
rė Hermanas. Ar atmenat čap- 
lickį, kuriam padėjot atsilošti? 
Grafienė matomai apsiniaukė. 
Jos bruožai rodė didelį dvasios 
neramumą, bet ji tuojau vėl 
nieko nejautė.

šus į sąžinės graužimą ir vėl nu
tilo.

Jis suakmenėjo. Grafienė sė
dėdama prieš veidrodį pradėjo 
nusirėdyti. Atsmaigstė kepurę, 
nuėmė nuo jos žilos, trumpai 
nukirptos galvos išpudruotą pa
rūką. Segtukai kaip lietum lijo 
aplink ją. Geltoni, sidabru siu
vinėti rūbai, nukrito po jos su
tinusių kojų.

Hermanas buvo biauriausių 
jos tualeto paslapčių liudininku. 
Galop grafiene liko nakties rū
buose, kuriuose jau netaip 
šlykščiai atrodė, šie rūbai ge
riau atatiko jos senatvei. Kaip 
ir visus senus žmones ją kanki
no nemiga. Išsirengus ji atsi-' 
sėdo kėdėn prie lango ir išsiun
tė kambarines.

ko plakė jūsų krūtinėj, prašau 
jūsų, išklausyti manęs, atideng- 
kite man jūsų paslaptį, kas jums 
jinai?... Gal būti ji surišta su 
didele nuodėme, su amžinosios 
laimės netekimu, velnio sutarti
mi... (Bus daugiau;
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kit — nesigailėsi!.

Prenumerata metams ----  $2
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Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel Boulevard 5913

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

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

Res. 3201 So. Wallace Street

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

4910 So. Michigan Avė 
Tel. Kenwood 5107
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9 iki 12. 1 iki 3 dieną 
ir 6:30 iki 9:30 vakare
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Dr. A. J. KARALIUS
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Tel. Boulevard 2160
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Vhlnndds: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. BrUnsvvick 4983.
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Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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. Mapk*wood Av.
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CHICAGO, ILL.

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

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

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

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 S’o. Western Avė.
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I nuo 9 iki 11 v. ryto 
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4645 So. Ashland Avė. 
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Res. 6600 So. Artesiąn Avė.
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DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Perspėjimas pėstininkams

signalų, vaduokitės sveiku pro
tu. Niekuomet nemanykite, kad 
šoferis arba vežikas sustos ir 
leis jums pereiti. Bukite tikri, 
kad nėra pavojaus, kitaip 
kitę kol pravažiuos.

Dabodami savo saugumą 
dėkite policijai sumažinti
binantį skaičių mirčių ir sužei
dimų gatvėje. '

vaduotoji), šiokiu ar tokiu bū
du, bet jus turite gauti reika
lingus ultraf violetinius spin
dulius.

lau-

pa-
sre- Tarp Chicagos 

Lietuvių
Michael Hughes, 

Policijos viršininkas.

Nuo liepos 12-tos iki liepos 
15-tos dvylika žmonių buvo už
mušta ir 278 sužeista Chicagoj 
automobilių ir trokų nelaimėse. 
Iš to skaičiaus aštuoni užmušti 
ir 129 sužeisti buvo pėstinin
kai.

Ugniagesių departamento ir 
policijos viršininkai rengiasi 
paskelbti griežtą “kovą” tiems 
automobilistams, kurie palieka 
savo automobilius gatvėse, ypa
tingai prie kopėčių pabėgimui 
nuo gaisro ir prie vandens 
pumpų. Rengiamasi bausti sun
kiai kiekvieną ai:*<nubilio sa
vininką, kuris nusižengs kalba
miems patvarkymams.

Šios skaitlinės rodo nebo i an
tį neapsižiūrėjimą pėstininkų 
ir nepaisymą savo saugumo.

Milžiniškas judėjimas, veži
mų gatvėse turėtų būti perser
gėjimu pėstininkui visuomet 
būti sargyboj.

Lipdami iš gatvekario, visuo
met persitikrinkite, kad atva
žiuojantys vežimai sustos. y Vi
suomet sustokite ir pažvelgė
te j abi pusi pirma negu eisi
te per gatvę, šimtai nelaimių 
galima butų išvengti, jei pėsti* 
ninkai vietoj nebojimo varino-; 
tusi atsargumu.

Niekuomet neikite 
gatvę, vežimui jus pralenkus, kantai 
neapsižiureję gerai ar iš buvo pasklydę pranešimų, jog 
priešakio neatvažiuoja koks ve- orkestrą tapsianti visai paleis- 
žimas. Visuomet eikite skersai ta. Paskutinės betgi žinios sa- 
gatvę nuo artimiausio kampo, ko, kad derybos tarp muzikan- 
Viduris bloko visuomet grumo- tų ir kompanijos, palaikančios 
ja pavojumi. 'orkestrą, prasidėjusios išnau-

Signalai gatvėse privalo bu-’jo. Tikimasi, kad pavyks su- 
ti pildomi praeivių. Jei nėra sitaikyti.

Galvokim ų darbininkai ir 
samdytojai sutiko savo ginčus 
dėl darbo sąlygų pavesti tre
čiųjų teismui 
ninkus atstovaus teisėjas Scan
ia n, o samdytojus kompanijos 
inžinierius McLlraith. Jiedu iš
rinks trečią teisėją.

