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Penki Karo Laivai
Ieško Lakūnų

Radio pranešimu Ispanų lakūnų per At
lantą aeroplanas sudužęs apie 100 my
lių nuo Azorų salų

MADRIDAS, Ispanija, birž. (kurio jie praeitą penktadienį iš- 
21. — Gautas čia, kol kas nepa
tvirtintas, radio pranešimas sa
ko, kad Atlanto vndenyne, apie 
100 mylių nuo Azorų salų, ra
dę sužulusį aeroplaną.

lėkė iš Madrido per Atlanto 
vandenyną į Ameriką ir kelio
nėje į Azorų salas prapuolė.

Minėtas radio pranešimas sa
iko, kad sudužusį aeroplaną pa-

Aeroplane jokių žmonių ne- stebėjęs Anglijos prekybos lai- 
įve. vas “Grelden” 29 šiaurės platu

mos ir 33 vakarų ilgumos.
Ispanijos karo departamen-! 

tas tuojau pasiuntė penkis ka
ro laivus ieškoti.

Manoma, kad tai veikiausia [ 
bus ispanų lakūnų, maj. Ramo-! 
no Franco ir trijų jo kompa
nionų, lėktuvas “Numancia,”

NAUJ8ENO
The Lithuanian Daily News

Entered as second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, III., 
under the Act of March 3, 1879

OI
<

Japonų laivas “Kaga”, kuris gali vežtis 60 lėktuvų. Jis eina 25 mazgų greitumu per valandą (mazgas yra juros mylia).

Chicago, III., Antradienis, Birželis-June 25 d., 1929 No. 149

LIETUVOS ŽINIOS
Lietuvos vargstančios 

moksleivijos reikalu

Mnkcikne katalikai Po st’PriU kaitrų Ka- iTlvltoliuJo Kdlalma!
džiaugiasi dėl san j 
taikos atsteigimo

nadoj, smarkios audros DrpOrtllojtllllŲ atCl 
, i žJ viu riaušės Ellis 

Island kalėjime

“Gengsteriy” tarpusa-! 
vio kovoj du užmušti

Prezidentui Gill’iui siunčia dė 
kojinius; džiaugsmingai skani 
bina bažnyčių varpus

MONTREAL, Kanada, 
24. — Po ištisos savaitės stip
rių kaitrų ,vakar vakarą už
ėjo smarki vėjo ir lietaus aud
ra, kuri padarė nemaža žalos. 
Audra paraližavo susisiekimo 
linijas, apvartė daug automobi
lių ir sugriovė nemaža farmų Į 
trobų. Stipriai nukentėjo St. 
Amse de Vaudreuil vasaros re- 
zortas, kur taipjau du žmonės 
prigėrė, audrai jų valtį apver
tus.

Riaušėms nutildyti pašaukta ju
ros policija su šautuvais ir 
kulkosvaidžiais

MEKSIKOS MIESTAS, birž.
24. — Telegrafu, radio ir aero
planais laivo išnešiotos žinios 
po visą Meksiką apie tai, kad 
respublikos valdžia ir katalikų 
bažnyčios vyriausybė jau susi- i 
taikė ir kad netrukus visos ka-, 
talikų bažnyčios krašte vėl bus ~ .. .
atidarytos pamaldoms ir upei- i j JUKOS HlOtCFyS ^HF' 
goms. | . . v

Vakar visu bažnyčių varpai 1)11)3 !100VCnenP 112 
kone ištisą dieną skambino t i- j 
kinčiųjų džiaugsmui pareikšti,!.
kad kova tarp valdžios ir l>až- 
nyčios pabaigta. B

Prezidentas Portcs Gili stai
ga virto didvyrių katalikų ma
sių akyse, ir gauna daugybę te
legramų, kuriomis jam reiškia
ma padėka už atsteigimą taikos.

negrės vaisinimą

Ellis Island imigrantų kalėjime, 
kuriame buvo, uždaryti šešias
dešimt penki deportavimui pa
smerkti svetimšaliai, 
lo riaušės.

Tie svetimšaliai 
vadinami. “aliens”| 
gaudyti vakarinėse 
ką tik pargabenti į 
kalėjimą.

Riaušėms, pasak

v a ka r

[oficialiai 
buvo sa

vais t i jose ir 
Filis Island

Šiandien atsidaro 
naujasis Anglijos 

parlamentas

— Tarptautine Moterų Sąjun
ga Taikai ir Laisvei atsiutė pre
zidento žmonai, p. I looverienei, 
telegramą, kurioj sakoma, kad 
p. prezidentienės pakvietimas 
negrės Oscar de Priest, chica-i 
giškio kongresmano žmonos, da- [ 
Ivvauti arbatoje Baltajame Na
me “yra gražus žingsnis 
malesnius ir sveikesnius

i santykius.”
“Mes tikime, kad Jūsų

— Gėrę čia viename turtingų
jų žmonių viešbuty penki as
mens susikivirčijo ir ėmė šau- 
dytis. Visų penkių butą “geng- 
s t erių” ir banditų. Du jų buvo 
nušauti, trecias skani tižiai pa
šautas. Tarp nušautų buvo vie
nas Ben Barretti, kitaip vadina
mas Fred Roberts, kurio Chi- 
cagos policija ieškojo dėl jo pa
pildytų žmogžudybių.

Sovietai pasmerkė 
sušaudyt 9 žmones

Kiti 7 pasmerkti kalėti, o 19 
ištremti už užmušimą uzbekų 
poeto

Meksikos preziden
tas Gili aukštai kelia 

buv. prez. Callesą

Oro akrobatas užsimu
šė, diržui nutrukus

Kauno “Liet. Žiniose’’ jų ben
dradarbis J. K. Beleckas rašo:

Jau nuo prieš karinių laikų, 
neturtingus moksleivius globo
ja draugija “Lietuvos Žiburė

liui” vadinama. Prieš karą jos 
parama pasinaudojo daugelis 
lietuvių jaunuolių, kurie šian
die Lietuvoje užima net aukš
tas vietas. Po karo Kaune (Uk
mergės pi. 53 nr.) ir provinci
joj: Šiauliuose, Ukmergėje ir 
Panevėžyje “L. ž.” atidarė sky
rius našlaičiams ir neturtingų 
tėvų vaikams moksleiviams šel
pti- . ;

“Liet. Žiburėlis” išlaiko ben
drabučius, aprūpina moksleivius 
mokslo priemonėmis, duoda sti
pendijas, moko jaunuolius nuo 
gimnazijos iki universiteto bai
gimo ar kokios nors specialybės 
įgijimo.

Musų inteligentija retai pri
simena šią draugiją, ir dar ma
žiau ją remia. Kam galvoje, jei 
neturtingas moksleivis nori val
gyti, nori pasirengti gyvenimui, 
nori būti naudingas ^kraštui pi
lietis.

Tik tąsi supras neturtingų jau
nuolių padėti, kas pats pažino 
vargą.

Valdžia prie šios įstaigos iš
laikymo labai mažai prisidėda
vo savo negausiomis pašalpo
mis. Kiek daugiau remia Kau
no miesto savivaldybė. Už šios 
įstaigos išlaikymą didelė garliė 
tenka Amerikos lietuviams, ku
rie nuolat “Liet. Žiburėlį” pare
mia dolerinis. Jie įvertina rei
kalingumą Lietuvai inteligentų 
ir padėti jaunuolių, norinčių, 
bet neturinčių iš ko įgyti moks-

CLEVELAND, O., birž., 24.
Bandydamas su parašiutu 

nušokti žemėn iš aeroplano 1,- 
800 pėdų aukštumoj, užsimušė 
oro akrobatas Wm. Lo\vry, 24 
metų amžiaus. šokant iš aero- 

, nutruko diržas, kuriuo
SAN LUIS POTOSI, Meksi

ka,4>irž. 21. 
zidentas Poetes Gili vakar čia ( 
paleido namo 7,000 agrarų ka- ^įu|Q 
reivių, kurie buvo vartojami1 
kovai su pastaruoju Meksikos i 
generolų sukilimu.

Savo kalboj prezidentas pa
sakė, kad valdžios socialinio 
valstiečių ir darbininkų išvada
vimo darbas bus tęsiamas tol, 
kol žmoni ja gailu tinai pripažins 
proletariato teises.

Šauniai jis atsiliepė apie gen. 
Plutarco Eitas Gailės, buvusį 
prezidentą, pasakęs:

‘IRevbliucinės jėgos žengia 
priekin, visados almindamos 
savo milžiną, Callesą.”

— Respublikos pre- p]ano>

i Kruvinos kautynės 
tarp lenkų ir žy- 

. dų Lodzėj
. ; .___ A

VARŠUVA, birž. 24. — Fut
bolo rungtynėse Lodzėj įvyko 
kautynės tarp lenkų ir žydų. 
Septyniasdešimt du asmens bu
vo sužaloti, kai kurie pavojin
gai. Riaušėms malšinti buvo 
pašaukti policijos rezervai. Daug 
riaušių dalyvių suimta.

Butų neteisinga, ta pat pro
ga nepaminėti, kad Lietuvoje 
tos įstaigos išlaikymu rūpinasi 
kuklus žmonių ratelis su p. F. 
Bortkevičiene priešaky.

Musų inteligentijai, prade
dant valdininkais, baigiant pro
fesoriais, daktarais, advokatais 
/r visokių profesijų žmonėmis, 
Reikėtų daugiau pagalvoti apie 
padėtį vargingai gyvenančių 
jaunuolių, einančių mokslus ir 
nuo “savo stalo’’ skirti jiems 
nors trupinius, nes tų trupinių 
mes daug išmetame kur nepri
valėtų mesti. Jaunuoliai tapę 
savistoviais piliečiais, neužmirš 
savo buvusių rėmėjų, neužmirš 
savo tėvynės, kuri jam našlai
čiui, neturtingam davė į rankas 
gerą įrankį, mokslą, amatą, 
kuriuo gamins sam duoną visą 
gyvenimą. Remkime “Lietuvos 
Žiburėl”

KOKA’NDAS, Rusų Turkesta
nas, birž.
Uzbekistano sovietų respubli
kos teismas aštriai nubaudė 
trisdešimt penkis musulmonų 
fanatikus, kurie buvo apkaltin
ti dėl užmušimo akmenimis pa
garsėjusio uzbekų poeto Čekim- 
zade.

Kaltinamųjų devyni buvo pa
smerkti mirties bausmei; ketu
ri po dešimtį metų vienišo 
kalėjimo; trys — po penkerius 
melus kalėjimo, o likusių devy
niolika — ištrėmimui. Pasmerk
tieji Mirties bausmei bus 
šaudyti. Jų byla traukėsi 
savaites.

Aukščiausias

Det žemės drebėjimų Cechoslovakai ........ 
išnyko 4,000 pėdų auk- j no Lichtenšteino ku-

nusavi
štumo kalnas nig-aikščio dvarus

\VELiLINGTONAS, Naujoji 
Zelandija, birž. 24. — Del pas
tarųjų smarkių žemes drebėji
mų Naujojoj Zelandijoj, . Ste- 
vens kalnas, 4,600 pėdų aukš
tumo ,visai išnyko.

Drebėjimai nesiliauja
LONDONAS, birž. 24. — Iš 

Christchurch, Naujojoj Zelan
dijoj, praneša, kad žemės dre
bėjimai ten vėl atsikartojo. Gy
ventojai bijo įeiti į savo namus 
ir gyvena lauke.

PiRAiHA, Čekoslovakija-, birž. 
24. — Einant žemės reformas 
įstatymu, čechoslovakų vyriau
sybė nusavino milžiniškus Lich
tenšteino kunigaikščio Jono 11 
dvarus, nežiūrint, kad tas kuni
gaikštis buvo laikomas dideliu 
labdariu, davusiu apie 15 mi
licijų dolerių lalnlarybės tiks
lams.

pranešimo, 
vardu Mc- 

Kenzie, ir rusų žydas, vardu 
Samuels. Kai kaliniai buvo už
daryti už geležinių grotų sie
nos, jie ėmė kelti, triukšmą ir 
protestuoti, kad jie nesą nė ko
ki piktadariai, kad su jais elg
tųs taip, kaip su kriminalistais. 
Ka.i nakties superintendentas 
Harvey Snyder ir ginkluotų 
sargų kuopa atėjo kalinių nu-

J . ! raminti, pastarieji, McKenzie ir rastų!..,. . . j • •iNannielso komanduojami, puo
lė juos ir suvarė į kampą, bet 
čia superentindentas. ir sargai 
atstatė į kalinius revolverius, 
grūmodami šauti.

Tuo tarpu kiti sargai trobesy, 
išgirdę triukšmą, pašaukė ju
ros policiją, kuri atvykus su 
šautuvais ir kulkasvaidžiais 
privertė kalinius pasiduoti.

škotas McKenzie, žydas Sa-

paroLONDONAS, birž. 24. — R.
toj [ šiandie pirmą kartą susi-1 dytas vaišingumas De Pricst ie- 
rinko naujasis Anglijos parla- nei sutampa su gražiausiomis 
mentas, kuris buvo išrinktas 1 Amerikos demokratijos tradici- 
praeito gegužės mėnesio 30 die- jomis,” sakoma telegramoj.
ną ir kurio rinkimais Darbo 
partija išstūmė premjero Bald- 
wino konservatorių valdžią.

kartą parlamentas susi
tik savo nariams prisai-
Formalis sesijų atidary-

Oro katastrofos

su- 
tris

rinks 
kinti.
mas įvyks ateinantį antradienį, 
kai naujasis lordas konclcris 
Sankey perskaitys kairaliaus 
kalbą iš sosto.

Keturi asmens žuvo au
tomobiliui susikūlus

asmens žuvo 
liepsnose

GINGINNATI, Ohio, birž. 24. 
-Netoli nuo Harrison, Ohio, į 

kornų lauką vakar nukrito ae
roplanas ir, nukritęs užsidegė. 
Aeroplano pilotas Homer Na- 
sior ir jo pasažieriai Harold 
Biddle ir Joe Hyde žuvo ugny.

Trys aeroplano muels ir kiti riaušininkų vadai
buvo suimti ir padėti 
riuose po vieną. Jie bus 
kus deportuoti.

karce-
netru-

Radęs Afrikoj pusiau 
negrą, pusiau bež

džionę

()TTAWA, Kanada, birž. 21. 
— Vakar čia mirė W. S. Fiel- 
ding, buvęs Kanados finansų mi
nis t eri s.

Farmerys nušovė 
ną, berną ir pats 

lą pasidarė

žmo- 
ga*

U>GAN, W. Va., birž. 24.
Jų automobiliui paslydus vieš
kely ir nusiritus trisdešimt pė
dų žemyn j pakalnę, netoli nuo 
čia užsimušė vielos gyventojas 
John Legg, jo žmona ir jų dve
jetas mažų vaikų.

Hugh Gibson išvyko į 
Londoną pas Dawesą
BRIUSELIS, Belgija, birž. 24.

Hugh S. Gibson, Amerikos 
ambasadorius Belgijai, išvyko 
kelioms dienoms į 'Londoną ma
tylis su Charles G. l)awesu, am
basadorium Anglijai.

D0WS, Iowa, birž. 24. — 
Vietos farmerys Joseph Fromm, 
65 metų amžiaus, nušovė savo 
žmoną ir samdytą darbininką 
Earlą Fishe, 21 metų amžiaus, 
paskui pats nusižifdė.

