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Visa Meksika sveiki-
na Obregoną

Tautinės riaušės Whitinge
Vilnius lenkų busiąs padarytas 

autonominiu kantonu
TriuKšmmgas ir širdingas

Meksikos liaudies sveikinimasMeksikos sostinė triukš
mingai sveikina Obregoną kampaniją pilnai rodo, kad jis

Visos šalies darbininkai ir uki- 
nikai susirinko atidaryti jo 
kampaniją j šalies preziden
tus.

MEKSIKOS SOSTINĖ, I. 25. 
—Pastaromis dienomis visi ke
liai vedą į Meksikos uostinę ir 
visais tais keliais—traukniais, 
automobiliais, vežimais ar pės
ti eina darbininkai ir ūkinin
kai iš visų šalies kraštų iškil
mėms, kurias ruošia senoji re
voliucinė partija 
Obregonui ,kaipo 
tui į Meksikos 
1928 m. Iš visų

tikrai bus išrinktas Meksikos 
prezidentu.

Rumanijos karalius 
palaidotas

CURTEA DE ARGES, Ra
man i joj, 1. 25. -r- Miręs B u ma
nijos karalius Ferdinandas va
kar tapo palaidotas su didelė
mis iškilmėmis vietos sename 
vienuolyne, šalę savo dėdės, 
karaliaus Karolio. Kūnas iš i 
dvaro rūmų Buchareste tapo

gen. Aivaro 
jos kandida- 

prezidentus atvežtas traukiniu. Buchareste 
.šalies kraštų pažiūrėti karaliaus laidotutvių

ateina ilgj traukinai, pilni ūki- būvi? susirinkę labai daug žmo- 
ninkų, darbininkų, unijų ir vi- nių.
šokių draugijų atstovų. i Mirusiojo karaliaus vietą už

ėmė penkių metų vaikas, kara
lius Mikas, sunūs princo Ka
rolio, vyresniojo sunaus miru
siojo karaliaus Ferdinando.

Tikruoju sosto Įpėdiniu ir 
|buvo princas Karolis. Bet jis 
buvo pabėgęs Busjjon, len ve
dė oficieriaus dukterį ir sosto 
atsižadėjo. Paskiau betgi ap
sisvarstė ir su savo pačia per
siskyrė. Po to jis vedė Grai
kijos karaliaus dukterį, tuo 
atgaudamas teisę prie sosto 
Su ja sugyveno sūnų Miką, ku
ris dabar ir liko karalium. 
Princas .Karolis betgi prieš kiek 
laiko pamatė savo antrą žmo
ną ir pasiėmęs pirklio dukterį 
pabėgo užsienin. Dabar su ja 
gyvena Paryžiuje. Valdžia 
neleido jam sugryšti į Bu ma
ni ją net ir į savo tėvo laido
tuves, kad kartais nesukeltų 
sumišimų ir nepareikštų savo 
pretenzijų prie sosto. Tečiaus 
ir Paryžiuje būdamas KaroHf 
/išliek, nors ir nedrąsiai, reišk 
kia savo pretenzijas prie sos
to, bet į tai didelės domės ne
kreipiama.

Iki karalius-vaikščias už- 
au^T;, šalį valdys trys regen
tai Miko dėdė princas Niko 
lai, Rumanijos bažnyčios pat
riarchas Miron Cristeta ir au- 
gščia.usias teisėjas Buzdugan. 
Bet manoma, kad faktinu val
donu bus premieras Bratiano, 
kuris suktais rinkimais pastvė
rė šalies valdžią į savo rankas. 
Vajkščias-karalius jau sudėjo 
savo prisaiką ir liko apkarū
nuotas.

13 ! ir

indionų atėjo pėsti 
nešdamiesi maistą, 
ir čiužinius, kad tu- 
miegoti mieste, o 

ir gryštant 
niekac

Visoj Šioj milžiniškoj de
monstracijoj betgi nėra jokių 
iškabų, kurios smerktų kitus 
kandidatus, ko būdavo kitais 
metais. Taip yra prašant Ob
regonui, kuris tuo tikisi 
vengti piktumų kampanijoj 
susilaukti ramių rinkimų. 

20,000 indionų syeiklna 
Obregoną

J miestą atvyko apie 20,000 
indionų ūkininkų ir suruošė 
didelę demonstraciją prie Ob- 
regono partijos raštinės. Did
žiuma tų 
iš kalnų, 
blanketus 
rėus kur
taipjau ateinant 
namo. Dar turbut ____i 
tiek daug indionų nebuvo Mek
sikos sostinėj. Jie atėjo pasiū
lyti Obregonui savo paramą, 
už tai, kad jis rūpinosi indio
nų, kaip ir visos bednuomenės 
būvio pagerinimu. Jie 
triukšmingai sveikino 
goną, kada jis pasirodė 
jos raštinės balkone.

Obregonas jau yra buvęs Ša
lies prezidentu ir jo platforma 
yra gerai visiems žinoma, nes 
jis įvedė šaly tvarką ir demo- 
kratybę ir jo partijai valdant 
Meksika pavirto viena iš lais
viausių ir tvarkiausių šalių, 
taipjau sulaikė ir svetimų 
lių kapitalistu plėšikiškus 
gius Meksikoj, nors delei 
nesusipratimą’ su Jungt. Vals
tijoms dar ir ikišiol tęsiasi.

Reakcija Meksikoj liko tiek 
nugalėta, kad atgaleiviai nė 
nebando statyti savo kandida
tus, bet stato tokius, kurie ir
gi “progresyviais” statosi, bū
tent gen. Gomez ir gen. Ser- 
rano. Pastarasis stovi už tai
ką tarp darbo ir kapitalo, už 
darbininkų būvio pagerinimą, 
už religijos laisvę (tarsi jos 
Meksikoj nebūtų!), už skati
nimą užsienio kapitalo ir už 
išdalinimą žtmės valstiečiams. 

Gomez stoja už pripaži- 
teisių 
kokias

1917 m. Delei suvaržymo' šiai pareinąs nuo

labai 
Obre- 
parti-

Jis 
ša- 
žy- 

to

Žiūrėkit savo dantų

Blogi dantys dažnai esti pami
šimo priežastis, sako žymus 
daktaras

liepos 25. j— 
medikas, Dr.

kalbėdamas

Chicago, III. Antradienis, Liepos-July 26 d., 1927
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l Pacific and Atlantic Photo J • UiMa
Viennos miestas, Austrijos sostinė, kur šiomis dienomis buvo didelių riaušių, kurias išprovokavo krikščioniškoji Seipelio valdžia. 
Riaušėsi žuvo apie šimtas žmonių. Kairėj graikiško stiliaus Parlamento rūmai, už jų matytis (su bokštu) Rathaus — miesto 
salė. Dešinėj, tolumoj — Operos namas.

Tautinės riaušės Whitinge Iš Vilniaus bus padarytas 
kantonas?

Kongresmanas nusižudė Vanzetti vėl badauja

Lietuvos žinios.
“Šaltinio” redaktorius 

už šmeižimą “cy
pęs” gavo

“šaltinio” 9 numery (vasario 
24 d.) tilpo korespondencija 
“Be maldos”, kurioje buvo ap
šmeižtas 
mokyklos 
Luobikis.
varijos Taikos Teisėjas 
nio” redaktorę Oną Stadalnin- 
kienę š. m. birželio 20 
teisė kalėti 2 savaites 
me.

Liubavos pradžios 
mokytojas Stasys 

Už šį šmeižimą Kal- 
šalti-

d. nu- 
kalėji-

Karo lauko teisinas 
Panevėžy

“Lietuva” (141 Nr.) rašo:
“Birželio 22 d. Panevėžy- 

prie 4 pėst. pulko įvyko karo 
lauko teismas, kuriame buvo 
nagrinėjama ^eilinio Genucho 
Segalavičiaus byla. Pastarasis 
buvo kaltinamas už tai, kad 
varė priešvalstybinę komunistų 
naudai agitaciją kariuomenės : 
tarpe, platindamas komunistinę 
literatūrą, pritaikintą karei
viams, ir kurstė prie to darbo 
kitus. Karo teismas nusprendė 
nubausti jį mirtimi Nuteista
sis padavė pasigailėjimo pra
šymą B. Prezidentui. Preziden
tas mirties bausmę pakeitė 20 
metų sunkiųjų darbų kalėji
mu.”

BOSTON, Mass., 1. 25. 
Vanzetti šiandie sustabdęs 
do streiką ir pavalgęs 
lengvus pusryčius ir pl&tuis.f, 
vėl pradėjo bado streiką. Sacco 
irgi tęsia bado streiką .

SAN FBANCISCO, 1. 25. — 
Mauriee E. Crumpacker, rep. 
kongresmanas iš Portland, 
Ore., nusižudė įšokdamas nuo 
pakrantės akmenų į gilią San 
Francisco užlają. Ištraukė jį 
dar gyvą, bet nežiurint pastan
gų jį atgaivinti, jis pasimirė 
kely į ligoninę. (Crumpacker 
buvo 41 m. amžiaus, gimęs 

zalpara.iso, Ind. Jo tėvas taip
jau yra buvęs kongresmanas 
nuo Ind. valstijos.

Crumpacker atvyko į San 
Francisco keletą dienų atgal 
pasimatyti su kongreso pirmi
ninku Longworth iš Ohio.

Jis buvo kviečiamas svečiuo- Havvkinson, 31 m., liko gal mir- 
buk tinai sužeistas

Neužilgo jį rado sė- Abu žuvusieji važiavo aeropla- 
gatvėje, nu pirmą kartą.

Aeroplanui vos pakilus 150 
pėdų nuo žemės, vienas pasa
žierių pastvėrė pagelbinį kon
trolės ratą, vartojamą mokinių

čiagimiais amerikiečiais.
Lenkai darbininkai kaujasi su

| RYGA, VII. 11. (Elta). 
25. —.“Jaunukas žinąs” praneša, kad 

tautinės per Vilniaus Aušros Vartų 
Panelės švenčiausios |>aveikslo 
vainikavimo iškilmes Vilniuj 
buvęs svarbus lenkų vyriausy
bės pasitarimas, kuriam daly
vavęs prezidentas Moscickis, 

; marš. Pilsudskisi, r.4liAistcriiai 
'Meištavičius, Nezabilkovskis ir 
keli Vilniaus visuomenės veikė
jai, taip pat pasiuntinys Ame
rikoj Stettsonas. Pasak laik
raščio, pasitarime Vilniaus 
kraštas nutarta paversti tikru 
kantonu su autonominiu admi-;' 
nistracijos sutvarkymu. Pro-,tis, bet jis atsisakė, 
jekto vykdymas esąs atidėtas sergąs.
ikį kitos seimo sesijos.

VVHITING, Ind., L 25. — 
šeštadieny čia iškilo 1 
riaušės tarp lenkų ir čiagimių 
amerikieuių darbininkų, 
šėse keli žmonės, 
lenkai, liko sunkiai 
Visa miestelio policija 
. ' !’ti kelias valandas iki 
.es sustabdė.

Riau- 
daugiausia 

sužeisti, 
turėjo 

riau-

betgi 
muš-

Sekmadier... 
vėl atsinaujino 
tynėse keletas 
pjaustyta peiliais, 
kiai sužeistas Wilson, 24 m.,
kurį Mike Bolinski, 30 m., už
gavo kuju ir perskėlė galvą.

riaušės 
ir naujose 
žmonių liko su-

Ypač sun-

Poincare atleistų Vokie
tijai—jei prisipažintų 

prie kaltės Rengiasi laužyti streiką

ba
la ba i

Du žmonės užsimušė 
nukritus aeroplanui
CHICAGO.—Du žmonės už

simušė nukritus aeroplanui že 
mėn Morton Gerove priemiesty 
Abu jie buvo pasažieriai, — 
Bay Westphall, 21 m. iš Dun- 
dce ir Irwin Hybel, 22 m., 5344 
S. Bockwell St. Aviatorius Carl

demokratai

PARYŽIUS. 1. 25. — Fran
ci jos premieras Poincare kal
bėdamas iškilmėse atbilda voji- 
mo nedidelio miestelio Orch- 
hies, kuris buvo vokiečių sude
gintas laike karo, pareiškė, 
kad Francija sutinka užmiršti 
ką jai vokiečiai yra padarę, jei 
Vokietija prisipažins prie kal
tės. Jis išbarė reichstago ko
misiją, kuri tyrinėjo miestelio 
sudeginimą ir rado, kad mies
telis liko sudegintas 
itgiežai” už franeuzų 
į vokiečių ligoninę, 
tam griežtai užginčija
kad vokiečiai meluoja, 
franeuzai viską užmirštų, 
vokiečiai nus'otų melavę ir nu
stotu užsiginę savo negerų dar
bų.

“teisėtai 
šaudimą 
Poincare 
ir sako,

Esą 
jei

Atsiėmė Šantungą?

Birželio 2 d. suimti Krakių 
scc.ia’demokratų organizacijos 
nariai: Daškevičius 
Kavaliauskas Vladas 
kas Vincas. Kauno 
mendanto nutarimu 
miami: pirmasis —
ir likusioji — į Ežerėnų 
skritį.

šiomis dienomis suimti Biržų 
soči aldemok ratų organ izaci j os 
nariai: Ruginis Povilas, Dru-

Vladas, 
ir Dalbo- 
Karo Ko- 
jie ištre- 

į Varnius 
ap-dintį vidurmiesčio į. 

kliediiriį. Prievarta nuvežtas 
ligoninėn jis prisipažino pri
ėmęs nuodų. Atgaivintas, už 
kelių valandų liko paliuosuo- 
tas iš ligoninės. Po to vėl ras
tas klaidžiojant 
nuvežtas pas 
prabuvęs keletą valandų ir pa
silsėjęs, jis su laikraštininku 
Smart išėjo pasivaikščioti pa- 
jurin. Priėjęs prie užlajos, 
pasilipo ant akmenų. Draugas 
suprato ką jis nori daryti ir 
stvėrė jį laikyti. Abu pasiri-

NEW YORKAS, 1. 25.—New 
Ybrko požeminių kelių ir ele
vatorių kompanijos daro prisi
rengimus sulaužyti darbininikų 
streiką, kuris prasidės rytoj. 
Nors kompanijos sako, kad jos 
nepaisančios streiko, nes tik 
saujalė darbininkų sustreikuo
sianti, tečiaus jau dabar gabe
nasi streiklaužius iš visų mies
tų ,kur tik jų gauna. Jau yra't0 anį žemės, bet Crumpacker 
atvežta streiklaužių iš Chica-' 
go, Pittsburgh, Washington ir 
kitų miestų.

