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Anglai sakosi dirbą Kinų sukilėliai pra
de! žydų arabų tai- simušė pro tautinės 

kos Palestinoje kariuomenės eiles
žydu imigracija į Palestinų su

stabdyta laikinai dėl dabarti
nės neramios tame krašte pa
dėties
GKNFiVA, Šveicarija, birž. 5.

Slaptame Tautų Sąjungos 
•mandatų komisijos posėdy bri
tų vyriausybės atstovas, valsty
bės pasek rotorius koloni joms 
T. Drummond Silicis, pasakė, 
kad žydų imigracija i Palesti
nų tapus sulaikyta tik laikinai. 
Imigracija buvus sustabdyta dėl 
neramios dalykų padėties Pa
lestinoje.

Anglijos uždavinys Palestino
je, pasak Shielso, esąs dvejo
pus: įsteigti tėvynę žydams ir

Jungtinės šiaurės generolų jė
gos persikėlė per Geltonųjų 
upę; eina į šantungo sostinę

ŠANCHAJUS, Kinai, birž. 5.
liauti pranešimai iš Ciefu 

ir Tsingtao, Šantungo provin
cijoj, sako, kad susijungusių 
šiaurės Kinų sukilėlių jėgos per
sikėlusius per Geltonąja upę 
!£|pie 60 mylių į rytus nuo Tsi
nanfu, provincijos sostinės, pra
simušusius pro tautinės Kinų 
valdžios kariuomenės eiles ir 
(pasiekusios Tsinano-Tsingtao 
geležinkelio linijų.

Pranešimai sako, kad tauti
nės valdžios gynimo jėgos ta
po reorganizuotos arti strate-

Chicago. — Dr. Erwin II. Zweifel (po kairei), Miunicho uni
versiteto profesorius, Passavant ligoninėj kartu su Dr. Arthur

H. Curtis, egzaminuoja elektrišką peilį.

i Maurer — socialistų 
kandidatas į Penna 

gubernatorius

Lietuvos Naujienos

išlaikyti civilines ir religines 
teises nežydiškose arabų ben
druomenėse. Anglija mananti, 
kad žydu tautos tėvynė galinti 
būt Įsteigta be nuskriaudimo 
ne-žyd,ų interesų. Anglija sten
giantis sutaikinti arabus su žy
dais ir surasti priemonių, ku
rios leistų , abiem — žydi1 
arabų — senovės kultūrom Pa
lestinoje sale vienai antros aug
ti ir plėstis taikiose sąlygose.
Mandatų komisija atsisakė 

svarstyti Samojos prašymų
Mandatų komisija visai at

sisekė šioje \avo sesijoj svar
sty! samojieči\ prašymų, kad 
Samojos mandatas butų atim
tas iš Naujosiom Zelandijos ir 
pavestas kuriai /kitai valstybei.

Komisijos pirmininkas Theol- 
di pasakė, krid visoki manda
tinių kraštų gyventojų ar jų 
organizacjjų prašymai ar pro
testai turi eiti per mandatą tu

pinčių valstybę. Kitais žodžiais, 
sarriojieciai turi savo skundą 
siųsti Naujosios Zelandijos vy
riausybei, kuri paskui persiųs 
Tautų Sąjungai.

ginęs geležinkelio linijos ir kad 
stiprus mūšiai dar tebeeina.

Pasak pranešimų, gyvenan
tieji Tsinanfu svetimšaliai labai 
susirūpinę, kadangi miestas vei
kiausia bus apsiaustas. Dauge
lis jų įtodel aplaidžia Tsinanfu 
ir kraustosi į Tsingtao, 250 my
lių į rytus.

Čangša miestas, Hunano pro
vincijos sostinė, sako esąs su
kilėlių paimtas.

Pilietiniame Kinų kare, ku
ris dabar verda ypačiai Hona*- 
no ir šantungo proyi locijose, 
dalyvauja, kaip sako, ne ma
žiau kaip 400 tūkstančių ka
reivių. 1

Aeroplanas su pen-Bavarija užgynė vie- 
kiolika asmenų nu- šas politines de- 

krito į uostą monstracijas
Vienas pasažierių žuvo, ketu

riolika kitų išgelbėti; visi su
žeisti

Butas priėmė priėmė 
prohibicijos blų be 

‘jury’ bilių

Portugalija leido iš
tremtoms vienuolėms 

vėl grįžti
IJS A B< )N AS, (Portugalija, 

birž. 5. — Portugalijos vyriau
sybė leido grįžti i Portugaliją 
visoms vienuolėms, kurios 1910 
melais buvo antiklerikalinės vy
riausybės ištremtos.

Vienuolėms tačiau bus užgin
ta užsiimti tikybine propagan
da viešose įstaigose ir valsty
bės mokyklose.

BOSTON, IMlaiss., biiĄ 5.
Į Bostono uosto vandenį nu
krito milžiniškas Colonial Tran- 
sport aeroplanas Nocomos, ga
benęs viso penkiolikų asmenų; 
du pilotu, ir tryliką pasažierių. 
Visi jie buvo sužeisti, ir vie
nas jų nuo sužeidimo mirė. Ka
dangi Įaieroplanas buvo ką tik 
pakilęs skristi į New Yorką ir 
nukrito netoli nuo kranto, tai 
pasiskubinusioms i nelaimės vie
tą valtims pavyko visus sužeis
tuosius išgelbėti.

MIUNCHENAS, Bavarijai, birž. 
5. — Bavarijos vyriausybė iš
leido įsakymą, kuriuo užgina
ma visame krašte visoki susi
rinkimai po atviru dangum, vi
sokį politiniai paradai ir de
monstracijos.

Vyriausybe padare tai dėl to, 
kad pastaruoju laiku dažnai at
sitikdavo kiaiiitynių tarp prie
šingų politinių grupių.

READING, Penna., birž. 5. 
— Praeitą šeštadienį ir sekma
dienį čia Įvyko Pennsylvanijos 
socialistų partijos konvencija, 
kurioj dalyvavo 200 delegatų 
iš visų valstijos dialių.

Suvažiavusius delegatus gra
žia kalba sveikino Henry Stmnp, 
Readingo socialistų meras (bur
mistras).

šioje konvencijoje buvo no
minuoti socialistų kandidatai 
į Įvairias valdžios vietas. Jung
tinių Valstybių senatorium no
minuotas Dr. William J. Vau 
Essen; Pennsylvanijos valstijos 
gubernatorium*—James H. Mau
rer; viccgubernatorium—Mary 
Windsor; (valstijos sekretorium

Daivid Rency, ir Augščiausio 
teismo teisėju—John W. Clay- 
ton.

Prašo valdžios 3 bili
jonų bedarbiams 

padėti
WASHINlGTONAS, birž. 5.

National Unemploymenit 
League’a kreipėsi i prezidentą 
Hooveri prašydama, kad vald
žia išleistų federalinių bonų su
mai nuo 2 iki 3 bilijonų dole
rių. Pinigai turėtų būt suvar
toti kelių statybai nedarbui kra
šte sumažinti.

Blogas pavasaris
ROKIŠKIS. Beveik visoje 

rytų Lietuvoje pavasarinė sėja 
baigta. Ankstyvieji žirniai ir 
miežiai dėl šalto oro nedygę, 
o sudegusieji geltonuojat Sau
sumas ir didelės šalnos labai 
daug pakenkė žicmkenčiamis. 
Ūkininkai sėjos turi jiertek-. 
liaus, bet likusią parduoda pus
dykiai, nes be litų nei klebonas 
nemyli, 
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Lakūnas aeroplanu 
iškilo 8 mylias Į' 

padangę
. WASH1NGT()NAS, birž. 5.

Leit. Apollo Souicek, laivy
no aviatorius, vakar buvo su 
savo aeroplanu iškilęs apie 42 
tūkstančiu pėdų nuo žemes ir 
•tuo budu, rasit, (Jaugiau kaip 
200 pėdų prašokęs neseniai vo
kiečiu lakūno Willi iNeuenho- 
feno pasiektą 41,794 pėdų aug- 
štumo rekordą. Tatai dar tu
rės būt nustatyta.

Termometras toje arti <8 my
lių auigštumoj rodė 60 laips
nių šalčio. Oras buvo taip sky
stas, sako lakūnas, kad prope
leriai dirbo be jokio efekto.

Suėmė vagone 10,000 
kvortų degtinės

WASHINGTONAS, birž. 5. 
— Atstovų butas vakar 218 bal
sų prieš 117 priėmė Wicker- 
shaino Liliu, kuriuo eliminuo
jami prisiekusieji posėdininkai 
(jury) mažesnėse bylose dėl 
prohibicijos įstatymo laužymo.

Tuo įstatymu norima pagrei
tinti prohibicijos bylų sprendi
mą, kuriomis dabar teisinau ver
ste užversti.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Gali būt lietaus iš ryto; vė
siau; vidutiniai ir stiprus mai
nus! vėjai. .

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 85° ir 690 F.

Šiandie saulė teka 5:1.5, lei-
džiasi 8:21.
2:36 ryto.

Mėnuo leidžiasi

VVILMINiGTON, Del., birž. 5. 
— Ėjusio iš Miami, Fla., į Ne\v 
Jersey traukinio vagone pro
hibicijos agentai čia suėmė 10 
tūkstančių kvortų degtinės bu
teliuose. Buteliai buvo paslėp
ti tomėčių gabenamose pinti
nėse.

Žaibas užmušė jauną 
moteriškę namie

CENTERVILLE, loAva, birž. 
5. — Vakar vakarų žaibas čia 
užmušė jaunų moteriškę, <Mrs. 
Madge Gerrard, 17 metų* am
žiaus, kai ji triusėši viduj. Jos 
tėvas, John Lee, buvo žaibo 
panailižuotas.

1 užmuštas; 9 sužeisti 
automobilių kolizijoj
BALTJMORE, Md., birž. 5. 

— Balti more-A n na polis bulva
re šiandie, susidūrus dviem au
tomobiliam, vienas asmuo bu
vo užmuštas, devyni kiti skau
džiai sužaloti. Tarp sužalotų
septyni buvo Annapolio jūrei
viai.