NEW YORiKAS, birž. 24.
Grįžęs iš vakarų Afrikos me
džiotojas George Bistany pasa
koja, kad savo medžioklėse jis 
radęs vieną Afrikos negrą, ku
rio stuomuo buvęs visai pana
šus į šimpanzės. Jis gyvenęs 
iš stagarų padairytoj grintelėj 
kartu su šimpanzėms. Britų 
vyriausybė neleidus jam to pu
siau negro, pusiau beždžionės 
imti.

Angliakasys užmuštas 
nugriuvusių uolų

WEST EIIANIKFO'RT, 
birž. 23. — Vietos Old Ben 
syklose No. 15 vakar buvo 
griovusių iš viršaus uolų
muštas angliakasys Frank Rau- 
back.

m., 
ka-
nu- 
už-

PRISIPAŽINO NUNUODIJĘS 
SAVO JAUNĄ PAČIĄ

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš dalies debesiuota; vėsu; vi
dutiniai mainąsis vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 59° ir 69° F.

šiandie saulė teka 5:16, lei
džiasi 8:29. Menuo teka 11:14 
vakaro.

Žemės nuslinkimas
Panamos kanalą

LONDONAS, birž. 24.—šian
die buvo su didelėmis iškilmė
mis palaidotas miręs andai gen. 
VVilliam Bramwell Booth, Gel
bėjimo (Salvation) Armijos 
das. Laidotuvėse dalyvavo 
dėlės žmonių minios.

Sudejre vaistu sande- 
lys; $250,000 nuostolių

va- 
di-

ROGK ISLAND, III., birž. 24. 
— Praeitą naktį gaisras čia su
naikino didelį Ilartz & Bahnsen 
vaistų sandėlį. * Nuostoliai sie
kia <$250,000.

Badas Lietuvoje

BAiLBOA, Panamos Kanalo 
Zona, birž. 24. — Praneša, kad 
Gaillardo punkte i Panamos ka
nalą pradėjo slinkti žemės. Sep
tynių šimtų pėdų plote yra jau 
nugriuvę į kanalą apie 250,000 
kubinių pėdų šlamšto.

NASUA, Ic'wa, birž. 24. — 
Besimaudydami čia prigėrė trys 
asmens: Marion Liggett, 18 me
tų mergina, jos tėvas, 45 m- 
farmerys, ir John Gutrod. Par 
slarieji du prigėrė gelbėdami 
merginą.

Vokiečių fašistų laimė
jimas Koburge _____ n

KOBiURGAS, Vokietija, birž. 
24. — Vietos rinkimuose čia į 
miesto tarybą buvo išrinkta 
dauguma fašistų.

TEKARKANA, Ark., birž. 
23. — Suimtas Ocie Nix, 22 
melų amžiaus, prisipažino, kad 
jis davęs savo jaunutei, 17 me
tų amžiaus pačiai, nuodų, nuo 
kurių ji mirus.

Vyriausybe buvo priversta iš
gabenti Nix’ą į kitos kauntės 
kalėjimą, kadangi govėda ban
dė atimti jį iš policijos nagų ir 
linčiuoti.

WAVFjBLY, 111., birž. 24. — 
Dvikovoj gatvėj tarp policinin
ko Rob- Turner’io ir piliečio Jes- 
se McGlain abudu krito negyvi, 
vienas antro peršauti.

Lietinga pereita vasara ir šalta žiema 
Lietuvos žmonių gyvenimų taip pablogino, 
kad iš daugelio apskričių gyventojai šau
kiasi pagelbos. Pagelba urnai reikalinga.

Naujienų pinigų siuntimo skyrius pagel
bės sušelpti už labai mažą atlyginimą. 
Siunčiant pinigus per Naujienas telegramų 
bus išmokėti į 5 ar 10 dienų.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 8 
vakaro. Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 po 
pietų.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III.

!.«►» J



NAUJIENOS, Chicago, III. Antradienis, birž. 25, 1920

Prieš šešiolika metų Senkų 
Jonukas buvo paprastas kaimo 
vaikėzas. Gyveno jis tuomet 
viename nežymiame Lietuvos 
kaime, netoli Palangos. Jo tė
vai nuomavo iš vieno dvaro 
sklypą žemės. Senis Senkus bu
vo gana darbštus ir sumanus

čiomis sagomis, lyg grafo lia- 
kajus.

O Bertaičio Jadzė, Bertaitis 
buvo geriausias Palangos ve
žėjas, ėmė net pavydėti Jonu
kui. Anksčiau ji niekuomet nė 
nepažiūrėdavo į jį, nes jis bu
vo apiplyšęs vaikesėlis, o ji an-

lynas akis, norėjo... daug jis 
norėjo, bet...

Kieme sužvengė arklys. Ber
taitis įėjo į prieangį pasiimti 
botago. Nebebuvo laiko gaišti, 
reikėjo skubintis. Jis sugniau
žė rankose kepurę, norėjo dar 
ką sakyti, bet truko žodžių. 
Ištiesė ranką...

— Sudie, Jadz 
nutruko puskelėj.

— Jonuk!.. — dvi baltos ran
kytės apkabino jo kaklą, susi
tiko lupos... širdy mušė lyg kū
ju, kraujas ėmė virti. Tai bu
vo juk pirmas kartas, pirmas 
visame jo vargingame gyveni
me.

Per jos skruostus 
du perlai — ašaros, 
lenkė, pabučiavo ir

balsas

žmogus. Ūkininkauti jam sekė
si ir jis jau tvirtai buvo nu
sprendęs lejsti savo vienturtį 
Jonuką į mokslus, kad vėliau 
taptų kunigas. Bet ta jo sva
jonė neišsipildė. Vieną popietį, 
kraunant troboms sienojus, pa
slydo ir užsimušė.

Jonukas .liko be tėvo, su mo
čia. Ji buvo silpnos sveikatos 
moteriškė. Neužilgo po vyro
mirties išsiskyrė ir ji su šiuo
pasauliu, mat negalėjo perneš
ti tos nelaimės. Jonukas pasi
liko vienas pats pasaulyje, be 
tėvų, be giminių, be draugo.) 
Tuomet jam ėjo septyniolikti t 
metai. Nuvyko j Palangą ieš
kotis "kokio uždarbio. Vienas
geros širdies žmogus, priėmė j 
jį į savo daržovių krautuvę už| 
darbininką. Taip išvargo jis 
žiemą, o atėjus vasarai, neti
kėtai nusišypsojo jam laimė.

Viena kaĄtą užėjo į menką jų 
krautuvėlę nepažįstamas ponas. 
Jonukas parinko jam k negra
žiausių obuolių ir pačių sald
žiausių slyvų. Ponas labai mė-i 
go žemuoges, tai Jonukas, vė-| 
lai vakarais ir anksti rytais,! 
bėgdavo *į netolimą miškelį rili-, 
kti ponui žemuogių. Dieną jis 
neturėjo laiko, reikėjo būti 
krautuvėlėj. Už uogas ponas 
gerai mokėjo ir Jonukas labai1 
džiaugėsi savo laime, tikėjosi: 
sutaupyti daug pinigų, tik gai-' 
la, kad tas gerasis ponas labai:

tros klasės gimnazistė, dar mo
kėsi pas vieną žydę dainuoti, 
žadėjo tapti garsia dainininke, 
tai su tokiais nė nemanė bi- 
čiulautis, nors Jonukas ir smai
lavo į ją, net kartą prabėgda
mas dovanojo patį gražiausią 
krautuvėlės obuolį ir dar pu
sę apelsino.

Dabar ji nutarė jam atsily
ginti už dovaną, tik niekur ne
galėjo jo sutikti, o eiti į pono 
namus nedrįso.

Vieną rytmetį, ji jau buvo 
beišeinanti į mokyklą, tik pro 
vartelius blikstelėjo spindinčios 
Jonuko švarko sagos ir jis vi
sai drąsiai įėjo į jų namus. Tė
vas baigė gerti arbatą. Pama
tęs svetį, paklausė ko jis taip 
anksti:

— Ponas Mr. Hugh Gibso
nas, siuntė mane sužinoti, ar 
Tamsta nesutiktum nuvežti 
musų iki traukinio? — tarė Jo
nukas.

Musų?! — susuko čia 
pat buvusi Jadzė.

— Taip! Musų yra trys — 
paaiškino Jonukas.

— ...Ponas, tarnaitė negrė ir 
aš!..

— Tu išvažiuoji? tu!.. — 
mergelė nustebo. Jai, rodos, jo 
pagailo. Gal dėl to, kad nebu
vo atsilyginus už dovaną, o gal 
ir šiaip... — kas žino?..

— Taip*. Aš važiuoju drauge

Ponas Mr. Hugh Gibson, ma
nė:

— Visdelto gaila vargšui 
skirtis su tėviške... Bet naujo
joj bus daug geriau.

Traukiny Jonukas užmigo. 
Miegojo giliai, net paknarkda- 
mas. Tėviškės laukai, lyg kine
matografe filmas, prašvilpė ir 
dingo. Prieš jo akis stojo nau
jas pasaulis, pilnas įdomių 
vaizdų, įdomesnių net ir už 
tį filmą...

pa-

pa- 
di- 
la-

menkai tekalbėjo lietuviškai, su ponu toli už jūrių, gal net
Žmonės sakė, kad jis esąs la
bai turtingas amerikietis ir ke
liaująs per pasaulį.

Jonukas poną didžiai gerbė 
ir net mylėjo, kaip savo tėvą. 
Kartais jei nerasdavo jo, kaip 
paprastai sėdinčio su pypke ve
randoj, ir atneštas uogas turė
davo atiduoti juodai negrei, jo 
tarnaitei, jam pasidarydavo la
bai gaila ir kažin ko ilgu...

Vieną dieną jis sužinojo iš 
namų šeimininkės, kad ponas 
ruošiąsis išvažiuoti kažin kuri 
toli, gal net už jūrių. Nunešė, 
jam pintinę pačių geriausių 
žemuogių. Dar buvo suskynęs 
pluoštą gražių pievų gėlių ir 
norėjo jas taip pat ponui ati
duoti—atsisveikinimui, bet tar
naitė, juodoji negrė, nesupra
tusi Jonuko noro, išėmė iš pin
tinės gėles ir grąžino jam, ka
žin ką nesuprantamo sumur
mėjus. Jonukas truputį nuliū
do. Nemieli jam buvo ir pini
gai, kuriuos buvo pats ponas 
įdėjęs į pintinę. Jis ilgai dar 
stovėjo susimąstęs prie pono 
durų, koridoriuj. Kas tada jo 
širdy dėjosi, sunku pasakyti. 
Gal užgautas garbės jausmas 
dėl nepriimtos dovanos, gal ne
noras skirtis su geruoju ponu, 
o gal... kas žino?

į pačią Ameriką! — didžiuo
damasis ištarė Jonukas.

— Matai kaip!.. O, ar greit 
važiuosit? — užsiminė apie 
reikalą Bertaitis.

— Ponas sakė, kad juo grei
čiau, tuo geriau!..

— Gerai. Eisiu kinkyti! Už 
pusvalandžio atvažiuosiu, gali 
taip pasakyti savo ponui — ta
rė vilkdamas švarką Bertaitis.

Juodu paliko vieni:
— Jonuk, kodėl tu išvažiuo

ji?.. Man taip gaila tavęs!.. — 
pirmoji p ra įieško ji.

— Man bus su ponu geriau!
— O, aš... Ar tau negaila pa

likti manęs?
Pauža.
— Sakyk, tu juk nevažiuo

ji... tu tik taip sakai tyčia... 
noxi mane pagąsdinti... aš ta
ve taip labai.......aš myliu... —
ji užsidengė rankomis veidą- 
pravirko. /

Neverk Jadziute, aš su
grįšiu turtingas... Aš tave taip 
pat... aš tavęs pasiilgsiu... aš... 
aš... — Jis nežinojo ką sakyti. 
Jo laimė buvo per didelė. No
rėjo ilgai, ilgai pasilikti su ja, 
žiūrėti į paraudusias jos lupy
tes, į nedrąsiai blizgančias mė-

(stokit Dabar

nuriedėjo 
Jis pasi- 

išbėgo...

Tą dieną Jadzė visai neėjo 
į mokyklą, o vakare pamiršo 
atsinešti į dainavimo pamoką 
gaidas. Vieton jų, ji pasiėmė 
su savim geografijos vadovėlį.

Jonukas didžiąją kelio dalį 
tylėjo. Jis buvo išblyškęs ir 
nieko nevalgė, sakėsi nenorįs.

New Y orkas. 1929 metų 
vasario vakaras. Vienoj iš 
džiausiu miesto gatvių, prie 
bai aukštų, gerai apšviestų na
mų durų, praeivis galėjo skai
tyti šio turinio prisegtą bron
zos lentelę: “Bank Office. Mr. 
John Gibson & Co.”...

Viduj buvo šviesu. Už dide
lio rašomojo stalo sėdėjo Mr. 
John Gibsonas ir vartė storus 
“Times” lapus. Jis stropiai 
skaitė skiltį: “Continental 
Bourse Quotations”. Į kamba
rį įėjo negrė tarnaitė:

— Vakarienė jau paruošta!..

— Well! Einu...
Jis vakarieniavo vienas. Nuo 

to laiko, kaip mirė Mr. Hugh 
Gibsonas, jų namuose retai te
būdavo svečių. Mr. Jonas taip 
pat nelabai mėgo išeiti, todėl 
dažniausiai vakarus praleisda
vo namie, skaitydamas laikraš
čius, ar šiaip knygas. Tą va
karą, po vakarienės, jis kaip 
paprastai užsirūkę cigarą ir pa
togiai atsisėdęs, įsigilino į bir
žos naujienas.

(Bus daugiau)

Kentėjo per 5 metus nuo 
gasų ant skilvio

P-nia Franciu Biackmon, demonu, N. C., 
sako. į 3 dienas prašalino mano por 5 me
tus kentėjimo nuo skilvio trobelių. Štai yra 
jos žingeidus laiškas: "Aš turėjau 
su gasuis ant skilvio per 5 motus, 
galėjau valgyti, man skaudėdavo 
Taipgi mano skilvys sutindavp po 
vartodavau visokias gyduoles, bet 
jau atsikratyti nuo nemalonių gasų. 
vartojimo Nuga-Tone per 3 dienas, aš paju
tau. kad rodos, turiu naujų skilvj ir tai 
buvo pirmus pagelbėjimas per 5 metus. Nu
ga-Tone yra geros gyduolės žmonėms, kurie 
turi skilvio trubelius.”

Nuga-Tonc turi puikų rekordų per 40 me
ti), per tų laikų jos pagelbėjo virš miiiono 
vyrams ir moterims ir grųžino jiems svei
katų ir stiprumų. Nieko nėra geresnio' nuo 
prasto apetito, blogo vidurių nevirškinimo, 
raugėjimo. vidurių užkietėjimo, svaigulio, 
glilvos skaudėjimo, skilvio trobelių, silpnų 
inkstų ir pūslės, pražudymo stiprumo ir svo
rio, silpnų nervų, raumenų nusilpnėjimo, pras
to miego ir panašių nedateklių. Nuga-Tonc yra 
parduodamos pas visus gyduolių pardavinėto
jus. Jei jūsų vertelga neturi jų, reikalaukit, 
kad jis užsakytų jums iš olsclio vaistinės.

trubelio 
Aš ne- 
skilvys. 
valgio, 
negalč-

Po

URA!!!
Naujas Majestic Radio

t

Tik staiga jis išgirdo iš už
pakalio pono balsą:

— Well. my boy!.. Eikš, sa
kyk, kur randi tokių gardžių 
žemuogių ?