Leidės 
šarap! 
baisa,

ir įlžentelmonai 
Kipšui duokite viet. 

lai jis ką paporys.

kalba apie Šarkio

Il

suVisi
& fllf kumšty iks. Danelis

•i' liivių deda didelius pinigus, 
didelius bel us už Šarkj-žukau- 

w s'<i‘L Kipšas heliją už Šarkį.
---- --"------------------------Šarkis numuš Dempsey no vė- 

Airijos vice-prezidentas ir teisingumo ministeris Kevin Chri- liau kaip ketvirtame raunde, 
stoper O’Higgins, kuris tapo nušautas Dublino gatvėj, birželio 10 Šarkis sako, kad jis pafiksis

............ j0 tą “bomą” Dempsį... That’s 
1 right! Sharkey, liek him!i išspręsti Darbi-1einant i bažnyčią. Spėjama, kad jį nušovė respublikonai.

tėvas keletą metų atgal irgi respublikonų liko nušautas.

Charles Limlbergh bus Chi- 
cagoje apie rugpjūčio 15-tą die
ną. v

Del ei to, kad Chicagos Sim-
skersai fonijos orkestros nariai-nuizi- 

reikalavo pridėti algų,

K. Požėla

Susirgo Londone Armour, 
Chicagos1 stokjardų didžiosios 
kompanijos viršila.

Nesenai tilpo laiškas Henry 
Fordo, kuriame jis atsiprašė 

'žydų dėl to; kad jo leidžia
mam laikrašty “The Dearborn 
Independent” buvo atakuojami 
žydai. Bylą prieš Fordą vedė 
Chicagos advokatas ir finansle- 
ris Sapiro. Dabar pasirodo, kad 
Fordas netik turėjo atsiprašyti, 
bei taipgi atlyginti šapirui lė
šas, kurias šis pakelė byloj su 
Fordu. Kai kurie spėja, kad

Naujienų Atletiniame

NIKE
Nedėlioj, rugpjūčio 21,1927

Calumet Grove
Blue Island, III.

I

Šiame Naujienų Atletiniame Piknike Karolis Požėla parodys 
visus savo gabumus. Jis pats dalyvaus ir suorganizuos ristikus, 
kumštininkus, basebolininkus ir kitokius lietuvių atletus. Tuks
iančiai lietuvių iš Chicagos ir ap’elinkių miestelių turės progų dar 
pirmu sykiu pamatyti visus gabiausius lietuvių atletus. O Karolis 
Požėla su jais surengs tokių mandrybių ir navatnybių, kad tūks
tantinės minios lietuvių tik gėrėsis ir džiaugsis. Muzika — šau
niausi. Šokiai — linksmiausi.

Pradėkit iš anksto rengtis i šį atletinį Naujienų pikniką.

NAUJIENOSVisus širdingai kviečia

P-nas Antanas Miliauskas 
išvažiavoFordas sumokėjo Sapirui į su žmona ir vaikai 

$140,000. Tikrai tečiaus nežino-,Vakacijoms nauju savo Lincol- 
ma kiek. '

Užkariavimas saulės
Dr. Herman N. Bundesen,

Sveikatos komisionierius ;
Saulės šviesa yra gyvybės 

šviesa, nes saulės šviesa turi 
kuone magišką jėgą gydyti kai 
kurias ligas.

Saulės šviesa duoda galimy
bes sveikatai šviesti, 
ji gydo tuberkuliozį, 
kūno 
kunui 
saulės

nu. Važinėja po Ameriką. 
Buvo Bnltimorėj, Washin/gto- 
ne, New Yorke. Manė pamatyti 

k Šarkį besi treniruojant — tokį 
Kipšas gavo bevielį telegramą. 
Kol kas dar pp. Miliauskai yra 
vnkncijose.

kadangi 
veikia į 

maitinimąsi ir teikia 
gaivumo ir vikrumo. Be 
šviesos visi gyviai su- 
ir mirtų.
galite turėti saulės svili

namuose. Eksperimentai 
kad paprasta 300 wattų

Jus 
sos 
rodo, 
elektrikinė lempa duoda, ultra 
violetinių spindulių, kurie yra 
tie spinduliai, ką daro įtakos į 
musų kūną.

Geriausias’ būdas gauti sau
les spindulių yra leisti spin
duliams veikti tiesiog į odą. 
Paprastas stiklas neleidžia ult
ra violetiniams spinduliams per
eiti. štai kodėl kūdikiai ne
jaučia gaivinančios saulės spin
dulių įtakos, jei kambarių lan
gai uždaryti. Durnai ore taip
gi sulaiko ultra violetinius 
spindulius pasiekti tas vietas, 
kur jie labiausia reikalingi, 
švarus, be durnų miestelis, kur 
galima naudotis atatinkamai 
saulės šviesa, turi sveikiausius 
kūdikius, mažiausia ligų, že
miausią nuošimtį mirčių.