Kaip bolševikai “vejasi 
ir lenkia” Amerika

Maskvos “Izviestija” rašo:
“Stambiausieji Doneco gele

žinkelių mazgai — Limanskas, 
Olovianskas, Debalcevskas ir 
Popasniapskas — kaip papras
tai, savo uždavinių neišpildo. 
Be galo didelis ‘sergančių’ gar
vežių nuošimtis, dideli trauki
nių suvėlavimai — chroniškas 
reiškinys. Krovinių darbai vi
sai suklerę. Mazgus stotyse pri
sirinkę apie 5,000 tuščių va
gonų.’;

Brazilų lakūnas žuvo
iR'IO 1>E JANEIRO, Brazdi- 

ja, birž. 5. — Netoli nuo Piau- 
co miesto nukrito valdžios aero
planas, kuris buvo pasiųstas at
stovo Jose Preiros partizanų 
tvirtovei bombarduoti. Aeropla
no pilotas užsimušė.

ROOSEVELT FiIELD, N. Y., 
biržs 5. — Aeroplanui nukritus 
užsimušė čia oro akrobatas 
Henry Bushmcyer. Pilotas C. 
iMUchmore sužalotas.

EISENACH, Vokietija, birž. 
5. — Privatinėj kolekcijoj čia 
buvo surasta ligšiol nežinoma 
Bacho muzikos kompozicija —
piano concerto su stygų orkes
tru in C minor.

Traukiniai, kurie lenk- 
tyniuos su aeroplanais

PITTSBUIRGH, Pa., birž. 5.
— Pennsylvanijos geležinkelio 
kompanija projektuoja įsteigti 
savo linijoj pasažierinius trau
kinius, kurie greitumu galėtų 
lenktyniuoti su aeroplanais. 
Traukiniai eitų greitumu 90 
mylių per valandą ir kelių tarp 
Chicaigos ir New Yorko galė
tų sukeliauti per 14 valandų.

Bandė nužudyti Bulga
rų arkivyskupų

SOFIJA, Bulgarija, birž. 5.
— šiandie buvo padarytas pa
sikėsinimas nužudyti Sofijos ar
kivyskupą Stefaną. Arkivysku
pui grįžtant automobiliu i So
fiją, jis buvo užpultas netoli 
miesto. xDel nežinomos priežas
ties policija suėmė arkivyskupo 
šoferį.

Kronprincas Karolis 
grįšiąs į Rumaniją

BUGHARlESTAS, Rumanija, 
birž. 5. — Vįetos politiniuose 
rateliuose pasklidę girdai, bu
sią buvęs kronprincas 'Karolis 
pasimetęs su savo meiluže, Mme. 
iluupescu, ir grįšiąs iš Paryžiaus 
į Rumaniją.

Amerikos bankininkų 
paskola Graikams

ATĖNAI, Graikija, birž. 5. 
— Amerikos bankininkai suti
ko įduoti Graikijai tuo tarpu
71/* milijono dolerių paskolos 
iš 5(/2 nuoš.

Anglija atsisakė kasti 
tunelį skersai kanalų į 

Franciją
LONDONAS, birž. 5.—Prem

jeras MacDonaldĮ šiandie pra
nešė parlamente, kad vyriausy
be nutarė atmesti projektą ka
sti tunelį po Anglų kanalu i 
Franciją.

Praneša apie naujos 
kometos suradimų 

✓

CAMBRIDGE, Mass., birž. 5. 
— Harvardo observatorija pra
neša, kiaid Kaptauno, Pietų Afri
koj, prof. A. Forbes suradęs 
naują kometą. Plika akim j j 
iesiainti neįmatoma ir kol-kas esą 
nenustatyta, ar ji keliaujanti 
žemutį linkui, ar tolyn.

fI

6 asmenys mirė nuo 
kaitrų New Yorke

NEW YORKAS, birž. 5. — 
Rytų pajūrio valstijose, nuo 
Marylando iki Maine, siaučia 
stiprios kaitros. Bailtimorėj va
kar karštis sieke 96°, o Bosto
ne 910. «New Yorko mieste per 
pastaras dvi klienas nuo kaitrų 
mirė šeši asmenys.

Girių gaisrai padarė 
$500,000 žalos

FORT WiIUUAM, Ont., birž. 
5. — Apskaičiuoja, kad siau
busieji per pastaras keturias die
nas girių gaisrai šioje apiclin- 
kėj padarė apie 500 tūkstan
čių dolerių nuostolių. Keletas 
žmonių ir nemaža farmų tro
bų buvo liepsnų sunaikinta.

5 užmušti traukinio ka
tastrofoj Meksikoj

MEKSIKOS MIESTAS, birž, 
5. — 4lP*c. 50 Jpybų i pietus 
nuo Jimenezo šiandie susikūlė 
Meksikos krovinių traukinys. 
Penki traukinio tarnautojai už
mušti, 'trys kHi sužaloti.

Sprogimo trys darbi
ninkai užmušti

TAIMAQUA, iPa., birž. 5. —. 
Vielos Atlas Powder kompa
nijos želatinos įmonėj įvyko 
sprogimas, kurio buvo užmušti 
trys darbininkai. ,

BOMBĖJUS, Indija, birž. 5. 
— Del puolimo valdžios drus
kos sandelių AVorli, šiandie 115 
indų buvo teismo nubausti 3 
mėnesiais kalėjimo kiekvienas.

Liet. Moterų Globos 
Komiteto darbai

KAUNAS. — Gegužfe 13 d. 
įvyko Lietuvos Moterų globos 
komiteto visuotinis narių susi
rinkimas. Susirinkmui pirminin- 
kiaivo p. OamjonaitienS ir se
kretoriavo p. O.škinaitč.

Valdybos vardu padarė pla
čius pranešimus pp. Novickicnė 
ir J. Makauskas.

Šiuo metu L. Mot. Glob. ko
mitetas turi savo žinioje 3 prie
glaudas: Kaune, <ielgau<lišky ir 
Raudon d vary. Jau 400 su vir
šum vaikų. Priėmimas vaikų i 
prieglaudas taip sutvarkytas, 
kad į Raudondvarį priimami 
vaikai nuo 2^ metų iki 8 m., 
Ten yra įrengtas vaikų darže
lis ir pradžios mokyklos pir
mas skyrius. Į Gelgaudiški pri
imami vaikai nuo 8 m. iki 12 
ir iten jau baigia pradžios mo
kyklą; iš Gelgaudiškio perke
liami į Kauno prieglaudą čia 
yra įrengta amatų mokykla su 
keturiais skyriais: stalių, rankų 
darbo, rūbų ir baltinių siuvi
mo. Kaip matome vaikai užau
gę išeina iš prieglaudos jau vi
sai savistoviais žmonėmis.

Tokiu budu ši organizacija 
atlieka ne tik visuomeninį dar
bą bet ir valstybių j.

Į valdybą išrinkti: pp. Kau
pienė, Novickienė, Kvieskienė, 
Makauskas, Klevinskienė, Oški- 
naitė ir Žygelienė.

Į Revizijos komisiją: pp. Jag
minas ir Stankevičaitė.

.. «• i

Tautos muziejaus Kau
ne projektas

Kauno miesto v-bos paskirta 
komisija baigia studijuoti tau
tos muziejui statyt projektą. 
Busiąs priimtas inž. Reisono 
arka inž. Jokymo projektas.

Lietuvos miškininkų 
suvažiavimas

KAUNAS. — Miškininkų są
jungos suvažiavimas šaukiamas 
birželio mėnesio pabaigoj. Su
važiavime dalyvausią Latvijos 
miškininkų atstovai.

■ i

Lietuvon
galima pasiųsti pinigus greit, saugiai ir 
patogiai. Siunčiant telegrama tik 50 centų 
daugiau.

Naujienų ofisas atdaras kasdien nuo 8 ry- 
to iki 8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto 

iki 1 vaL po piet.
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Jokubąs Dagys

ŽIEMOS KERŠTAS BEDARBIUI
(Plakatiška apysaka)

a

Tik jų sūnelis vidurinis,
Kuris jau keletas dienų kaip negalavo,
Sirgiojo, silpnas buvo ir dažnai į lovą guldavo, 
O paskutines dienas visiškai nebesikėlė,—
D^ug neramiau alsavo
Ir pulsas mušė nenormaliai.
Kai motina pabudus pažiurėjo,
Ramiai gulėjo jis. tartum miegodamas, 
Nes silpnas buvo...

XIV
Virš miesto keliasi melsvai paraudus durnų juosta, 

Stogai aukštieji spinduliais nušvinta, 
Languose sužiba auksinės ugnys, 
Sužėri deimantai rytinės saules...

Lig septynių dar gatvės tuščios,— 
žmonių mažai tevaikšto,
Tiktai policija namų kampus' ir stulpus valo
Per naktį aplipdytus rankraščių lapeliais
Su Šukiais revoliuciniais
Ir žodžiais valdžią puolančiais...

Nuo aštuonių prasideda' judėjimas:
J darbą eina,—kas neturi jo, tai ieško;
Eikštėse miesto susirinkę laukia
Su kirviais rankose ir piuklais apie liemenį apjuostais 
Atvežant vežimus malkų ar šiaudų
Į rinką iš sodžių.
Nupirkus juos apsiima suskaldyti arba sukrauti, 
Arba kitokius patarnavimus atlieka.-
Bet darbas tas toks trumpas.—maža jo, 
O norinčių ne vienas pulkas, 
Visiems jo nepakanka,—jo visi negali laukti

’ Kiti gi į savivaldybę miesto renkasi, 
Ten darbo reikalauja ir prašo pašalpų; 
Nedalia savo skundžiasi,
Vargus ir rupesnius rokuoja',
Kad tiktai gautų ką, kad išprašytų,
Nes jie seni gyventojai, ne valkatos ateiviai. 
Kiekvieną vasarą ten dirba, vargsta, 
O žiemą prisiglaust neturi kur.