Jonukas papasakojo. Paskui 
ponas ilgai dar kalbėjo su juo, 
klausė, ar jis norėtų mokytis, 
ar norėtų išvažiuoti toli į Ame
riką, ar jam nebūtų gaila tė
viškės.

Jonukas pasisakė norįs mo
kytis. Tėviškės jam esą negai
la, nes kokia čia tėviškė, kad 
nėra tėvų, nėra kas juo rūpin
tųs, kas užtartų, paguostų.

Ponas suprato našlaitį ir pa
ėmė pas save. Kitą rytą jis jau 
nebeėjo į krautuvę, bet stro
piai mokėsi angliškai. Ponas 
jam padėjo.

Miestelyje apie Jonuką pa
sklido kalbos:

...— Ir rask tu man tokią: 
laimę!..

— Kaip tikras ponų vaikas I 
tas Jonukas...

— Ir apsirėdęs, net blizgan-i

1. Veltui leualis patarimas visuo
se reikaluose.

2. Veltui 5 dienų perspėjimai ren- 
dauninkams.

3. Veltui 30 dienų perspėjimai ren- 
dauninkams.

4. Veltui 60 dienų perspėjimai ren- 
dauninkams.

5. Veltui Notaras.
6. Gaukit sau paskolas pigesne 

kaina.
7. Gaukit sau apdraudę pigesne 

kaina.
8. Gaukit sau anglis pigesne kai

na.
9. Grupė advokatu visuomet patar

nauja nuo 9 iki 9 valandos patar
ti jums.

$3 METAMS $3 METAMS

City of Chicago 
Landlords Ass’n

4650-52 So. Ashland Av.
KUPONAS'

Visi savininkai patiekiantys šiuos 
kuponus The Landlords Association 
office pirm liepos 15, 1929, gaus 
narystės teises už $2.
Vardas ..............-..............................
Adresas ............................. !................

City of 'Chicago Landlords
\ Associatioą

4650-52 So. Ashland Avė.

speakeris Dynamic, bejas

Modelis 91, uz

Tiesos Tampymas Modelis 92, u zModelis 72. uz

Modelis uz

Jos. F. Budrik inc(PAM4MSO)

The American Tobacco Company, Incorporatcd

į

g

Gražuoliu

Kontestas
NAUJIENŲ PIKNIKE

RUGPIUCIO-AIJGDST 4 D., 1929
Černausko Darže

APLIKACIJA

pėdumetu amžiaus

svarų. Gimiau

© 1929, The American 
Tobacco Co., Manufacturers

Visos Chicagos ir kitų miestų lietuvaitės gražuolės 
(nevedusios) yra kviečiamos dalyvauti konteste. Laimė
tojos gaus $100.

Kiekviena kontestantė yra prašoma išpildyti žemiau 
telpančią, aplikaciją ir kartu su savo paveikslu prisiųsti 
ją Kontesto Komisijai. Paveikslas reikalingas tam, kad 
butų galima padaryti “cut”.

kabinetas, nau-

181 Majestic
$265.00 be tūbų. Parsiduoda įmokant tiktai $10.00. 
Kitus sulig jūsų išgalės. Dykai į namus atvežamo, 
prikonektuojame; garantuojame metus. Dykai gra
žus Benčius su kožnu MAJESTIC.

Radio ir Phonografas sykiu, kaina

71,

Viskas nauja: naujos tūbos, naujas 
jokio triukšmo.

Adresas

r

*Čia paduodamas 
skaitlines patikrino 
ir patvirtino LY- 
BRAND, ROSS 
BROS. IR MONT- 
GOMERY, Patikrinto- 
jai ir oficialiai^Skait
menų Auditoriai.

NAUJIENŲ” KONTESTO KOMISIJAI 
1739 South Halsted Street 

Chicago, Illinois.

Aš sutinku dalyvauti “Naujienų” rengiamajame gražuolių

Tiesos tampymas apgarsinimuose pasidaro perdidelis, kuomet publikai 
sakoma, būk kiti cigaretai naudojasi apkepinimo procesu. Reikia trijų 
metų, kad isdirbt Lucky Strike’s kvapsnį. Šis nepalyginamas cigaretas 
yra suderinimas puikiausių tabakų iš trijų viens po kitam augimų— 
tabako derliaus Smetona. Paskui seka slaptas apkepinimo procesas, 
kuris, kaip kad mano 20.679^ daktarai, padaro Lucky Strike mažiau 
erzinančiais už kitus cigaretus. Šis išimtinas kaitinimas taipgi apvalo 
tabaką ir priduoda riešutiniai-saldų skonį — žadinantį apetitą, malonų, 
skirtingą—tai ženklas vieno iš populiariškiausių pasaulyj produktų.

$137.50
$167.50
$125.00
$110.00

3417-21 So. Halsted St
Tel. Boulevard 4705

It’s toasted
Nei Jokio Gerkles Erzinimo 

Nei Jokio Kosulio.

The Lucky Strike Šokių 
Orkestrą ir toliau kiek
vieną subatos vakarą 
skleis savo muziką, nuo 
vieno vandenyno iki kito, 
per N. B. C. radio tinklą.

Kad palaikyt 
laibą figūrą, nieks 
negali užginčyti 
teisingumą to pa
tarimo:

“SIEK
LUCKY
VIETOJ

SALDUMYNO.”

|T’S TOAS^t° <<<:<><
Si konteste. Esu

colių ūgio; sveriu

(miestas). Užsiėmimas

Vardas pavardė

_ ___ ______ _ “u“-tr-urj-j-ur-r-L________________________________ u________n * — >



Antradienis, birž. 25, 1929

veikatos Dalykai
——   ——   —  Į ,Z

Mažo vaiko valgis ir'‘v*al"inai” ir mineralai.
I • . Kad nors negalime pavadintivalgio papročiai : vandenį maistu, bet vistiek ku- 

----------- • ’ no normaliam augimui jis yra 
Dr. Arnold H. Kegel, Chica-' sv?r^ medžiaga.

gos Sveikatos komisijonierius į Riebumai
pagamino sekamą ypatingai įdo-1 
mią tėvams prakalbą apie vai-' 
kų valgį ir valgio papročius 
Jis tarp kitko pareiškė:

“Mes valgome 1,095 valgius r 
į metus, arba per visą gyveni-I 
mą apie 65,000 sykių valgome.: ? 
Tas parodo kokią svarbią rolę 
musu gyvenime losią maistas. ' 
Tik sveikatos užlaikymo atžvil- Į 
giu, kuomet mums draudžiama 
valgyti nekurį maistą, valgy
mas yra rimta problema. Pa
prastai mes valgome kiek ir ka
da pageidaujame.

“Išmintinga motina rimtai i 
žiuri ir tėmija augančio vaiko 
valgį ir valgio papročius.

“Per pereitus kelius metusi 
“kūdikių gerovės“ darbas įvedė I 
geresnius priežiūros ir penėji
mo budus, kas kasmet išgelbsti j 
tūkstančius jaunų gyvasčių.

“Kuomet vaikas sulaukia 
dviejų metų amžiaus, motinos 
paprastai tiki, kad jau aršiau
sias laikas pergyventas, ir kad 
jau nuo šio laiko neturės taip 
rūpintis ir rinkti jo valgį, jau 
jis pats galės spręsti ką, kada 
ir kaip 
amžius 
antrieji 
to, kad 
na nuo C

tesnio maisto, 
j ei ės ir protas

Riebumai atitaiso kaulus, 
muskulus ir kitas kūno dalis, 
kurios susilpninama ir sunaudo- 

' jama kasdieniniame gyvenime.
Riebumai yra dviejų rųšių— 

| gyvuliniai (mėsiniai) ir daržo
viniai. Maistas, turintis gyvu
linių riebumų, yra sekamas:

iVIC-sa, kepenys, kiaušiniai, ŽU
VIS, sviestas, pienas ir suris, 
“cod liver“ aliejus.

Maistas, turintis daržovinių
i riebumu:

Pupos, žirniai, ypatingai lešu- 
į: kai, riešutai, alyvų aliejus, žem- 

riešutų sviestas (peanut but- 
(ter), “cottonseed“ aliejus, gru- 
■ dinis maistas, kaip kviečiai, avi
žos, komai ir rugiai.

Krakmolinis maistas
Pristato šilumą ir energiją 

kūnui ir maždaug užima vietą 
riebumų, jeigu valgyje riebu
mų nesiranda.

Krakmolinis maistas—Duona, 
krekeriai, pyragaičiai, ir iš gru
dų maistas, cukrus, medus, si
rupai ir pan., daržovės, kaip 
bulves, morkos, burokai, ropės, 
ir visi vaisiai.

mo-

valgyti. Vienok šis jo 
yra svarbiausias. Gal 
metai yra svarbus dėl 

vaikas užbaigia perinai- ■ 
pieninio maisto ant kie- 

Jo mažutės ko- 
gali būti nu

kreipti kurion nors pusėn, jei 
kas nors jo tinkamai nepri
žiūrės, ir šiame amžiuje jis ga
li įgyti papročius, kurie jam 
vėliau bus blėdingi.

“Kiekvienas vaikas turi teisę 
būti linksmu ir sveiku ir
tinos užduotis yra duoti jam 
tinkamą maistą, tinkamai pa
gamintą ir pamokinti gerus val
gio papročius,—tik tada jis bus 
linksmu ir sveiku.

“Tik valgant tinkamą maistą 
vaikas tinkamai augs. Taip pat 
kaip statant namą reikalinga 
turėti tinkamos medžiagos, taip 
vaikui augant, reikia duoti tin
kamų maisto medžiagų, kurios 
yra būtinai reikalingos stip
riam, sveikam kunui. Maisto 
svarbiausios medžiagos yra 
“proteinais” (riebumai), anglia- 
hidratai (krakmoliniai maistai),

Jūsų Patogumui
“Naujienos”

sekamose vietose
Bridgeport

Knygynas Lietuva
3210 S. Halsted St.

turi atstovus

Marųuette Park 
Rako aptieka 
2346 W. 69 St.
Roselande

Tubučio aptieka
233 E. 115 St.

pi

Mineralai
Kai kurie mineralai yra bū

tinai reikalingi krajui. Minera
lai sustiprina kaulus. žalios 
daržovės, pienas, kiaušiniai ir 
mėsos turi reikalingą augimui 
medžiagą.

Vitaminai
Vitaminai reikalingi

liam augimui. Svarbiausi 
minai yra.

norma- 
vita-

Vitaminas A
Normaliam augimui ir 

nai sveikatai.
Maistas, turintis šią medžia

gą,—Pienas, sviestas, suris; 
kiaušiniai, “cod liver” aliejus, 
kepenys, saldžioji gilė, žalios 
lapuotos daržovės, geltoni ker
nai, saldžios bulvės ir morkos.

Vitaminas

abel-

Apsaugoja kūną nuo įvairių 
Į nervu ligų. Augimui reikalin- 
Į gas.

Maistas, turintis šią medžia
gą—Pupos, žirniai, lešukai, gru- 

Idiniai maistai, pienas, daržovės, 
i kiaušiniai.

Vitaminas C
Nukreipia škorbutą.
Maistas, turintis šią medžia

gą, yra—apelsinai, citrinų sun- 
I ka, tomatės, žalios lapuotos 
i daržovės ir pienas.

Vitaminas D
Išgydo ir nukreipia kaulų su

minkštėjimą.
Maistas, turintis šią medžiagą

West Pullman
Tupikaičio aptieka

723 W. 123 St.
Kai jums reikės pasiųsti

nigus Lietuvon, paduoti “classi-i 
fied” skelbimą ar užsirašyti 
“Naujienas“, kreipkitės į arti-į 
miausį atstovą.

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie-1 

ra tinkama laiškams ir kito-' 
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta1

Svarui 20 centų 
Liniavota svarui 40c > 

Konvertai reguliari miera 
100 už 25 centus 

Persiuntimo kaštai extra. 

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Dideli Lotai
Puikioje Apielin- 

kėje - Pigiai
(% dali jmokėti, o kitus lengvais 

mėnesiniais išmokėjimais).
Nusipirk nuo musų lotą Spring 

Forest. III. (Willow Springs), pa
sistatyk sau namą ir gyvenk pui
kiausiai, kaip kiti šimtai lietuvių 
jau gyvena. Atsilankyk tuojau i 
musų subdivision ofisą.

S. P. Kazwell & Co.
S. P. KAZLAUSKAS, Sav.

(tai ta pati ypata)
2839 W. 63rd St.

Phone Republic 8899
SUBDIVISION OFISAS
Archer Avė. ir 

Spring St.
(% mylios i vakarus nuo 

Kean Avė.)

Spring Forest, Iii.
(Willow Springs)

Ofisas atdaras kasdie nuo 10 vai. 
ryto iki 7 vai. vakaro

. Phone Willow Springs 61

va- 
už- 
ne- 
pa-

CHICAGO, ILL

SERGANTYS 
ŽMONĖS!

esate kviečiamas pasitarti su 
Ross, dykai, dcl bile kurios 

ligos ar silpnumo.

NAUJIENOS, Chicago, III.

I

[Atlantic and Pacific Photo]

Philadelphia, Pa. — Moyamensing kalėjimas, į kurį vie
niems metams tapo uždarytas Al Capone, Chicagos ir Cicero 
butlegerių viršila.

-“cod liver“ aliejus ir kiauši
niai.

Valgio papročiai. Kartais ne
tinkami valgio papročiai jgija- 
ma, kuomet vaikai serga. Nes 
tada motinas duoda ko tik ser
gantis reikalauja. Sergantį rei
kia valgydinti pagal gydytojo 
nurodymą..

Duok vaikui tris gerus val
gius į dieną ir prižiūrėk, kad jis 
reguliariškai valgytų.

Neleisk valgyti tarpe valgių, 
tik tegul geria vandeni arba 
vaisių sunką. Pratink gerti 
vandenį kelis kartus per dieną. 
Bet pratink valgyti krekerius ir 
kitus užkandžius.

Pieno galima duoti, 
vaikas jau kitą valgį 
baigęs.

Tegul vaikas ramiai 
prieš valgi.
maistą prie vaikų.

Nekalbink ir nepriversk vai
ką valgyti. Jeigu vaikas atsi
sako valgyti, atimk viską nuo 
stalo ir neduok iki kitam val
giui.

Saldumynus ir šaltakošę duok 
vaikui tik kuomet užbaigė pa
prastą valgį.

Nepratink vaikus vartoti vi
sokių padažalų, raugytų 
vių, prieskonių, dešrų ir 
šaus valgio.

Vaikas gali gerti nors 
pieno į dieną.

kuomet 
yra už-

užsilaiko
Nekalbėk apie

daržo-
pana-

Su Ženkleliu INK> 
ABC 437 reiškia gerumą

NAUJIENŲ SPAUSTUVE
Operuoja patyrę, gabus unijų darbinin 
kai ir kiekvienas darbas yra atliekamas 
gerai, gražiai ir nebrangiau kaip kitur.

tai vartok tą pantę su kitu val
giu kaip su grūdiniu maistu, 
su sriuba, su bulvėmis arba 
kitomis daržovėmis.