Darbininkai yra tik dalinai 
organizuoti, nes gal didesnė 
pusė priklauso kompanijos uni
jai. Tečiaus šiuo streiku bus 
bandoma suorganizuoti visus 
darbininkus. Kompanijos gi 
su unija visai atsisakė tartįs, 

ir mayorui prašant taikin- 
Streikas palies apie 

ar 28,000 darbininkų.

gatvėmis ir 
draugus. Ten

pasiliuosavo ir šoko į vandenį. 
Greitai pašaukia pagelba ir 
nors jis bandė priešintis, bet 
vistiek tapo ištrauktas iš van
dens. Tečiaus pasimirė kely į 
ligoninę.

Išsprogdino Amerikos 
stovylą

ir apdegintas

ir palenkė jį žemyn. Aeropla- seikiu kaimo, ir Čigriejus Juo- 
nas pakilo stačiai augštyn, jzas» Saločių kaimo. . 
bet der neįsismaginęs kilti sta-’^iržų apskrities 
čiai augštyn negalėjo ir apsi- /Iš
vertęs' pradėjo 
Nukritęts 
užsidegė, 
susižaidęs 
si gelbėjo, 
buvo pririšti, dėl liepsnos iš- yra įregistruota medicinos gy- 
gelbėti nebuvo

kristi žemyn, 
žemnėn aeroplanas j 
Aviatorius nors ir j 
ir apdegęs dar iš- 

bet pasažierių, kurie

Abu yra
Tarybos na-

KIEK YRA GYDYTOJŲ 
LIETUVOJE

šiuo metu visoje Lietuvoje

net 
tis.
000

25,-

dytojų 476, dantistų 278, me
dicinos felčerių 353, akušerių 

1. 25. —Vietos 270, gailestingųjų seselių 152, 
and Labor masažistės specialistės 8. Be to, 

sudaro unijų išstojo Lietuvoje yra 48 ligo
ninės su 1756 lovomis ir trys

išgerdamas sanatorijos. Varėnoj, Birštone 
ir Kulatavoje.

galima.

JOLIET, III., 
Central Trades 
Council, kurią 
atstovai, prezidentas Benjamin
Leach nusižudė 
nuodų.

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 {eina j patarnavimą.

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, 111.

BUENOS AIRES, 1. 25. — 
George Washinglon stovyla, 
kurią padovanojo amerikiečių 
kolonija Argentinos respubli
kos šimtmetinėse sukaktuvėse, 
tapo išsprogdinta bombos. 
Bomba sunaikna tik pediesta- 
lą, bet pačios stcvylos nepa-1 
žeidė. Dvi bombos buvo pa
dėtos prie Fordo agentūros, 
bet tik viena sprogo pridary
dama nemažų nuostolių. Poli
cija įtvirtina, kad bombas pa
dėję Sacco-Va,nzetti užtarėjai. 
Delei to policija padarė kratų 
ir areštavo keletą radikalų, jų 
irpe ir Sacco-Vanzetti komi

teto sekretorių. Bet pati poli
cija prisipažino, kad ji tikrai

Chicagai ir apielinkei federa- nežino kas padėjo bombas ir 
linis oro biuras šiai dienai pra- visai nesitiki suimti kaltinin-

PEKINAS, 1. 25. — šantun- 
go civilinis gubernatorius gen. 
Čan T.sung-čang, kuris yra 5u- 
sidėięs su šiaurines Chinijos 
gen. čan Tso-lin praneša, kad 
iis užėmė svarbią geležinkelių 
kryžkelę. Sučau-fu, šiaurinėj 
daly Kiangsu. Tai rodytų, kad 
Oan išvijo gen Kaišeko 
lalistus iš šantungo.

Išvažhvo svečiuotis
VIENNA, 1. 25. — Bulgari- 

k u alins Boris su savo 
sesere ir buriu palydovų šian
die išvažiavo užsienin. Jis ma
no apsilankyti Austrijoj, Švei
carijoj, Franci joj, čechoslova- 
kijoj. Jis ieškosiąs sau pačios, 
o sesuo—vyro.

LONDONAS, 
žymus anglų 
William Hunter, 
Britų Medicinos Draugijai, pa
sakė, kad didelė dalis pamiši
mų tarp ligonių, laikomų ne- 
sveikapročių įstaigose, pareina 
nuo užnuodytų smagenų, o tas 
smagenų užnuodymas dažnlau- 

sugedusių

nacio-

Užmv<Cifstė
MILAN, Ga., 25. —W. T. 

Alamo, žymus gyventojas, liko 
nužudytas, o Ju žmona išgė
dinta ir trimis šūviais peršau
ta. Neužilgo tapo suimti trys 
negrai, kurių vieną jį jau in- 
dentifikavo kaipo jos vyro už
mušėją. Negrai tapo išvežti į Nepastovus, beti daugiausia 
tolimą kalėjimą, pradėjus rink- giedra.

Šiandie saulė teka 5:36, lei
džiasi 8:16. i .

Gen. 
nimą 
tams, 
prieš 
tų teisių ir neleidimo perdaug dantų, 
išnaudoti Meksiką 
na nesusipratimai 
tinėmis Valstijomis, 
šalių aliejaus kompanijoms ne- pintos dentistikos departamen- 
norint nusilenkti Meksikos įs- tais ir nosies, gerklės bei ausų tis dideliai miniai, kad juos nu- 
A-4.-------- i J linčiuoti. t

aliejaus magna- 
jie turėjo dar <6 R

tety mamai

Daktaras Hunter sako, kadir ei-
su Jung- proto ligomis sergančių įstai- 
svetimų gos turėtų būt būtinai apru-

našauja:

■ * ’L u .A;j\ v -u.: :'.K

kuš.
Delei padėjimo tų bombų 

prie Amerikos ambasados ir 
didesnių amerikiečių trobesių 
yra pastatyta specialė sargyba.
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SVEIKATA
ši skyrių ) Dr. A. J. KARALIUS—3303 S. Morgan St., (hieago, III. 

veda < Dr. A. MONTVID—1579 Miiwaukee Avė., Chicago,)I1I.
...................   ——. .j., ■ - ■ . ■ ■ i ■ ..............................

D-RAI KARALIUS IR MONT
VILAS VEDA ŠĮ SKYRIŲ.

lau j ienos” visuomet teikia 
savo skaitytojams kiek galint 
geresnių raštų ir svarbią vietą 
tarpe jų nuo senai užimdavo 
straipsniai apie hygienos ir me
dicinos klausimus. Bet aišku, 
kad be specialistų pagelbos svei
katos skyrius negali būt tinka
mai tvarkomas. Todėl Redakci
ja dabar padare sutartį su 
dviem gabiausiais lietuviais ra
šytojais medicinos srityje, Dr. 
A. J. Karalium ir Dr. A. Mont- 
vidu, ir juodu apsiėmė šį skyrių 
vesti.

čiasi po maudimosi. Mat nuva
lyta oda savo funkcijas pildo 

kur kas tinkamiau. Yra patir
ta, kad inkstų ligose odos šva- 

į jį rūmas daug pagelbsti gydyme. 
nl€. Taipgi yra žinoma, kad nuo di- 

džiagos iš lauko, kadi neįsiskver- dėlės odos plotmes sužeidimo 
btų ligos darančios bakterijas ir kartais įvyksta inkstų uždegi- 
kiti parazitai, nuo perviršio kar- mas. Kodėl taip yra, sunku pa- 
ščio ir šalčio, per joje esančias sakyti, nes prakaito tirinėjimas 
nervų galūnes pasako smege- nerodo, kad su juo išeitų daug 
nims, ar tinkamoj aplinkumoj kūno atmatų.
kūnas randasi. Odoj yra skys- Tai tiek apio odos švarumą, 
čio ir riebalų liaukutės. Bieba- jig tuo reikalingesnis vasaros 
lai suvilgo plaukus ir pačią odą, ]aiku tinkamam kimo šilumos 
kad nelužtų ir netrupėtų ir kad reguliavimui. Jis 
purvas prie odos nepridžiutų.i namų maudynėj.
Prakaito liaukos odoj dirba su
lig reikalo: kartais daugiau, Kada nuogą kūną 
kartais mažiau. Mat kimo kar- ()re’ sakom®» kad j s

Ar maudytis?
Rašo Dr. A. Montvidas

Oda apsaugoja kūną, kad 
neprasisunktų nereikalingos

patarimų. O jei ligonis klauso 
kokių nors kūmučių arba šun
daktarių (naprapatų arba chiro- 
praktų), tai liga jį į kapus nu
varys. * .

Galima apsaugoti nuo šitos li
gos. Bet kaip džiovos išvengti ? 
Protestuokite prieš neventiliuo
tas mokyklas, gatvekarius, dirb
tuves, miegruimius, Reikalau
kite visur tyro oro.

Kiekvienas džiovininkas dar
ko orą. ' *“* ... __ 
nūs džiovos bacilų. Jei tamista* 
negavai džiovos, tai tavo laimė,’ 
bet ką čia žinosi kada gausi ^oj dirbtuvėj

sraunumas

išstatomo 
gauna oro 

Jisai iškvėpuoja milio- ^9"^s‘žmogV’p^iliėL mnudyn«: įstatytas sausoj šilu- 
 vis tas pats, as jis sėdėtą ant m°j > maudoa' karSČ,° maudy- 

k ledo žiemos laike, ar dirbtų kar- Vartojama yra purvo mau- 
- - -.............> . v_ menkas dynės, sieros maudynės, mine-

džiovą? O gal rytoj gausi? At-'kartais atsitinka, !alini« vandenių maudynės sau- 
mink kad tyrame ore džiovos bet jis neturi jokios rejkšmfg- h 
perai nyksta. Saulė juos ir-gi Apart kitų organų, oda yra 
sėkmingai naikina. ‘ svarbus šilumos reguliuotojas. Ji

—Man nekimba ligos — kai veikia skylučių savyj uždarymu 
kas pasuko. Gerai, kad nekim- >r atidarymu. Kuomet kūne per
ta, bet tamista negali užtikrin- šilumos, skylutės atsidaro, 

kuomet lauke šalta ir kūne šilu
mos tik sulig reikalo, skylutės' 
užsidaro. Kur kas svarbesnį , . ,
darbą šitoje linkmėj padaro pra-l krau!aa ^tsiKrteb.a, kūnas įgyja 

Montvido adresas:! Nepirk jokių gyduolių be me- kaitas: kuomet dėl darbo ar ^““pinS^r’ketuS’
i—- *— ^e. šilto oro kūne šiluma dauginasi, 1T11 L > a Keliaiiopų.- — -------- - -- .--------- • Ultravioletiniai skaitomi svar- 
šiaip raštus šiam žinai ką inu ir kas-bus tol.aus. oda išprakaituoja ir džiūvantis biauajaia sveikatos taisyme Jie 

per drabužį nesmenga — kūnas 
turi būti nuogas. šilumos jie 

’1 labai mažai tedaro. Taigi da
bar, vasaros laiku, kada atsida
ro maudimosi jurose, ežeruose 
ir upėse,, kiekvienas turėtų eiti 
maudytis. Nėra reikalo eiti į 
vandenį. • Apsirėdyti reikia kuo- 
rnažiausia, bile tik dorininkai ir 
policistai neareštuotų ir idiotai 
neišjuoktų. Juo daugiau nuogo 
kūno švitinamą saule, tuo svei
kiau. Tik nereikia vienu sykiu 
perdaug nusideginti; kas sekan
tis sykis galima vis ilgiau švi- 
tintis, o kada oda taps ruda, ga
lima kad ir kelias valandas, žie
mos laiku šito patogumo nėra; 
metuose saulėtų dienų ir šiaip 
nedaug, todėl reikia naudotis 
dabar.

Jisai eis dienraštyje du kartu 
savaitėje, ir visi skiriami jam 
raštai bus jų dviejų peržiūrimi. 
Juodu sutinka, be to, šiame sky
riuje atsakinėti ir į skaitytojų 
klausimus. Klausimai turi būt 
siunčiami vienam arba antram 
skyriaus vedėjų (Dr. A. J. Ka
raliaus adresas: 3303 S. Morgan i 
St.; Dr. A. 1 
1579 Milwaukee Avė. — abu’dicinos daktaro patarimo. 
Chicagoje). L.wt, ----- ---------- -t -- ---------------- ---------- .
skyriui reikia adresuoti “Nau- jei pats save gydysi. Anglai prakaitas mažina kūne šilumą, 
jienoms”, pažymint ant konver-! sako, kad tasai žmogus, kuris Kada žmogus sunkiai dirba, kil

savę gydosi, tai geras koštame- nas įkaista ir karštis vis kiltų 
ris graboriui.

Japonų pirklys vieną kartą ap
važinėjo visą Ameriką biznio 
reikalais. Paklaustas ką jisai 
mano apie šitą šąli, japonas pa
sakė: “Kodėl jus turite tiek

t i, kad niekados nekibs. Juk 
kulkos ir-gi tamistą dar nesu
draskė, o vienok kulkų bijai, ar 
ne?

lės spindulių maudynės ir tt. Čia 
aš noriu užsiminti tik apie sau
lės spindulių maudynes. Medi
kai skaito jas svarbesnėmis už 
vandens maudynes. Kūno šviti
nimas saulės spinduliais yra ge
ras džiovos, odos ligų, kaulų su
minkštėjimo ir keletos Įeitų ligų 
gydyme. Sveikata pagerėja.

to arba ant rankraščio “Sveika
tos” Redakcijai.

“Naujienų** Redakcija.

Džiova

Įdomiausia Knyga

“Gruodžio 17 Dienos Perversmas’’
Parašė J.ŠARUNAS c

Išleido: Lietuvos Demokratijos Draugai
■ • J . c ». • • • ' ’■ . f

38 puslapių—kaina 25 centai

jei ne prakaitas. Žmonės, kurių 
oda yra sugedusi dėl vienos ai' 
kitos ligos, sunkiai dirbti negali, 
nes tuoj kįla karštis ir daruti iš 
to kiti nemalonumai. Kadangi 
kūno šilumos perviršį atima 
džiūvantis ant odos prakaitas ir 
jos radiacija per odą, aišku, kad 
šiltam orui pasitaikius, kartais 
šiltesniam negu pats kūnas, pra- 

ia.