Kai lieka nepatenkinti,—grūmoti ima, 
Tada atvykusi policija išskirsto juos’...

Pro žmones pralenda nulindęs Kraupąs
Ir prašosi pagalbos. ‘
Bet ko?—Ne duonos kąsnio, ne pakurti pečiui malkų, 
Tiktai lentų! Lentų dėl karsto mirusiam šuneliui...

Nematė Kraupai naktį, 
Kaip jų s'unus užmigo amžinai... 
Nusilpęs buvo vargšas vaikas. 
Nes vien tik sausa duona mito. 
Tėvai pabudę rado nebegyvą,— 
Gulėjo kaip iš lajaus lietas, 
Melsvai pabalęs tik 
Tartum sušalęs buvo jis...

Suspaudė širdį žiūrintiems į jį
Tėvams, nes nebebuvo vaiko, . ’
Kurį mylėjo jie ir gerbė.

Gyvybės kiek akyse buvo 
Sveikam tebesant, 
Kiek malonumo jo veidelis jaunas davė, 
Vilties, paguodos kiek tėvams...
Dabar sustingęs tik gulėjo 
h- nieko nejstūte kūnelis kietas', 
Nors vieną ranką dar pakėlęs laike, 
Lyg Kristus mokydamas žmones...

Pravirko motina ir tėvas
Išnešdami iš gryčios, grabą gelsvo medžio; 
Vaikučiai likusi žiurėjo, 
Kaip atsidaro plačios durys’, 
Ant rankų žmonės grabą išneša' 
Ir vėl uždaro jas prileidę šalčio.

XVI
Prabėgo kelios dienos sunkios ir vargingos, 

Bet Kraupąs vis negavo darbo, 
Nors ieškojo, žiurėjo, vaikščiojo po kiemus' 
Ir siūlėsi pas žmones.

Kiekvieną vakarą sugrįžęs puldavo Į lovą,
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Aptariakūno

Mažas mėnesinis
mokestis

moterys.

Garantuota
Kompanija M. J. Kiras

Tel. r Yardsj 6894.

Bridgeport
pa-

Sugrįžo iš ligoninės

ara S t..

I 
minkštesnis, 
medžiai braška, 
dulkės’,

IPerkam, parduodam ir mainomi 
inamus, farmas ir lotus. Greitas irj 

teisingas patarnavimas pas
F. G. Lucas and Co

Tol. Lafayette 5107

Bridge pertas bus gražiai 
puoštas laike S.L.A. Seimo

Ypatiškai Vadovaujama 
Didelė Ekskursija

Į LIETUVĄ
PRISIDĖKIT PRIE EKSKURSANTŲ 
kurie dalyvaus minėjime 500 metinių 

mirties sukaktuvių
D. L. K. VYTAUTO

Sugrįžo iš ligoninės p-nia A. 
Bložieiie. Ligoninėje iai buvo

FREE TRAIL COUPON
FRONTIER ASTHMA CO..
1(>81-J Frontier Bldg., 462 Niaj 
Butinio. N. Y.

your

vadiną- 
opiumos

ckunontinlH 
yra padarytas 

paimi- 
parok-

tikras 
tuojau 

Nesiųski-

Tel. Kėdzie 8902
DAR

GARSM1TĖS “NAUJIENOSE

3514-16 Roosevelt 
arti St. Louia 7 

CHICAGO. J L!

Apklojęs galvą ploščiumi gulėdavo be miego, 
Arba prisnūdęs kiek ir vėl staiga pašokdavo...

Nebegalėjo kęst ir atsikėlė jis’.— 
Arba—jį skausmą^ išvertė iš lovos. 
Susijuosė diržu, alkūne pastūmė duris 
Ir, kaip nekenčiamas, išvirto lauk 
Stačiai j speigo šaltą glėbį.

Pusnynais’, grumstais, plikumomis
Į kalną žaliąjį pakniubęs lipė,
Nors kojos pinėsi ir slydo,—puolė, 4 *
Bet žingsnis vis po žingsnio tik aukštyn-aukstyn 
Prieš sniegą slendantį žemyn.

Priėjo ąžuolo palenktą šaką,— 
Pašoko, diržą užkabino ir pabaigta viskas... 
Taip per minutę sielvartai ir vargas, 
Kančia, skaudėjimai visoki 
Išnyko iš žmogaus.

XVII
Atpuolė šaltis, oras kiek 

Nei vėjas nebegaudžia, nei 
Nei draikosi palaido sniego 
Kur žmonės vaikštinėja.
Vaikučiai su rogutėms čiuožia;
Jų kai kuriuos prižiūri auklės, kad nebūtų šalta, 
Norst puikiai aprengti megstukais, šalkomis, 

kaliošais...
Šalygatviuos’e ir prie kiemų vartų 

Gražiausio amžiaus moteriškės šmėkšo, 
Norėdamos’ patraukti vyrus, 
Nes- šaltos dienos nemažai sutrukdė joms 
Atimdamos ir <taip menkutį uždarbi.

Pro šį liūdnoką miesto vaizdą 
Nuo kapo skuba moteriške 
Skara storai apsukus galvą.
Ji nesustoja čia’, nes puikiai žino.— 
Ne jai čionai sustoti, 
Kur net gražiausias mergas 
Bučiuoti siekia bado kirminas.

Ji trokšta dar gerai gyventi, 
Nenori būt žmonių purvyne suminta: 
Nors vaiką gal ir vėl nuveš į kapą, 
Gal ir pati numirs iš bado...

• Visoki žmonės maišosi po gatvę,
Jiems nė galvoj, nors' laikraščiuose skaito, 
Kad su žmona susipykęs Kraupąs 
Šią naktį pasikorė.

Kaunas, 1929 m.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Pereitą sukatą rašiau “Nau
jienose”, kad išrinktas komi
tetas Central District Business 
Men’s Association eis per 
Bridgeporto biznierius, išaiš
kins dalykų ir -paragins prisi
dėti prie papuošimo Halsted 
gatves laike S. 1L. A. Seimo. 
Taip ir buvo. Panedėly mes pra
dėjome savo misiją. Nelengvas 
buvo darbas. Radome visokių 
biznierių, prisiklausėme vispĮ 
kių argumentų. Ypač tie biz
nieriai, kuriems biznis eina silp
niau, visokiais budais išsikal
binėjo ir nenorėjo prisidėti prie 
papuošimo gatvės. Bet radome 
daug biznierių, kurie reikalą 
greit suprato ir be jokių tsikal- 
tinčjimų prisidėjo prie papuo
šimo gatves.

Dirbome keturi visą dieną, 
sukėleme užtektinai kapitalo, 
kad išpuošus Halsted gatvę nuo 
31 iki 37.

Ne visus biznierius spėjome 
atlankyti; kitų neradome na
mie. Taigi prisidėjo nedidelis 
skaičius biznierių, bet užteko 
ir to, kad išpuošus gatvę.

Halsted gatvė nuo 31 iki 37 
bus išpuošta lietuviškomis ir

Dykai sergantiems 
Astma ir Šienlige

Dykai metodų išbandymas, kuriuos 
kiekvienas gali vartot nenusto

damas laiko bei patogumų
Mes turime metodu astmai kontroliuoti, 

Ir norime jį ISbandyti savo ekspensais. Ne
svarbu, ar jūsų yra senas knisas ar naujai 
prasidėjęs, ar yra kronifika astma ar ėicn- 
iiK’6 (ha.v faver). Jus pareikalauki t mu
su nemokamo metodo. Nesvarbu, kokiame 
klimate Jus gyvenate. taipgi kokio anv 
Gintis ir užsiėmimo .esate, jei tik Jus kan 
kiną Asthma ar Hay Fever, musų metodas 
Jus greįt išgelbės.

ypatingai norim pasiųsti tiems 
miems bevilties keisatns, kur nieko negel
bėjo visoki įkvėpimai, garinimai.

(nrleparatal, žvakutės, ^‘patentuoti durnai" ir 
‘ kt. Mes norimo visiems savo 
parodyti, kad musų metodas , 
su tikslu nudaryti litiosų kvėpavimų, 
kinti karkimų, ir visus tuos baisius 
slzinus.

Toks nemokamas pasiūlymas imtų 
apsileidimas neišnaudoti. paraAykito^ 
ir pradėkit ta pat dienų metodų, 
te pinigų. Tjk pasiųskite žemai pridedamų 
kuponų. Padarykit tai Šiandien.

padaryta operacija. P-nia Blo- 
žieiie, nors sn'giąžusi namo, vis 
dar raudinsi t)r. Biezio priežiū
roje. Pp. Bložiai gyvena ad
resu 7153 So. Morgan St.

Report;

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Ligoj ir su 

sižeidime

Ligoj moka pašelpos į 
savaitę nuo $15 iki $50. 
Jei ligonis turi būti pa
talpintas j ligonbutį, 
pašelpa yra padvigu
binta į savaite už tą pa
ti mokesnį.

Apsidrausti gali vyrai 
ir

LIETUVIU BASKAS
STIPRUS, ATSAKANTIS BANKAS. TŪKSTANČIAI 
LIETUVIŲ REMIA ŠI BANKA IR JIE YRA UŽGA
NĖDINTI MUSŲ PATARNAVIMU. ATEIKIT IR JUS

Halsted Exchange National Bank
HALSTED ST. AT 19 PLACE

ŠIE LIETUVIAI REALESTATININKAI 
PASIRENGE JUMS PATARNAUTI

S. L. Fabian & Co
809 W. 35th St.
Tel. Boulevard 0611

A. Grigas & Co. ,
3114 So. Halsted St.

Tel. Victory 4898

W. H. Kelps
2419 West 69th St.

4600
Tel.

Milaszewicz
So. Wood St.
Virtiniu 0117

B. R. Pietkiewicz 
& Company 

2608 W. 47th St. 
Tel. Lafayette 1083

J. Yushkewitz
2433 W. 69th St.

amerikoniškomis vėliavomis ir 
parašais. Brid'gępo-rtas išrūdys 
tikrai& šventadierTiškai pasipuo
šęs. Užtai, S. L. A. Seimo de
legatai ir svečiai turėtų per Ją 
sanvaitę remti Bridgeporto biz
nierius — pirkti sau reikalin
gus dalykus Bf|tĮgcporte. .