Kiekvienas asmuo turi gau
ti gerą dožą sveikatos spndu- 
lių kasdien vaikščiodamas lau
ke. Ūkanotam ore užžibinkit di
doką elektrikinę lempą ir gau
site tinkamą saulės šviesos pa-

Kai dabar visi pilni entuziaz
mo dėl kumščiavimosi, tai mu
sų milžinas p. Lukštą, kuris 
laiko svetainę prie 14-tos ir 49 
avenue, sako štai ką: “Aš ge
ras atletas, bakstuotis apsiimu 
su bile kuo. Galite man duoti 
nors ir Petrą Juknį, Leo Nar
butą ir Jurgį Jankauską, o 
pridėčkui dar Jurgį Skaisgirį. 
žinoma, kad čia įvardyti vyrai 
sveria kiekvienas
225 svarų; nekurie gal du 
tiek.

Well, Lukštą žada duoti 
vo svetainę lokiai parodai 
tui. Apart to jis labai pats 
retų ir duotų svetainę 
kokiam nors
Well, reiškia, Lukštas pirmas 
narys. Kipšas — antras. Who 
is next? Klauskite p-ną Lukš
tą arba Kipšą “Naujienose.”

ne mažiau 
syk

sa- 
vel- 
no- 

veltui
atletų kliubul.

Dr. Petras Zalatorius tai tik
rai Ciceroj šienauja. Jis neturi 
laiko nei atskaitos Kipšui iš
duoti iš savo nuveiktų darbų. 
Ir šito daktaras nebūtų Kipšui 
išdavęs, jei daktaras nebūtų 
tajero pametęs. Mat musų gat
vės yra labai volotos ir duo
bėtos.

Cicero daugiausia apl 
daktarai Zalatorius, Biežis 
Šimkus, o taipgi 
das. Jų parašytus 
pildo aptiekoriai 
kauskas, 14 st. ir
Bronis Jankauskas, 15th st. ir 
49th Ct.

(Bus daugiau) — Kipšas.

ir 
Dr. Montvl- 
receptus iš- 

Jonas Mala- 
49th avė., ir

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo prane
šima iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį sav<- 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
21992—Nikodinuii Jaručiui
9272—Antoninai Petreikienei
9265—Juozefai Praniaučienei
9296— Juozapui Mukui
9287 - Stanislovai Navakienei

13018—Jonui| Lankai
9293 Julijonai Likšicnei
9295—Onai Kalinauskienei
9297— Kazimierui Šlepečiui
9298— Rozalijai Adomuitienei 
9292—Kazimierui Jakaičiui I 
9283—Onai Petraitienei

24781—Onai Smuilienei
13016—Geniai Jablonskaitei
23501—Marijonai Šimkienei
23552—Jonui Labinui
23553 —Kaziui Davidaičiui

23555—Pranciškui Kriškui 
23556 -Vincentai Petrauskaitei 
23557—Tarasei žiurienei
23558—Kazimierui Žiurui
23559 Julijai Daunoravičienci
56123- Prane. Strazdauskienei

9315—Jadvygai Nainytei
9318—Teodorai Ližienei

21996 Kaziui Šiauliui
9302—Vladislovui Jovaišui į 
9313—Jonui Vaičaičiui

13026—Kaziui Runzaičiui
9317—Jurgiui Plečkaičiui
9316 Pranui; Idikauskui

22000 Juozapui Malioriui 
13024—Onai TriJonienei
9323—Marijonai DžiuvieneiSSSS3S

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO
1800 So. Ashland Avė.

Valandos:
Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. Nedė- 

lioj nuo 2:80 iki 4:30 po pietį]

REZIDENCIJA: 
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CK A W FORD 1480 
TELEFONAS CANAL 9464

Paatnba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DK. VAITUSH 
OPTHMKTRTSTAH

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

T

25 METŲ PATYRIMO
Pritalkimc akinių dėl visokių akių

Jei kenčiate nuo galvos skaudė
jimo.

Jei skaitant raidės susilieja j daik
tą.

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

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

pritaikymo akinių

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

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Pastebėkit mano iškabas

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vak.

Dabar jau galima pirkti W1LLYS 
KNIGHT ir WH1PPET automobiliai 
is lietuviškos įstaigos. Pas mvs pirk
dami jus gausite gerą patarnavimų 
ir geras sąlygas.

BALZEKAS MOTOR SALES 
4028-32 Archer Avė., CHICAGO, 1LL 

Phone Lafayette 2082

Phone Lafayette 7672

FRANK V. ZINTAK
GENERAL1S KONTHAKTO1UUS

1814-34 W. 33 Placc

A f A

Teodozei Koufowl
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Liepos 18 d., 8:24 v. ryte, 1927, 
sulaukęs 62 m. amžiaus, gimęs 
Kauno rėd., Šiaulių apskr., Pa
pilių parap., Rūdykių kaime, 
paliko dideliame nuliudime 5 
sūnūs: Hipolitą, Kleofų, Wale- 
rian, Mcaczislaiv, Juozapą, 2 
dukteris Kazimierą Wladislovą 
Raudonis ir gimines. Kūnas pa
šarvotas, randasi 4539 South 
Marshfield Avė.

Laidotuves įvyks Ser«xloj, Lie
pos 20 d., 9:30 vai. ryte iš na
mų j širdies Jėzaus Kristaus 
parapijos bažnyčių, kurioje at
sibus tfėdulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas j Resorection kapines.