Norint pratinti vaikus prie 
kokio nors naujo valgio, duok 
tik po biskį, pakol patys pra
šys daugiaus.

Pavargęs vaikas negali gerai 
pavalgyti, todėl yra svarbu pri
žiūrėti, kad miegotų nors dvy
lika valandų į dieną. Geriau
sias laikas yra nuo septintos 
valandos vakaro ik j septintos 
valandos ryto. Ir kas popietį 
tegul pasilsi vieną arba dvi 
landas. Su-tinkamu valgiu 
tektinai daržovių ir vaisių, 
reik vaikams duoti vidurių 
liuosuotojų. (FL1S).

pantę 
negeria,

Spncialistaa gydyme chronltkų ir aaujn U- 
e. Jei kiti negalėjo Jumis išgydyti, atsilan- 

klt pas mane. Mano pilnas idegzaminavl- 
mas atidengs Jūsų tikrą ligą ir jei aft apsl- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryi. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jusą 
kur ir kas Jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino iiagzamlnavimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blvd- netoli State St. 

Kambary! 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: n Jo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. NediJioj 

nuo 10 iki 1 po pietų.

Čia Dirbami
Cirkuliarai garsinimui bargenų. 
Bilos ir raštynes reikmenys.
Pranešimų ir pakvietimų laiškai 
Draugysčių konstitucijos.
Plakatai parengimams garsinti.
Visokie draugysčių reikmenys.
Laikraščiai ir knygos.
Kortelės, tikietai, atvirutės.

Visa-Kas.

Kai Jums ar jūsų draugystei reikės ką nors 
spauzdinti visuomet kreipkitės į šią spaustuvę. 
Čia jums padarys geriausią

DRES1Ų DEZAININIMAS
Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu
žius dėl savęs, arba 
kaipo profesiją. Pa
mokos dieną ir vaka
rais. Ateikit ar rašy
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

MASTER COLLEGE
190 N. State St. cor. Lake St. 

1U augitas
JOS. F. KASNICKA, principalaa

'ii'.t. ■>■■■■ nįs~i ■■■■■■■

1 739 S. Halsted St

Garsinkitės NAUJIENOSE
IJUST KIDS—a Strong RivaL By A« Carter

10 Iki B. Ne<18- 
po piet. PanedS-

Jųs
Dr.

OARLJ N GEST B A B Y YOU ą VEtR.
SAW IN XOOR LIFE.? HE’S AO?T 

FATHER UIHEN HE. WAS

25 METAI 
PAČIAME NAME

Ofiso valandos: Kasdie
Įlomis 10 Iki 1 vai. . _ ... ...
liais, Seredomls ir Subatomis valandos 
yra prailgintos nuo 10 ryto iki 8 va
karo.

HE S A dREAT 
VOOM&'OM AlRtfcHT*.

Vėliausi ir geriausi 
Amerikos ir Europos 
metodai yra vartoja
mi gydyme Chroni- * 
Akų, Nervų, Krau- < 
Jo, Odos, Inkstų, įč 
Pūslės, ftlaplmosi ir 
visų Privatinių Li
gų. Specialia gydy
mas dėl vyrų, ku
rie kenčia nuo lyti
nio silpnumo. 
Dr. Ross 30 metų 
sėkminga praktl k a 
ir tūkstančiai išgy
dytų pacientų yra 
užtikrinimas, kad u . 
pacientai bus gydo- Specialistas 
mi veiksmingai ir sėkmingai. Jo ima
ma mokestis yra žema Ir kiekvienam 
prieinama. Lengvi lAmokėJimai. 16 prie
žasties jo imamos žemos mokestles, ser
gančiam nebėra reikalo nepaisyti savo 
nesveikumo.

Pasitarimas dykai, paslaptis pilnai iš
laikoma. Tai neuždeda lokių 16 Jūsų pu
sės prievolių. Neatidėliokit. bot atsl- 
kreipkit Šiandie pasitarti apie sveikatą. 

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St.

kertėj Monroe St., Crilly Bullding. Im
kit elevatorių iki penkto aug6to, kam
barys 500 dėl vyrų, kambarys 508 dėl 
motorų.

ŠIAME

t poni see nothih'

IT AlNT GOT NO 
FIANNtRS- UOOk 
ll'S PRESS UF

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1-2 ir 3M0RGIČIAMS

Eighteenth Bond & Mortgage Organization
1618 West 18-ta Gatvė

I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.
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KOKIA TEISE REMIASI VALDŽIA?

Lietuvos tautininkų partijos ir kartu valdžios orga
nas, “Lietuvos Aidas”, rašo:

’ “Lietuvos valstybei po 1926 m. gruodžio 17 d. 
įstojus į naujas vėžes, atsisakius nuo išgverusio 
parlamentarizmo valdžios (Musų pabraukta. “N.” 
Red.), tenka iki šiam laikui budėti, kad kas nors 
nepamėgintų ją vėl atgal įtraukti į tą tvarką, iš 
kurios perversmas ją išgelbėjo.”
Taigi oficiozas sako, kad žmonių išrinktoji valdžia 

buvusi “išgverusio parlamentarizmo valdžia”. Tą pačią 
mintį ir beveik tais pačiais žodžiais kitąsyk išreiškė ir 
Rusijos bolševizmo tėvas, Leninas.'Kai renkant atstovus 
į Rusijos steigiamąjį seimą Lenino partija pralaimėjo, 
tai jisai liepė ginkluotiems jurininkams išvaikyti seimą 
ir pareiškė, kad parlamentarizmas esąs “atgyvenęs sa
vo amžių” ir “supuvęs”.

Ir taip pat, kaip Lietuvos tautininkams, Rusijos 
bolševikams tenka iki šiol visą laiką “budėti”, kad kas 
nors nepamėgintų vėl atgal įtraukti valstybę į tą tvar
ką, iš kurios bolševikiškas perversmas ją “išgelbėjo”.

Bet kokiu autoritetu remiasi dabartinė Lietuvos 
tvarka, “atsisakiusi nuo išgverusio parlamentarizmo”?

Kai valdžią renka žmonės, tai ji yra žmonių valios 
vykintoja. Ten, kur gyvuoja monarchijos, valdžios vei
kia karalių vardu, o karalius yra laikomas “Dievo įga
liotiniu”. Na, o kieno įgaliotiniai arba valios vykintojai 
yra toki valdovai, kaip Lietuvos tautininkai arba Rusi- 
jos bolševikai ? •

Koks yra teisinis jų valdžios pagrindas?
Nėra jokio. Nenuostabu todėl, kad jie visą laiką 

yra priversti “budėti”, kad kas nors nepamėgintų jų 
yaldžią apversti ragožium.

dentų-ateitininkų net buvo ištremta į provinciją.” 
Iš šitų korespondento žodžių mes pirmu kartu su

žinome, kad neseniai buvo organizuojamas naujas (ke
lintas jau!) sąmokslas prieš dabartinę Lietuvos dikta
tūrą. Korespondento paminėti faktai taip pat išaiškina 
tą keistą dalyką, kad* po pasikėsinimo prieš Voldemaro 
gyvybę Kaune buvo suimta daug “ateitininkų” studen
tų ir dalis jų tapo ištremta į jų tėviškes. “Ateitininkai” 
yra krikščionių demokratų pasekėjai ir, rodos, ką jie 
galėjo turėti bendra su tuo teroro aktu? Bet dabar aiš
kėja, kad tuo pačiu laiku, kai teroristai rengėsi nuga
labinti Kauno Mussoliniuką, iš kitos pusės buvo ruošia
mas sąmokslas išversti jį iš valdžios, ir šitam sąmoksle 
buvo įmaišyti Plechavičius, Grigaliūnas-Glovackis ir kai 
kurie krikdemų veikėjai, simpatizuojantys Smetonai.

Štai dėl ko Voldemaras taip griežė dantis prieš 
krikščionis ir “L. Aidas”i grūmojo, kad jie daugiaus nie
kuomet neįeisią i valdžią!

Bet Plechavičius tuo tarpu gavo pensiją visam am
žiui — “už pasižymėjimą!”

Taip dedasi krašte, kur tapo panaikinta “išgverusio 
parlamentarizmo” valdžia.

Musų korespondentas ir bendradarbis Skaramušas 
praneša daug ir kitų įdomių dalykų iš Lietuvos politi
kos, apie kuriuos Lietuvos cenzūra neleidžia laikraš
čiams rašyti. Jisai paduoda tekstą memorialo, kurį ne
seniai įteikė Voldemarui visų Lietuvos srovių veikėjąi, 
ir praneša tų veikėjų vardus (tam skaičiuje yra ir Dr. 
K. Grinius, ir Biržiškai, ir kun. J. Tumas, ir prof. Šal
kauskas ir k.). Korespondentas taip pat iškelia aikštėn 
žvalgybos provokaciją sąryšyje su krata ^Socialdemo
krato” redakcijoje ir byla prieš Galinį ir suteikia daug 
kitų be galo interesingų informacijų.

Skaramušas pasižadėjo nuo dabar reguliariai raši
nėti “Naujienoms”, taip kad musų skaitytojai geriau, 
negu kas kitas žinos, kas dedasi Lietuvoje.

Apžvalga
KOMUNISTŲ “DAILY 

WORKER” BANKRUTIJA

“susipratusius” 
gelbėti vyriausią

PENSIJA GEN. PLECHAVIČIUI

tuo, kad 1926 m. 
kartu su kitais ka- 
nuversdami teisėtą

Komunistų partijos centro 
komitetas išleido atsišaukimą, 
ragindamas 
darbininkus
komunistų partijos organą Ame
rikoje, “Daily Worker”. Atsi
šaukime tarp ko kita sakoma, 
kad

“Del finansų stokos ‘Daily 
Worker’io’ leidimas buvo su
stabdytas penktadienį.” 
Finansinė džiova, matyt, ėmė 

piauti visą komunistų spaudą 
Amerikoje, kadangi lietuviškas 
stalincų organas, “Laisvė”, šio
mis dienomis pranešė, jogei ir 
jisai jau eina “prie sustojimo 
punkto.” Tur būt Maskvos krep
šys užsiraukė.

Butų, iš tiesų, įdomus tų 
dviejų darbininkų vadų susiti
kimas. Vienas jų stovi valsty
bės priešakyje, o antras vado
vauja darbininkų judėjimui, ku
ris dar neturi kongrese ne vie
no savo atstovo!,

Kur yra tokia valstybė?
“Liet, žinios” vedamąjam 

straipsny* pavardintame “Ar ne 
laikas” be kita rašo:

“Ir kada šiandien mes girdi
me, kad yra valstybių, kur vie
nos politinės grupės gali orga
nizuotis,, o kitos negali, kur vie
ni gali susirinkti aptarti savo 
reikalus, o kiti negali, kur vie
niems ir spaudoj ir gyvenime 
teikiama tiek laisvių, kad jie 
nebežino ką su jomis daryti ir 
išnaudoja blogam, o kitiems 
tos laisvės atimamos, net už
pultiems apsiginti neleidžiama 
ir t.t.—tokiose sąlygose besi
randanti šių dienų žmogaus pri
gimtis itin nerimsta ir jį ne
rims kol ji tų sąlygų nepa
keis.”

“Ir kada skaitome net ofi
ciozuose apie rinkimus į parla
mentą, į savivaldybes kitur, 
kada mes matome, kaip prieš 
musų akis besitvarką tautos 
sutartinai dirba, keičia savo 
mažiau tinkamas vyriausybes 
tinkamesnėmis, žiūrėdami vie
no — kad jos atatiktų visuo
menės norams, turėtų autori
teto ir jo pagalba valdytų kra
štą, — tai nenormalaus krašto 
piliečiai negabi būt nuraminti 
vien tuščiais žodžiais, arba pei
kimu ir įtarinėjimu opozicijos, 
nes tos nenormalės sąlygos pa
liečia visa tauta.”

“Tad jeigu kuriam kraštui ir 
tenka nusukti iš tiesaus kelio, 
jis greitai privalo būt vėl į jį 
atstatytas, nes delsimas gim
do naujų komplikacijų, kurios 
juo tolyn tuo labiau painioja
si, išeina iš lygsvaros ribų ir 
priveda prie nelauktinų rezul
tatų.”

— Ar įspėsite, kas ta val
stybė, ir kur toks kraštas yra? 
Lietuvos karo cenzūra, matyt, 
neįspėjo, nes tas straipsnis 
cenzoriaus neiškramtylas!

bėgant tie aukso ir sidabro da
lykai pasidarė savo rųšies pini
gais. Už juos 
gauti maistą, ir 
mo reikmenas.

Kokią reikšmę 
žiedas, —tikrai

buvo galima
kitas gyveni-

au- 
sa-

rei-

< <
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Auksas ir vedybos

“L. Žinios” praneša, kad sulig min. pirm. Voldema
ro rekomendacija Smetona pasirašė aktą, kuriuo atsar
gos generolui leitenantui Plechavičiui “už pasižymėji
mą” paskiriama visam amžiui pensija po 1,000 litų per 
mėnesį nuo 1919 m. vasario mėn. 15 d.

Plechavičius yra “pasižymėjęs” 
gruodžio mėn. naktį iš 16 d. į 17-tą, 
rininkais, padarė ginkluotą “pučą”,
Lietuvos valdžią. Po to jisai pradžioje buvo karinės 
diktatūros galva, o paskui ėjo armijos generalio štabo 
viršininko pareigas. Bet pernati metais jisai buvo be
pradedąs organizuoti sąmokslą prieš Voldemarą, ir 
pastarasis, painformuotas apie tai savo ištikimų leite
nantų, pašalino jį iš generalio štabo ir aktyvės tarnybos 
armijoje. Todėl gen. Įeit. Plechavičius yra “atsargoje”.

Bet kodėl Voldemaras su Smetona dabar parodė 
jam tokią didelę malonę?

Šituo klausimu mes patiriame įdomių dalykų iš 
vieno musų korespondento, Skaramušo, kuris yra gerai 
painformuotas apie vidujinius santykius valdančiose 
Lietuvos sferose.

Pasirodo, kad Plechavičius ir kai kurie kiti gruodžio 
perversmo didvyriai, kurie dabar yra nustumti nuo val
stybės vairo, neseniai vėl darė konspiracijas prieš Vol
demarą. Jie remia Smetoną ir simpatizuoja krikščio
nims demokratams. Voldemaras jų labai bijosi. Nuo 
pulk. Skorupskio (kuris, sako, buvęs vyriausias gruo
džio “pučo” inžinierius) jisai bandė nusikratyti, pasiųs
damas jį Paryžiun. Bet su Plechavičium esą kebliau. 
Musų korespondentas apie jį rašo taip:

“Antras baubas, kurio ne be priežasties bijosi 
Voldemaras, tai — Plechavičius. Po jo pašalinimo 
iš vyriausio štabo viršininko vietos jis yra kitiems 
fašistams pridaręs nemaža galvosūkio. Jam siūlyta 
įvairios vietos, alga sulig jo paties pasirinkimu, bet 
jis niekur nevažiuoja.