Kiti Bridgeporto biznieriai iš
reiškė pageidavimą, kad visi 
S. L. A. Seimo delegatai ir sve
čiai surengtų demonstraciją ir 
marsuotų HalstęB gatve, kuri 
bus išpuošta. ,i

— Antanas žymontas.

Tai yra geriausia ap
drauda liį*'dj ir šusižei- 
dime, kokią tik galima 
gauti. Kreipkitės i 
Naujienas arba šaukit 
Roosevelt 8500. Musų 
atstovas atsilankys ir 
suteiks visas informa
cijas.

Išplaukiant

Holland America Linijos 
veliaviniu laivu 

STATENDAM .
iš New Yorko

Nužeminta laivakorčių kaina i abu galu. Puiki kelione ir 
malonus patarnavimas. Tiesioginis gelžkeliu susisiekimas- i 
Klaipėdą per Rotterdamą.

Informacijų atsiklauskit pas Amerikos Lietuvių Laivakor- 
. čių Agentų Asociacijos narius.

MISS J. LEONAITĖ, “Amerikos Lietuvio” Ag.,
14 Vernon St., Worcester, Mass.

J. AMBRAZIEJUS, 168 Grand St., Brooklyn,. N. Y.
“VIENYBE”. 193 Grand St.. Brooklyn, N. Y.
J. VASILIAUSKAS, 814 Bank St., Waterbury. Conn.
A. S. TREČIOKAS, 197 Adams St., Ncwark, N. J.
J. SEKYS, 226 Paik St., Hartford, Conn.
“NAUJIENOS”, 1739 So. Halsted St., Chicago, III.
A. VELECKIS, 502 South Avė., Bridgeport, Conn.
P. BALTUTIS, 33^7 So. Halsted St., Chicago, III.
“DIRVA”. 6820 Superior Avė., Cleveland, OhioA
K. MAKAREVIČIUS, 95 Liberty St., Ansonia, Conn.
K. VAIŠNORA, Franklin Savings & Trust Co., Pittsburgh, Pa.
J. J. URBSZO, 187 Oak St., Lav/rence. Mass.
P. MOLIS, 1730 —. 24th St., Detroit, Mich.
J. G. BOGDEN, 322 West Lohg St.. DuBois, Pa.
J. ZOLP. 4559 So. Paulina St., Chicago. 111.
V. M. STULPINAS; 3255 So. Halsted St.. Chicago, 111
A. VARAšlUS,
“TARPININKO

. 12 & Catson St., Pittburgh, Pa. 
Agentūra, A. Kupstas.

322 W. Broadway, So. Boston, Mass.
MISS J. RODIS (Rauktytė). 50 Sterling St., Worcester,
N. GENDROLIŲS, 305 Broadway. So. Boston, Mass.
J. KAŽEMĖKAS. 793-797 Badk St.. Waterburv, Conn.
P. BARTKEVIČIUS, 678 N. Main St., Montello. Mass.
K. SIDABRAS. 875 Cambridsre St., Cambridge, Mass.
J. VITKAUSKAS, Richmond Trust Co.,

2701 E; AUeghcny Avė.. Philadelphia. Pa. 
BIEKŠA. “Sandaros” Ag. vedėjas,

373 Kensington Avė., Roscland, Chicago, III,

Tel. Henilock 8099 Tel. Prospect 3140

3335 So. Halsted St.

J. N. Zewert & Co.
5339 S. Central Avė.

S. įj. Cor. 'Archer and Central 
' r I . Tek, prospect 8759-

J. J. Zolp
4559 So. Paulina St.

Tel. Yards 0145

HEMORROIDAI IŠGYDOMI
x , BE PEILIO

išsikišantys HEMORROIDAI, Fistula, Fissure ir visos Koktumo 
išgydomos musu gydančiu švelniu metodu.

MUSŲ GA V ANTĮ J A— NEMOKĖK JEI NEIŠGYDISIME 
Nevartojama etheras, nėra pavojaus, nereikia ligonines, ar gaišti darbo 
laiką. Atsišaukite ar šaykite šiandie. Jums tai užsimokės, 
atėjo, yra išgydyti ir yra dėkingi. Jus irgi busite jų tarpe, jei 
mums savo reikalą. Kainos žemos.

PASITARIMAI IR EGZAMINACIJA DYKAI
Valandos: 10 v. r. iki 8 v. v. kasdie. Nedėliomis 10 v. r. iki 2 

REKTUMO DEPARTAMENTAS

S-M-S HEALTH INSTITUTE
1869 North Damcn Avenue,

Akli

Šimtai 
pavesite

v. p. P.

Chicago, III.

WISSIC
Pasauliniame kare

Seno Krajaus

Daktaras
Kapitonas

^Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Špeciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerkles skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti, 
tūkstančius ligonių.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. vak. Nedėliomis iki 12 d.
4200 West 26 St

Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė 
Patarimas dykai.

kampas Kceler Ave„ Tel. Crawford 5573

Ar jus manote remodeliuoti ar taisyti 
savo namą?

Ries galime parūpinti Sand Stone smilčių ir 
ar šulygatvio, arba mes galime parūpinti 

sienų. Mes taipgi. aprokuojame
Kontraktoriai gali gauti viską jiems reikalingą.

Greitas pristatymas.

ATLAS BUILDERS SUPPLY CO
14th Street & Western Avė

cementą dėl beismento 
plasterj ir kalkes de) 
visa darbą.
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Cleveland, OhioKORESPONDENCIJAS
Požėlos su Ytiška rlstyne.

Detroit, Mich
Daugybė naujanybių

eina'.

Šaunios vestuves

Rockford, III
Kultūringas darbas

Kensington

viena

Amerikos žy

Vclungis-

MADE BY JAMES

. V .• A < A.’I .

risti- 
liežu- 
tuoj 
kad

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačio# Naujienos 
yra naudingos.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk type\vriterį

RICHSR AMO

energijos
i darbą įdėti visą 
Ir kaip tik tomis 
musų

figo
■■i

MAGkC 2AO' OP
MV UOMfcAGOV-W VP- VCSTV . 
TlMč. 'K %\y. AM V3VG

____ NA\ > 
k)P

Jis yra padarytas iš 
kitų grynų priemaišų, 
yra malonaus skonio 
sudaryti įpročio. Jus

6 poros atvažia

nebūtų 
iš jų 
apsi-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

jog koją išsisukęs. Dau- 
ristis jis atsisakė. Nieko 

nebeliko daryti, 
pripažinti, lai

ku rios buvo 
pasipiktino 

Ir į i dabar.

Nekalti 
tokį reginį, 

patys už kurią už- 
jų akyse jos’ visos 

Jie nori visoms j- 
tokių “argumentų” 

teismas”, 
i. Kurnu-

BILLY'S UNCI&

Tik patrinkit Šio muilo šmotu šlapius plaukus 
—greičiausias būdas. Jis išsiplauna tuojaus. 
Nereikia plauti aštriomis rūgštimis ar citri
na... jokio muilo ženklo nepasilieka. Jūsų plau
kai blizga, juaciasi nepaprastai minkšti, tarsi 
šilkiniai. Ir pastebėkite kaip jūsų galvos oda 
atsiduoda švariu sveikumu. Daugelis 

minusių aktorių ati
duoda jam pirmenybe 
dėl kompleksi- 
jos, maudynės 
ir shampoo.

labai 
vo į 
valgių

Suėjusios į krjivą, jos susė
do ant pievos prie prirengto 
stalo su visokiu štofu. Pradė
jo sveikintis naminėle ir už
kandžiauk.

Suvažiavusieji pasidarė sma
gus. Kiekviena kumutė sten
gėsi geriau pavaišinti širduką. 
Bet štai viena’ t nutėmijo kitą 
kumutę; kur tu graibštais po 
Frenkio kišenes?

Na, ir prasidėjo aštrios kal
bos ir barniai. Jeigu 
buvę kai kurie blaivesni 
tarpo, tai gal butų labai 
pešę.

Kūmutėms paprasta' 
kitai įkąsti liežuviu. Jeigu ne
įveikia liežuvis, tai kartais ran
ka pagauna už plaukų 
berneliai, pamatę 
nežino nė 
stoti, nes 
yra' geros, 
tikti. Po 
daroma ugados ir “ 
Teisėjai esti breneliai 
tęs teiraujas, kuri iš jų buvusi 
kaltesnė. Tai irgi bernelius 
pastato keblioje padėtyje ir jie 
kartais tur sueiti į “kokusus”

Fr<jn? o/ Bovontf 
A Buvgoincifter oį 
thc ISih Centui)

Darbai 
Bedarbių 
dirbtuvės 
dinėti darbininkus 
žiema 'tiems darbininkams gali 
būti labai šalta ir tamsi.

Nuo nedarbo nelaimės darbi
ninkai vis negali pasiliuosuoti. 
O tas.nedarbas pasikartoja pe
riodiškai,—kas trys ar keturi 
metai. Ir taip bus tol, kol dar
bininkai nesusipras ir išsirinks 
sau socialistinę valdžią.

žuolė karalaite. Kazimier?, šim- 
kaitė tose iškilmėse puikiausia 
lietuvius reprezentavo.

•Linkėtina jaunai porai, p-n ui 
Kazimierui Baužai ir p-lei Ka
zimierai Šimkaitei, linksmų ves
tuvių ir kuo daugiausia laimės 
jų šeimininiam gyvenime.

So. Chicagietis.

Sekmadienį, birželio 8 dieną, 
bus duota šliubas Kazimierui 
Dr.uža, 23 m., ir p-lei K^zimie- 
. ai šimkiutci, 19 m. Jaunoji 
pora ims šliubą šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčioje, Bridgeporto 
kolonijoj, Chicagoje. Šliubas 
bus duota 2 valandą po pietų.