Visi A. A. Teotozii Kontowt 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikt jam 
paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliudime liekame, z Sunai, 
Dukteris ir giminės. Laidotu
vėse patarnauja graborius Eu- 
deikis. Tel. Yards 1741.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

’!o prašo Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Lietuvis Kent faktorius
Suvertam šviesas ii 
elektros jiegą į nau
jus ir senus namus i 
mainom naujas Ham 
pas į senas; duodame 
ant lengvo išmokėji
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 V. 22nd Street 
f*hone Canal 2591

lj«4857
Eagle Brand yra išaugi
nęs daugiau sveikų kūdi
kių negu kiti visi kūdikių 
maistai.

73aKle/n%
EAGLE BRAND
... CONDENSED M1LK• I . «

a + a
Franciškus 
Kanauskis

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 18 dieną, 5 v. ryto, 1927, 
sulaukęs 37 metų amžiaus, gi
męs Kauno rėdybos, Raseinių 
apskričio, Šilalės parapijos, Mi- 
žučių kaimo, paliko dideliame 
nuliudime dėdę Antaną Rimei
ką, Rozaliją Rimeikienę ir krik
što dukterį Julijoną. Kūnas pa
šarvotas, randasi 540 W. 14th 
St.

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioj, 
liepos 22 dieną, 8:30 vai. ryto 
iš namų j Dievo Apveizdos pa
rap. bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydėtas 
j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Franciškaus Ka- 
nauskio giminės, draugai ir pa- 

.žjstami osat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekitme, Antanas Ri* 
meikis, R. Rimeikienė. Laido
tuvėse patarnauju graborius 
Butkus and Co. Tel. Canal 3161

Tel. Boulevard 4149
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

———— 1

J. F. RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoje

Laidotuvėse ratar- 
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie gralių išdir- 
bystės.

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

SKYRIUS:
8'^8 S. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4063

S, D.
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, 111.
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiuusia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.

T» l. Canal 1271 
ir 2199 

-------------------------------- J

LACHAVICZ



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Humboldt Park
Gražus išvažiavimas

mus 
Kle

bonauja kunigas Vaičiūnas. Ka- 
raendoriauja kun. Linkus, ži
nomas 
tapo įšventintas kun. Gasiunas, 
< *.iceroj ziUMV55* ir i-
sventintas.

Nežinau kaip ten (Iniykftl su
sidėjo, tik vyskupija užsimanė 
kunigą Liukų kelti ant Britl- 
gejMU-to pas pralotą Krušą, 
žn.jiiės subruzdo, ypatnigai 
jaunuomenė, bėgiojo po stubns, 
linko išnašus, bėgo pas vysku
pą. Galop vyskupija palieka 
Linl ų Ciceroj, o Gasiuną kelia 
į 18-tos gatvės apieiinkę.

Surengta vakarienė. Diena 
karšta. Pilna žmonių. Džiaugia
si žmonės Linkti sau pasilaikę, 
klebonas jaučias nesmagiai: 
kaip parapijonai drįso be jo ži
nios ką nors daryli, lysti vys- 
kupijon klebeno nesiklausę.

Kaip jau žinoma, pas 
a rymioniška bažnyčia.

Praeitą sekmadieni, liepos 
17 dieną, Humboldt Parko Lie
tuvių 
puikų 
į taip 
kus.

Politiškas kliubas turėjo 
ir skaitlingą išvažiavimą 
vadinamus Rosellc m IŠ

Reporteriui į šį išvažiavimą 
teko suvėlinti. Jis veikiausia iš
važiavimo vietos butų neradęs, 

katalikų poetą. Nesenai jeigu ne C. Kairio choras. Įlin
dęs į kruinus, reporteris jau 
buvo snausti, kttomul
tuo tarpu miškai pradėjo skam
bėti lietuviškomis dainomis. 
Reporteris pradėjo ieškoti savo 
viengenčių. Ir jisai rado gražų, 
linksmą ir skaitlingą būrį savo 
kaimynu ir pažįstamų.

Diena I 
miškas puikus, švarus ir 
pinutis. Žmonės linksmi, 
tenkinti ir gražiai žaidė, 
sminos ir dainavo. —Rep.

Franci jos vojalistų (monar- 
chistų) vadas ir L’Action redak- 
toriils I^’or’i kuris liko

, nuteistas kalėjimai) už apšmei
žimą taksikabo šoferio sąryšž 
su mirtim jo sūnaus Phillippe.

1 Kada atėjo policija jį suimti, 
Daudet užsibarikadavo savo lai
kraščio redakcijoj ir laikėsi ten 

buvo giedra ir graži, dienų, bet vėliau turėjo 
----  VP" I 

pasiduoti.pa
link- — 

sidarbavę pp. A. J. Kareiva, 
1537 So. Wood st., V. Pieržins- 
kis, 1628 W. 47 st., ir John J. 
Zolp, 4559 S. Paulina st.