Džiovą pagamina džiovos baci
las (džiovos perai). Džiova ga- 
Ii atakuoti kiekvieną kūno dalį. da«>r daktan»- tiek dau«

Augę ♦monės kų’ tiek daUf? visoku* gyduolių 
nl»„Wn ligoninių? Ar tai nereiškia,

I kad jus negyvenate taip, kaipl. ‘7.'i ♦v ' • I kaitavimas padidej

kiekvieną organą. . 
dažniausia serga plaučių arba 
kaulų džiova.

Dr. Koch 1882 m. surado džio
vos priežastį — džiovos bacilos 
(bakterijas). Džiova gdlima ap- 
sikrėsti visokiais budais: ligos 
bakterijos patenka į kūną su o- 
ru, su maistu arba ir kitaip. Pa
prastai džiovos bacilai įeina į 
kūną jaunų žmonių (paprastai 
vaikų); dažnai ilgai kūne jokių 
permainų nepadaro, dažnai visą 
amžį kūne yra džiovos bacilų, 
liet žmogus nieko bloga nejau
čia. Kai tiktai kūnas nusilpsta, 
tai džiovos bacilai pradeda dau
gintis (veistis), ir tada žmogus 
jau pradeda jausti ką nors; kiek 
vėliaus jau jisai serga džiova.

Džiova biednų žmonių liga, 
nors ir turtingi džiova serga. 
Prastas oras uždarytuose mieg- 
ruimiuose (bedruomiuose) pri
rengia dirvą džiovai. Taip pat 
netikęs maistas, persidirbimas, 
girtuokliavimas ir viskas, kas 
silpnina kūną.

Biednų tris kartus daugiau 
mišta džiova, negu turtingų. Bet 
biedni žmonės ir-gi gali naudo
tis tyru oru ir pasimokiftti kas 
reikia žinoti apie maistą.

Pradžioje džiovą galima išgy
dyti, jei ligonis klauso daktaro

gamta liepia gyventi”?
Geriaus apsisaugoti, negut sir

gti, ar ne? Bet kas čia paiso? 
Kam čia aiškinti apie ligas, jei 
žmonės nepaiso tų aiškinimų?

Mokinkimės kaip apsisaugoti 
nuo ligų, kaip tinkamai gyven- brėžimus ir prasitarimus su ne

švarumu gali įeiti į mėsas ligos 
darančių bakterijų; per nešva
rią odą (kuomet jos liaukų sky
lutės apsivelia) negali eiti tinka
mai ne riebalai, ne prakaitas. 
Kada riebalai negali iš odos Kuo
sai išeiti, jie susirenka ir džius- 

Išlaukinė dalis apsivelia 
ir išrodo juoda. Spau- 
išlenda lig balta kirmė- 

Tai nėra jokia kirmėlaite 
riebalai. Kada jie apsi- 
pulinėm bakterijom, pa*

■ sidaro spuogai. * Bet skaitytojas 
Dr. A. J. Karalius. įurj suprasti, kad tai nėra vie

nintelė spuogų atsiradimo prie-i 
: žastis — priežasčių yra daugiau, 
bet ne apie spuogų priežastis aš 
čia kalbu. Paminėjau tik vieną. ' 

• Kiekvienas, kuris yra bent ka- 
! da tinkamai išsimaudęs — nu-l 
provęs odą muilu ir vandeniu, ži
no, kaip smagiai ir lengvai jau

Nors paviršutiniai išaiškinus 
odos funkcijų, pasidaro aišku, 
kodėl odų reikia turėti sveiką ir 
švarią. Nešvarumas gali suga
dinti pačią odą; pėr jos praši

ti, ką valgyti. Daktaras jums 
šiame reikale tinkamai patar
naus, bet jei saliunkipeno klau
sysite, tai žinokitės.

Daktaras laiku persergėjo di
dį galvočių R. L. Stevensoną, 
kad džiova ji jau kankina. Ji
sai netikėjo. Paskui jau pats 
pajuto ir prieš mirtį pasakė ši
taip:

“Dabar paklausykite manęs.
Aš greitai mirsiu nuo i--------
nuodų... Klausykite daktaro — tik 
persergėjimų. Saugokite savo krečia 
sveikata.

ta.
purvu 
džiant 

džiovos lait®-

Sutrinimai
Greita pagelba nuo skaus
mo. Apsaugoja nuo če* 
veryko spaudimo.

Aptiekose ir čeverykų 
krautuvėse

DTScholfs
’Lino-pads

IOO N* LaSalle St«, CJhicago, Ul# 
arba prie vietinių agentų

Nusileidę1) į jurą, Francijos Normandijos pakrašty komanduotojo Byrd aeroplanas, kuriuo jis; 
bandė skristi iš New Yorko į Paryžių. Vėliau apdaužytą aeroplaną išvilkta ant krašto. (Fotogra
fija perduota telegrafu).

W. J. STANKŪNASFOTOGRAFAS
Vestuvių, Gru
pių ir ‘ šeimynų 
Musų Speciali- 

škumas.
8315 South
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Ros. Tel.

Beverly 2800

ANTANAS SMETONA—PONIA SMETONIENE

Perversmo suplenuotojai ir vadai

Uždekit vieną ir 
skausmas 
pranyks

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu

COLUMBUS
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms

Knyga atėjo iš nedaugeliui težinomų versmių

Autorius yra vienas iš didžiųjų Lietuvos rašytojų

. Aiškiai parašyta, aiškiai spausdinta, lengvai suprantama ir 
skaitosi kaip romanas.

Įsigykit Sau Vieną!
Neperskaitęs šios knygos niekas negali suprasti ir įsivaizduoti 

to nepaprasto, istoriško ir pražūtingo Lietuvai įvykio—gruodžio 17 
dienos! Tai yra rinkinys faktų sugrupuotų atatinkamoj eilėje ir
nupiešta aiškus vaizdai susidarę Lietuvoje perversmui bręstant,
liiilcc perversmo- fuoj jjo perversversmo ir upui a.tslii£rus.

I
 Parsiduoda po vienų ir olsėliu

IMMIJIEOS
1739 S. Halsted St., ( Iiicago, III.
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Peoples Furniture Co.
DIDŽIAUSIOS LIETUVIU KRAUTUVES CHICAGOJE 

Užpildytos su augščiausios rųšies, Pianais, Radioms, Rakandais, Kau
rais, Pečiais ir visokioms namų reikmenims.

Taipgi išdirbinėja dailiausius seklyčioms setus 
nuosavoje dirbtuvėje.

Ir yra autorizuoti pardavinėti labiausiai 
išgirtus muzikalius instrumentus.

KIMBALL PIANUS ir R. C. A. RADIOLAS.

N

h

M

►<

M 
M 
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M 
M

Tik pailgindami prekių rųšis ir gerai įsi
vaizdindami į Jums teikiamą patarnavimą 
ir tvarkingą šios pirklybos vedimą, Jus da- 
žinosite, kad visuomet apsimoka pirkinėti 
namų reikmenis labiausiai atsakančiose 
(Most Reliuble) Krautuvėse. Todėl Jus 
visais žvilgsniais busite geriau patenkinti 
lankydami Peoples Furniture Co. Krautu
ves, nes jus čia rusite geriausias prekes ir 
patarnavimą už mažesnį atlyginimą.

engvius Išmokėjimo Budus Prltaikom Kiekvienam 
Pagal Išgalę

Dvi Krautuvės ir Setų Dirbtuvė

luettlTb'Rt

4177-83 Archer Avė., 1922-32 S. Halsted St. J
Lafayette 3171 Canal 6982 J
M. KEŽAS, Vedėjas J. NAKRO6LS, Vedėjas m

a

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

3514-16 Rooaevelt Rd. 
arti St. Louis ^ve. 

CHICAGO, ILL.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

M 
M iixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

$2.50VIRfiJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ..................... ................
1,654 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ...........
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, val
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ....................... ..................
šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias

KAUNO ALBUMAS .........................................................................
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRfiVBS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ......................  $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .............................  50c

Rašybos vadovėlis su rašybos Žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ...............................................-____ _______  55c
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

$1.50

$3.00

50c

193 Grand Street Brooklyn, N. Y

Vilniaus Krašta

Pinigai Lenkijon

Siunčiami per Naujienas pašto perlaidomis ir 
kablegramomis greičiausia nueina.

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

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

1739 So. Halsted St Chicago, UI.

Garsinkities Naujienose

[KORESPONDENCIJOS,

Philadelphia, Pa.
Ne kartų buvo rašyta spau

doje apie pietų pusės Lietuvių 
Tautiškų Pašaipiu; Kliubą. Dau
giausiai buvo “dejavimo” raši
niai, nes anais laikais kliubas 
jau, sulyg nekuriu nuomonės, 
turėjo kojas aukštyn užversti 
“mirti”. Ir gal butų buvęs pa
laidotas po priespauda negeis
tinųjų, jei ištvermingi lietuviai 
nebūtų užbėgę tam kelių.

Tik jau pamatę tikrų pavo
jų, sumanus lietuviai pradėjo 
daryti pastangas, idant kliu
bas ir jo savastis be laiko ne
žūtų. Nenualstanti pionieriai ir 
išgelbėtojai Kliubo yra šie as
menys: J. V. Grinius, George 
Lukaševičia. Adomas Kubelči- 
kus, Andrius Kubelčikas, An
tanas Jankauskas,/ Vladas Lu
binas ir kiti, kurie "rėmė pir
mutinių pasiryžimus, idant su
vienyti draugijas ir išvėtyti 
netinkamus Kliubo ėdikus, šie 
vyrai yra labai daug gyvenime 
patyrę, nes jie pergyveno čio
nai nd mažai visokios rųšies 
rungtynių, pergyveno darbinin
kų ir “proletarų” diktatūros 
laikus, todėl jiems nesunku bu
vo 
tos 
Jie

giminėsi prakilnų vaikų, kurio 
gyslose teka musų pro-pvotė- 
vių galiūnų tvirtas kraujas, pas 
lietuvius Philadelphijon ant 
pramogos; 6 išrinkta ant senų 
du nauji “board/ direktoriai’* 
A. Kupronis ir Z. Jankauskas. 
Kudcniop manoma rengti pra
kalbų, paskaitų ir koncertų.

Z. Jankauskas.

Ur*tab atvirai U blerai

KŪDIKIŲ
EROVes skYRIUS

DEL APRŪPINIMO.
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

kUAI«.

’erarbee Mamai ir UeUi

TIKRI APYNIAI
turtingame saiykle

PROCESAS iškelia 
paslėptą skonį pasaulio 
puikiausią apyniu ir 
turtingo salyklo.

Lietuvis Konfraktorius
Suvedant šviesas ir 
elektros jlegą j nau
jus Ir senus namus i 
mainom naujas Įtam
pas J senas; duodame 
ant lengvo išmokėji
mo.

Metropolitan Electric
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

Yards 4951
Mrs. Anielia Jarusz-KRushillas 

AKUŠERKA 
3252 So. Halsted St.

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki 
H vakaro. Kitu lai
ku pagal *u*artj.

Viršuj Universal
State Bank

Dr. A. R. BLUMENTHAI
'M’TOMESTRI^T

i ei. Boulevard 6487 
4649 Sb. Ashland Avė.

ir 805 K. 47th St.
Kenwood 1752 

Praktikuoja 20 metų

A. VIDIKAS-LULEYICH
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika- 
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

permatyti besiartinantį vie- 
lietuviams žlugimo pavojų, 
tuojau pradėjo atskirti ge- 
nuo blogo: sijoti ėdančius

kliubą^galutiuas jėgas ir pali
kusias sveikesnes I jungti vie
non šeimynon — vienyti lietu
vių draugijas vienan kliuban. 
Tas ant galo jiems ir pavyko 
atsiekti.

šių žmonių pastangomis, 
pritarus kitiems, šiandie Lie
tuvių Tautiškas Pašelpinis Kliu
bas yra vienas tvirčiausiai sto
vinčių pašelpinių j lietuvių or- 
ganizaci.jjų mieste l^liladel- 
pliia. Skaitlingas ne tiktai na
riais, bet savastimi ir. grynu 
kapitalu. Pavertus visų turtą į 
pinigus, kliubas turėtų, konser
vatyviai skaitant, apie $125,- 
000. ,

Turint tiek turto šiandie ne
reikia dejuoti, bet džiaugtis iš 
tokio darbo. Pradžiugo net ir 
visi tie, kurie negalėjo jokiu 
budu permatyti to, kad susi
vienijus visiems bus stipriau 
ir geriau gyventi.

Dabar Lietuvių Tautiško Pa
šėlimo Kliulg) salė, 928 E. 
Moyamensing avė., yra tartum 
kaip ir kokia lietuvių pilis, ku
rioje ir apie kurių lietuviai su
sispietę yra. čia netiktai kliu
bas atlieka savo susirinkimus 
ir kitus reikalus, bet ir kitos 
draugijos, kuopos, o ypatingai 
čia yra pastovi buveine First 
Lithuanian ir Lithuanian Cent
ral Building and Loan Associa- 
tions, lietuvių finansinių orga
nizacijų, kurių apštus kapita
las sudaro apie $1,7000,000. Iš 
šito kliubo prasidėjo rimtai or
ganizuotis ir Lithuanian Ame
rican Citizens League, kuri 
jau su savystoviais skyriais tu
ri narių piliečių apie 350.