Vestuvių puota rengiama jau
nosios levų, pp. simkų namuo
se, 10707 Aveniie G., Chi'cago,

negalėjome * pagerinti produkto, tad 
padarėm blokines didesnes—pilnų 3 
, 20% daugiau syrupo—100% Gry- 

Mležin Mokas.

Per šventes iš Chicagos buvo 
atvykę aplankyti J. Petkų jo 
sūnūs ir dukterys. Taip ✓ pat 
lankėsi ir p. J. Lipskis, mano 
senas draugas—Vandupė.

Dabar labiausia užimtas 
žmogus gali suteikti sau gro- 
žes shampoo, kurio neviršija a
nė brangiausiuose salionose. Nes 
šis greitai, gerai išplaunantis glice- m 
rino muilas stimuliuoja galvos odų, Prl" 
duoda jūsų plaukams gražiausia naturalę 
spalvą... jų maloniausi blizgėjimą...* tarsi ma 
giškai.

Wildwood miškelis, pagal Ca- 
lumet upę, yra patogus išvažia
vimui. Tą patogią vietą šiemet 
pirmos pasirinko kūmutės su 
senaiš kavalieriais, nekaltais 
berneliais. Gegužės pabaigoje 
niekur nerengta išvažiavimo, 

oras buvo per šaltas, bet 
išvažiavimas įvyko, — ir 
šaunus 

miškeli baliavoti. Atsivežė 
nemažai naminėlės.

šalčio. Ponia Darmaitienė pa
gamino pusryčius. Pavalgę 
pusryčius pradėjome matuoti 
farmą. Išmatavome visus 24 
akelius žemės. Mus gerokai 
savo sparnais apdaužė balandis. 
Tai drąsus paukštis. Užtupia 
ant galvos ir pliekia sparnais- 
Pasirodė, kad p. Darmaitis jau 
išmoko su vištomis ir kalbėtis. 
Jis pasiima vištą į rankas ir 
kalbasi su ja.

Dabartiniu laiku p, Darmaitfe 
tik vienas gyvena farmoj, o jo 
žmona su šunumi Detroite. Sū
nūs Vytautas lanko kolegiją ir 
muzikos konservatoriją. Moky
tis jam labai sekasi.

Apie dešimtą valandą paliko
me p. Darmaįtį vieną su dide
liu vištų buriu, o patys išvy
kome į Detroitą. Darmaitis už
kvietė mus ir kitą kartą at
vykti.

gana silpnai 
daugybė. Kai kurios 
ir vėl pradėjo atlei- 

A teinanti

Juzei Norkienei, 7252 South 
Merrill Avė., Chicago, Ilk,

Onai Vilkiutei, dainininkei, 
Chicago, Ilk,

J. Budvičiui, 2036 South Le 
Moyne Avė., Chicago, III.*

Adv. F. P. Bradčiuliui, 3312 
So. Halsted St., Chicago, Ilk,

J. Ilertmanavičiui, 7710 So. 
Green SI., Chicago, Ilk,

R. Brandis, Chicago, III.
UŽ paaukuotas per šį Kon

sulatą Lietuvos Uni versi Ietį 
įvairio turinio anglų kalboje 
knygas. Šios knygoš š. m. ge
gužes mėnesio 24 dieną laivu 
Oscar 11 pasiųstos Lietuvon.

Asmens turintieji atliekamų 
anglų kalboje knygų prašomi 
jas perduoti Lietuvos Konsu
latui Chicagoje persiuntimui 
Lietuvos Universitelui.

(A. Kalvaitis) 
Lietuvos Konsulas Chicagoje.

Sumanėme aplankyti ponus 
Darmaičius ir apžiūrėti jų vištų 
farmą. Ponia Darmaitienė pri
dėjo daugybę valgių. Susėdo
me penki žmonės į p. J. Stan
kaus mašina ir ištraukėme i 
farmą. Važiavome šie žmonės: 
J. Stankus, J. Viskantas, V. 
Kalasauskas, graborius J. P. 
Milton ir Darmaitienė.

Kaip tik privažiavome far
mą. tai tuoj pasimatė didelė 
daugybė vištų. Išpradžių ma
niau, kad visas laukas' sniegi 
apdengtas. Mat, visos vištos 
baltos. Mus pasitiko p. Dar
maitis ir paprašė eiti į vidų. 
Namai atrodo tokie, kaip Lietu
voj. Visi budinkai gana gerai 
atrodo.

Išėjome apžiūrėti farmos. 
Aplinkui matosi įvairių medžių. 
Mums bedarant inspekciją, po
nia Darmaitienė pagamino gar
džią vakarienę ir paprašė mus į 
vidų. Tą dieną (24 gegužės) 
oras buvo labai šaltas. O va
žiuoti reikėjo pusėtinai didelį 
galą,—apie 87 mylias. Pavalgę 
vakarienės ir po vieną kitą iš
metę, sėdome kortomis loštu 
Bet neilgai teloš-ėme. Dalykas 
toks, kad Stankus su Dirmai- 
čiu vis kovoja' už pinaklio čem
pionatą. Po kiek laiko Dar
maitis pareiškė, kad daugiau pi
nigų neturįs, bet galįs lošti iš 
vištų. Taip ir padarė. Lošė 
iki penktos valandos ryto- Stan
kus išlošė vieną vištą. Tačiau 
turėjo daug argumentų, kol pri
ėjo prie užbaigos. Darmaitis 
duoda aklą vištą, Stankus neno
ri ją imti. Tąsyk pasiūlo šlu
bą, ir tos nenori. Mes užmigo
me ir nebežinome, kaip juodu 
besusitaikė.

Ryto metą gavome kelias nuo

Šiuomi reiškiu mano gili; 
dėką pp:

Jonui Skinderiu!, Box 
Universal, Indiana,

GROŽĖS MAUDYNĖS
Stimuliuojančios, gla- 
monėjančios putos šio 
tyro glicerino muilo 
palieka jūsų odą skai
sčią, maloniai atšvie
žinta ir švelnią, kaip 
satinas. Bet dagi dau
giau negu tai... Jap Ro- 
se išvalo mažutes jūsų 
kasdieninio prakaitavi
mo skylutes, pašalina 
kokią nors galimybę 
kūno kvapo ir ... sti
muliuoja kūną prie svei
ko veikimo, ši kasdie
nine Jap Rose maudy
nė daugiau atsiliepia 
ant malonumo ir pasi
sekimo... taip, dagi ant 
kompleksijos gražumo, 
negu daugelis žmonių 
sprendžia. Pastebėkite 
kaip atsigaivinęs jau
čiatės, mintyje ir ku- 
pu... kaip Šilkinė būna 
jūsų oda.., stebėkit šva
rų, sveiką . skaistumą.

Jaunieji tiro j po vestuvių ma
no pasiimti sau pagyvenimą. 
Abu jaunieji yra čiagimiai. Ka
zimieras Bauža yna doras vai
kinas. Jisai įgyvena Burnsidėje. 
Kazimiera šimkaitė gyvena So. 
Chicagoje. Ji yra dora, graži 
mergina.

Praėjusiais metais, kada bū
vi atidarymas naujo t'llo .106- 
į? gatvėje, So. Ch; •.agoje. ji 

ivo išrinkta iškilmėms š vi- 
r.i tautų merginų kaip gra-

Birželio 1 d. SLA. 136 kuopa 
turėjo pikniką Neuros farmoj. 
Piknikas buvo šu ristynėmis. 
kaip Cleevlandė paprastai yra 
priimta daryti. Pakviesta buvo 
ristis Požėla su Yuška. Nuo se
nai Yuška buvo giliamas, kad 
jis yra vienas geriausių ristikų. 
Na, o kai kurie lietuvių ristikai 
visokiais budais bando Požėlą 
pažeminti.

Dauguma' manė, kad šios ris- 
tynės bus labai įdomios. Tačiau 
išėjo nei šis nei tas. Ristynių, 
galima sakyti, kaip ir nebuvo. O 
•tai todėl, kad kai kurie 
kai smarkiai ritasi tik su 
viu- Vos tik susikibo, 
visiems pasidarė aišku, 
Yuška jokiu budu negalės atsi
laikyti prieš Požėlą. Suprato
tatai ir pats Yuška. Ir kaip
tik jam pradėjo darytis riestai, 
tai jis jis tuoj paleido į darbą 
kumščius. O kiek vėliau jis 
nusileido nuo steičiaus ir ėmė 
lėkti 
giau 
tad daugiau 
kaip tik Požėlą 
mėtoj u. Publika, 
gana daug, labai 
Yuškos elgesiu.
įsitikino, kad Požėla yra nepa
lyginamai genesnis ristikas nei 
Yuška.—J. S. Jarus.

NAMUOSE
DAKTARO 

UŽGIRIMĄ?
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pasitarti, kaip kalbėt, kad ne 
vienos neužpykint, ba paskui 
negaus skystimo.

Kūmutėms brangiai kaštavo 
šis išvažiavimas. Dar viena 
pametė paketbuką. Vaikai ra
dę jį, išsyk nežinojo kam pri
klauso. Bet atdarė ir viduj 
rado antrašą ir atnešė paket
buką į namus. Mat. esama 
gerų vaikų, gerų tėvų išauklė
tų, kurie penori svetimo daikto.

Ant rytojaus kūmutės šneka
si Kensington . Avė. Niekam 
nepasakokit apie toki nep-asek- 
mingą išvažiavimą, ba paskui 
gali kas' nors į laikraščius pa
rašyt.

Jeigu kūmutėms nepasiseka, 
tai žinių iš jų galima g'a'ut ir 
neklausus. Man daug kartų 
pasitaikė eiti Kensington Avc. 
ir girdėt visokių dalykų kal
bant, kurių negalima ir į laik
raštį dėti.

Sakoma, kad kūmutės turin
čios trukumų. Bet ir tie nege- 
resni, kurie paskui ja^ vejasi. 
Su namine juos galima butų nu
sivesti net į kitą valstiją.

—Matęs.