“Maž-daug apie tą laiką, kai ant Voldemaro 
buvo suruoštas atentatas, pastaramjam gręsė pavo
jus ir iš kitos pusės. Smetona, Plechavičius ir kom
panija ruošė jo viešpatavimui galą, tečiaus paskuti
niame momente pabūgo ir sustabdė savo planų eigą. 
Žinoma, tą tuoj sužinojo Voldemaras, ir sąryšy su 
tuo buvo areštuotas gen. Glovackis, atimtas pasas 
Plechavičiui ir pastatyta po policijos priežiūra visa 
eilė krikščioniškojo liogerio veikėjų. Keliolika stu-

AUKŠČIAUSIA PRIEGLAUDA
DIKTATORIAMS

Susišelpimo draugiją “Aukš
čiausia Prieglauda Lietuvių 
Amerikoje”, kontroliuoja, kaip 
žinoma, komunistai. Savo orga
nu ji turi “Laisvę”, ir “Lais
vės” kmisarai, Mizara su Buk- 
niu, šeimininkauja joje, kaip 
tinkami.

Gegužės mėn. pabaigoje ta 
draugija laikė savo seimą. Da
bar organe įdėta seimo protoko
las, kuris parodo, kaip “drau- 
gučiai” tvarko tą organizaciją. 
Svarbiausias seimo darbas buvo 
panaikinti senų konstituciją ir 
priimti naują. Protokole mini
ma, kad naujosios konstitucijos 
projektas buvo skaitomas para
grafas po paragrafo ir disku- 
suojamas, bet nepaduodama ne 
vienas jos punktas, ne tik kad 
neužrašyta delegatų pareikštos 
diskusijose mintys. Vargiai ga
lima manyt, kad taip buvo pa
sielgta per apsileidimą arba ti
kslu sutaupyt laiką. Protokolo 
raštininkas nepatingėjo sužy
mėti daug menkesnės vertės da
lykus, kaip tai—pasveikinimus, 
užuojautos rezoliucijas ir t.t.

Svarbiausias organizacijai 
daiktas, pamatiniai jos įstatai, 
tapo neužrašyti į protokolą net 
santraukoje, matyt, dėl to, kad 
A. P. L. A. boseliai savnatija- 
si visuomenei parodyti, kokią 
diktatūrą jie uždėjo nariams.

Įdomus buvo kai kurių kuopų
įnešimai seimui, kuriuos pasta- savo rankas valdžią, tai p. Green 
rasis atmetė. Vienas skamba jau dabar 
taip: kitaip.

“Kad butų centro turtų 
kontrolės-prižiurėjimo pastovi 
komisija”,

“Kad A. P. L. A. centro 
valdybai nebūtų galios uždė
ti ekstra mokesčių nei kokių 
įstatų be kuopų žinios ir ap
svarstymo.”
Aukščiausios Prieglaudos • 

draugijoje, vadinasi, nėra jo
kios turto kontroliavimo komi
sijos; centro valdyba 
tai su turtu daro.

Centro valdyba turi 
dėti ekstra mokesnius 
ir daryti jiems naujus įstatus 
be kuopų žinios ir apsvarsty
mo.

Vienam įnešime buvo reika
laujama, kad centro valdybai 
butų atimta teisė kištis “į kuo
pų naminius reikalus, kaip tai: 
jų savastį, judinamų ir nejudi
namą turtų, išskyrus draugijos 
reikalus”. Tas įnešimas irgi ta
po atmestas.

Seimas išbraukė iš draugijos 
buv. jos pirmininkų J. čirvins- 
ką, neva už šmežimą ir “mėgi
nimų apgauti draugiją”, nors 
iš 31 asmens, dalyvavusio sesi
joje sprendžiamu balsu, tik 12 
balsavo už išbraukimą, 10 prieš, 
o 9 susilaikė. Tikroji čirvins- 
ko išmetimo priežastis buvo, 
tur būt, ta, kad jisai pasiprie
šino blševikų diktatorių sauva
liavimui draugijoje.

Aukso naudojimas. —Tolimųjų 
Rytų paprotys. — Aukso im
portas. —Vedybų ceremonijos 
ir auksas. —Sociialė žmogaus 
padėtis. — Jukatano indėnai. 
—Auksas ir pinigai. —žiedo 
reikšmė. — Vedybų dovanos 
ir vaikų žudymas. —Įdomus 
patvarkymas.

ką nori

teisę už- 
nariams

IR GREEN PASIDARĖ DRAU
GAS MACDONALDUI

Išgirdęs, kad Anglijos prem
jeras MacDonaldas ketinąs at
vykti į Washingtoną tartis nu
siginklavimo reikalu, Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentas 
William Green mušė MacDonal- 
dųi kablegramą, kviesdamas jį 
būti svečiu bankiete, kurį su
rengs Amerikos Darbo Federa
cija.

Prezidentas Green yra labai 
konservatyvus žmogus. Į sava
rankišką darbininkų veikimą po
litikoje jisai visai netiki, bet 
laikosi nabašninko Gomperso 
nustatytos taisyklės, kad dar
bininkai privalą remti tuos ka
pitalistinių partijų kandidatus, 
kurie yra “draugai darbinin
kams”. Todėl Anglijos Darbo 
Partija ir jos vadas MacDonal
das turį jam išrodyti visai “no 
good”. *Tuo labiau, kad Anglijos 
darbiečiai yra socialistai.

Bet kadangi Darbo Partija 
laimėjo rinkimus ir. paėmė į

žiuri j MacDonaldą

Kai Izaokas norėjo įsigyti Re- 
bekos malonę, tai jis pasiuntė 
jai puses šekelio aukso auskarį 
ir dešimties šekelių du auksiniu 
rankžiedžiu. Šiandien pasaulyj 
randasi 40 bilionų dolerių ver
tės aukso. Apie pusė to “gel
tonojo metalo” yra sukrauta 
bankuose arba paversta pini
gais. Didelė dalis kitos pusės 
eina gaminimui panašių bliz
gučių, kokius Rebeka gavo nuo 
Izaoko.

Nuo senovės tebėra užsilikęs 
paprotys siųsti dovanas sužie
duotinėms, ypač Tolimuose Ry
tuose. Laike vedybų sezono, 
kuris prasideda vasaros pabai
goj, labai daug aukso yra iš
siunčiama į Indiją, Malajų pu- 
siausalį ir kitus kraštus. Ap
skaičiuojama, kad per paskuti
nius 7,000 metų Indija yra su
rinkusi pustrečio biliono dolerių 
vertės aukso.

Indusai labai nenoriai skiriasi 
su auksu. Auksinius pinigus 
jie laiko pas save kaip galima 
ilgiau. Todėl gana dažnai pas 
juos galima užtikti septynio
likto ir aštuoniolikto išmtmečio 
auksines monetas.

Indusai labiau vertina seniau 
išleistus pinigus. Sakysime, 
jie daug noriau ima Viktorijos 
laikų auksinius soverinus, negu 
vėliau išleistus auksinius pini
gus. Dažnai tad pasitaiko, kad 
Azijos bankai reikalauja iš 
Amerikos tik tam tikros rųšies 
auksinius pinigus, paprastai su 
Laisvės statulos atvaizdu. Kito
kių jie nepriima. Tai veikiau
sia daroma dėl to, kad su nau
jais Amerikos pinigais Azijos 
žmones nėra susipažinę ir todėl 
nepasitiki jais.

Išpildyti užsakymai nėra jau 
taip lengva. Pavyzdžiui, 1925 
m. Amerika pasiuntė į Indiją 
$58,775,000 auksu; į Kiniją — 
$13,478,000, ir j Straits Set- 
tlements—$7,377,000. Tuo pačiu 
laiku į Ameriką buvo prisiųsta 
iš Kinijos $120,000 auksu, iš 
Straits Settlements—$14,000, o 
iš Indijos visai nieko.

Kartą importuotas į Tolimus 
Rytus auksas jau nebegrįžta. Iš 
bankų jis yra vežamas į turga
vietes, o iš turgaviečių patenka 
į žmonių rankas, žmonės gi 
auksinių pinigų apyvarton nebe
leidžia. Tai, žinoma, nereiškia, 
kad jie auksą laiko kur nors 
paslėpę.

Auksas yra naudojamas pa
puošalams. Vedybos be aukso 
yra neįmanomos. Kai kuriose 
šalyse vyras tiesiog nusiperka 
sau žmoną, o kitose —jis ima 
pavyzdį iš Izaoko. Rytuose auk
sas lošia svarbią rolę ir vedybų 
ceremonijose.

Frank G. Carpenter apie Su
matros vedybas sako, kad “pa
sirodė jaunoji, apsirengusi savo 
pasoga”. Iki pat pečių rankos 
buvo apdengtos apyrankėmis. 
Visa ji buvo apsikabinėjusi auk
siniais ir sidabriniais pinigais.

Rytuse vedybų papročiai šiek 
tiek skiriasi, bet visur yra pri
imta naudoti papuošalus. Ir 
juo šęima yra turtingesnė, tuo 
daugiau ji turi visokių aukso 
blizgučių. Gana dažnai pasitai
ko, kad turčių sužieduotinės tiek 
apsikabinėja visokiais blizgu
čiais, jog nebepajėgia paeiti ir 
jas tenka kedėse nešti.

Pas visus nuo biedniausių iki 
turtingiausių—pasireiškia dide
lis noras puoštis. Socialė žmo
gaus padėtis žymiame laipsnyj 
priklauso nuo blizgučių; juo 
daugiau kas jų turi, tuo labiau 
jis yra gerbiamas.

Tas paprotys yra išsiplatinęs 
ne vien rytų .šalyse. Panašiai 
elgėsi Centralinės Amerikos ma- 

Milionų dolerių 
monetos net 
Jukatano ir

ja indėnai, 
vertės auksines 
šiandien puošia 
Tehuantepec’o indėnų merginų
kaklus. 1923 m. Jukatano sos
tinėj, Merida, laikraštininkų pa
gerbimui buvo surengti šokiai. 
Šokiuose dalyvavo apie 1,000 
merginų. Apskaitoma, kad tos 
merginos ant savo kaklų turėjo 
$5,000,000 vertes aukso.

“Svečias”, rašė vienas kores
pondentas, “buvo labai nuste
bintas tokiu aukso gausumu. Jis 
išegzaminavo apie 20 aukso 
grandinėlių. Kiekviena tų gran
dinėlių turėjo $250 vertės auk
so pinigų. Mergina, kuri laimė
jo dovaną už šauniausį kostiu
mą, buvo apsikabinėjusi 
Amerikos aukso pinigais, 
kurių vertė siekė $2,000. Tos 
merginos motina pareiškė, jog 
jos duktė turi ir daugiau pa
našių kostiumų. Kilos mergi
nos prisipažino, kad jų 
nos taip pat turi aukso 
dinėlių .

“Tos grandinės eina iš
kartės į gentkartę. Ir turtingų 
tėvų dukterys tarnauja papras
tomis tarnaitėmis vien tik dėl 
to, kad daugiau aukso papuoša
lų įsigyti. Kaipo taisyklė Ju
katano indėnai labiausiai verti
na Amerikos auksinius pinigus. į 
Meksikos auksinių pinigų be-

moti- 
gran-

gent-

veik nesimato.”
Auksas ir sidabras įrankiams; 

netinka, todėl jie nuo senų se
novės pradėta naudoti papuo
šalams. Pirm atsiradimo pini
gų i s tų metalų buvo daromi 
rankžiedžiai, žiedai ir t.t. Laikui'

į;

afc-.
ntTįilH.KiG 4,to.

senovėj turėjo 
negalima pa

sakyti. Pliny sako, jog seno
vės romėnas siųsdavo savo nu
mylėtinei geležinį žiedą kaipo 
pasižadėjimo ženklą. Bet ant
rame šimtmety j jau pradėta 
naudoti auksiniai žiedai. Juve- 
nal sako, jog užmovimas ant 
piršto žiedo reikšdavo pasiža
dėjimą būti ištikimu.

Senovėj vedybų ceremonijose 
buvo naudojama frazė: “aš duo
du tau šį auksą ir sidabrą”. Pa
prastai jaunavedė savo jauną- 
jam padovanodavo tryliką 
ksinių pinigų. Tai būdavo 
vo rųšies pasoga.

Indusų vedybų papročiai
kalauja, kad kiekvienas vyras 
savo sužieduotinę apdovanotų 
kokiu nors papuošalu. Afganis
tane giminės meta į jaunikį 
pinigus ir sako prakalbas. Šiau
rinėj Afrikoj draugai laike ve
dybų ceremonijos apdengia jau
nojo kaktą auksiniais pinigais.

Papuošalai, surišti su vedybo
mis, turi ir patetišką pusę. Tarp 
žmonių pasireiškia konkurenci
ja, noras, taip sakant, pasiro
dyti. Ačiū tam dažnai pasitai
ko taip, kad žmogus tiesiog ne
turi ko valgyti, o stengiasi įsi
gyti kokį nors blizgutį. Indijoj 
jau nuo senai yra prasiplatinu
si vaikų žudymo epidemija, žu
doma paprastai mergaitės. Bied- 
niems tėvams mergaitė yra sun
ki našta, kadangi jie negali 
apkabinėti ją blizgučiais. O be 
blizgučių mergaitė mažai teturi. 
šansų apsivesti.

Prieš porą metų Konstanti
nopolio gubernatorius išleido 
patvarkymą, kuriuo griežtai 
draudžiama jo teritorijoj duoti 
vedybų dovanas. Manoma, kad 
laikui bėgant panašiai bus pa
sielgta ir kitose Tolimų Rytų

ATĖJO žurnalas “Kultūra” 
No. 5. Galima gauti “Nau
jienose”. Kaina 45c.

Perdaug rūgščių da 
ro liguistumą -- at- 

sikratykit jų!
Rūgštūs skilvis, nevirškini

mas, gasai. Tai yra ženklai, ku
rie paprastai reiškia vieną ir 
tą patį dalyką: perdaug rūgščių. 
Skilvio nervai buvo perdaug 
stimuliiiojami. Perdaug rūgščių 
padaro maistą suaugusį skilvy 
ir žarnose.

Pataisyti perviršį rūgščių ga
lima su alkali. Geriausia šiam 
tikslui alkali forma yra Phillips 
Milk of Magnesia. Tik paimkit 
šaukštą šio nekenksmingo, be
veik beskonio preparato viena
me stikle vandens. Jis veikia 
tuojaus. Skilvis pasidaro saldus. 
Už penkių minučių jus vėl links
mas! Jūsų rėmuo, galvos skau
dėjimas, gasai, aitrumas, ar ne
virškinimas išnyko!

Pažinkit Phillips Milk of Mag
nesia ir jus niekad daugiau ne
bevartosite šiurkščių metodų. 
Tai yra malonus būdas — veik
mingas būdas alkalinizuoti si
stemą; pašalinti rūgščių pervir-

Phillips Milk of Magnesia bu
vo daktarų patariamas per virš 
50 metų. 25c ir 50c bonkutės vi
sose aptiekose. žiūrėkit, kad 
gautumėt, tikrą.

“Milk of Magnesia” buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas. H. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtakuno Chas H. 
Phillips nuo 1875 m.