Liepos 9, 1927, kliubas turė
jo savo pusmetinį susirinkimų, 
kuriame apart kasdieninių rei
kalų nutarta šie dalykai: 1) 
traukti prie kliubo čia gimu
sį jaunimų, taip kad galėtų ge
resniu kuo užsiimti, negu trep
sėti ant kampų šalygatvių. Or
ganizavimui tokių jaunuolių 
išrinktas jaunas, čia gimęs vy
rukas, J. Kavalauskas, o Z. Jan
kauskas jojo padėjėjas; 1) nu-( 
tarta, kad įstojimas kliuban 
tokiems jaunuoliam iki Naujų 
Metų butų dykai; 3) atrasta 
reikalingu turėti kliubui savo 
pastovų žinių rašė ją. Juomi iš
rinktas Z. Jankauskas; 4) iš
rinkta komisija įtaisyti atatin
kamų visiems tikslams/ virtu
vė kliubo name, supirkti reika
lingus indus ir tt., taip kad at
ėjus kokiai pramogai nereikė
tų skolintis nieko pas kitus, nei 
prašyti kieno pagalbos, bet vis
ką turėti savo; 5) nutarta po 
muštynių Šarkio- Dempsio, ‘jei 
bus galima, pasikviesti musų Į

STRAIPSNIS 25
Priežiūra kūdikio lovoje

Dažnai pozicijos permainymas be
gulint lovoje yra svarbus kūdikiui, ne
tik kad tuomi jis geriau pasilsės, bet 
dar tuomi, kad niekad kraujas neuž
tekęs. Kasdien reikia kūdikis išmau
dyti. Maudynė dėl karščio (apie 90 
laipsnių F.) gali būti duodama sykį 
ar du j dieną, jei karštis didelis.

Temperatūra
Maudynės temperatūra turi būt nu

statoma termometru. Maudant reikia 
imti visas apsaugas, kad sergantį ku
dikj neperšaldžius, arba neišbaidžius, 
ar neerzinus. Karšty galima ant gal
vos uždėti šaltą kompresą arba ledų 
maišelį, kada maudai dėl sumažinimo 
karščio. Jei rankos ir kojos šaltos, 
vartok šilto vandens bonkas.

Sunkioje ligoje maistą reikia su
mažinti.

Girdymas vandeniu yra dideles 
svarbos ligoje. Reikia vandens siūly
ti dažnais protarpiais, jei galima, tai 
kas valandų, kūdikiui budint, ir rei
kia užsirašyti kiek per 24 valandas 
sugeria.

Vidurius sergančio reikia liuosuoti, 
kasdieną; jei reikalas yra, tai išplau
ti, arba šilto vandens įlieti. Reikia 
atžymėti kiekį šlapumų ir duoti dau
giau vandens, jei u rėjos maža.

Yra faktas, kad sveiki kūdikiai da
ro linksmas motinas. Tinkamas mais
tas ir tinkama priežiūra turėtų pada
ryti kiekvieną kūdikį stiprų ir vikrų. 
Jei negali savo kūdikio žindyti, jūsų 
pirmoji mintis turėtų būti Borden’s 
Eagle Pienas. Pęr tris gentkartes 
motinos jį vartojo, pamatę, kad jų 
kūdikiai tuojaus pradėjo augti ir tar
pti kaip tik gaudavo Eagle Brand. 
Borden Kompanija per tris gentkar
tes įtikino tūkstančius tėvų, kad jų 
kūdikių sveikata yra svarbiausias 
žingsnis prie jų busimo pasisekimo 
gyvenime. Borden’s Eagle Pienas iš
auklėjo milionus kūdikių į sveikus ir 
vikrius vyrus ar moteris.

Trylika ne išrodo daugeliui moti
nų kaipo senas amžius mergaitei. Bet 
pasiekus šį amžj, ją suima jausmas 
vilties ir susijudinimo, kurio motinai 
ji išaiškinti negali. Šitas brendimo 
periodas yra rimčiausias momentas 
mergaitės gyvenime, dėlto, kad tuo 
laiku visas jos kūnas keičiasi, ir rei
kalinga tada pilna motinos priežiū
ra. Pridedant Eagle Pianą prie jos 
valgių gali jai pagelbsti, nes suteik
si reikalingą veikėją, kuris laimingai 
ją pervežš per tą pavojaus periodą. 
Turėtum duoti du šaukštu ant dienos, 
geriausia paryčiu ir po pietų. At- 
miešk su trimis ketvirtadaliais puo
delio šalto vandens. Eagle Pianą ga
lima sukombinuoti su suplaktu kiau
šiniu ir sanskoniu, su ginger ale, 
nuogių ar kitų vaisių sunka, arba 
ko.

vy- 
ko-

ME

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 įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS

Children Cryjį

l Castori j

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

Tel. Boulevard 7679

Įvairus Gydytojai
I ---------------------—--------------------------------------

MOTINA: — Fletcher’s 
Castoria yra specialiai 
prirengta kad apsaugo
jus nešiojamų kūdikių ir vai
kų visokio amžiaus vidurių 
užkietiejimų, Fla t u 1 e n c y, 
Wind Colic ir Diarrhea; prašalinant karštį ir dėl reguliavi
mo Skilvio ir žarnų, jos pagelbsti suvirškinti Maistų ir tei
kia naturalį miega.

Apsisaugojimui imitacijų žiūrėkite šio parašo

Absoliučiai Nekenksmingos. — Nėra jose Opiates. Gydytojai visur 
rekomenduoja jas.

JOHN KUCH1NSKAS 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 nuo 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 virS minėtoms valandoms ir 

gausit tikrą ir teisingą patarnavimą visuose reikaluose.
i?

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

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE
77 W. Washington

Čor. Washington and
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8895

BLDG. 
St.
Clark

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

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Ava.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedaliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaia 82K

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 
8110. Naktj

South Shore 2288 
Boulevard 4186

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

Telefonai;

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė, 2 lubos 

Chicago, Iii.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS;
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro, Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midway 2880

SU-Skaitykit šituos straipsnius kas 
vaite ir pasidėkit ateičiai.

K. JURGELIONIS
Moterys 
Giria

Miesto Ofisas 
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearbpm 2734 
Valandos nuo 9:80 iki 2:80 vai.

Bridgeporto Ofisas 
8335 So. Halsted St. 

*o 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.

Toniką
Mis. J. J. Cisler—Milės, Michigan, 
rašo: “Severa’s Regulator pagel
bėjo man daug. Aš pasinaudoju 
Šiandie iš to toniko dar daug’au. 
Aš visuomet rekomenduoju Sevė- 
ra’s Gyduoles,,.
VV. F. Severą Co., Cedar Rapide, Iowa

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
’Rusas Gydytojas ir Chirurgai!
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas 3102 So. Halsted S t., Chicago 
arti 31st Street

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

SLVĘP45
oEtiULATOh

v

Phone Central 1110 
Res. Canal 0403

JOHN S. RYBICKI
ADVOKATAS

54 W. Randolph St. 
Room 607 Woods Bldg.

John Minskas ir 
Bailys F. Maslauskas

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

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 Rooševelt 9090

Namų Telefonas Republic 9600

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Hrais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Tel. Pullman 6877

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

1724 So. Loomls, 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 6358

DR. FREDA H1RSUHBERG
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

HARRY LAWRENCE 
ADVOKATAS 

11256 Michigan Avenue 
Telephone Pullman 9278 

Miesto Ofisas 
77 W. Washington Street 

Telephone Central 8540
— ----- ------------- — --------- ——

■ —
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DARBININKŲ IR LIBERALŲ SANTARVĖ.

Anglijoje prasidėjo agitacija už tai, kad Darbo par
tija ir liberalai padarytų sutartį sekamiems rinkimams į 
parlamentą, idant tuo budu butų paveržta valdžia kon
servatoriams. Pradžią šitai atvirai agitacijai padarė įta
kingiausias Anglijos liberalų laikraštis, “Manchester 
Guardian’*, įdėdamas vieno darbiečio, .Aleksandro M. 
Thompsono, straipsnį. ‘

Straipsnio autorius nurodo, kad už socialistų ir libe
ralų susitarimą stoją daugelis Darbo partijos vadų, ku
rie matą, kad skyrium eidamos šitos dvi partijos dar il
gai turėsiančios laukti, kol konservatoriai pasiliksią ma
žumoje. *. *

Darbo partija, sako Thompson, atsirado tuo laiku, 
kai konservatoriai ir liberalai buvo galingi ir iš aukšto 

žiūrėdavo į darbininkį* atstovus. Jos tikslas buvo su- 
griauti šituos klasinius prietarus ir iškovoti darbinin
kams tokią padėtį politikoje, kad kitos partijos skaity
tus! su jais, kaip lygus su lygiu. Dabar šis tikslas esąs 
atsiektas. Šiandie niekas neabejojąs, kad darbininkų at
stovai galį taip pat turėti sprendžiamą balsą parlamen
te arba valdžioje, kaip ir kitų visuomenės klasių atsto
vai. Taigi dabar Darbo partijai dėtis ir tam tikrais 
klausimais veikti bendrai su liberalais nebūtų jokio nu

sižeminimo.
Be to, Thompson nurodo, kad ir pati Darbo partija 

esanti žymiai pasikeitusi. J ją įstojo visa eilė žmonių iš 
lordų ir buržuazijos; joje veikia tokie profesionaliai poli
tikai, kaip Mosley, Kenworthy ir kiti, kurių nieku budu 
negalima priskirti prie darbininkų klasės. Jeigu Darbo 
partija tuos žmones priima ir renka kaipo savo atstovus 
į parlamentą, tai aišku, kad ji nestato savo uždaviniu 
vesti siaurą klasės politiką. Tuomet yra galimas jos su
sitarimas su kitomis partijomis, kurių tikslai irgi nėra 
siaurai-klasiniai.

Mes nežinome, ką šitais klausimais mano kiti Angli
jos socialistų vadai, bet vis tik yra įdomu pažymėt, kad 
tokios diskusijos jau kyla anglų spaudoje. Pirmiaus 
Anglijos darbiečiai nenorėdavo nė girdėt apie bent ko
kius susitarimus su liberalais, — ir tai nežiūrint to fak
to, kad darbiečiai savo nusistatymu yra, bendrai imant, t 
dešinesni už Europos kontinento socialistus, kurie betgi, 
kai ateina reikalas, eina į blokus su pažangioms buržua
zinėms grupėms.

Bet, iš tiesų, kas socialistams pasilieka daryti per tą 
laiką, kol jie dar neturi absoliučios daugumos parlamen
tuose? Jeigu jie atsisako dėtis su pažangesnėms buržu
azijos partijoms, tai valdžią pasiima į savo rankas atža
gareiviai. O jeigu socialistai, neturėdami daugumos, ei
na į valdžią, tai ji esti silpna ir atžagareiviai ją lengvai 
nuverčia.

Bolševikai siūlo vietoje blokų su pažangiąja buržu
azija eiti diktatūros keliu, bet praktika parodė, kad iš to 
nieko gero nėra nei darbininkams, nei platesniajai visuo
menei. Diktatūra reiškia priespaudą. Ir, pagaliau, pa
tys diktatoriai būna priversti daryti blokus. Taip, Ru
sijos bolševikai šiandie visaip stengiasi prisigerinti ūki
ninkams ir savo valdžią vadina “ūkininkų ir darbininkų 
valdžia0.

Kas nenori diktatūros arba atžagareivių valdžios, 
tam tenka noroms ar nenoroms ieškoti kelio prie demo
kratinių visuomenės jėgų suartinimo. Šitą kelią pasi
rinko socialstai Vokietijoje, Austrijoje, Švedijoje, Dani
joje, Suomijoje, Latvijoje ir Belgijoje. Veikiausia, į tą 
patį kelią stos ir Anglijos socialistai, — jeigu artimiausiu 
laiku jiems nepavyks užkariauti daugumą parlamente.

SUGAVO SAVE
BEMELUOJANT

kad 
socialistai 
priešingi

rezoliucijo- 
visuotinam 
jisai buvo

mėgina ši-

apsisprendimą, tai 
statė ne mažesnį, 
reikalavimą, negu 
kurių obalsis nuo 
1917 m. buvo lik-

nepriklausomybei, 
pasiskelbia nepri- 
pasircmdama tuo, 
teisę pati spręst: 
tai logiškai iŠei-

___________ __________  Antrad., Liepos 26, 1927 
tė jame, kad 21 rugsėjo du juodi 
jurininkai nukrito už laivo šono 
ir nuskendo. Jaunuolis išmok j 
skaityti tarp eilučių ir suprato, 
kame dalykas. Toliau jis per
skaitė, kad “Arlos” valtis ban
giniams medžioti buvo užpulta 
miško gyventojų iš Suu ir nusto
jo trijų žmonių iš ekipažiaus. 
Dienyne buvo pranešama, kad 
laivininkai rado katile žmogiš
ką mėsą, juododžių-jurininkų į- 
gytą laike sustojimo Fui’je, — 
atsitiktinas dinamito sprogimas 
užsibaigė mirtimi kelių jurinin
kų; įvyko keletas nakties už
puolimų; teko gelbėtis bėgimu 
į artimiausius uostus; yra buvę 
ir vyliugingi užpuolimai vietos 
gyventojų iš mangifeYo kuitų. 
Dažniausia buvo minimi atsitiki
mai mirties nuo dezinterijos. 
Berti išgąstingai perskaitė, kad 
taipgi nuo dezinterijos pasimirė 
du baltieji, atvykusieji j “Arlą” 
kaipo svečiai.

Sekančią dieną jis tarė kapi
tonui Hanzenui:

—Tamstai reikia žinoti, jog aš

smulkieji krautuvninkai-“bu- 
černių” ir ‘grosernių” savinin
kai, tabako ir “minkštų gėri
mų” pardavėjai ir taip pat vi
si kiti pirkliai? Vartotojų 
kooperacijų įsigalėjimas -butų 
šitietms žmonėms peilis po 
kaklu.

Antra, jeigu darbininkas ir 
jo samdytojas kapitalistas pri
sirašys prie vartotojų koopera
cijos ir abudu per ją pirks vi
sa, kas jiem reikalinga, tai ar 
darbininko išnaudojimas jau 
tuo bus panaikintas? Juokinga 
ir kalbėti apie tai!

Ir, pagaliau, kajp su tų ko
operacijų pagalba išrišti poli
tikos ir valdžios klausimus, nuo 
kurių žmogaus gyvenimas žy
miam laipsnyje priklauso? 
Vartotojų kooperacijos šitlų 
klausimų visai nepaliečia, nes 
jos yra grynai ekonominės or
ganizacijos.. Iš tiesų, kaip 
mes aukščiaus nurodėme, var
totojų kooperacijos net ir eko
nomijos dirvoje apima tik vieną 

_____ u sritį, būtent, prekybos. O ga- 
žmonės į- mylios (produkcijos) tvarkymu peržiūrinėjau laivo dienyną, 

stos į kooperacijas, tai, esą, nė jos neužsiima. Tuo gi tarpu1 Kapitonas parodė nepasiten- 
vienas “luomus” nebus skriau- gamyba yra svarbesnis daly- i kinimą dėlei to, kad laivo dieny- 
džiamas, “nes visi žmonės yra 
vartotojai”.