Pagaliau pasibaigė “Naujie
nų” dienraščio sėkmingas kon- 
testas, o kartu su juo pasibai
gė ir kontestantų armijos in- 
tenSyvis darbas. Ryšyj su 
Rockfordo kontestantų tenka 
prie šios progos pabrėžti, kad 
jis tikrai sugebėjo nuosaikia’’ 
savo darbą dirbti.

Kaip kiekvienam yra žinoma, 
užbrėžto tikslo pasiekimui rei
kia didelės energijos, reikia, 
taip sakant, 
savo sielą.
savybėmis musų gerbiamas 
kontestantas J. J. Petraitis pa
sižymėjo. Jis buvo 
energijos; dirbo 
pasiryžimu ir 
P-nas Petraitis, 
strategikas, kiekvieną progą 
mokėjo tinkamai išnaudoti- Ir 
ačiū tam. jam pavyko sumušti 
visų čia pirmiau buvusių kon- 
testantų rekordą ir garbingai 
pasiekti antro laipsnio. Vadina
si, jis neužsileido ir senesnėms 
bei skaitlingesnėms lietuvių 
kolonijoms, kaip tai: Grand 
Rapids, Waukegan ir kitomis.

Kadangi “Naujienos” yra vi
sų kultūringų lietuvių laikraš
tis, todėl visi lietuviai privalo 
jas ir skaityti. Darbininkų rei
kalus jos gina ir moka tinka
mai ginti į .darbininkus jos mo
kina sveikai protauti ir iš jų 
aukų nekaulija. Todėl ir p. Pet
raitis laike kontesto užprenu
meravo “Naujienas” visiems iš
mintingiems vietos lietuviams, 
kurie nuosakiai moka protauti. 
Neišmanėliai, kurie kreipia sa
vo žvilgsnius į Maskvą arba į 
Romą, paprastai yra fanatikai 
ir su jais dirbti koks nors kul
tūringas darbas nėra įmanoma.

Reikia tikrai pasidžiaugti p. 
Petraičio pasidarbavimu. Jis 
sugebėjo gerokai praplatinti 
“Naujienas” musų kolonijoj. O 
tuo budu jis ne tik nuveikė di
delį kultūringą darbą, bet-iš
dirbo gerą dirvą tolimesniam 
veikimui

kupinas 
su didžiausiu 
pasišventimu, 
kaipo geras

AR LIUOSUOTOJAS
JŪSŲ
TURI

Mes 
mes 
svarų 
nas
VAL BLATZ BREWINV CO. 

M1LWAUKEE
(EMbliM 1851) msjoo?

® ^ous hiiy
Nušiurę, ploni, kieti plaukai sugadina jūsų 
gražumą, ši paprasta 6 minučių priežiūra pa
laikys jūsų galvos odą sveiką... jusi; plaukus 
blizgančius, gausius, gražius. Tik 10c pas vi
sus pardavėjus. Vienas šmotas lyginasi prak
tiškai $1.40 geriausio shampoo.

Garantuotas tyrumas, saugumas.

Kas nors ką žmonės daro kad 
pagelbėti viduriams, kada dvo
kiąs kvapas, karščiavimas, ait
rumas. ar stoka apetito įspėja 
konstipaciją, ištikrųjų tik su
silpnina tuos organus. Tik dak
taras žino kas išvalys sistemą 
be pakenkimo, štai kodėl jūsų 
namuose vartojamas liuosuo- 
tojas turi turėti šeimininio dak
taro užgirimą.

Pastebėtinas produktas, mi- 
lionams žinomas kaipo Dr. 
Caldvvell’s Syrup Pepsin, yra 
šeimininio daktaro receptas dėl 
neveiklių vidurių. Jis niekad 
nesimaino nuo originalio recep
to, kurį Dr. Caldwell prirašė 
tūkstančius karių laike savo il
gos praktikos ir prirodė jį 
esant saugų dėl vyrų, moterų 
ir vaikų, 
žolių ir 
todėl jis 
ir negali 
galite pirkti šį populiarį liuo 
šuo toj ą visose aptiekose.

La' ///••r
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zatoriaus, 
laiku tapo 
tos unijos 
‘Darbo’.

4‘Po ilgų metų dvejojimo ir 
žvalgymosi j dešinę bei kai
rę, A. Jankauskas, pagaliaus, 
‘Darbe’, gegužės 30 d., išei
na su rėksnišku (? °N.” 
Red.) redakciniu straipsniu 
prieš komunistus, ypač prieš 
jų vadovaujamą revoliucinę 
Nacionalę Industrinę Adatos

Darbų Uniją, ir jau nieko 
nesidrovėdamas pučia į ragą 
už ‘socialistinius’ bosus tos 
kompaničnos (I! “N.” Red.) 
unijos: už Hillmaną, Becker- 
maną ir visą kompaniją.”

Bet jeigu negalima kartu 
tarnauti dviem* ponam, tai kaip 
galėjo per keletą metų “drau
gas” Pruseika tarnauti “kom- 
paničnai” Amalgameitų unijai 
ir komunistams?

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1739 So. Halsted St., Chi
cago. III. Telefonas Roosevelt 8500.

Laiškas iš Lietuvos
VENGRIJOS PONAI NORI KARALIAUS

Kodėl nebuvo minimos Stei
giamojo Seimo 10-ties metų 

sukaktuvės

An^js Upits

Vaivorykštės Tiltu
Iš latviško vertė Emils Skujenieks

(Tąsa)
ŠEŠTAS SKYRIUS

bet nieko nebuvo galima už
girsti. Tie ten kalbėjosi pusbal
siai ir įtik porą žodžių. Amali
ja atbėgo' paraudusi, raitydama 
rankoves žemyn.

“Poniut, aš* valandėlei nuei
siu žemyn. Jis nori pasikalbė
ti.”

ko- 
sta- 
kad

Grafas Bethlen, Vengrijos ministerįs pirmininkas, 
’ rengiasi keliauti į Londoną neva padėkoti Anglijos val

džiai už jos suteiktą jo šaliai paramą karo reparacijų 
klausime Haagos konferencijoje, bet tikrumoje, kaip 
spaudoje pranešama, jo tikslas yra pasiteirauti, ką sa
kytų Anglijos valdžia, jeigu Vengrijoje butų atsteigta 
monarchija. t į

Ateinantį lapkričio mėnesį sukaks 18 metų amžiaus 
Hapsburgų princui Otto, ir tąja proga grafas Bethlen 
norėtų padaryti jį Vengrijos karalium.

Šian*die princas Otto, buvusio austrų-vengrų impe- 
ratoriaus Karlo sūnūs, yra ištremtas. Jam yra užginta 
jkelt koją i Vengrijos žemę. Tai yra paseka dalinai re 

voliucijos, kuri tuoj po didžiojo karo kilo Vengrijoje, 
dalinai — to nusistatymo, kurio laikosi., kaimyniškos 
Vengrijai valstybės, Čekoslovakija ir Jugoslavija. Šios 
valstybės gavo didelius plotus žemės, kurie pirmiaus 
priklausė Vengrijai, ir jos bijosi, kad, jeigu Vengrijoje 
vėl butų atsteigta monarchija, tai ji mėgintų tas žemes 
atsiimti atgal. , i į

Čekoslovakijos valdžia yra atkartotinai pareiškusi, 
kad visokiems bandymams* atgaivinti monarchiją Veng
rijoje ji yra pasiryžusi priešintis net ginkluota jėga. 
Todėl Vengrijos monarchistams yra svarbu rasti užta
rimą galingesnėse šalyse. Su Italija jie jau yra susidrau
gavę, ir jeigu butų reikalo, tai Mussolini eitų grafo 
Bethleno valdžiai į pagelbą. Dabar Bethlenas nori dar 
palenkti savo pusei) anglus, o paskui Franci jos valdžią.

rMes manome, kad kol Anglijos valdžioje bus dar- 
biečiai, tai Vengrijos ministerio pirmininko misija Lon
done neturės pasisekimo. Bet darbiečių valdžia yra ne
tvirta, kadangi ji neturi daugumos parlamente. Jeigu ji 
butų nuversta ir vėl susidarytų konservatorių kabine
tas, tai dalykas gal kryptų kiton pusnė.

Vengrijos monarchistų siekimams šiandie dar nėra 
palanki' tarptautinė situacija. Bet namie jau jie yra įsi
galėję. Revoliucija, kuri 1919 metais buvo paskelbusi 
galą monarchijai Vengrijoje, tapo bolševikų sudemora- 
lizuota ir suardyta. Maskvos kurstomi, Vengrijos ko
munistai sumanė savo krašte steigti sovietų valdžią, 
nes “buržuaziška respublika” jiems atrodė perprastas 
daiktas. Su sovietų valdžia Vengrijoje buvo atsiradusi 
diktatūra (Belą Kun!), teroras ir kitos bolševikiškos 
sistemos “pažibos”. Bet po keleto savaičių visa tai žlu
go, ir, vietoje sovietų, Vengrija susilaukė žiauraus dva
rininkų despotizmo, kurio priešakyje atsistojo “regen
tas” admirolas Horthy.

Ta despotiška ponijos valdžia da ir šiandie tebelai
ko savo saujoje Vengriją. Kad kokios, ji ateityje, su 
atžagareiviškų užsienio valdžių pagelba, gali ir karalių 
užrioglinti žmonėms ant sprando! Apie monarchijos at- 
steigimą Vengrijoje dabar nebūtų nė kalbos, jeigu ne 
bolševikiška beprotystė kovoti prieš demokratinę res
publiką, kuri Vengrijoje buvoj/paskelbta revoliucijos 
metu.

vyriausy- 
savo di- 
požymį, 

palninėti

Apžvalga
Daugiausia balsų gavo social
demokratai (penkias vietas), 
lietuviai gavo vienų vietą.”