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance i Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokių atlieku 
per dideliai ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Turtu gerw 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted 8L
Tel. Rooervelt
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Jaunas lietuvis ke 
liauja dviračiu 

apie pasaulį
keVincas Brechtaitis dviračiu 

liaująs apie pasaulį, dabar 
vieši Chicagoje. Siekiasi pa
daryti pasaulinį rekordą.

sunkiąją kelionę.
P-as Brechtaitis jau pirmiau 

yra buvęs Chicagoje, pravažiuo
damas dviračiu. Bet pravažiavo 
ją naktį ir nebuvo sustojęs, tad 
ir neteko vietos lietuviais su 
juo susipažinti.

Kelionę jis pradėjo su kitais 
dviem draugais — šauliais. Bet 
kelyje vienas jo draugų sunkiai 
susirgo ir turėjo gryžti atgal. 
Kitas jo draugas kely mirė jau 
pasiekus Montrealą, Kanadoj, ir 
dabar kelionę tęsia vienas 
Brechtaitis.

Plačiau apie jo kelionę ir jos 
įdomius prietikius bus rytoj.

laiko prabėgo kai “Birutės” ve
dėjai patėmijo pas Solomę ar
tistiškų gabumų ir didelį palin
kimą prie muzikos ir aplamai 
dailūs. Nuo to laiko ji dalyvavo 
beveik visuose “Birutes” dides
niuose statomuose veikaluose, 
dažniausia svarbesnėse rolėse. 
Bene už vis geriausiai ji pasi
rodė pereitą pavasarį “Birutės” 
statomoj operetėj “Bailus Dak
taras”, tarnaitės rolėj, vadovau
jant p. Steponavičiui.

Nuo to laiko, kai Salome pra
dėjo darbuotis prie “Birutės”, 
‘Birulės” nariai ir vedėjai mai-

Iš pirmesnių jų

Užvakar iš New Yorko į Chi
cago atvyko jaunas Klaipėdos 
Krašto lietuvis, Lietuvos šaulių 
Sąjungos narys, Vincas Brech- 
taitis (William Brecht), kuris 
dviračiu keliauja apie pasauli. 
Jis jau virš metų laiko kaip ke
liauja ir yra apvažiavęs daugiau 
kaip 18 šalių, turėjęs daug 
prietikių, ne kartą žiūrėjęs mir
čiai į akis, savo dviračiu pada
rė jau daugiau kaip 20,000 my
lių. Jis siekiasi sumušti pasau
lini rekordą, kurį dabar laiko 
franeuzai, apvažiavę apie pasau
li i 3 metus ir 8 mėnesius. Jau
nasis Brechtaitis tuo pačiu ke-

P-nios Cherry 
Išleistuvės

nėsi ir keitėsi.
pionierių liko prie Birutės tik 

vienas-kitas. Sa- 
“Birutei” teko

čia kelionę padaryti i tris rk 
tus.

Vincas Brechtaitis buvo 
siekęs jau Meksiką, bet ten ka
ras jo kelionę sutrukdė, nes i 
Meksikoj buvo areštuotas, dagi! 
mirčiai nuteistas ir turėjo gryš- 
li atgal į Jungt. Valstijas. Be
laukiant kol aptils karas Meksi
koj ir jis galės tęsti kelionę, 
Brechtaitis sugryžo j New Yor-j 
ką, iš kur kartu su atletu 
zimieru Rimkum atvažiavo 
tomobiliu į Chicago. Čia jis 
no paviešėti porą savaičių, 
sipažinti su vietos lietuviais 
paskui vėl
Tex., ir iš ten toliau tęsti savo

Salome ir dar 
lomei dirbant 
veikti prie šių veidėjų: pp. M. 
Petrausko, Strumskio, Pociaus, 
Sarpaliaus, Šimkaus, Kvedaro 
ir dabartinio “Birutės” veldėjo 
p. Steponavičiaus.

Bet musų energingoji Salome 
ne tik prie “Birutės” darbavo
si, ji dar surado laiko skleisti 
lietuviškąją dainą, ir muziką 
bei ugdyti Tietuvišką dvasią 
tarpe Amerikos lietuvių jauno
sios gentkartės. Ji organizavo 
ir mokino vaikų draugijėles, 
būtent “Ateities žiedą”, “Bijū
nėlį”, Jaunąją Birutę” ir kitas. 
Pastaruoju laiku ji vadovauja 
“Pirmyn” mišram chorui, kuris 
pusėtinai pasižymi savo daino
mis. Be to, Salome yra para
šiusi keletą dainelių chormas.

Ir todėl nenuostabu, kad tos 
lietuviškos liaudies dainelės, ku
rias ji dainavo ir kitus 
ją taip sužavėjo, kad 
si atlankyti Lietuvą ir 
tas, apie kurias ji iki

au- 
ma- 
su- 

o 
gryžti j EI Paso,

MADOS

Labai praktiškas vasari- 
iutas. Galima siūdinti iš šilko, 
arba kitos vasarines materijos, 

mieros, 16, 18, 36, 38, 40 
krutinę.
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Pereitą šeštadienio vakarą, 
birželio 22 d., Uni varsai klube, 
įvyko išleistuvės p. Salomės 
Cherry-Staniuliutės, kuri liepos 
mėnesio pradžioj išvažiuoja Lie
tuvon atostogoms, o gal ir “for 
good?“ Išleistuves surengė p. 
Cherry draugai-birutiečiai, o 
daugiausiai prisidėjo prie išleis
tuvių surengimo, tai p. Kemė- 
šienė, kuri ir skanią vakarienę 
pagamino svečiams.

Vakaro toastmasteriu panelė 
Į Vanda Misevičiute vienbalsiai 
išrinko jumoristą p. J. Čeponį. 
Laike vakarienės susirinkusieji 
savo kalbose reiškė p. Cherry 
kuoširdingiausių linkėjimų, 

j smagios kelionės ir įsigyti daug 
i malonių įspūdžių Lietuvoj. Visi 
linkėjo jai kuogreičiausiai su
grįžti Chicagon ir vėl darbuotis 
muzikos ir dailės srity. Tiek 
vienas “tykusis Petras“ (p. 

jSarpalius) buvo pesimistas šia
me klausime. Jis reiškė daug 
abejonės apie p. Cherry sugry- 
žimą. Well, gal jis turi “firsti 
hand” žinių? Bet jeigu taip at-H<a- Pamatyti lietuviškas baku-

’ sitiktų, kaip p. Sarpalius pra- 
I našauja, tai butų didelė skriau
da ne tik chicagiečiams lietu
viams, bet ir aplamai Amerikos 
lietuviams. Jie netektų vienos 
didelės darbuotojos muzikos ir 

(dainos srity j.
Pabaigoj pratarė keletą žo- 

įdžių pati p. Cherry. Ji sakė, 
i kad prie važiavimo Lietuvon ją 
j privedė ne kas kitas, o pamė
gimas lietuviškų dainelių, ku
rias ji pati dainuoja ir kitus 
mokina jau per apie 15 metų. 
Iki šiol, sakė p. Cherry, vaizda
vausi Lietuvą tik dainose (p. 
Cherry ne Lietuvoj gimus ir au
gus), bet dabar noriu pamatyti, 
kaip ištikrųjų Lietuva atrodo, 

įsigyti daugiau supratimo 
Lietuvą, jos muziką, dai- 
ir aplamai meną, ir pasiry- 
atlankyti Lietuvą, sakė p.

lino
Sukirptoj 
ir 42 per

Norint gauti vier.ą ar daugiau viri
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
Ii centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

k

mokino,

tas vie- 
šiol tik 

dainose girdėjo, būtent, kur pla
tusis Nemunas banguoja, kur 
Šešupe plaukia, kur Vilija vin
giuoja ir šventoji srauniai te-

žes ir jas puošiančius rūtų dar
želius.—V. ir J. J.

Pustapėdiškai

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, BĮ.
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No .......... ........
Mieros ..........................  per krutiną

(Vardas ir pavardė)

^Adresas)

(Miestas ir valat.)

apie 
nas, 
žau 
Cherry.

Vakarėlio svečiai, beveik iš
imtinai buvo “birutiečiai”—cho
ro nariai ir rėmėjai. Sęnosios 
gentkartės, išskyrus p-nią Sa- 
loveičikienę, kuri yra atvykus 
iš rytų, šiame vakarėly nebuvo. 
Buvo tik jaunoji gentkartė iš 
Lietuvos ir čia augusioji. Ne
sant vakarėly “senių”, jaunieji 
jautėsi nevaržomai ir todėl lais
vai išsireiškė savo nuomones, 
kas pridavė vakarėliui daug gy
vumo. Iš prefesionalų buvo dak
taras Margeris ir p. Steponavi
čius, “Birutės” choro vedėjas. 
Jis kaip ir visuomet su savo 
choro nariais-, atsisėdęs prie 
piano sudainavo daug gražių 
lietuviškų liaudies dainelių. Tas 
davė susirinkusiems daug ma-i 
lonumo.

Palinkėję dar kartų p. Cherry! 
smagios keliones, skirs tėmės 
kas

Jeigu jau “Vilnies” teisingie
ji sako, kad Pustapėdis meluo
ja ,lai aš už tą nė kiek nepyks
tu. Reikia dagi pasakyti, kad 
nuo komisarų aš ir išmokau 
meluoti ir, kad matot, neblo
gai sekasi. Tik visgi melavime 
komisarų pralenkti negaliu. Jie 
prašu aukų dėl streikierių, o 
tas aukas patys sunaudoja; prar 
so aukų dėl Lietuvos baduolių, 
o paskui tas aukas tau pina ant 
Susivienijimo galvos: Ir daugy
bes kitokių aukų surenka, bet 
niekad tiesos nepasako kur tas 
aukas padeda. Jei kas tiesą gi- 
pasako, tą jie apšaukia melagiu.

Kaip ten nė 'butų, mums pyk
tis nėra ko ir aš jums, labai pri
jaučiu, nes žinau, kad jums 
reikia vėl naują fondą tverti 
gelbėti Bimbą. Juk jus neno
rėsite, kad Bimbą kapitalistai 
kankinių, kaip kad Rusijos ko
misarai kankina jiems nepatin
kančius darbininkus. Antra ver
tus, pagalios, tegul 
eina į kalėjimą, nes 
blogiau, tuo geriau, 
senas su Vidiku aną

Bimba ir 
jums juo 
Tik Stil- 
meta kai 

t

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

šis

sau.

tas iš p. Cherry darbuotes 
lietuvių menui

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Egzaminacija
$5

Pirmiausiai p. Cherry pradė
jo darbuotis prie ♦ “Birutės”.

i Tai buvo apie penkiolika metų 
' atgal, bene “Birutės“ tėvo 
i komp. M. Petrausko laikais. Tuo 
laiku “Birutė“ p. Petrauskui 

| vadovaujant, statė scenoj ope- 
1 retę “šienapiutė“. Dalinat ro- 
I les Salome tapo aplenkta dėl jos 
į jaunų metų. Del to ji, žino- 
| ma, labai užsigavo. Tatai pate- I 
mijęs p. Petrauskas prižadėjo I

i jai duoti progos lošti taip greit, 
kaip ji paaugs. Ir po to nedaug 1

Tegul 
jums; 
NĖSE 
reitus 
nystės 
nervinio pajrinio srityse. Jūsų vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nėtas ligas. Atkaukite savo svei
katą. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.
SVEIKATA REIKSIĄ LAIMĘ

Dr. C.C. Singiey, M.D.
20 W. Jackson Boulevard 

Suite 1615
Phone Harrison 0150

Vai.: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėl. 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų

Dr. C. C. Singley patars 
jis specializavosi CHRONI- 
ir KRAUJO ligose per pe- 
40 metų; ypač sifilio, jau- 

socialių lijrų, vidurių ir

reikėjo eiti į kalėjimą, tai į 
surpa-ipę sulindo, kad tik pa
sislėpti nuo bausmės. Reiškia, 
jie nenorėjo, kad butų geriau.

Žinoma, jus, tavorščiai, sa
kysite, kad Pustapėdis meluoja. 
Bet aš vistiek laikaus komunis
tinių principų: meluok ir sa>- 
kyk, kad kiti meluoja, o aukas 
rink kiek tik gali; jei akys šar
ma tijasi, tai užsimerk, bet vis
tiek rink ,kolektuok, pats me
luok ir kitus melagiais vadink.

Aš daugiau nesakysiu, kad 
žalpis yra Amerikoje. Jis yra 
Rusijoj, tik ten begyvendamas 
jis buvo pamiršęs “Vilnies” ad
resą. Jis, kaip matyt, ten ga
vo aukštą komisaro džiabą ir 
todėl su tokiais menkais komi- 
sariukais, kaip “Vilnies štabas, 
nenori daug bendra turėti ir tik 
tada savo buvusius tavorščius 
prisiminė, kai jiems reikėjo 
ukazą duoti. Bet kokia nelem
ta gyvenimo ironija: pirmiau 
Bimbukai, Briuliai ir kiti komi
sarai davinėjo ukazus Žalpiai 
ir jis savo kupra tuos ukazus

turėjo nešti ir dėl komisarų 
dirbti, o dabar jis duoda uka
zus ir jie turi tuos ukazus pil
dyti. Ar tai ne pažeminimas 
Bimibukams, Driuliams ir ki
tiems musų komunistams

—Pustapėdis.

PRANEŠIMAI
PRANEŠIMAS

Pranešu visiems savo pacientams, 
draugams ir pažįstamiems, kad savo 
ofisą perkėliau i kitą vietą:

NATALIJA ŽUKAUSKAS 
3215 W. 64th Place

Brighton Park. Brolių Lietuvos 
Skolinimo ir Budavojimo Draugija 
laikys metini susirinkimą birželio 25 
d., 1929, 8:30 vai. vakare, Jokantų 
name, 4138 Archer Avė. Kviečia

Valdyba ir Direkcija

Graboriai

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

Walter L. .McKennas atsišaukite i 
Naujienų ofisą, yra sugrįžę doku
mentai iš Brazilijos, galite atsiimti 
Naujienų ofise.

40 pėdų Ištiesiamos Ko
pėčios, tiktai ....... $12.98

Lietuviai Gydytojai Įvairus Gydytojai

A. L Davidonis, M.D.
4910 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte;
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio 
-------- o--------  •

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 po 

nuo 6 iki 8 vakare.
Sekmadieniais nuo 10 iki

-------- o--------

pietų,

12.

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago, III 
----- o--------

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800

Nuo 2
Nedėlioj

So. Ashland Avė.
VALANDOS:

iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
nuo 2:30 iki 4:30 po piet

Telefonas Ganai 0464

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobiliu patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

Canal 3161

S. D. LACHAVICZ

St. Louis “Dutch Boy” 
White Lead, 100 sv. 11.50

Pure boiled Linseed Oil, 
Galionas ................... 98c

Žolei plaunama mašina 
trim peiliais 14 colių. 
Plaunant galandas. Tik 
už ...........  5.98

Taipgi ant visko , nuže
mintos kainos.

PRISTATOM VISUR.

JOHN DERINGIS 
4414 SO. ROCKWELL STREET 

Chicago. Iii.
Telefonas Lafayette 4689

✓

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
(Corn. Leavitt St.)

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avc.