Spulkos buveinė yra p. Zolpo 
4559 South

Bridgeportas
• šiemet laimingi metai 

ninkama. Vis daugiau ir dau- Paulina st. 
giau naujų narių, naujų golfi- Spulkos 
ninku. j riai yra: Antanas J. Kareiva,

Taip nesenai pradėjo golfą prezidentas; A. R. Patrick, vi- 
lošti p-lė Sofija Tamašauskaitė, i ceprez.; V. P. Pierzinski, sek- 
3125 So. VVallace st., ir, kaip rotorius; , Juozas J. EŽerskis, 
mergaitė, ji jau gana gerai To-1 iždininkas, 4600 So. Paulina st.; 
šia. Biskį gal pavydėdama sa- jo|m J. Zolp, notaras.
vo jaunesniajai sesutei, jos Apart suminėtų aukščiau 
vyresnėji sesuo Bronė nukilę asmenų direktoriais yra: pp. 
ją subytyti ir pereitą sekma-1 Vincas Pctkevičia, Pranas Rai-

1 parke darė ja> Jonas Vaišvila, Pranas Pa
bandymus, ir man, kaip žiūrė-, |eikj8t Pranas Vaišvila ir Vik- 

mos jitis save tojui, atrodė, kad už kelių sa- toras Bartz.
1 * . < • • t • • 1 1 t

Mokesčiai į spulką priimami 
jos ofise, 4559 S. Paulina st.

(Žinutės paimtos iš spulkos 
metinės atskaitos).

golfi- Real Estate ofise,

ir direkto-

NAUJIENOS, Chicago^ m.

Burnside
Draugijos išvažiavimas ir 

dalykai
kiti

Pereitą sekmadienį, liepos 17 
d., vietinė Apšvietus ir Dailės 
draugija turėjo išvažiavimą 
pas ūkininką Raibužį, kur tai 
vakaruose už Willow Springs, 
III. Išvažiavimas buvo su pro
gramų, žaismėmis ir laimėji
mais.

Programą pradėjo draugijos 
i pirmininkus piipitsakodamas
| kuip gauti draugijai narių. 

Anot jo, nariams nėra reika- 
lo lankytis į susirinkimus — 
tik prisirašyti, sumokėti pini
gus, o jau viršininkai žinos 
ką daryti. Kitas kalbėjo “drau
gas” Jukelis. Jis sakė, kad su 
vienu profesorių sėdėjęs uni
versitete viename suole, bet 
tas profesorius tapęs buržujus, 
o jis (Jukelis) proletaras. To- 
liaus jis kalbėjo ką sugriebė: 
pradėjo nuo Brooklyno, sumi
nėjo Lietuvą, SLA. ir užbaigė 
apie Burnside ir “Burnsidės 
Darbininkų Universitetą” (ar
ba kaip išmokti kiauli.škumo).

Žmonių buvo apie 66 įskai
tant vaikus ir kitataučius.

Trečiadienis, Liep. 20, 1927
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Cicero Liet. Liuosybfa Namo B-vė» I PARDAVIMUI Luneh Room, Soft 
Dalininkams Dinks parlor. Priežastis — nesutiki-

Gerbiami Dalininkai:—Ciceros Liet, mas patrneriu. Vieta apgyventa vi- 
Liuosybės Namo B-vės visuotinas i šokių tautų. 2246 Blue Island Ave. 
pusmetinis dalininkų susirinkimas j- i ----------------------------------- --------
vyks Seredoj, Liepos-July 20 d.. 1927 
m., savoj svetainėj, lygiai 7:30 vai. 
vakare, po num. 1401 So. 49th Ct.,'
Cicero, III, Arba pasirendavoja Gaso stotis

Gerbi'moi; nrr.ftomi bukit laiku, ir : didelio automobilių kelio 7»th ir 
visi atsilankykit, nes labai svarbių c’ier Avė. 
reikalų yra aptarti, kaš liečia B-vę.' chcr Ave- Matykit savininką 6 v. vak. 
šis susirinkimas bus svarbesnis už 
visus atsibuvusius susirinkimus.

PARSIDUODA
ant
Ar- į

JUOZAS VILIMAS
44OS S. Fairfield A.v«*.

Phone Lafiiyette 5948Chicngos Lietuvių Dr uigjjoH Savi-J 
tarpines Pašalpou nlkinkas bus nedė-į 
įloję, Liopos-JuJy 31 <1., fi. m. Cher- < 
nausko darže, Archer Ave. ir 79th 
St., Justice Park. III. Visi Chicagoa! So. Ashland Ave. 
ir apielinkių lietuviai kviečiami at- ! - - ---- - —------- ,-------------- ------
vykt! j šitą Draugijos jokniką Į PARDAVIMUI 2 krėslų barbernė,

Kviečia Chtcagos Lietuvių Dr-jos į gera8 biznlg geroj viettOjt 3 kamba- 
S. P. biznio komitetna. . rjuj gyVenImui iš užpakalio. Barge-

-------------- nas. 3943 So, Francisco Ave.
Humboldt Park Lietuvių P. Klluboį 

pusmetinis susirinkimas įvyks Ket- 
viitadienyj, July 21 d., 1927 m., 7:30 
vai. va)<. Humboldt Maccabc Temple, 
2-ros lubos. Narius meldžiu dclyvaut 
skaitlingai. A. Walskis, Sektet...........

PARDAVIMUI pirmos klesos bu
veinė, gerpj vietoj, nebrangiai, 5009

2-RI MORGIČIAI
• 3-TI MORGIČIAI

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

j vieną dieną
Perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

investment 
CORPORATION 

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

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

Vaičiūnas su Linkimi ne labai
sutinkantys. Vaičiūnas buk 

.manąs, kad jis viską žinąs ir 
patarimų jam nereikią.