BIČIULIAVIMASI PASIBAIGĖ
SAVIVALDYBIŲ RINKIMAI

KLAIPĖDOS KRAŠTE

Jau buvo minėta, kad nese
niai* įvyko savivaldybių rinki
mai Klaipėdos krašte. “Elta” 
paduoda apie juos šitokių ži
nių :

“Provincijoj visur dalyva
vo 85—90'/ turėjusių teisę 
balsuoti. Pagėgiuose balsavo, 
net 95%. Ten lietuviai gavo 
keturias vietas, būtent, trys 
lietuviai miestelėnai ir vie
nas lietuvis socijalistas- Ūki
ninkai gavo penkias vietas, 
socijaldemokratai vieną vie
tą, pirkliai ir laisvų profesi
jų žmones vieną vietą, ama
tininkai vieną vietą ir mies
telėnų sąjunga dvi vietas.

“Šilutėj iš 2,093 turėjusių
4 t L>.««i Il«

Stalincai galutinai nutraukė 
ryšius su rubsiuvių organo re
daktorium Jenkinsu-Jankausku, 
kuris per ilgus metus buvo iš
tikimas komunistų žmogus. Kai 
tik jis “Darbo” špal'tose tarė 
žodį, kitą, gindamas - Amalga
meitų uniją nuo komunistų 
šmeižtų, tai jie ir padūko.

“Laisvė” savo vedamam 
straipsnyje, pašvęstam Jankau
sko asmeniui ir jo “dviveidžia- 
vimui”, jau lygina jį 'tiesiog su 
— “Italijos fašistų Mussolini”! 
Be ko kita ji sako apie jį:

K f
“Kad darbininkų judėjime 

negali žmogus dviem ponam 
ištikimai • tarnaut, tą tiesą 
patvirtina ir istorija A« Jan
kausko, Amalgameitų Siuvė- 
iii Tinimą utMYintnmn nrirsni-

Lietuvos dabartinė 
bė dar kartą parodė 
dūlio nekultūringumo 
neleisdama tinkamai 

i Steigiamojo Seimo 10-ties me
tų sukaktuves.

Iniciatorius tas suKuktuves 
minėti buvo Dr. K. Grinius, bu
vęs Lietuvos Respublikos Pre
zidentas, kuris pasitaręs su ki
tomis grupėmis buvusiomis' St. 
Seime, padavė prašymą apskri
ties viršininkui, kad leistų tą 
paminėjimą rengti. Vidaus 
Meilinių Ministeris buvo prita- 

ręs tam sumanymui, bet pate
kus prašymui į komendanturą 

prasidėjo trukdymas. Gegu
žės 12 d. užklaustas komendan
tas ar duos leidimą — atsakė, 
kad klausimas dar neišspręstas 
ir be Krašto Apsaugos Minis
terio sutikimo leidimo duoti 
negalįs. Toks komendanto pa
reiškimas buvo lygus neleidi
mui, nes gavus leidimą tik 15 
geg. sukviesti atstovus iš pro
vincijos nebuvo jokio galimu
mo, ir todėl komisija, kuri tą 
paminėjimą organizavo, nors 
buvo atlikusi didelį paruošiamą
jį darbą toliau tą darbą tęsti 
negalėjo, nes buvo aišku, kad 
leidimo davėjai tyčiojosi iš tų 
grupių, kurios norėjo tą s'var- 
bų Lietuvos istorijai įvykį pa
gerbti, neduodami iki geg. 12 
d. atsakymo į prašymą paduo
tą geg. 1 d.

Komendantai ir kiti Lietuvos 
“valdovai” pasirėmę ginkluota 
pajėga atskirų grupių žmones 
grudžia į kalėjimus, į koncen
tracijos stovyklas- —jų valia, 
bet ar ne per drąsu tyčiotis iš 
to, kas visai tautai (išskyrus 
tautininkus) yra brangu, o kad 
Steigiamasis Seimas buvo visos 
tautos atstovybė ir Jos valios 
reiškėjas, tai ir patys tautinin
kai neabejoja# kad ir priešingai 
rašo savo oficioze.

Be reikalo musų karininkija 
neleido pagerbti Steigiamojo 
Seimo, juk jeigu nebūtų tas 
Seimas susirinkęs, vargu šių 
dienų karininkai vadovautų 
tuviškai kariuomenei, gal n 
svetimą jungą, 
nepriklausomybes atgavimo.

Mums yra nesuprantami tau
tininkų norai viską paniekinti 
ir paniegti ką tik yna sukurusi 
pati tauta. Tautininkams nepa
kenčiami yra by kokie rinki
mai, ten kur pasireiškia valia 
daugumos; jeigu tik kur nors 
atstovauja rinktas žmogus, tai 
tautininkai pasako, kad išrink
tas nesąmoningai, jųjų nuomo
nė—sąmoningi tik tie, kuriuos 
skiria įvairus viršininkai, bet 
kyla klausimas, iš kur tie vir
šininkai įgyjo tautinės sąmonės 
ir išminties? Ir nežinia kas į- 
galiojo pačius tautininkus at
stovauti visą tautą? Seime jie 
turėjo tik 3 atstovus, aiškus į- 
rodymas, kad nedaug teturėjo 
savo vienminčių. Jeigu jie re
miasi savo partijos' skyriais, tai 
menkai atvaizduoja musų tau
tos norus, nes tuose skyriuose 
susibtfrę rusai ir lenkuojantie
ji “patrijotai” “my tovtininki”. 
kuriems be savo, kailio Lietu- 
tuvos interesai visai nerupi.

Tautininkams kraštą pavedė 
valdyti musų karininkija, bet 
kariuomenė juk. nėra tautos at
stovė, o tik viso krašto lėšomis, 
išlaikoma ' organizacija, kuri i 
nrivnlo La Izrošta <rint.i ■ ir kinu- mųjų Vietų.

syti tautos pastatytos vyriausy
bės’. Lietuvoje yra atbulai: 
vyriausybė ^klauso kariuomenės 
įsakymų. Nors tautininkai ir 
stengiasi per spaudą ir kitais 
budais, įtikinti visuomenę, kad 
dabartinė musų vyriausybė yra 
“tautos valios” reiškėją, bet 
niekas į tai netiki, nes' negali 
niekuo šių įsitikinimų paremti. 
Kadangi ir patys tautininkai 
netiki į tuos savo pareiškimus. 
Jeigu tautininkai sako, (taip 
rašo “Liet- Aid.”) kad tauta 
pritaria jų darbams, tai kodėl 
neskelbia rinkimus į Seimą, kad 
patikrintų tautos pasitikėjimą, 
juk jeigu tauta juos garbina, 
tai ir į Seimą rinks ne ką. kitą, 
kaip tik tautininkus, liet tau

tininkai patys' netiki į tai, ką 
jie sako,, o žino gerai, kad ei
dami į rinkimus jie pralaimės 
ir nesulauks pritarimo “nesą
moningos” tautos ir todėl jiems 
“rinkimai”, Seimas yra baisus 
baubas. 1

Neleidimas tinkamai paminė
ti Steigiamojo Seimo parodė 
tautininkų nekultūringumą 
bailų nepasitikėjimą savimi.

Lietuvos visuomenė dėl to 
nekultūringo tautininkų elgesio 
nenusiminė, nes tiki, kad ne
trukus ateis tas laikas, kada 
galima' bus tinkamai pagerbti 
tą, kas visai tautai yra bran
gu.— Š..-

ir

ĮVAIRENYBĖS
Kaip atrodo dangus, 

žiūrint nuo kitų 
planetų

toli, ir todėl kelios de- 
milijonų Įjilometrų ne- 
jokios žymūs. Planetų 
<todel skiriasi tarp sa- 
tuo, kaip nuo jų atro-

į lie- 
gal neštų 

kaip nešė iki

Dangaus žvaigždynai, žiūrint 
nuo kitų planetų, atrodo lygiai 
taip palt, kaip kad ir nuo že
mės, nes žvaigždės yra nepa
prastai 
šimtys 
sudaro 
dangus 
vęs tik
do kitos planetos, žemėj švie
siausias atrodo mėnulis, o pas
kiau, šviesumo atžvilgiu, eina 
Venera, Marsas ir Jupiteris. 
Įdomus yra dangus', žiūrint nuo 
planetų palydovų. Taip antai, 
žiūrint nuo mėnulio, musų že
mė atrodo milžinišku kamuo
liu, lėtai besisukančiu aplink 
savo ašį. Dar įdomiau turi at
rodyti Saturnas su savo žiedu, 
žiūrint nuo vienų iš jo palydo
vų. Šiaip jau kitos planetos, žiū
rint nuo kitų, šviesumo atžvil
giu eina tokia tvarka, šviesiau
sia' yra:

1. Venera, žiūrint nuo Mer
kurijaus,

2. Žemė, žiūrint nuo Veneros,
3. Žemė, žiūrint nuo Merku

rijaus,
4. Venera, žiūrint nuo žemės, 

Venera, žiūrint nuo Mar-5.
so.

so,
Jupiteris; žiūrint nuo Mar-

Marsas, žiūrint nuo žemės, 
Merkurijus, žiūrint nuo8.

Veneros,
žeme, žiūrint nuo Marso,
Jupiteris,

Jupiteris,

žiurint nuo že-

žiurint nuo Ve-

žiūrint nuo Mer-

žiurint nuo Ju-

9.
10.

mūs,
11.

neros,
12. Jupiteris, 

kuri jaus,
13. Saturnas.

piterio.
Iš to mątom, kad šviesumo 

atžvilgiu musų žemė kitų pla
netų danguj užima’ vieną iš pir-

Prie Tombergų buto durų 
Jurgio gatvėje paskambino — 
taip nedrąsiai, vos girdimai. 
Amalija virtuvėje barškino in
dais. Ponia Tomberg svečių 
kambaryje apkarpydama hia
cintų nudžiuvusius lapus girdė
jo, bet dar valandėlę lukterėjo. 
Paskambino antrą sykį, kiek 
stipriau. Ponia padėjo žirkles 
ir supykusi ėjo. Prie virtuvės 
durų sustojo, bet tad atitraukė 
ranką nuo įtureklio. Aiškiausiai 
buvo girdėti, kad Amalija kaip 
tik pelenais šveičia misinginį 
rundelį. Tai buvo darbas, kurio 
nebuvo galima trukdyti.

“Tikra švilpike!”

Ji, nors' nuba'mbūjO, 
ėjo atidaryti duris.