Tai yra kūdikiškas protavi
mas. Visų-pinna, netiesa, kad 
vartotojų kooperacijos nenu
skriaus nė vienos visuomenės 
klasės, 
jos yra niekas kita, kaip pre
kybos įstaigos. Jeigu vartotojų 
kooperacijos taip išsiplėtotų, 
kad visi žmonės joms priklau
sytų ir per jas pirktų, tai kur 
dingtų ta žmonių klasė, kuri 
užsiima prekjrbą? Kur dingtų

yra skauduliai, iškilę ant vi
suomenės kpno rezultate di
džiojo karo. Kai žmonija ga
lutinai pasveiks nuo ligų, ku- 

| rias paliko ta baisioji skerdy- 
nė, .tai ir šitie skauduliai iš
nyks. Bet ką blogo “D.” ran
da’ socializme?

Socializmas ,pasak jo, esąs 
“luomo diktatūra”. Tai, žino
ma, yra tuščias prasimanymas. 
Socializmas ne tik nėra jokia 
“luomo” diktatūra, bet tokia 
tvarka, kurioje luomams nega
li būt vietos. Socializmo tvar
koje darbo ir susisiekimo prie
monės (žeme, geležinkeliai, 
dirbtuvės, kasyklos ir t.t.) pri
klausys visuomenei, o ne at
skiriems žmonoms; todėl tenai 
nebus kapitalistų klasės, žem
valdžių 
bininkų 
būti ir 
tat u ros.

So. Bostono laikraštis, 
toje tos tvarkos, siūlo ve 
kad “luomai’ (klasės) pasi
liktų taip, kaip jie yra dabar, 
tik žmonės dėtųsi į vartotojų 
kooperacijas. Kai :

Rūgštumai Viduriuose
“Phillips Milk of Magnesia 

Geriau negu Soda

klasės ir beturčių-dar- 
klasės. Taigi negalės 

kurios nors klasės dik-

vie
ką:

Vietoje sodos nuo dabar pra- 
.lekit vartoti po biskį “Phillips 
Milk of Magnesia” su vandeniu 
bile kada nuo nevirškinimo arba 
rugštumų, acid, gasų viduriose 
ir palengvinimas ateis tuojau.

Per penkiasdešimtį metų tik
ras “Phillips Milk of Magnesia” 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
icid iš skilvio kaipo saturated 
^olution of bicarbonate of soda 
ir palieka skilvį liuosą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimą viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”. Dvidešimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 
Charles H. Phillips Chemical Co. 
ir jo pirmtakuno Charles H. 
Phillips nuo 187f,

kas, negu prekyba, nes pirma nas nebuvo paimtas nuo skob- 
reikia pagaminti daiktus, ku- nio.
riuos žmonės vartojus, tik tuo
met juos galima pardavinėti. ... ..............

Vadinasi, jeigu vien tik vai--į įį~‘kaip *ir nelaimingi atsitiki- 
totojų kooperacijos turi išga- maį|

Kapitonas atvirai gėrėjosi sa
vo svečio sugebėjimu greit su
prasti. Iš pradžios jis padarė du- 
tris bandymus neigti Berti ma
nymą, bet paskui su malonia iš
vaizda nusileido jam.

—Matai tamsta, kame daly
kas, įterpė šturmonas: — per
daug dažnai priseina remtis ne
laimingais atsitikimais. Tas su
kelia įtarimą, ir mes nutarėme 
laikas nuo laiko imtis dezinte
rijos pagelbos. Visame — val
džios kaltė.

Berti -staiga pajuto norą baig
ti įdomių kelionę. Kiek vėliau 
jis išsikulbėjo su juodaodžiu, 

kaip du vandens lašai panašiu j 
žuvusį Aujkį. Tasai žmogus 
praleido tris metus plantacijoje 
Kvinslende, buvo ir Lamoa, ir 
Fidži salose, ir Sidnėjuje. Kaipo 
jurininkas jis pabuvojo Naujoje 
Britanijoje, Naujoje Gvinėjoje 
ir Admirolų salose...

Tai buvo didelis juokdarys, 
kuris savo elgimusi atatiko ka
pitono Hanseno norams.

(Bus daugiau)

Vartotojų kooperaci-j nyti darbininkus, tai jie, kaip 
l.uvo, taip ir pasiliks iš 
jami kapitalistų fabrikuose ir 
kentės visokias skriaudas po 
kapitalistų valdžia, kurią pats 
“D.” laiko diktatūra. Tai koks 
čia bus darbininkų “išgany
mas” ?

igjjack’as London’as

VęrtS
Leonas Vitkauskas

—Nejaugi jie 
ant denio?

—Tame tai ir 
ge jį kirviu!

—Ųezinterija — niekai! tarė 
Berti.—Tai tokia pat melagys-

Išmokit Dressmaking
Kirpimo, Pritaikymo, 
siuvimo, Siuvamos 
mašinos operavimo, 
lengva sistema. Na
muose ir biznio kur
se. Reikalaukit dy
kai knygutes. 
Master Dressmaking

College
J. F. KASNICKA 
190 N. State St, 

kamp. Lake St. 10 fl.

Į Saliamono Šaltį g
IkBaisenybes GYVENIMAS

Mėnesinis žamales 
Antanas Žymontas 

Redaktorius- Leidi j aa

900 W. 52nd Street
Chicaffo, III.

Tel. Boalevard 3669

Vienybė” vėl pasakoja,
Amerikos lietuviai 
dar 1917 m. buvę 
“net Lietuvos autonomijai”, — 
kuomet visai (gerai žino, kad 
jau nuo 1914 m. socialistai bu
vo viešai iškėlę tautos apsi
sprendimo reikalavimą Lietu
vai. Tą reikalavimą socialis
tai savo patiektoje 
je pasiūlė priimti 
seimui Brooklyno ir 
vienbalsiai priimtas.

O Sirvydas dabar 
tą faktą užginčyti.

Beje, jisai užsimena ir apie 
“kokį tenai Lietuvos apsi
sprendimą”, kurį, girdi, socia
listai skelbę iki 1918 m., kuo
met tautininkai jau buvo pa
keitę “reikalavimą autonomi
jos į reikalavimą visiškos ne
priklausomybės”. Šitaip mul
kinti žmones gali tiktai tas, 
kas nori iš jų pasityčioti.

Viena, jeigu socialistai stojo 
už Lietuvos 
reiškia, jie 
K>et didesnį 
I antininkai, 
1914 'm. iki
tai Lietuvos autonomija. Reiš
kia, Sirvydas pats sugavo save 
bemeluojant.

.Antra, tik ignorantas arba 
sąmoningas žmonių mulkinto
jas gali pasakoti, kad tautos 
i psisprendimas esąs priešingas 
nepriklausomybės reikalavimui. 
Jeigu tautai pripažįstama tei- 
; ė spręsti savo likimą, tai tuo 
pačiu jai pripažįstama suvere
niteto (aukščiausios galios) 
t eisė.

Pripažinimas apsisprendimo 
teisės, be to, patiekia ir tvir
tą pagrindą 
Jeigu tauta 
klausoma, 
kad ji turi 
savo likimą,
na, kad niekas negali tą nepri
klausomybę jai teisėtai atimti.

Kas kita, jeigu nepriklauso
mybę tautai kas nors “padova
noja”, —kaip 1917 m. Lietu
vai buvo “padovanojusi” ne
priklausomybę vokiečių kalzc- 
riškoji valdžia. Tą nepriklau
somybę Vokietija butų galėju
si by kada atšaukti. Faktinai, 
ta vokiečių padovanotoji “ne
priklausomybė” buvo nepri
klausomybė tik iš vardo, nes 
Uerlinas buvo nustatęs iš an
ksto, kad “nepriklausoma Lie- 
*uva’* turės būt amžinais ry-j 
šiais susijungusi su Vokieti
ja.

Socialistai dėl to ir reikala
vo tautos apsisprendimo teisės —ir priešingu atveju tamstą ap- 
LieLuvai, kad jie buvo priešin- ' 
gi kaizeriškoms ir kitokioms 
“nepriklausomybėms”, bet sto
jo už tikrą Lietuvos pasiliuo- 
tavimą. Yra žinoma, kad to
kios pat pozicijos laikėsi ir 
Lietuvos demokratija socialis
tai,

baigė su juo rio šūviai ir po jų vandens plau- 
. katelėjimai. Kapitonas pašoko 

dalykas! smo- iš vietos, ir ^imirksniu Berti 
akys buvo apakintos spindėjimu

—Tas pats, dabartinis ekipa- revolverio, kurį Hanzlenas išai
žius?

Kapitonas Hanzenas linktelė
jo galva.

—Tiesą pasakyti, jis visuo
met pasižymėjo neatsargumu, 
velionis kapitonas. Čia reikia 
itin gerai apsižiūrėti. Jis nespė
jo apsisukti, kaip jie apsidrbo 
su juom.

—Apskritai imant, mums sun
kiai gyvenasi čia! ėmė skustis 
šturmonas. — Valdžia laiko juo
džio pusę. Baltajam draudžia
ma šauti pirmam. Pirmą šūvį 
tamsta privalai pavesti juodžiui,

kaltins išanksto apgalvotu už
mušimu. štai kuo išaiškinami 
tiek dažnai “nelaimingi atsitiki
mai”. Kitaip nesuvaldyti tų 
šunsnukių!

Pašaukė pietums, šturmonas 
pasiliko tarnyboje, o Berti su 
laivininku nusileido žemyn.

—Nenuleisk tamsta akių nuo 
to juodo velnio Aujki, tarė išei
damas laivininkas.— Man nepa
tinka jis paskutinėmis dienomis. 
Jis ką-tai sumanė!

- Gerai, sumurmėjo šturmo- 
Kapi-1nas-

. Pietus perpus praėjo, kuomet 
jj laivininkas ėmė karštai pasako

ti apie skerdynę laive “Škotijos 
Vadai”.

... - i I —Tai buvo geriausias laivas,
nė fašizmu, bet var. l—tnors p auktojęs š.uose 
kooperacija. Ir sočiu- vandenyse- Pražudė ji tas, kad 
ir bolševizmas, ir fa- >is užvažiavo ant povandeninių 
yra niekas kitas, U°1M- Juodaodžiai velniai paste-

liaudininkai ir kiti.

NAIVI KRITIKA

So. 
sakosi 
visuomenės pertvarkymui, ne
gu socialistai, sindikalistai, ko
munistai ir aidoblistai. 
talizmu jisai esąs irgi nepaten
kintas, bet kuo jisai nori 
pakeisti ?

“D” sako:*

Bostono “Darbininkas” 
turįs geresnį receptą

“Nė 
vizmu, 
totojų 
lizmas, 
šizmas 
kaip pakeitimas kapitalistų Į ir tuojau pat puolė gro- 
diktaturos kita, dar aršesne pi- Laive buvo penketas baltų- 
luomo diktatūra. Tik varto- J U, penkiolika juododžių-jurinin- 
tojų kooperacija tegali už- kų ir apie šešias dešimtis juod- 
tikrinti tokią ekonominę pdžių-darbininkų. Išsigelbėjo 
tvarką, kur nė vienas luomas i tiktai vienas laivo prėkių parda- 
nebus skriaudžiamas, nes vi- vėjas, o visus likusius — “kaj- 
si žmonės yra vartotojai.” kaj”, tai yra užmušė ir suvalgė, 
šv. Juozapo ^jungos iaik. puvo dar vienas laivas “Džems 

rastis nori sukritikuoti visusI Ivdvards ( James Edvvards )... 
“izmus”, bet jisai nenusimano Bet tą patį momentą nuo de- 
net, ką jie reiškia. nio pasigirdo aštrus šurmono

Apie bolševizmą ir fašizmą Į riksmas, o po jo laukinis balsų 
mes čia nekalbėsime, nes tai j choras. Pasigirdo trys revolve-

traukė bėgdamas.
Berti taipgi pakilo iš vietos ir 

atsargiai, judindamas! dirstelėjo 
iš lauko. Rodėsi, nieko neatsi
tiko. šturmonas stovėjo pir
mykštėj vietoj, bet iš susijaudi
nimo revolveris drebėjo jo ran
koje. Staiga jis padarė griežtą 
judesį atgal, lyg iš ten jam grę- 
sė pavojus.

—Vienas negrų nuvirto už lai
vo šono, tarė jis.

—Kas ? paklausė laivininkas.
—Aujki. Jis nemokėjo plau

kioti ir nugrimzdo į dugną.
—Bet leisk tamsta, jaudinda

masi tarė Berti,— juk, aš pats 
girdėjau šuvius.

—Tai—papiktinamas melas! 
sušuko šturmonas, — pareiškiu 
tamstai, jog nebuvo padaryta nė 
vieno šūvio. Tas tamstai pasi
rodė. Pakartoju, j bodis nukrito 
už laivo šono...

Kapitonas Hansenas žiurėjo į 
Berti nemirkčiomis akimis.

—Man pasirodė...
—šūviai ? pertraukė Hanze-

nas. - 1 (
—Na, tamsta tiesiog turiu li

guistą vaizduotę. Ponas Džekob- 
sai» tamsta girdėjai šuvius?

—Nė vienintelio!
Laivininkas iškilminga išraiš

ka pažiurėjo j savo svečią ir pri- 
dėjo: _

—Vėl nelaimingas atsitiki
mas! Ponas Okraitai, prašau 
tamstą žemyn, reikia baigti pie
tus.

Tą naktį Berti praleido kapi- 
-tono kajutoje, atskirtoje pertva
ra nuo didelės kajutės. Išilgai 
priešakinės sienos gulėjo eilė 
šautuvų; virš lovelės kabojo dar 
trys šautuvai. Po lovele buvo 
didelė dėžė , pįlna kovos reikme
nų ir dinamito. Berti davė pir
menybę lovelėj priešingoj pusėj.

Ant skobnio gulėjo “Arlos” 
dienynas. Berti ir neįtarė, kad, 
tas dienynas buvo tam tikrai 
jnm priruoštas: Taip patvarko 
kapitonas Malu. Berti perskai-

liepos menesį “Gyveni- 
” jau atspausdintas. Ja-

UŽ 
mas 
me randasi pamokinančių ir 
žingeidžių straipsnių. įsigy- 

kit — nesigailėsi!.