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tek Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1028

Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 2380
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9

Nedėlioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland

CHICAGO, 
SPECIALISTAS

Moteriškų, Vyriškų
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėk nuo 10* iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

Avė., 2 lubos 
ILL.
DŽIOVOS

ir Vaikų ligų

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakaro 
Telefonas Canal 1912 

Residcnce Tel. Fairfax 6352

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 yak. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbom St., Room 1111 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekviena 

vakarų, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

11
DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavinias da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

ir

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėlioj nuo 10 iki 1 

3265 So. Halsted St.

Lietuvis Graborius 
Balsamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

Patarnauja laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganė

dinti.
Roosevelt 2515-2516

IGN. J. ZOLP
GRABORIUS

1646 ,West 46th Street
Tel. Boulevard 5203

1327 South 49th Court
Tel. Cicero 3724

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to* 

• dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

1238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Kitų 

7 Patarnavimas.
J. F. Eudeikis Komp.

PAGRABU VEDĖJAI 
Didysis Ofisas: i 

4605-07 So. Hermitage Avė 
Tel. Yards 1741 ir 1742 

SKYRIUS
4447 So. Fairfield 

Tel. Lafayette 
SKYRIUS 

1410 So. 49 Ct., 
Tel. Cicero 3794 

SKYRIUS
Auburn Avė. Tel BlvtL 3201

Avenue 
0727

Cicero

3201

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesnį kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pu
se kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų į namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų praktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 ..........
4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.

Phone Kenwood 1752

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street

Tel. Calumet 3294 ' 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

A. MONTVID, M. D
1579 Milwaukee Avenue, Room
Kampas North Avė. ir Robey

Vai.: 1 iki 3 po pietų 6 iki 8
Tel. Brunswick 4983

Namų telefonas Brunewick 0597
Ultravioletine Šviesa ir diathermia

209 
St. 
vak.

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Western Avenue

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto
nuo G iki 9 valandai vakaro

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

VALANDOS:
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M.

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS 
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

Kambarys 206 
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniais pagal susitarimą

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tek Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

Įvairus Gydytojai

25

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas lipras 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro 

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Snore 2238 ar Randolph 6800

Telefonas Yards 0994

DR. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet,
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 (

Rez. Telephone Plaza 8200

A. A. OLIS
ADVOKATAS

S. La Šalie S't., Room 20(h 
Tel. Randolph 0331-0332

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

Vai. 7-9 Utarninko, Ketvcrgo 
ir Subatos vakarais.

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS
Nuo 9:30 iki 1 vai.

127 N. Dearborn St.
Room 928

Tel. Fran'klin 4177
Nuo 3 iki 9 vakare

10756 So. Michigan Avė
Pullman 5950

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS >

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden)

LIETUVIS ADVOKATAS
105 Wcst Adams S't., Room 2117

Telephone Randolph 6727
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9

Telephone Roosevelt 9090
Namie 8-9 rvte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730 
Tel. Central 6390. Vai. 9—4. 
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 3525.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai. 

Phone Boulevard 3697
3315 So. Halsted Street
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Beethoveno Konser 
vatorijos mokinių 

koncertas

Ekskursija Lietuvon 
laivu “Lituania” 

birželio 18 d.

Beetoveno Muzikos Konserva
torijos, kurios vedėju yra p. A. 
Pocius, mokinių koncertas bus

CHICAGOS 
ŽINIOS

dienų kalėjimo, o kiti du turė
jo užsimokėti po $250 pabaudos.

8 žmonės užmušti
Pereitą sekmadienį nelaimė

se su automobiliais žuvo 8 žmo
nės.

Į CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Financial

Finansai-Paskolos
Help Wanted—Female

Darbininkių Reikia
Real Estate For Sale

Namai-žemė Pardavimui

Naujienos gavo pranešimą 
nuo laivo “Lituania,” kad 
lionė yra linksma ir smagi.

Su šia ekskursija važiuoja 
lietuviai:

v., Lietuvių Auditorijoj. Kon
certe dalyvaus piano, smuiko 
ir dainavimo mokiniai ,taipjau 
mergaičių choras ir smuikų or
kestras. Įžanga dykai.

Bandomosios perskiros 
davė nevienokias 

pasekmes

šie

Ant. Bernotis, Joseph 
Peter Bielskis, J. Bo- 
John Bulauskas, Selio-

Veronika Arlauskas, Sophia 
Bartkus, Teklė Bacaitė, Jos Bal
čiūnas, 
Bėk ša, 
gonas,
mia Bulkauskienė, Henry But- 
•kiū , A Bonas Čaplikas, Adelė 
Čaplikas, Ona Čaplikas, Julius 
Čaplikas, Anast. Gandis, Vero
nika Čekytė, Teresė Cmiele\vs- 
ka, John Dabroxvski, Al. Daly
kas, Magdė Degutienė, Juliona 
Dubaucienė, Petronėlė Fur- 
manski, Michel (zasper, Ant. 
Geniutis, Ana Geniutis, Bet. Ge
ni u lis, K. Giles, Bervin Gtice- 
vičiutė, Anna Gricius, Zofia Ja
kaitienė, Aid. Jakaitienė, M. Ju-

Ant. Kardelis, A. Kardelis, 
Kardelis Jonas Katinas, 
Kalinas, Jonas Kalinas,

Kazys Katinas 
Jurgis Kleskevičius, 
tantinavicius, J.

sis
Merv

Juozas Katinas,
M. Kons- 

Kos, J. Kaz-

Naujienų Spulka
Birželio 14 d. tapo išsiunti

nėti visiems Naujienų Spulkos 
nariams pakvietimai į metinį 
šėrininkų susirinkimą, kuris 
įvyks birželio 26 d., 7:30 vai. 
vakare, Naujienų name, 1739 
So. Halsted St.

Laiškuose yra pridėta metinė 
spulkos atskaita ir proxy.

Į susirinkimą privalo atsilan
kyti kiekvienas spulkos narys, 
išklausyti valdybos raportą ir 
išrinkti keletą naujų direktorių, 
kurių terminas išsibaigęs. Ku
rie negalėtų atsilankyti ypatiš- 
kai, malonėkite išduoti proxy 
savo draugams, arba įgalioti ką 
nors iš dabartinės valdybos.

Tokie įgaliojimai reikalingi, 
kad padaryti susirinkimą teisė
tu. Nauja serija prasidės liepos 
1 dieną.

Lithuanian News Loan & 
Building Association,

Naujienų spulkos sekretorius
T. Rypkevičia.

rytė, S. Kubilius, Alh. Kubilius, 
.L Uiurencė, Jonas Laurinsetis, 
Ant. Lopšys, Magd. Likaitė, Li- 

Veronika 
M a re i n ke- 
Julia Ma- 
Vict. Mit- 

Miš-

Roseland
Baigia mokyklas.

šeši mėnesiai atgal teisėjas 
Sabath dviem porom davė ban
domąsias perskiras — nepilnas. 
Abi poros po šešių mėnesių tu
rėjo prisistatyti teisėjui ir tada 
arba susitaikinti, arba galuti
nai išskirti.

Dabar paskirtasai laikas iš
sibaigė ir abi poros prisistatė 
teisėjui. Kaip pasirodė, bando
mosios perskiros davė nevieno
kias pasekmes. Viena tų porų 
išnaujo apsivedė, o kita parei
kalavo perskirų. Ir tai prie ga
na keistų aplinkybių. /

Lillian Spryer buvo pareika
lavusi perskirų, nes jos vyras 
esąs žiaurus, nuolatos ją mu- • 
šąs, gyvenimas su juo nepaken
čiamas. Teisėjas davė bando
mąsias perskiras. Po to ji nu
ėjo dirbti pas savo vyrą už šei
mininkę, prižiūrėti jo namus ir 
jų keturius vaikus. Ji sako, kad i 
visą laiką jos vyras buvęs ne
paprastai geras, stengiasi, jai 
padėti, ją išsiveda į teatrus. ■ 
Net vaikai esą stebisi dėl jų GENERALINIS 
tokio gražaus sugyvenimo. Da- KONTRAKTORIUS 
bar ji pareikalavo perskirų (di- Statau namus mažus ir didelius, 
vorso), kad ir toliau galėtų sa- Taipgi taisau senus. Permufinu i 

v . ... .... kitų vietų ir duodu patarimus dy-vo vyro seimininke pasilikti, nes kai. Prirengiu morgičius ant namų 
taip esą daug geriau. A. KAIRIS
, Kita pora, WHliam, po šešių 3230 So. Union Avė. 

mėnesių perskirų nusprendė, Phone Victory 2740
kad jie ėmė ir išnaujo apsivedė. ------------------------------------- —

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną2- RI MORGICIAI

3- TI MORGICIAI 
6 Nuošimčiai

Mes perkame real estate 
kontraktus

50 MOTERŲ REIKALINGA nak
timis i nauja kliubų valymui, 5 va
landos darbo $15.00 i savaite. Dar
bas gvarantuotas. Taipgi merginų 
j fakteres ir fandres. Vaikinai 
metų dėl lengvo fabriko darbo.

Ateikite tuojaus.
GRAHAM’S EMPLOYMENT 

AGENCY, 
833 Mihvaukee Avė.
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Tikras Bargenas
2 pagyvenimų medinis namas 5 ir 
kambarių lx>tas 50 per 125 pė- 

2 karų garažas; gražus me- 
Parduosiu 

įmokėti tik $500, li
menęs) — mažiau

— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tube

25«
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CLASSIFIED APS
Business Service

Biznio Patarnavimas

pinskis su šeimyna, 
Lontkowski, Mikas 
vičius, Ant. Matukas, 
t ūkas, Vict. Matukas,

Dom. Mitchel, Kaz.
su žmona, Marta Miskus, 
Micevicz, Petron. Mioc-

Jonas Nilius, Auna Paliu- 
.1. Peterkas, Jon Padelskis

chel, 
kinis 
Vict. 
viez, 
mas,
su šeimyna, M. Sidlowski, Ag
nės Podgurska, Bron. Razins- 
kas, Mikas Rozanskas, Peter 
Sabaliauskas, Jonas Šaijdys sų 
šeimyna, Zofia Sdbastian, Ed- 
inund Sehastian, Jan Simaitis, 
Robert Shaikus, M. Shaikienė, 
F. Šilimas, A. Šilimas, Ant .Si- 
scila, M. Šinkūnas, W. Shimo- 
nis, Anna Shimonis, Mr. Si- 
manauskas, Jurgis Skinderis, St. 
Strapa, Vincas Stulsailis, Kast. 
Shimkas, M. Sulgailis, Mč Syd- 
kxwski su dukrele, Andy Szy- 
manski, John Tamulynas, 
Vaičiūnienė, P. Vilčinskas
šeimyna, Vincas Vitunskas su 
šeimyna, Pranas Vorneckis, Le- 
on \Vitkauskas, Jonas Žemai
taitis, Monika Žemaičiutė, Ad. 
Krofouskas.

Vietos aukštesniąją mokyk
lą—Fenger High School—šie
met baigia daug lietuvių ir 
lietuvaičių.

Keturių metų aibei n ų mokslų 
kursą baigia:

John Barshes
Alice Buchinski
Alton Dargia
Thomas Gedgoud
Felix Palilunas
Frank Pavijoms

J. S. RAMANCIONIS
. _ _ v _ i _ .. Buvęs vedėjas Bridgeport PaintinpApipiešė drabužių san- & Hardware Co.,

krovą Bridgeporte HAKwallEpapp?{TS &
-------------- Painters & Decorators

Pasidarę didelę skylę sienoj J- s- 8^Įininlcas
gretimo koridoriaus, plėšikai Tel. Victory 7261iš 

išsivežė iš Fashion Clothing (xi., I----------------------------------------
3242 So. Halsted St., sankrovos GENERALIS KONTRAKTORIUS IR

. į . ... .. ... REAL ESTATEviską, ką t'l'k jie pakelt, ar pa- statau namus nuo bungalow iki 
nešt galėjo. Kaimynai sako, kad didžiausio apartmentinio namo

« • • | • •vi J* iisankrovos savimnkan yra įsva- 4309 West 63rd Street 
žiavę pavešėti į Vokietiją. Phcne Republic 7869

M.
su

Wai noris

Jie visi siunčia' labų dienų 
visiems savo giminėms ir pažy
stamiems. Oras ant jūrių yra 
labai gražus ir niekas neserga.

Monica Savage 
Dominick Shatkus 
Olga Kannewas 
Casimer Kiaupas 
Faustas Kuklintis 
Alphonse Stitils 
Stella Talalas 
Emily Urban 
Bruno
Valter Zela toris 
Dorothy Zolesikie. 
Niekurie jų gerai pasižymė

jo sportu ir priklausė įvairiems 
sporto jankiams. Ypač sporte 
pasižymėjo: Bruno Wainoris 
(basket bąli, base bąli ir gol
fas), Alton Dargis, Felix Pali
lunas, Dominick Shatkus ir Al
phonse Stitils.

Toje pačioje Fenger aukšto
joj mokykloj specialius emali
nius kursus baigė šie lietuviai 
ir lietuvaitės:

Zelvis Building .Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Statom naujus ir taisom senus na
mus, porčius, garadžius. Prieina
ma kaina. Darbas garantuotas.

Hugo Dowd, 56 m., eidamas 2506 W. 69 St.- 
parnešti cigaretų būreliui svečių, Tel. Prospect 9856
nukrito laiptais savo namuose----------------------------------------
912 Ernst Ct., persiskėlč galvą ir NAUJOS ąžuolo grindys — 
neužilgo po to mirė Passavant $45; grynas lygus apmušimas 
ligoninėj. sienų $35; naujos durys už pu-

----------------- sę kainos.
Užpuolė lošėjus gatvėj R- JORGENSĘN

 , 2825 N. P rancisco. Alb. 1649

Užsimušė nukritęs 
laiptais

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis niokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

ir

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $200 

arba $300, imame legali nuošimtį. 
Pinigus gausite i 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2% nuošimčio ir lengvais 
kojiniais. Paskolas suteikiam 
valandas. Be jokio kornišo.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St., “upstairs 

Tel. Armitago 1199

iimo-
i 24

Furniture & Fixtures
Rakandai-{taisai

CASH PIRKĖJAMS BARGENAI 
4 kambarių rakandai, viskas pilnai 
įrengta $183. Gražiausias overstuf- 
fet seklyčios setas $55. 7 šmotų rie
šuto medžio valgomojo kambario 
setas $45. 3 šmotų riešuto miegrui- 
mio setas $59. 5 šmotų aržuolo bet- 
rice setas $15, taipgi geri forničiai 
išmokėjimais. Victor Fireproof Buil- 
ding, 4809 W. Lake St. Atdara va
karais iki 10 v. v., nedaliomis iki 
6 vai. v.

GESO krosnys nuo $5. Lovos $2. 
Dresseris nuo $5' Divonai nuo $8. 
Kušetkos $10. Ice baksai $5. 2-3 par- 
lor setai nuo $15. Kėdės, korbai $1. 
Lempos. Virtuvių setai.
Lempos. Virtuvių setai. Gauger Fur- 
niture Co., 541-43 E. • 61st St., arti 
St. Lawrence Avė.

Furnished Rooms
RENDON kambarys vyrui. Fron- 

tinis antros lubos. Matyti 6 vai. 
vakaro. 3205 So. Auburn Avė.

For Rent
ANT RENDOS du ofisai dėl gy

dytojo ir dentisto, 3153 W. 47th St. 
Tel. Virginia 1436.

REIKALINGA Moteris Virėja.
2701 W. 35th St.