Nesenai mokykla turėjo iš
važiavimą Lincoln parke, žais
ta ir pietauta. Prieita prie kal
bų. Vaičiūnas — “auksaburnis” ,v__ .. ..
(“Draugo“ duotas vardas) pra- dienį Marąuette 
bila daug maž taip:

—Gerbiamieji, i 
turime gerbiamą kunigą Gasiu- vaičių ji jau bus gera konku-' 
na. Jis Ciceroj gimęs, augęs, rentė savo sesutei. Well, pagy 
mokslą ėjęs ir lai jis pasilieka vensime, pamatysime.
kunigu ir tt.

Priėjus kun. Linkaus eilei, 
pastarasis atsiliepęs taip:

Gerbiamieji, aš miške au
nu

7 d. liepos buvo šios drau
gystės susirinkimas, bet čia 
nieko ypatingo nebuvo: pirmi
ninkas pasityčiojo iš narių, -nu
pirko iš draugijos iždo ježed- 
nievnos giazėtos beverčių se
rų, ir viskas paliko kaip buvę.

— Reporteris.

Personai , ;
Asmenų IHĮlro

JfišKAU savo brolio Stanislovo 
Bewon. girdėjau gyveno McNougton, 
Wis. Taipgi jėškau F. Nesakaičio, 
žinau gyvena Chicagoj. Turiu labai 
svarbų reikalą, meldžiu atsiliepti. 
Frank Bewon, 1523 Maple St., Raci- 
ne, Wis.

JIEŠKAU savo sesutės Stanislavos 
ir švogerio I^eono šilkinių (amer. 
Silkanis). Pirmiau jie gyveno Camb- 
ridge, Mass., 705 Main Street. Kas 
žino jų adresus nuoširdžiai prašau 
pranešti man šiuo adresu: Kazimierai 
Jasmontaitei, Sulos miestas, Mažei
kių apskrities, Lithuania.

PARDAVIMUI 6 kambarių 
bungalow, randasi Marąuette 
Manor prie dviejų bulvarų, tik 
vienas blokas nuo gatvekarių 
ir du blokai nuo parkų. Na
mas gražaus modelio, karštu 
vandeniu šildomas, geras skie
pas ir viškai; viskas puikiai ir 
moderniškai įrengta. Lotas 30 
pėdų. Garažas dėl dviejų karų. 
Tai yra puiki vietele mylin
tiems ramų ir patogų gyveni
mą žmonėms. Savininkas sutin
ka parduoti ant kontrakto at
duoti 2-fą morgičių. Matykit 
savininką. •

MES SKOLINAM pinigus labai len
gvomis sąlygomis, tik po biskj {mo
kėti kiekvieną savaitę j metus laiko 

i išmokėjimui. Atsilankykit ir klauskit 
apie musų planą.

CHARLES JACOBS, 
3244 So. Halsted Street, 

Boulevard 6520

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

Peoples Loan Service 
1647 W. 47 Str.

Miscellaneous

—žiūrėtojas.

gęs, miške mokslą ėję: i 
ke kalbu. — Reporteris.

Town of Lake North Side
Spulkos darbuotė

North Side
Smagiai pagyvensime

Ger
bus 
ren-

Liepos 31 dieną, pono 
nausko darže, Justice Bark 
didelis piknikas. Pikniką 
gia didžiausia North Sielos 
draugija, tai Chicagos Lietu
vių Draugija Savitarpinės Pa-

Ši draugija kas metai rengia 
savo piknikus, į kuriuos suva
žiuoja skaitlingos žmonių mi-l 
nios. Nėra abejonės, kad Iri 
į • šį pikniką suvažiuos 
daug svečių ir visi linksmai 
pagyvens gražią vasaros dieną.

Rq)crterį užtikrino, kad bus 
ir garsus North Sidės p. Kairio 
vyrų choras. Bus Padaužos, 
bus ii1 visi oiznieriai.

Busiu ir aš Reporteris.

Didžioje) Lietuvos Kunigaik
ščio Vytauto skolinimo ir bu
ria vojimo draugija (spulka) 
ant Town of Ūke buvo inkor- 
l>oruota 1899 metuose.

šios spulkos pradžia, kaip 
kitų lietuvių spulkų pradžia, 
buvo ytin sunki. Bet laikui bė
gant spulka visgi išaugo ir jau 
turėjo turto:

1921 
1922

m.

Laiškai Pastoje
PA J IEŠKAU savo pusseserės An

taninos Adomaičiutės, Luokės parapi
jos, Rose Suokas, 1338 Van Buren St. 
Gary, Ind.

1739
ŠMOTELIS,
S. Halsted st.

KONTRAKTORIUS
Budavoju namus ir taisau 

Pigiai ir greitai
S. A. ZOLP
834 W. 33rd St.

Tel. Boulevard 0527

STOGDENGYSTR

i<r24
1925
1926
1927
Kaip 

iiį su

$107,949.70 
123,474.54 

.. $110,927.12 

.. 129,073.46 

... 181,838.66 
.. 210,221.87 
... 256,496.50 

matote, spulkos turtas 
juo apyvarta, išskyrus

1923 metus, nepaliaujamai 
go ir tebeauga.