Prenemerate metama ....... $2
Pase! metų______________  $1
Kopijn...............................  20c

V

Lietuviai Daktarai
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 vakaro

Res. 3201 So. Wallace Street

DR. M ARGERIS
3421 So. Halsted Street 

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

b——■—————-

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St.
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160 
— Valandos — 

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

A. MONTVID, M. D. 
1579 Milwaukee Avė. Koom 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė Šviesa ir diathermia

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

4910 So. Michigan Avė
Tel. Kenwood 5107

Valandos:] nu° » ‘J1! Į1 v,al- r.ytc;
I nuo 6 iki 8 vai. vakare

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. C. A. O'Brilis
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

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

• Tel. Lafayette 4146
J nuo 9 iki 11 v. ryto 

Valandos ) nuo (j 9 va|t vak.
c

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vėjelis
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, 111.
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Nugriuvo nuo gonko; užsimušė Į
Lietuvis, Karolius Venkaus- 

kis, 40 metų amžiaus, 3202 
Auburn avė., nupuolė nuo ant
ro aukšto. Perskelta galvos 
kaušas. Mirė neužilgo po nelai
mės įvykimui.

b'ederalio Apskriuio teismo 
teisėjas Fred L. \Vham pradė
jo perkratinėti 70 So. Chicago 
gyventojų bylų, kurie yra kalti
nami nusižengimu proliibicijos 
įstatymui.

šeši banditai apiplėšė South 
Shore karčiamų, Aurora, 111. 
Paėmė $150. Viesulos sugriautas South Park, Kas., miestelis. Viesuloj du žmonės liko užmušti, 40 sužeis

Kaip matote, tur būt jokioj 
kitoj kolonijoj lietuvių gyveni
mas nėra taip margas, kaip 
Town of Lake. —Reporteris.

Town of Lake
Atostogų 2,000 mylių

GYDO v Į
Kraujo, odos, chroniškas 

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Or. J. W. Beaudette

ti ir 85 namai sugriauti.
Mirtį Armourienė, 85 metų 

moteriškė, kurios vyras padė
jo |MUnatą Armouro stocyardų 
kompanijai.

Dvmpsey kumštynės su Tu- 
ney, sakoma, busiančios atei
nantį rugsėjo mėn. vietoj, va
dinamoj Soldiers Field.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

I I 1 111....."

Town of Lake
Vakar apie 11:30 v. prieš pie

tus NValter Grybas, M20 So.

Riihmond avė., 9 metų bernai
tis ėjo per gatvę. Ant jo užva
davo automobilis Chevrolet, 
kuriuo lėkė trys jauni vaikė
zai. Nelaimingas vaikas tapo 
skaudžiai sužeistas. 

♦ ♦ ♦
P-ia Marg-areta Šarūnas jli- 

ix) gatvekarin. Čia ji apalpo. 
Sulaikyta gatvekaris. Apalpu
si įgabenta aptiekon pas Shel- 
bey, 47 ir Ashland avė. Visos 
iptiekorių pastangos atgaivin
ti ją buvo bergždžios. Pašauk
ia policijos departamentas. Pa
staroji atvyko skubiai. Bet ir 
policijos pastangos nieko ne
gelbėjo. Tada pašaukta ugne- 
’esių instrumentai, l’gnegesiai 
atvažiavo su pulmotoriu. Ug-

negesiai bedirbdami nušilo la
biau, negu gaisrą gesindami. 
Ale ir jų pastangos nieko ne- 
gelbėjo. Pagalios moteriške bu
vo nugabenta ligoninėn. čia 
daktarai dirbo kokias 3 valan
das kol atgaivino moterį.

Nuo ko gi p-ia ša.ru n ienė 
taip labai apslabo? Vėliau pa
aiškėjo, kad nuo naminėlės ir 
nuo piepių vyno. šis vi
sas sujudimas buvo vakar, lie
pos 25 d. 

♦ ♦ ♦
Pranas Palnis, 16 metų vaiki
nas, lankantis mokyklų ir gy
venantis 4721 So. Wood st., 
sustojo ties namu 4740 So. 
Wood st., pasikalbėti su savo 
draugu, Juozu Grabausku.

Dar Viena Ekskursija
LIETUVON

Rugpjūčio 1 d.
Iš New YorKo

U. S. Lines Laivu

Leviathan
Po asmeniška priežiūra 

pono Kricilek
U,S. Lines generalio atstovo Chicagoj

Visi, kurie dar galite suspėti ir norite turėti smagią kelionę, 
tuojaus kreipkitės dėl rezervaciją ii’ dokumentų, pas

- NAUJIENOS
1739 So. Halsted SL, Chias.o, II!.

Jiems bekalbant nežinomas 
piktadaris priėjęs prie jų iš už
pakalio, perdūrė Palnį peiliu. 
Vargšai vaikinas nugabentas 
ligonbutin. Tai atsitiko liepos 
20 dienų. 

♦ * ♦
liet ve karštesnio “štopo”: 

Mikas Baltukaitis, 2510 W. 
47i st., mėgdavo labai naminę 
ir viską, kas yru tvirta. Jo 
žmonai nusibodo Maikio dur- 
navimas. Taigi ji, neiškentusi 
nuėjo policijon ir papasakojo 
apie savoi vargus. Iš čia buvo 
pasiųstas seržantas O’Day ir 
policininkas Rumpert pažiūrėti 
Maikio.

Bet Maikis yra drūtas vyras. 
Ir kadangi jis savo pačių leng
vai nugalėdavo, tai jam pasi
rodė, kad ir su policija ne sun
kiau bus apsidirbti. Taigi — 
policistai jį kviesti į stotį, Mai
kis neiti. Ir reikia pasakyti, 
kad policijos atstovams teko 
pusėtinai sušilti iki Jie įveikė 
“drūtąjį” Maikį.

Ant kiek Maikis pasirodė 
“drūtas“, gali liudyti tas fak
tas, kad policininko Rumperto 
visa uniforma tap<^ sudrasky- 

i ta ir pastarasis, nenorėdamas 
' rodytis publikai,, turėjo paimti 
taxi ir jau važiuoti į stotį.

Teisėjui užklausus, kas su 
juo, Maikiu, atsitiko, pastara
sis paaiškino, kad jis buvęs pil
nas karšto dinamito. Ir, alpi
nai, jis, girdi, esąs karštas vy
ras.

Teisėjas į tokį Maikio paaiš
kinimą pasakė: 90 dienų dže- 
los ataušti, $10 baudos ir teis
mo kaštai. Trobeliai su Maikiu 
buvo pereitą sekmadienį.

* * *•
Jonas Gurbila, 4317 S. Wood 

st., gyveno viename name su 
Stasiu Dzierziga. Pastarasis 
ėmė stumdyti Gurbilos vaikus. 
Tėvas užsistojo. Dzierziga ta
da ir tėvui. 'Užį tėvą užsistojo 
motina. Taigi musų Dzierziga 
ir jai. Dėdė teisėjas liepė Dzier- 
zigai sumokėti $25 pabaudos 
ir teismo lėšas.

♦ *
Pikala Stepas gyvena 4809 

So. .Justine st. Tuo pačiu antra
šu gyvena ir Juozas Tvardaus- 
kas. Pikala išsitraukęs stovėjo 
gatvėj. Tvardauskas mėgino 
praeiti pro jį. Pikalai tas ne
patiko. Taigi jis Tvardauskui 
“lietuviškai“. Rezultatas toks: 
Pikala turėjo užsimokėti 5 do
lerius pabaudos ir teismo kaš
tus.

P-no A. Kareivos, 4537 So. 
Wood st., šeimyna — žmona, 
duktė ir sūnūs — palikę patį 
p-ną Kareivų namie rūpintis 
ir laužyti galvą dėl biznio rei
kalų, pereitų savaitę buvo iš
važiavusi automobiliu padykau
ti.

šoferio samdyti nereikėjo, 
nes Edvardas Kareiva pats yra 
puikus operuotojas automobi
lio. J Šioj partijoj buvo taipgi 
p-lė Agnės Butkevičiutė ir p. 
Valteris Petrokas.

Reiškia, partija susidėjo iš 
p-ios Kareiva, jaunojo Karei
vos, jo sesers p-lės Sofijos, o 
taipgi p-lės Agnės Butkevičiu- 
tės ir Valterio Petroko. Iš to 
galima suprasti, kad kelione 
buvo smagi ir bd'p. Kareivos 
senojo.

Wcll, musų šaunioji partija 
į savaitę laiko atliko du tuks- 
tančiu mylių kelionę paežeriais, 
pagiriais. Apvažinėjo visas įžy
mesnes vietas Wisconsin valsti
joj. Tarpe kitai ko nepamiršo 
užsukti ir į Indian Reserves 
kolonijas. Partija sugrįžt^ kaip 
teko patirti, labai patenkinta 
kelione.

Pirko naują automobilių
P-as A. Kareiva (savininkas 

didžiausios ant Town of Lake 
Hardvvare krautuvės, 4537 So. 
Wood st.) nusipirko naujų au
tomobilį Gardner astuonių ci- 
linderių. Sumokėjo $2445. Au-' 
tomobilį pirko iš Ilighway Mo
tor Sales krautuvės, kur par
davėjas yra lietuvis p. Kama
rauskas, 5818 S. Western avė. 
P-as Kareiva labai patenkintas,

VIRŠUI ASHLAND STATE 
BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Neda
lioj nuo 2:80 iki 4:30 po pietoj

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

Pastaba t Mano ofisas dabar randas’ 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOMFTRJSTAS

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštj, 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.* Speciali atyda at
kreipiama | mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedelioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 i

BILLY’S UNCLE

kad gavo gerą’ automobilį.
Ar tėvai, ar vaikai kalti?

zai “pamokino“ žmogų už tai, 
tad jis neleido jiems išdykauti 
;en, kur nedera išdykauti. Ge
rų tėvų vaikai taip nedarys, 
tokie tėvai, tokioj didžiumoj 
atsitikimų ir vaikai.

Žmogus, visas kruvinas, bu
vo nugabentas į p-no Kazlaus
ko aptiekę, kuri randasi prie 
46 ir Uermitage gatvių. Čia 
jam suteikta pirma pagalba. 
O vėliau parapijos klebonas 
kun. Skripka ir graborius Jo
nas Eudeikis nuėjo policijos 
stotin ir paaiškino kapitonui, 
kas atsitiko.: Kapitonas prižadė
jo suvaldyti 'Vaikėzus; tik pra
šė parodyti, policininkams išdy
kėlius; Bet nuo to Įniko pikta
darių vaikų jau nebematyti 
gatvėse. Taigi dabar api-clinkėj 
gan ramu.

Šarkio su Dempsey muštynių 
atbalsiai

Ant rytojaus po muštynių 
Šarkio su Dempsiu ant Ash
land avė., ties namu 4603 So. 
Ashland avė., du vyru susigin
čijo ir taip įsikarščiavo, kad 
vienas kirto kitam tokių pa
žandę, jog pastarasis virto tie
siog ant krautuvės lango. Re
zultatas toks: išmušta langas, 
kuris įdėti kainavo $50.

Reporteris.

Pereito trečiadienio vakare, 
apie 8 valandą, lietuvių bažny
čioj džianitorius užtiko sulipu
sius daržan vaikus. Jis juos iš
vijo. Pora mažesnių vaikučių
negalėjo patys išlipti, tai jis 
iškėlė. Po to džianitorius pasi
lenkė, kad paėmus žoles laisty
mui dūdas.

Tik staiga kirtis galvon. Ply
ta nupuolė čia pat. Tai vaikė-

a + a
KAZIMIERAS 

JANKAUSKAS
Mirė Liepos 24 dieną, 4 vai. 

po pietų, 1927 m., sulaukęs 37 
metų amžiaus; gimęs Lietuvoje, 
Kadaginų kaimo, Kviedarnos 
parapijos, Tauragės apskr. pa
likdamas dideliame nuiiudime 
savo mylimuosius ir milinčius 
tris brolius, dvi seseris ir se- ■ 
nūs tėvelius Lietuvoj, du I. 
pusbrolius, dėdę ir dvi tetas, A- 
merikoj. Dabar randasi priren
gtas j paskutinę kelionę namuo
se 3204 S. Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks Seredoj, Lie
pos 27 dieną, 8 vai. iš ryto iš 
namų j šv. Jurgio parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas j Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Kazimiero Jan
kausko giminės, draugai ir pa
žįstami ir taipgi draugai liku
sių nuiiudime jo mylimųjų esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame, visi giminės. 
Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. Mažeika. Laidotuvėmis 
rūpinasi Jonas Katutis.

Seniausia įsteigta linija

Paimkit savo draugus ir Šeimyną 
ant šito gražaus laivo, kuris 

yra aliejum kūrenamas

“IROQUOIS”
Nėra dulkių Nėra suodžių

Tiktai

75e
ROUND TRiP DAILY

Leave Chicago daily 9:45 a. m. Honuil' 
9:30 p. m. Saturday 2:30 p. m. ,
Night Boata: Friday 10:80 p„ 
C’Omrlav 1 o. m.

Ncdel. ir subatoj Round.trip $1.50
Pigiomis kainomis,-Cafeteria 

Cnllegiate( Orkestrą

ŠOKIAI DYKAI
■ / k I: A" ♦ p

Lmv( Chicago 8 a. m. Dafly 
Eacept Saturday and Sunday

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Throurh Tlcketa to all Shore Line Motor
Coach Co. polu t* via South Havea

Thru Faree 
HADGATLCK ................................... 81.75
HOLLANl) ....................................... 2.25 !
GKAND KABIUS.............................. 3.20
GRANU IIAVEN.............................. 3.00
MUSKEGON ........................................3.50

L’AW LAKE....... ....................
Scotsonia (Lith-Monor) $1.25 
Miaini Park Beach ............ $125
Dlreot connectlofis fov oien, Aiienn. 
Pullman. Bangor, 8ilver-Saddle Lake*.
Rooaevelt Hilla and Shore Creat.

All schedulee daylifht eaving lltne. 
South Haven Line Docke—N. W. End of 
Municipal Pier (Grand Av. & Chicago 
Av. cars to pier).