------- 0-------

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo, 3011 W. 4Lst PI., Tel. 
Lafayette 7358.

Automobile^

6
das;
džiai aplinkui, krūmai 
tik už $5500. 
kusius $35 per 
negu renda.

Turime loti) 
tiktai po $390. 
$5 j mėnesį.

Kampinis lotas, 59 per 125 pė
das, tik už $7500, ant 95th St. Gera 
vieta dėl gasolino stoties.

Nepamiršk tamista pamatyt šiuos 
bargenus.

Stankus
134 N. La Šalie St. Room CIO

State 5048 arba 7275

prie pat 95th St., 
įmokėti $75 ir po

*28
•27
•20
’2H
'27
'20
■25
’28

lludnon BrouKham--rimtom oullt
Charvller eoaeh _______________
late HndBon eoaeh j
Pontlae eoaeh .............................. .......

HiicUon Brouffham, geram stovy
Eenex ____________________________ :
Doilge Sedan __________________
Pontlae sedan .. ............ .. ......... .........
McDER.MOTT MOTOR SALEM CO.

713H So. Halsted St.. Trlanrle 9330
----- o-----

PRANEŠIMAS

$796 
*305 
$295 
$425 
$495 
$660 
$175 
$460

Turime garbės pranešti lietuviams, 
kad mes dabar -esame paskirti par
davinėti naujus NASH “400”, kurie 
vadovauja pasaulyje automobilių 
vertybėje. Mes teikiame 
teisingų patarnavimų.

Automobilių sales ruimis 
vakarais ir šventadieniais.

visiems

atdaras

BALZEKAS MOTOR 
SALES,

4030 Archer Avė.,
Tel. Lafayette 2082

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

TURIU PARDUOTI SAVO $900
Grojiklį Pianų už $110.00 už pini
gus arba ant išmokėjimo, su suole
liu ir voleliais.

MID-WEST PIANO STORES
6136 So. Halsted St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI barbernė su 3 
kambariais, biznis senas, išdirbtas, 
renda $80.203 W. 57th Street.

BEAUTY SHOPPE, moderniška, 
4 budos, nėra kompetici jos. Renda 
prieinama, su kambariais dėl pagy
venimo užpakalyje. Garu apšildo
mas. Kaip tik vieta dėl vyro su mo- 
tere, arba 2 merginų. Garantuota 
-$100 i savaite pelno. Priežastis par
davimo, turiu eiti i ligonine. Barge
nas. 3236 Bryn Mawr Avė., tele
fonas Juniper 7996.

PARDAVIMUI garažo namas su 
bizniu ir gasolino stotis. Schmidt 
Bros., 7800 Archer Avė., Justice 
Park, tel. Willow Springs 60.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, pardavimo priežastis, miręs sa
vininkas, 569 W. 18th St.

PARDAVIMUI delikatesseno krau
tuvė — prieinama kaina ir gera 
vieta. 6000 So. Aberdeen St. Tel. 
Wentworth 9307.

DIDELIS BARGENAS. Savinin
kas išvyksta i Šveicarija, ir turi par
duoti savo 6 ruimų muro namų prie 
37 St. ir Normai Avė. Vonia, cen- 
t valinis šildymas, pilnas fornišius: 
piano, radio, victrola, parduodami su 
dideliu pasiaukavimu.

T. W. HOUGH and SONS 
4213 So. Halsted Street

BARGENAS — $7,950 nupirksi 5 
ruimų, muro, štimu šildomų bunga- 
low. Plieno konstrukcijos, stiklo gon- 
kos, geso krosnis, šaldytuvas, vario 
skrinai, netoli bažnyčios ir mokyk
los. 9842 So. Sangamon St. šauk 
savininkų Beverly 9811 arba Went- 
vvorth 1509.

TURIU parduoti tuojau G ruimų 
frame namų ant cemento pamatų. 
Karšto vandens šildymas — viršui 
3 miegami kambariai; lotas 37Vi, ar
ti ežero. L C. stotis prie 8009 Hou- 
ston. Gruntas už metu bus branges
nis. — Pamatykit šiandien. 

BUILDERS REALTY CO.
2215 E. 79th Street 

Regent 1128

TURIU parduoti trijų storų gerai 
pastatytų muro narna 2-4’s ir 2-6’s 
ruimų flatus ir dideli Storų 25x125. 
Garo šildymas, tinka dėl vvholesale 
ar manufaktūros, prie 43rd St. ar
ti Union, frontas i Stock Yards. Nu
leidžiu už $8,000 terminais. Jums 
apsimokės pirkti tų namų.

G. F. MATTHEWS & CO. 
4501 Wentworth Avė.

Tel. Yards 5762

ood

KRAFT-PHENIX
CHEESE COMPANY

JJdicious

A food for pro* 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele* 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

Accounting:
Michael Jowar
Stella Pasakarnis

Clerical practice:

Julia Brazdas 
Stephany Jucius 
Estelle Lokis 
Pauline Valentas 
Olga Wollis

Spaudos:
Frank Laucius
Russell Tanis

Stenografijos:
G. Mackevičius
Vera Mažaika
Alice Petrulis
Betty Vaitkus.
Be to Pullmano Techninėj 

High School mokykloj keturių 
metų specialius kursus baigė šie 
lietuviai:

Joseph Ravas
Lester Asmus
Josephine Mikutis.
Gal yra ir daugiau lietuvių 

baigusių tas mokyklas, bet juos 
yra sunku išskirti iš kitų, dė
lei jų “suamerikoninimo” savo 
pavardžių.

Apie 25.lošėjai lošė “kriapą”
YVicker Bark moikvklos kieme PIGIAU Už VISĄ DARBĄ> Klos Kieme, CONSUMERS Stogų Darbas. Grei- 
2032 Isvergreen Avė. Prie jų tai taisome stogus visokios rųšies 
privažiavo automobilius, iš kll- Mte.kada ir bite kur. Dykai apskaitą 
1. . . . ’ | havimas. Mes atliekame genaus)
no išlipo du vyrai, o kiti du vy
rai pasiliko automobily. Išlipę 
tuoj išsitraukė revolverius ir pa
liepė lošiantiems mesti pinigus 
ant šalygatvio. Losiantieji spru
ko į visas puses, bet plėšikai šū
viais juos sustabtlė. Plėšikai 
juos iškraustė ir atėmę apie 
$200 pabėgo. Du jauni vyru- 
<ai liko plėšikų pašauti ir leng-

darba mieste. Kedzie 5111.

MES ATLIEKAME VISOKJ REMO- 
DELIAVIMO DARBĄ 

Nereikia imokėti. Įmokėkite 
rendų. Neieškokit flato. Pirmiau 
pamatykit. 
BLUE BELL CONSTRUCTION 
3912 Elston Avė.

kaip 
mus
CO.

Keystone 1633

Policija sužinojusi, kad mo- 
<yklų kiemuose lošiama kriapą, 
>adarė puolimą ant Von IIuiu- 
boldt mokyklos, prie Rockwell 
ir Hirsch gt. ir kieme areštavo 
15 gembleriavusių žmonių.

CEMENTINIAI PAMATAI. ce
mentinių bloksų, ar plytų basemen- 
tai už žemiausias kainas visame 
mieste. Atsikreipkite dėl nemokamo 

iavimo. Visas kon-
strukcijos darbas už tiek pat žemas 
kainas.REX CONSTRUCTION C0.
1608 W. 35th St.. Lafayette 7150

Apiplėšė namuose
Per neužrakintus priekinius 

porčius į Aaron Colnon, 6909 
Crieger Avė., įsigavo plėšikas 
• r grūmodamas revolveriu, at
ėmė $180 pinigais ir deimantų 
už $600. Plėšikas po to palie
ję visiems tylėti, paleido šūvį 

: grindis ir pabėgo.

JOHN F. PAULUS 
IR 

ARTHUR HORN 
Geheral Contractors 

and Builders 
Statom naujus ir taisom 

senus namus.
Padirbam pienus pagal tamstų 

norų.
Darom Pirmus ir Antrus 

Morgičius
2433 West 69 St.

Tel. Hemlock 5967

Financial
Finansai-PaskoloR

Šaltis vėl nuteistas 
kalėjiman

Joe Šaltis federaliniam teis
me prisipažino prie suokalbio 
peržengti prohi'bicijos įstaty
mus ir liko nuteistas 30 dienų 
kalėjimam Kiti trys jo drau
gai pri-sipažino gabenę degtinę 
ir vienas jų taipjau gavo 30

MES DAROME 1, 2 ir 8 morgi- 
čius. Eighteen Bond & Mortgage 

1618 West 18th Street
I. F. Dankowski, prez. 
C. T. Dankowski, ižd.

Co.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi j 24 

valandas 
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

Personai
Asmenų ležko

REIKALINGA moteris arba mer
gina įstoti i gera i pelningų bizni. 
Geras proga pasidaryti žmoniškų pra
gyvenimų. Kambariai už dykų, 
talinga įnešti $300.

Atsišaukite ypatiškai vakarais
4237 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
ne, “cash” 'biznis, lietuvių apielinkė- 
je, važiuoju i 'farmų. Brighton Par
ke. Gera vieta dėl lietuvių.

4314 Archer Avenue

PIGAUS PARDAVIMO BARGENAS 
SOUTH SIDE

Moderniškas 5 ruimu muro bun- 
galow. šildomas. 1 karo garažius.

Patraukiantis 6 
gaiow. šildomas, 
alėja išpeivyta.

2 flatų muro 4 
kiausios sąlygos.

Jūsų pasirinkimui 2 flatų mūras, 
susidedu iš 4, 5 ir G ruimu.

4 flatų muro, susidedu iš 4 rui
mu flatas.

4 flatų 
flatų po 5 ruimus ir dviejų po 6 rui
mus.

6 flatų muro, susideda iš trijų 
flatų po 4 ruimus ir trijų po 5 rui
mus.
, VISI RENDAVOJAMI. Geros mė
nesinės pajamos. Sutinkame 
ti.

Jei turite namus ir sunku 
'mokėti, pasiklauskite mane, 
gelbėsiu Jums surasti kitus namus 
su didesniu pelnu ir mažesniais mor- 
gičiais, taip kad lengviau bus atlik
ti terminus. Duos pirmus ir antrus 
morgičius be ypatingu išlaidų ir ma
žų sumų legališkiems reikalams.

HENRY KOPLEWSKI 
4018 Archer Avė.

Phone Lafayette 9305

ruimų muro bun-
2 karų garažas,

ir 4 ruimai. Pui- 
Kaina tik $7,700.

muro, susideda iš dviejų

mainy-

yra iž
as pa-

rei-

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, išdirbta per 12 metų, dėl nesvei
katos. Mainysiu j bile namą. Tele- 
fonuok kasdien po 6 vakare ir visa 
sekmadieni Tel. Republic 1959.

Help Wanted—Malė
_______ Parbininkų Reikia - _

REIKALAUJU 10 VYRŲ nuo 25 
iki 50 metų amžiaus, turi būti ap
sigyvenę Chicagoj metus ar dau- 
R-iau. Projya išsimokinti gerą pro- 
resi.jįj. j trum Įniki*.. su x<'rn už- 
darbiu. Atsilankykite pas V. 1). Sipr- 
norlle & Co., 208 So. La Šalie (st., 
Room 1860-64 nuo 9 iki 2 po pietų.

REIKIA firema.no dirbti naktimis 
Algos $75.00 mėnesiui, kambarys ir 
gazas virimui dykai. Paulina Bath 
House, 1115-17 S. Paulina St.

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

ir sumanus vyrai 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cilindelių

galiEnergiški 
rasti progų 
pažengimui 
nepaprastus 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobesy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth. Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpų lai
ką. lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos 'parda
vinėti.

Kreipkitės kas dienų nuo 10 
ryto iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.

iš

PARSIDUODA mėsos biznis, iš
dirbtas per 15 metų . Parsiduoda iš 
priežasties reumatizmo rankose. Gri- 
no pelno $125 savaitei. Atsišaukit 
8150 Loomis St.

AUKSINE proga
Parsiduoda kampinis bizniavus 

namas ant 2-jų bizniavų gatvių 
43-čios ir California Av., Brigh
ton Park. Vieta labai gera, pui
kiai įrengta bučernė ir groser
nė. Parduosiu vien biznį arba 
su namu, mainysiu į mažą na
rna v

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, biznis išdirbtas per ilgus me
tus; cash daroma nuo $700 iki $800 
i savaite. Aš išlaikiau 7 metus, pa
dariau niniKU. noriu važiuoti j Lie
tuvą aplankyti. Renda pijri, 4 
kambarini gyvenimui. . Parduosiu 
pigiai. Gera proga norinčiam gero biz
nio. Augštos klesos apgyventa. 3533 
S. California Av. Tel. Lafayette 6355

PARDAVIMUI grosernė ir smulk
menų krautuvė. Parduosiu pigiai. 
Biznis išdirbtas, priežastis, liga, 920 
W. 37th PI.

GREITAM pardavimui mažas gro- 
seris dėl ligos. Labai pelninga vie
ta. Panašaus biznio nėra aplink. 
Atsišaukite greit. 3253 Normai Avė,

BARBERNE parduosiu pigiai, ge
riausia ant Bridgeporto. Savininkas 
turi kitų bizni. Kas pirmas gaus 
gerų pelningų vietų. Naudokitės 
proga. 3154 So. Halsted St.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

8 KAMBARIU bungalow — 4037 
Grace Street. Žema kaina, greitam 
pardavimui. Karštu vandeniu Šil
doma, ledaunės, 'privatiška alėja. 
Garadžius, 25 pėdų lotas; krūmai 
uždangos ant langų.

D. J. O’CONNOR,
10 So. La Šalie St., 

Franklin 4465

1 LOTAS, 8 blokai nuo šv. Kazi
miero kapiniu, tik $450 Rašykite, 
Box 1099, Naujienos, 1739 South 
Halsted St.

arba lotą.
JUOZAS VILIMAS, 

4556 So. Rockwell St.
Tel. Virginia 2054

PARDAVIMUI 7 kambarių mū
rinis namas, furnisu apšildomas, ce
mentuotas beisementas, 2 karų ga
ražas. Naujai išdekoruotas. Mažas 
{mokėjimas. 546 N. Albany Avė.

TURIU PARDUOT. Išvažiuoju i 
Europa, 5 kambarių namas, 2 karų 
garažas in vieno akerio sodas, 5514 
Neenah Avė. Phone Hemlock 9791.

įrengimai. Miegami
- Wilmette. Kaina

6 KAMBARIŲ mūrinė bun- 
galow. Karštu vandeniu šildo
ma, visi 
porčiai
$12.500. Didžiausias bargenas 
kada pasiūlytas North Sidėj.

6 KAMBARIŲ medinė 2 aukš
tų rezidencija. Karštu vandeniu 
šildoma, 1 karo garažas. Kaina 
$14,000, tik už $11,500. Pama
tyk tuojaus. Nepasilaikys ilgai; 
taipgi ūkės, akrai ir t. t.

J. H. SCHAEFER & CO. 
803 Ridge Avė. Wilmette, 111.

Telephone 364

PARDAVIMUI labai pigiai kam
pinis biznio namas Storas ir 3 
flatai po 5 kambarius, karšto van
dens šiluma, moderniškas, geroj vie
toj. Savininkas 2558 \V. 69th St.

firema.no