Kalbamos spulkos labui 
būt daugiau kaip kiti yra'

au-

tur
pa-

Išgirsk Sharkey su Dempsiu Muštines,

Liepos (July) 21,1927 per Radio pas
Joseph F. Budriki} krautuvėje

arba savo namuose

Naujas 1928 Modelio Radio AtwatęrjKenl, Fresh- 
man, Radiolas. Kainos yra žemiausios. Visoje Chi- 
cagoje Radio setus randavo jame ir parduodame ant 
lengvų išmokėjimų. Klausk per Telefoną Boulevard 
4705 arba ypatiškai:

Jos. F. SUDRIK
3417-21 So. Halsted St., Chicago, III.

Praeitą sekmadienį Jefferso- 
no miške North Sidės sandarie- 
čiai turėjo savo išvažiavimą.

Išvažiavimą turėjo taipjau ir 
North Sidės šv. Cicilijos dr-ja. 
Bendrai publikos buvo neper- 
daugiausia. Bet diena buvo la
bai graži ir žolė švari, tai at
važiavusieji smagiai sau pasil
sėjo. Ciciliečiai nuošaliai sau 
būrely kalbėjosi, o sandariečiai 
taipjau prie savo vežimo link
sminosi ir žaidė.

Buvo atvažiavęs ir p. K. 
Montvidas, automobilių parda
vėjas, su 1928 metų nauju 
“Essex” sedanu. Jis darė de
monstracijas. Teko važiuot ir 
pačiam Reporteriui. Karas pui
kus

Šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjj paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant, laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko 
‘ik keturioliką (Fenų nuo 
skelbimo.

Furnished Rooms
KAMBARYS rendai, didelis, švie

sus vyrui ar merginai su ar be val
gio. 6927 S. Washtenaw Avė.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

pa-

REIKALINGAS pirmarankis arba 
gerai patyręs antrarankis duonkepys 
prie juodos, baltos duonos ir biskvitų. 
1510 Main St. Melrose Park, III., Tel. 
Melrose Park 787

ROCKFORDO IR BELOIT ATYDAI!
Tūriam Štarą ir 9 ruimus pagy

venimui, ant pirmo aukšto, štoras ir 
4 ruimai, ir ant 2-ro aukšto 5 rui
mai, 2 automobilių garažas. Randasi 
labai geroj vietoj. Parduosiu labai 
pigiai, arba mainysiu į Rockfordo ar 
Beloit namą. Musų namas randasi 
Kenosha, Wis. Kreipkitės per laiškus 
ar ypatiškai. %

Martin’s Realty Co. Realtors, 
4604—7th Avė., 
Kenosha, Wis.

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 84 metų senu
mo. Djdžiausia ir geriausia stogų 
dengimo {staiga Chicagoj. Tik paty- 

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

3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114

rę

ir smagus važiuoti. —Rep,

Roseland
Paskendusieji tėvas ir sūnūs 

Lukšiai buvo pašarvoti namuo
se, kuriuose gyvena žuvusių 
šeimyna. Traginga mirtis sukė
lė širdingos užuojautos p. Luk
šienei ir jos kūdikiams. Vakar 
vakare minios žmonių atlankė 
našlę ir našlaičius. Žmonės bū
riais ėjo į šermenis ir iš šer
menų.

Laidotuvės šiandien iš namų 
8:30 vai. ryte į Visų šventų 
bažnyčią, o iš ten, po pamaldų, 

į į šv. Kazimiero kapines.
Laidotuvėmis rūpinasi p-nų 

■ Eudeikių laidotuvių įstaiga.
Rep.

Laiškai Naujienų Ofise
Aducaitis J. 
Chavey JJ. 
Ceranvicer J. 
Greitjurgis V. 
Geniotis S. 
Jusulenas A. - 
Kirshulis J 
Kraujalis M. 
Kaminskienė 
Kasiulis J 
Kirsne K. 
Mack F. 
Rudy A. 
Skinkowski 
Wosilius J.
Walantis A. 
Wesman F.

M. '

K. 2 
2

902
903
904
906
914
915
916
918
921
930
931
933
934
937
943
944
950
953
955
956
961
963
964
976
980
984
988

Baltrainis Stan 
Banis J •' 
Barscyns M 
Burba Loopold 
Drapkos Harry 
Dzienis Jau 
Firavicius Juozapas 
Gabelouckas \Villiam
Gumaukkas Jonas 
Juorunaitis Stasys 
Jurgairini Mrs P 
Kaspar John 
Kerbutiene Petronėle 
Kniukstienei Anastazijai 
Kuyzius Antanas
Lasak Janos
Mankauskis Joseph 
Marcinkievcius Anton 
Marcucko Juozuopas 2 
Mikalauskas Stanislavas 
Nagulovich Mrs A 
Paulikonis Charle 
Pesk Julius 
Šavelis Mike
Šeštokui Juoini Miss 
Stosimas J 
Terevicius Stasys 

i

CtASSIFiED MlisfĮ
Kas, ką, kur, i-' . kada

, rengia, veikia ar kviečia

Announcements 
Pranešimai

SLA 36 kuopos nariams pranešu, 
kad užsimokėti duokles Jie gali 
pas mane namuose (3200 Lowe 
ave.). Eidamas finansų raštininko 
pareigas, noriu atkreipti kiekvieno 
3(> kuopos nario domę į tai, kad 
jūsų teisės Susivienijime pirmiau
sia priklauso nuo to, ar esate už
simokėję mokesnius, ar ne. Narys, 
ncužsimokfcjęs per tris mėnesius, 
esti suspenduojamas. Taigi, kieno 
mokesniu! užvilkti, ateikite, nelauk
dami, kol įvyks kuopos susirinki
mas, pas mane Į namus ir 
kėkite. —J. Balchunas,

SLA. 36 kp. ifnansų

užsimo-

Pildomojo Komiteto 
įvyks trečiadieny,

8 v. v., Naujienų bute. Yia

LSS 
kimus 
20 d„ 
svarbus dalykai aptarimui. Prašau 
nesivėlinti. —Marė Jurgelionis, sekr.

susirin 
liepos

REIKALINGAS driveris išyežioji- 
mui groserio, turi mokėti drivit For
dą. 6332 So. Central Avė. Prospect 
05G7.