Phone Superior 7800

SERGANTI ŽMONES
Del gerinusio Jr greičiausio iisigydymo 

pasitarki! si>

dykai.

Dr. B. M. Ross 
Specialistu

Jo trisdešimtis me
tu pasekmingo pra
ktikavimo gydvme 
chronišku ir užkrė- 
čiamų ligų, kraujo, 
pūslės, nrivatiŠkų i) 
slaptų ligų, jums y- 
ra garantija jo at- 
sakomingume. Pasi-

Jis vartoja Amerikos
ir Europos gydymo metodus. Geriau
šiai ir greičiausiai išgydo. Ofisas

35 S. Dearborn St.
Kampas Monroe Street, Chicago, 

Crifly Building
Imkite elevatorių iki penkto aukšto. Vy

rų priėmimo kambarys 506, — Moterų 508. 
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
vakare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 j>< 
piet. Panedėlyj, Seredoj ir Subutoj nuo 1C 
ryto iki 8 valandai vakare.

F. RAOZIUS
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoje

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

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

SKYRIUS: 
3288 S. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4063
1 > 11 "■ 1 11 ................

Tol. Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAViCZ
Lietuvis Graborius 
ir Balza m uoto jas
23U W. 23rd Piace 

Chicago, UI.
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 1271 
ir 2199

Simpatiškas — 
Mandagus — 

I Geresnis ir Pi- 
Mgesnis Už Ki

tų Patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 9. Uermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4147 So. Fatrtieid Av«nue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 Sto. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 8794 ir 8094 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

SIUSKIT PER,
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

fo prašo Lietuvos žmonesir 
i taip pataria Lietuvos bankai

%25c5%25a1a.ru
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Tarp Chieagos 
Lietuvių

čium. Ne t. komunistai turėjo 
savo išvažiavimą Beverly gi
riose, vienok Andriulis skaitė 
daug svarbesniu dalyku būti 
Jefferson giriose, o ne pas sa
vuosius. Kodėl? štai kodėl: jam 
ir Bacevičiui yra pavesta tč- 
myti, kas daroma Susivienijime 
ir raportuoti centraliniam lie
tuvių komunistų sekcijos biu
rui. Reporteris.SLA 6-tas Apskiitis turėjo 

išvažiavimą sekmadienyj, lie- 
|x;s 24 d., Jefferson miškuose. 
Žmonių suvažiavo skaitlingas 
L u rys, virš |X>ros šimtų. Visi 
gražiai pasilinksmino, pažaidė, 
pašoko. ' Išvažiavimas nusitęsė 
iki vSlyvum vitkarni.

Išvažiavimai! atsilankė ir p. 
Andriulis, kuris yra Susivieni
jimo Lietilvių Amerikoj reika
lu komisaras kartu su Bacevi-

Iš Naujienu ekskursijos

Pranešimas Lietuviams

Dabar jau galima pirkti VVILLYS 
KNIGHT ir VVHIPPET automobiliai 
iš lietuviškos jstaigos. Pas mvs pirk
dami jus gausite gerą patarnavimą 
ir geras sąlygas.

BALZEKAS MOTOR SALES
1028-32 Archer Avė., CHICAGO, ILL.

Phone Lafayette 2082

“Naujienų“ ekskursija, iš
plaukusi iš New Yorko šio tnėn. 
16 d., jau perplaukė vidurį At- 
lantiko ir sk ubina Klit i 
link. Ekskursantai visi linksmi 
ir patenkinti savo kelione, šian
die “Naujienos“ gavo nuo lai
vo sekamą radiogramą:

“SS LITUANIA, liepos 25. — 
Perplaukėm vidurį Atlantiko 
su geriausiu pasisekimu ir lai
mingai. Visi jaučiamės gerai ir 
smagiai: šokame, dainuojame 
ir žaidžiame. Jūrių liga niekas 
neserga; okeanas labai ramus. 
Siunčiame visiems! labų dienų.

“Simokaitis.**

Pagavo dvasią

Pamatyk Naujus 1928 
Modelius Radio pas 

Budrik

Lietuvis, Juozas Olšauskas (ang
liškai — Joseph Olshaw), 
gyvenąs adresu 5706 South 
Morgan st., pagavo “dvasią“, 
kurią spiritualistai buvo- iš
šaukę iš grabo. 
P-as Olšauskas

Reporteriui
papasakojo 

api<( tą įvykį štai

žmona
kurias
“The Temple’* bažnyčioj

susidomėjo dvasio- 
spirtua’istai rody-

Jungt. Valstijų brig. gen. Lo- 
gan Feland, kuris pasiuntė ae
roplanus į Ocotal bombarduoti 
Nicaragua sukilėlius iš oro. A- 
meri k iečiai tame mūšyje išžudė 
300 sukilėlių.

sti. Tas rėkti. Užėmė gerklę.
P-no Olšausko draugas nu

bėgo policijos šaukti. Pagalios 
pasirodė ir policija. Ir kunigas 
su draugais ir p. Olšauskas nu
ėjo stotin. čia greitu laiku iš
dygo pora reporterių. Vakar jų 
aprašymai- Šio | įvykio 
“Tribūne ir “Herald” 
raščiuose.

til|X) 
dien-

NAUJIENOS, Chicago, Hl

West Side
Piktadariai apiplėšė p. Yauk- 

što galiūnę, kuris randasi prie 
23-čios ii< Leavitt gatvių.

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

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 their present sparkling health 
to Tanlac. Some of these are yourown 
neighbors. They’ll gladly tell how 
Tanlac restored them to robust health. 
Over a hundred thoiiaand lettera from 
Rrateful frienda are on file rhankinį 
Tanlac for the good it has done.

Yourdruggist has Tanlac. Get a trial 
bottle today, and s tart on the road back 
to vigorous, eturdy health.

TANLAC
FOR YOUR HEALTH

DAINOS
ii

T*
Antrad., Liepos 26, 1927

Jo 
mis, 
davo 
64 West Randolph st., (larrick 
teatro trobėsyj, 13-ame aukš
te. šios “bažnyčios” kunigas 
yra tulas asmuo, kuris rašo ant 
savq vizitinės kortelės: “Bev. 
C. H. Tompson, D. D.’*, o jo 
padėjėja yra kun. Elzbieta Allen 
Tomson, jo pati.

Kaip jau minėta, p-no Olšaus
ko žmona susidomėjo dvasio
mis. Jam tai išrodė tik juokas. 
Jis sumanė iškelti tas 
aikštėn. Taigi jis atlankė šią 
bažnyčią kartu su žmona ir 
draugu. Kai dvasių rodytojas 
pasiūlė publikai apžiūrėti, ar 
nėra kokio “fakc”, Olšauskas 
pasisiūlė įeiti j komitetą per
žiūrėjimui. Jį priėmė.

Na, pažiurėjo, viską tom i jo, 
nieko tokio, kui^ butų slepiami 
kvietakai, rodomi, kai šviesos 
užgesinamos. Kai jau viskas 
buvo peržiūrėta, p. Olšauskas 
prisiminė, kad jis dar nepažiū
rėjo po krasia, kuri buvo kaip 
kokia skrynutė. Taigi jis mė
gino pažiūrėti kas ten yra po 
ta krasia. Tuo momentu jį ap
spito koki^ dešimtis kunigo 
“dvasių“ rodytojo draugų. Ki
lo sumišimas. Sumišime ap
versta kede. Kvietkų po ja nė
ra. Bet tame dvasių rodyme 
kvietkos jau “nebedygo“. Tai 
buvo gegužės mėnesyj.

Dar kartą buvo p. Olšauskas 
pažiūrėti. Iii pagalios paskutinį 
kartą jis buvo pereitą nedėldie- 
nį. šį sykį jis sugavo “dvasią“.

i jam pusėtinai 
kainavo. Panedėlyj 

Reporteris matėsi su p. Olšaus
ku, ir šis nusiskjmdė, kad šon
kauliai dar tebeskauda.

Kas 
de šonkaulius? 
dvasia, tai jos draugai. Daly
kas buvo toks. P-as Olšauskas 
su savo draugu nuėjo bažny
čion paskutin) kartą “dvasiu“ 
pažiūrėti. Nudavė tikįs stebuk
lingu kunigu ir jo draugais. Na, 
pradėjo šviesos temti. Viskas 
nasidare tamsu. Ir pasirodė 
“dvasia”. Tik staiga... stipri 
elektrikines lempos šviesos 
srovė! Ir nušviečia visą dvasią 
nuo galvos iki kojų! Visi su- 

svetaines dėl ateinančio sezono, balių sirinklisieji, apie 200 ypatų, 
ir teatrų. i pamato, kad, “dvasia*’ yra ne

Laikai jau pagerėjo, todėl dabar kas kitas, bet kunigo 1 omsono 
yra geresnė proga geresnį pelną pa- pati.
daryti, vestuvėms ir šiaip pasilinks
minimas yra paranki svetainė, gra
žiai papuošta, Švariai užlaikoma.

Kreipkitės pas

M. A. MELDAŽIS
2214 We»t 23 l’lacj 
Phone Canal 1068

Atwater Kent, Fresbman 
Masterpieces Radio Korporaci
jos Amerikoje Radiolas Bruns- 
\vick. Didžiausia Krautuvė Ra- 
dios Chicagoje. Kainos: At\va- 
ter Kent 6 tūbų 1 kontrolio už 
$65.00. Freshman 5 tūbų už 
$25.00. Fresbman 6 tūbų 1 
kontrolio už $49.00. Radiola

20 už $78.00 Radiola ir Pho- 
nografas krūvoje už $79.00 ir 
aukščiau. Radio Eelectric Šu
kėtas tinka prie kožno radio 
už 340.00. 
vojame ir 
mokėjimų.

JOSEPH
3417-21 So. Halsted

Chicago, III.
Tel. Boulevard 4705

Radio Setas renda-
parduodame ant iš-

F. BUDRIK (Ine.)
Street,

JUSU akys

turtas.Jūsų akys tai jūsų didelis
Saugokite savo akis ir sykiu apsau
gokite savo sveikatą. Jei nesveikos 
jūsų akys, tai ir visas jūsų kūnas 
nesveikas. I -'t i j-"

Egzaminuoju akis ir pritaikau aki- , Ret sugavimas 
nius kam reikia, duodu patarimų akių I ;
higienoje visiems. Brangiai

l)r. C. Michel
LIETU VYS OPTOMETRISTAS

3401 So. Halsted St.

Pranešimas Draugi
joms ir Kliubams

Dabar yra geriausias laikas užimti |
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dvasias

ar “dvasia“ aplam- 
WeH, jei ne

Bažnyčioj” kilo suirutė. Pa
sigirdo šauksmai Dvasių rody
tojo kunigo pagelbininkai pri
puolė prie p. Olšausko ir pra
dėjo jį galabyti. Jis ištruko iš 
jų nagų. Leidosi bėgti. Tie vy
tis. Pasivijo. Sugavo, ėmė spau-

Vakia Olšauskas buvo pas 
daktarą Naikelį, kuris laiko 
ofisą 3252 So. Halsted st. P-as 
Olšauskas rengiasi traukti teis
man kunigą Tomsoną, jo žmoną 
ir jų pagelbininkus. Kaltins už
puolimu.

Reikia atiduoti 
Olšauskui: “dvasią
Ret tenka priminti ir garsiojo 
liūdini patarimas: kai einama

kreditas p. 
jis pagavo.

Del keturių balsų 
Surinktos L. Eremino

šios dainos tinka chorams 
kvartetams, o taipjau kiekvie
nam dainų mylėtojui. Susideda 
:š dviejų dalių: mišriems cho 
rarris ir vyrų chorams. Joje tel
pa 67 dainos su Įvairiomis gai 
dų kombinacijomis. Tvirtais au
dimo apdarais.

įsigyk sau vieną šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
ra musų sielos suramintoja ii 

paguoda: liūdna — padainuok 
iainelę ir palinksmėsi, vargas 
avė spaudžia — padainuok dai- 
telę ir užmirši, dvasios nupuo 
imą jauti — padainuok ir su- 
tiprūsi, žodžiu, dainoje rasi tik- 
ą ir geriausią savo draugę. ŠI 
tnygelė, taipgi yra didelis pa 
įuošalas namams. Kaina su pri- 
'UiTitimu $1.50.

ti ne vienam, ne dviem, bet 
gerokam burini, kad galėjus 
atsilaikyti prieš įnirtimą įpyku
sių šarlatanų. Laimingas p. Ol
šauskas, kary jis palyginamai 

atsikratė “dvasių”.
Reporteris.

1739 So. Halsted St
• Chlęago. UI

CLASSIFIED ADS
pigiai

Iš

Bndgeporfas
Draugystės Palaimintos

Lietuvos veikimo

Draugysfo Palaimintos Lie
tuvos laikė pusmetinį susirinki
mą liepos 13 d., Lietuvių Audi
torijoj. Draugystės pirmininkui 
F. Bacevičiui atidarius susirin
kimą, buvo priimtas | naujas 
narys drg. H. Micbulis ir skai
tytas protokolas, kuris liko 
priimtas. Pusmetinio knygų 
peržiūrėjimo raportas priimtas. 
Iš raporto paaiškėjo, kad drau
gystės turtas per pusę metų 
užaugo daugiau kaip $1,190.24. 
Lietuvių Auditorijos raportas 
priimtas. Daugiau svarstymų 
nesirandant, buvo išduoti ra
portai, ligonių lankytojų, šie 
raportai taipgi liko priimti. Pa
galios nariams, nesirgusiems 
per dešimtį metų, buvo išda
lintos garbės dovanos. Tuo su
sirinkimas iiį užsibaigė.

Ig. Žilinskas, rašt.

KLAIDOS PATAISYMAS

Redakcijos pranešime vakar 
buvo pasakyta, kad skyrius 
“Namai ir žemė’’ tilps “Nau
jienų” rugpiučio 8 d. numeryje. 
Turėjo^ būt rugpiučio 1 d.
-------------------------------- —-i—<«,----------

\Iėra kito šaltinio 
iš kurio plauktų 
Liek7 naudingų žinl

1-4857
Eagle Brand yra išaugi
nęs daugiau sveikų kūdi
kių negu kiti visi kūdikių 
maistai.

EAGLE BRASO
CONDENSED MUK

■

kas, ką, kur, • . kada
rengia, veikia ar kviečia

Announcements
Pranešimai

SLA 36 kuopos nariams pranešu, 
kad užsimok?! i' duokles jie gali 
pns mane namuose (3200 . Izowe 
avė.). Eidamas finansų raštininko 
pareigas, noriu atkreipti kiekvieno 
36 kuopos nario domę į tai, kad 
jūsų teisės Susivienijime pirmiau
sia priklauso nuo to, ar esate už
simokėję mokesnius, ar ne. Narys, 
neužsimokėjęs per tris mėnesius, 
esti suspenduojamas. Taigi, kieno 
mokesniai užvilkti, ateikite, nelauk
dami, kol įvyks kuopos susirinki
mas, pas mane į namus ir užsimo
kėkite. —J. JBakhunas,

SLA. 36 kp. ifnansų » ’<t.

Chieagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašalpos piknikas bus nedė
lioję, Liepos-July 31 d., š. m. Cher- 
nausko darže, Archer Avė. ir 79th 
St., Justice Park, III. Visi Chieagos 
r apielinkių lietuviai kviečiami at

vykti j šitą Draugijos pikniką.
Kviečia Chieagos Lietuvių Dr-jos 

S. P. biznio komitetas.
f

Susivienijimo Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų Bridgeporte, laikys pusmetini 
susirinkimą Antradienyj, Liepos 26 
dieną, š. m., 8 v. vak., Chieagos Lie
tuvių Auditorijos svet., 3133 S. Hal
sted St. Draugijų atstovai ir valdy
bos būtinai privalo pribūti, nes yra 
svarbus susirinkimas. P. K. nut. rašt.

Roseland—Liepos 28 d., 8 v. vak., 
Aušros knygyne 10900 So. Michigan 
Avė., jvyks Lietuvių Darbininkų Na
mo Bendrovės direktorių susirinki
mas. Jame bus jvairųs raportai ir 
>us svarstoma prisirengimas prie 
švažiavimo. Todėl visi direktoriai 

būtinai turit atsilankyt. J. Tamašau
skas, sekrt.

Personai
A ? meny Įęško

PAJIEŠKAU draugo muzikanto su 
balta armonika, ępneertina arba smui
ką važiavimui į Wisconsin valstiją, 
Taipgi turiu ir kambarį ant rendos, 
kuris mylėtų laisvai gyventi, atsišau
kite greitai. 3151 S. Halsted Street, 
2nd front.

PAJIEŠKAU ypatos, kuri norėtų 
su manim rendavot kambarius iš pu
sės, arba galiu parendavot vienų kam 
bar|, gali būt vedusi pora, ar pavie
niai. Renda labai pigi, yra gasas ir 
elektra. 920 W. 19th St. 1 fl. iš už
pakalio, galite matyti visą dieną.

PAJIEŠKAU savo draugo, Povilo 
Kancie, 5 metai atgal gyveno West 
Virginia. Meldžiu atsiliepti ar kiti jj 
pažįstanti praneškite man.

Jonas Kasiulis, 
1417 S. 49th Avė.

Cicero, III.

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Personai

Asmenį Ieško
PAJIEŠKAU savo puseserių: Fili- 

cijos ir Elzbietos Barčaičių. Paeina 
iš Treigių kaimo, Laukuvos vai., Tau
ragės apskr. Pirmiau gyveno 4549 
Hermitage Av. Aš atvažiavau j Chf- 
cagą, norėčiau pasimatyti. Meldžiu 
greit atsiliepti, nos po nedėlios vėl iš
važiuosiu. Augustina Dirmantaitė- 
Vengelienė, 4505 So. Wood St., Chi
cago, III.

Musical Instruments Business Chances
________ Pardavimui Bizniai

BARGENAS i 2 FLATŲ mūrinis biznio namas,
Parsiduoda 1 metus vartotas pia Soft Drink Parlor ir 6 kambariai, 2 

nas Hampton Co., su 120 rolelių. Bfei-įkarų mūrinis garažas. ’ 
kalaujantis atsišaukit

A. Baltikonis,
1432 So. 48th Ct., Cicero,

1 lubos front.

Parduodu nebrangiai.
1238 So. 59th St.

arti 59-tos gatvės ir Elizabeth St

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

PAJIEŠKAU savo brolio George Ši- c- ~ - •_ •
laitis. Metai atgal gyveno ant 3401 kandų7"TSutaūpyk‘i't "'pirkdami šiuo 
Auburn Avė., Chicago, III. Paeina iš 4 -
Butk iškčs parap., čekeškės valsč., 
Paup.Helių kaimo. Prašau pranešt kas 
itnio Jj #Jno, Mykolai Pavipfito
lių CiekiftkCn vulnč., Kauno
apskrt.,

PAJIEŠKAU draugo K. Diruko, 
paeina iš Lietuvos, Vilkaviškio apsk., 
Gražiškių valsčiaus, Vitgirių kaimo, 
prieš pasaulin) karą gyveno Anglijoj. 
Malončsyte žynantieji pranešti ar 
patsai atsišaukti. P. Martinkaitis, 
907 ConemaUgh Avė., Portage, Pa.

$60,000 vertės naujų bankruto ra 

naujus rakandus. Pigiai greitiem 
pirkėjams. Gražus Mohair parloro se 
tas, riešutiniai valgomoj kambario s< 
t iv i, bufetai, 2-3-4 Šmotų mie i tr» i < 
Hetui, VVilton kaurai, lempos, veidro 
džiui, stalai, Coxwell krėslai, 4 kam 
barių outfitiv? tik $340. Dykai Baste 
tymas, Fireproof Storage, 6542 N. 
Clark St., atdara vakarais iki 10, 1 
blokai N. nuo Devon Avė.

Financial
FinansafcFaskoigs

MES PERKAME IR PA 
gaminame antrus morgičius į 
dvi dienas.

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47th

Furnished Rooms

Business Chances
Pa rda vi m u i Bi zn i a i

PARDAVIMUI bučernč, geroj vie 
toj de) lietuvių. 6655 S. Mozart St.

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų niorgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą i 24 valandas.

H. EPŠTEIN
165 N. Clark St., Room 820

Phone Central 6260

RUIMAS rendai. Rendos .$15 mė
nesiui. 4015 So. Artesian Avė.

RENDAI ruimas vienam vyrui l: 
valgiu, 2 floras, 3079 S. Bonfield St. 
arti Morgan St.

For Rent
RENDAI 5 kambariui ir trys su 

visais patogumais. .1. Miehikaitis, 
3121 S. Morgan st. Ant antrų lubų.

RENDON flatas, tinka dėl Beauty 
Shop. Biznis išdirbtas 3 metai, gera 
vieta. P. Mankus, 2230 W. 22nd St.

PARENDAVOJIMUI Barbernė su 
kėdėms ir visais rakandais dėl bar- 
bernės, gera vieta, senai išdirbta.* 
biznis, 4356 So. Mozart St.

PARENDAVOJIMUI Flatai 3 ir 4 
kambarių, šviesus dideli kambariai, 
gražioj apielinkėj, 3946 W. 56th St. 
ir Cravvford Avė.

726

ANt RENDOS
1, 2 ir 3 kambariai su 
šiluma. 18-tos 
Renda pigi;
Atsišaukit pas 
F. L. Savickas 

W. 18th St.,

apielinkėj.

& Co., 
Canal 1995

Help Wantcd—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA moterų sortavimui skudu
rų junk shapoj. 1405 W. 21st St.

REIKALINGA mergina dirbti real 
estate ofise. 5833 S. Western Avė. 
Hemlock 6151

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

LIETUVIŲ VYRŲ

Uždirbkit kol jus išmoksite
• mano biznio

Atsilankykit ir daleiskit jums pa
rodyti ir išaiškinti, kaip aš pasitrau
kiau iš menkai apmokamos klasės 
žmonių ir pradėjau uždirbti tikrai 
GERUS pinigus. Dabar man reika
lingas vyras pagelbininkas. Jei jus 
gerai atrodote ir turite virš 25 me
lų amžiaus, jus galite man tikti. DI
DELIS UŽDARBIS bus jųsų iš pat 
pradžių. Pasimatykit su manim šian
die. Mr. Sunega. Room 348, 29 South 
La Šalie St. Ofisas atdaras nuo 9 
ryto iki 8 vakaro.

REIKIA darbininkų pardavinėjimui 
Real Estate; gali būt patyręs arba 
ne, tik tinkamas tam darbui, nepaty
rusius išmtftinsim. Dirbant vakarais 
galima uždirbti $30 j savaitę ir dau
giau. Kreipkitės asmeniškai ar tele
fonu Tryangle 7155, W. H. Noveck 
Realty Co., 1558 W. 79th St., Roor220

9

REIKALINGAS geras kriaučius prie 
moteriškų drabužių, darbas visados, 
užmokesnis geras. State and Lake 
Bldg., 190 No. State St., Room 408

REIKALINGAS patyręs virėjas 
3241 So. Halsted St.

. ■■ ■ ■■■ ■ --—i , i .i b ą „i„„■i, . i.

REIKALINGAS Barbe ris dirbti va
karais, o subatoms visą dieną, 4440 
S. Western Avė. Tel. Lafayette 3385

LIETUVIAI! Naujienos ‘turi 
nepaprastai gerą propoziciją 
dėl keletą vyrų, norinčių pada
ryti didelius pinigus per seka
mus keletą mėnesių.

Daugiau žmonių įdomaujan
čių musų propozicija, negu mes 
galime užganėdinti. Jus lengvai 
galėtumėte užsidirbti $100 sa
vaitei.

Patyrimas

Atsišaukite
Room 406.

nereikalingas.

miesto ofisan

Lai ISalle st.
. Klauskite p. Lucas.

134 N.

PARDAVIMUI Malt ir Hops 
krautuvė, gera vieta! dėl tinkami, 
žmonių. 41153 So. Ashland avė.

GROSERIS pardaviau, parduodu 
nes visai išeinu iš biznio. 3642 Par- 
nell Avė.

PARDAVIMUI Barber Shop, viską.' 
balta, 2-jų kėdžių su visais paranka
mais. 2 barberiai visada, geroj vietoj, 
geras biznis, visokių tautų apgyven
ta. Renda pigi, lysas 4 m. prie Beauty 
Shoppe. Te). Cicero 2252, nuo 8 ryto 
iki 7:30 vakaro, P. J. Barber.

PARSIDUODA grosemė ir visokių 
smulkmenų krautuvė. Priežastj patir
site ant vietos. 1010 W. 69th St.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

PARSIDUODA Barbernė, sena ir 
išdirbta biznis per daug metų. Pigi MES SKOLINAM pirkus labai len- 
renda. 1604 W. North Avė. ; gvomis sąlygomis, tik po biskj jmo-
- -----—....... -■ —..... - ■■ ■ — j keti kiekvieną savaitę j metus laiko 

 j išmokėjimui. Atsilankykit ir klauskit
PARDAVIMUI Soft Drinks Parloris aple musų pl?n^ 

ir Lunch Room, prie didelių dirbtuvių, 
geras biznis. Pardavimo priežastis 
— nesutikimas partnerių. 2246 Blue 
Island Avė.

CHARLES JACOBS, 
3244 So. Halsted Street, 

Boulevard 6520

PARDAVIMUI grosemė, saldainių 
ir delikatiesen krautuvė. Gera vieta 
ant kampo, pigiai. 4133 Wallace St. 
ir Root St.

PARDAVIMUI grosemė ir daržovių 
krautuvė. Turi būt parduota greit, 
nes aš turiu du bizniu, tai vieną par
duosiu, 559 W. 36th St.

PARDAVIMUI cigaretų, kendžių, 
notions krautuvė sykiu su namu. Ap
leidžiu miestą, 1707 So. Halsted St.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemi Pardavimai

PARDAVIMUI 6 kambarių 
bungalow, randasi Marųuette 
Manor prie dviejų bulvarų, tik 
vienas blokas nuo gatvekarių 
ir du blokai nflo 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 vietelė mylin
tiems ramų ir patogų gyveni
mą žmonėms. Savininkas sutin
ka parduoti ant kontrakto ar 
duoti 2-rą morgičių. Matykit 
savininką.

J. ŠMOTELIS, 
1739 S. Halsted st.

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

4548 So. Wallace St. 
Phone Yards 2250

PARDAVIMUI 3 mūriniai namai 
ant 3 lotų po 2 flatu. Vyrui mirus 
moteris priversta parduoti pigiai. 
1942 Canaiport Avė., Mary Kudulis.

MT. GREENWOOD pardavimui 6 
kambarių namas ir vienas akras že
mės, labai moderniškas, nebrangiai. 
Savininkas 10546 So. Central Park 
Avė. Tel. Mt. Greenwood 187

UŽTENKA $400.00
Jei turi 400 ir nori gyventi 

puikioje Bervvyn apielinkėj, tai 
ateik tuoj pas mane.

Parduodu 5 kambarių me
dinį namą ant kampo su 2 ka
rų mūriniu garažu. Dideli, pui
kus medžiai apdengi# visą na
mą ir lotą. Del gyvenimo, ma
ža šeimyna neras geresnės vie
tos. Kaina tik $5850; įnešti ne 
mažiau $400, o likusius po $40 
j mėnesį. Atsišaukit tuojau.

F. L. SAVICKAS 
726 W. J8th St.

Canal 1603.

Miscellaneous

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

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

3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114

rę

Phone Trospect 4320 
Prieš budavojimą pasitarkit su 

Stanley Kleehammer 
Generalis kontraktorius ir 

budavotojas 
5019 So. Westem Avė.

Chicago

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

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

3149 So. Halsted S t
Phone Yards 7282

J. S. RAMANČIONIS

Phone Republic 6322
ANTON M. ZIEGLER

Generalis Budavotojas ir 
Kontraktorius

Paveldėjas senos ir atsakančios 
firmos

M. ZIEGLER & SON
Visas darbas garantuojamas 

Biznyje jau 50 metų
1943 W. 51 St, Chicago

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė. 
Tel Lafayette 8705—8700 

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iŠ lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. Įvedam elektros d ra
tus, motorus, taisom elektros reik

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

Phone Victory 7452

Educational
Mokyklos

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

International Barber College
651-672 W. Madison St.

arba 109 S. Wells St.MOKINAME
Anglų kalbos, lietuvių kalbos, arit
metikos, pilietybės, knygvedystšs, 
stenografijos ir kitų mokslo šakų. 
AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 

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