PARDAVIMUI medinis namas 2-4 
ir 1-8 kambarių, karštu vandeniu ap
šildomas, 2 karų garažas. Rendos $90 
į mėnesi. Kaina $7500. Inąpkėti $3000 
Atsišaukit po 8 vai. vakare.

4548 So. Wallace St. 
Phone Yards 2250

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bučer- 

< nių, Delikatcssen, 
f Restaurantų, Ken- 

džių, Bekemių, Mu
sų specialumas. Ge- 

patarnavimas, žemos

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA sena moteris 
namų. Užlaikymas ir mokestis. 
N. Hoyne Avė.

prie
1501

Help Wanted—Male-Female
_______Darbininltų Reikia
REIKALINGAS vyras ar moteris 

su patyrimu dirbti prie Luneh Coun- 
ter. 1248 Carroll A v. arti Fullton Av.

Situation Wanted
parboleško

JIEŠKAU darbo už antrarankj dže- 
nitorių. Kreipkitės W. A. 3000 South 
Canal St. Tel. Mjchigan 2344.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

STEGEH grojiklis pianas, pirmos 
rųšies stovyje, $75, 40 rolelių, taip 
geras kaip naujas, ir combination 
cahinet benčius, $25 cash, kitus 
išmokėjimais j 4 mėnesius.

6512 S. Halsted st.

GALUTINAS išpardavimas vartotų 
fonografų, $15. Vargonai, $25. Upright 
piano, $25. National Piano Stores, 
Ine., 2332 W. Madison St.

Business Chances
________ Pardavimui Bizniai________

PADAVIMUI namų kepyklai ir de- 
lokatescn krautuvė. Tinkanti Lietu
viams ar Bohemian. 3022 W. 59th St.

PARDAVIMUI grosemg ir bučernė 
ir sykių šaldoma mašina. Turi būti 
parduota iki Liepos 21, nes Liepos 21 
iš.............................  ‘ryto parsiduos iš licitacijos.

10415 So. Michigan Avė. 
Paaiškinimai

Phone Prospect 1117*

PARDAVIMUI kriaučių šapa, pro- 
sinimui drabužių mašina ir kiti visi 
reikalingi dalykai. Darbo užtenka dėl 
3 kriaučių. -3404 So. Halsted St.

PARDAVIMUI gąsdino stationas 
ir stand Spring St. ir Archer Ave„ 
Willow Spring, 1 mylia nuo Kpen 
Avė. ’west. Shell gasalino station, 
Tel. 70 Willow Spring.

ras
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State Street.

PARDAVIMUI kampas 2 flatų mū
rinis ir 1 didelė krautuvė, su groser- 
ne ir bučeme, 7 kambariai viršui, lo
tas 73 pėdų prie Archer Avė. Senai 
įsteigtas biznis, geras biznis. Parda
vimo priežastis — vyro liga. 

5129 Archer Avė.
Lafayette 0392

PARSIDUODA LOTAS
N. E. Corner 68th S. Artesian Avė. 
41x125, tinkantis dėl apartmento ar 
ko tiko, kaina pigi, atsišaukit grei
tai, 6 vai. vakare.

JUOZAS VILIMAS 
4405 S. Fairfield Avė.

Phone Lafayette 5948

BRIDGEPORTO BARGENAS. Už 
$4000 cash nupirksite puikų biznio 
kampą. N. E. kampas W. 26 St. 
Emerald Avė., 2 krautuvės, ofisai 
13 apartmentų, garų šildomas, tile 
marmuro prieangiai.

šaukit
Rockwell 9505

ir 
ir 
ir

Financial
________ Finanaai-Paakoloa________

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

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47th Str.

2-ri MORGICIAI
1, 2, 3 metams paskola 

4% komišino
Greitas Patarnavimas %
ROYAL FINANCE 

CORPORATION 
11 S. La Šalie St.,

Central 2665

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičią 

mažas komisas. Teisingai 
reikalą j 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room

Phone Central 6260

atliksi ir

820

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

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

3149 So. Halsted St.
Phone Yards 7282

J. g. RAMANCJHNIS

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8700

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias ii lietuvių, kur duoda 

užganidinimą. Įvedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik

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

Phone Victory 7452

Educational
Mokyklom

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

International Barber Coli ego
651—672 W. Madison St. 

arba 109 S. Wells St.

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

J. P. OLEKAS, Mokytojas
8106 S. Halsted St., Chicago, Ilk

AR JUS NORITE 
didesnį užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
naus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes
tini. Darbą surandame $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važiuoti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
1507 W. Madison Street

I