Nepers'enas, mitrus žmogus, 
nauju apsiausiu, karakulio apy
kakle, pusiau giliais kaliošais- 
Atrodė lyg matytas —i bet kas 
ten juos visus gali prisiminti? 
Mandagiai nusilenkė.

“ Atsiprašau, ponia. Aš norė
jau porą žodžių su panele Amą- 

lija.”
Brolis? — dingtelėjo poniai 

Tomberg. Bet tada, jį staiga pa
manė: ar tik ne tasai —? Ji 
maloniai nusišypsojo ir pamojo 
galva.

“Aš ją pakviesiu. Prašau pa
laukti.”

Ir pakvietusi, pati paėjėjo užu 
svečių kambario durų, kurios
pasiliko praviromis. Klausėsi,1 Amalija' jį seko šypsodamasi,

Ponia Tomberg nesuprato nei 
vieno, nei kito.

“Į<ur žemyn? Kas jis per 
vienas?”

“Na, čia pat, Dzintarnieko 
butan. Arnoldartas iš “Imperi
jos”...” '

Dabar poniai buvo aišku.
“A — tas pats ir yra! Na, 

klausyk, nepradėk tu man... Va
landėlei, tu sakai? Gerai. Bet

■ tu neužgaišk- Juk tas s'tirnie' 
tik nos kepsnys kepasi.”

“Aš kiek prisuksiu dujas, po 
niut. Aš tik vienai trumpai, va
landėlei. Tuojaus sugrįšiu.”

Ji išbėgo virtuvėn, prisukę 
dujų laidą. Tad šoko į savo 
kambarėlį, žvilgterėjo veidro
din ir pataisė plaukus. Numetė 
sunešiotąją priekyštę kur pa
kliuvo iv pačiupo nuo lovos 
spurguotąją skarą. Ant laiptų 

šalta, o ji dėvėjo tik ploną ba
listinę bliuselę.

Arnoldas nekantriai čirškino 
vieną į kitą žvilgančius kalio
šus.

“Baisiai ilgai rengiesi. Aš ne
turiu tiek daug laiko.”

Bet žvilgterėjęs į ją, pasi
tenkino ir ėmė kopti žemyn.

Dabar!

ROUND
TRIP

Į VIENĄ PUSĘ BUŠU

Į KITĄ PUSĘ TRAUKINIU

viena ranka tvirčiau supdamasi 
skara, antra ieškodama rakto 
sijono kišeniuje.

Dzintarnieko kambaryje 
noldas neprašytas atsilošė 
dėn. Manuskriptų glėbi ir 
kią tai knygą Amalija nuo 
lo kampo nubloškė tolyn,
turėtų pati kur užsimesti. Bon- 
ka “Pelikano” rašalo su i kištu 
plunksnakočiu spoksojo aname 
gale stalo. Tapčionas ir prau
syklų dabar išnešti į galutinį 
kambarį. Arnoldas viską perme
tė savo žinovo žvilgsniu.

“Aš tik-ką buvau pas poną 
Tombergą Rytų-Vakarų banke. 
Jis sutinka. Tą tūkstantį 
kis šimtus rublių aš jam 
du.”

Amalija sėdėjo ant
kampo viliojančiai sukryžiavusi 
kojas ažūro kojinėse.

“Taigi, taigi. Ponia man va
kar žadėjo. Ji bus kalbėjusi su 
ponu.”

pen- 
duo-

stalo

“Taigi. Bet kažin kaip čia’ 
bus su tuo poetu. Jei jis ten 
prišliaužia tam savo redaktoriui 
— ponas Tombergas nepanorės 
su žentu susipykti.”

ten —- niekai! Aš vieną 
kalbėjausi ir su ponia 
O šiandien dar paskam- 
telefonu. Nebijok, tą ji

dieną 
Fridą, 
binsiu 
padarys.

to mums niekas negali išeiti. 
Kiek ilgai aš dar turėsiu tąsy
tis ta begaline tolybe į Varnų 
gatvę.”

“Ne, itaip jau nebus! Mes su 
ponia Tomberg taip susitarėm. 
Jei mes pasiliekame čia pat, 
tai ir aš galiu rytais užeiti pas 
juos viską sutvarkyti.”

(Bus daugiau)

MILWAUKEE
DABAR jus galite gauti pilną pinigų veitę 

paimdami ši naujo buso-traukinio “Circle 
Tour” kelia i Milvvaukee! Pasiimkit dau

giau laiko i vieną puse, kad pasigerėti sce
niškuoju Metropolitan Motor Coaches keliu. 
Sutaupinkit laikų i kitą puse, važiuodami 
greitu tiesiu North Shpre Line keliu. Kom
binaciniai round trip (nuvažiuoti ir sugryž- 
ti) tikietai tinka bile kuriai dienai, nuva
žiuojant ar gryštant,' ant visų traukiniu ir 
visų busų.

KAS VALANDĄ Į MILWAUKEE: Metropo
litan Motor Coaches busai išeina į Milvvau- 
kee 20 minučių po kiekvienos valandos nuo 
6:20* vai. ryte iki 6:20 vai. vakare. Taipgi 
8:30 v. vak. (Central Standard Time). Toly- 
gis patarnavimas e vystant. Busai išeina iš 
Union Bus Terminai stoties (Wabash Avė. 
ir Roosevelt Road), sustodami prie 164 
State Street, Sherman Hotel, Uptovvn 
tel (Leland ir Broadway) ir Hovvard 
“L” stoties.

No.
Ho-
St.

Motor-Busais Tiktai
round trip i

MILWAUKEE
Tinka tiktai ant motor- 
busu. nuo pirmadienio iki 
Pftnkta<iieni°, jskaitytinai. 
Sugryžimo kelionei tinka 
ne vėliau kaip už dienos 
po dienos 

Ekskursijų Kaina netinka 
ar sugryžimui subatomis. 
šventadieniais. Reguliarč 
kaina yra $2.50. \

i vieną nuse i

E
ffįįg LAKE GENEVA

Bušai išeina iš Union 
■ Bus Terminai kasdiena 

6:55 vai. ryto, Central 
■HMM Standard Time, ir ka 

dvi valandas iki 8:55 v. 
vak. Astuoni busai gvyšta kasdieną. §3.50 
round trip. s

pirkimo. $3 
nuvažiavi mui 

nedėliomis ar 
vienos pusės

North Shore Line traukiniai išeina k;i.. 
landa laikrodžiui mušant iš Adams ii* 
bash Loop “L” stoties, sustodami prie Madi- 
son ir Wabash, Randolph ir Wabash, Clark 
ir Lake, Grand Avė., VŽilson Avė. ir How- 
ard Street.

va- 
Wa-

Važiuokit Marigold Coaches

METROPOLITAN
Motor Coach System

|skait;in( VVcsicrn Motor Coach Coiupany 
Tol. Traffic Departamente, Randolnh 8200

Del platesnių žinių kreipkitės i IŠVAŽIAVI
MU ir PASILINKSMINIMŲ BIURĄ, 72 W. 
Adams Street — Randolnh 8200 .

O’Lake.s
iš Union 

Terminai kasdie 6:20 
Stand

ir kas dvi va- 
Aštuoni bu. ai

i viena puse j

ANTIOCH -
Chain
Busai išeina
Bus
v. ryte, Central
ard Time

landas iki 8:20 
gryšta kasdiena.

SUTAURINKI I J'INJGl S anl kiekvieno 
mylios vartodami nupigintu kainu tikietų 
knygute.;, duodančias $10 vertės kelione:; 
už $8. Taipgi $5 vertės kelionių už $4.50 
—tinka Bile laiku, j bile kurią vietą ke
liauti Metropolitan Sistema.



Ketvirtadienis, birž. 5, 1930 NAUJIENOS, Chicago, 111,

Garsus
“F” Pirmas Nucionalis 8 Tūbų Screen Grid Chassis

Jus turite ateiti ir pamatyti šias nepaprastas vertybę^ kad galė
tumėt įkainuoti ju kokybę. Ateikite anksti-

Tiktai pas
Middle \Vest 
tokis didelės 

vertybės
Pilnai su tūbais ir
Jensen Dynamic Kal-

betuvu.

i

New York - Klaipė
da Švedų Amerikos 

linijos laivais

ekskursijų patvarkymas yra tik 
laikinas, laikui bėgant pasiro
džius kaip dalykai 
daromi geresni

Nuolatinis

stovi bus 
patvarkymai.
keliavimas

2%%. Iš kitų vertingų dalykų 
jurų*vandeny ypač pažymėti
nas jodas. Amerikos mokslinin
kų apskaičiavimais, bendras 
jodo kiekis visuose vandeny
nuose siekia lig 60 miliardų to- 

nežiūrint to, kad milijone 
dalių vandens yra tik dvi da
lys jodo. Iš čia matyt, koki 
turtai yra paslėpti jurose.

Valsybės departamento atsto
vai randasi net 62 šalyse, ir 
penkias dešimts šešios šalys' tu
ri savo diplomatinius 'arba kon
sulinius atstovus Suv. Valstijo
se.—[FLIS].Rašo VI. P. MučinskiasJO

Balkeit 
Radio, 

Formerly 
5175,

Now $49.75
MA1L ORDERS FILLED 

HAYMARKET 1859
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■ ----- ■ - R. C. A.
0H of Standard Prices
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:nown Guaranteed Tūbos. 
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Every
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tu 11.00, 
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Middle West Distributors
605 W. Washington Blvd. 

Room 516
Opcn Eveninjs to 9—Sunday to S

Chicagos Didžiausias Išpardavimas

The Popular Clothing Co
1228 So. Halsted St.AUKA

I

NELAIMES
Bėdos prispirta

$100,000lt

DRABUŽIŲ NEPALAIMA
HART, SCHAFFNER & MARK SIUTAI ir kiti augštos rųšies iš- 
dirbysčių Siutai ir Topkautai už nejtikėtinai žemas kainas. Visas 
stakas gerai žinomos Popular Clothing Co„ per daugeli metų biznyje 
prie »228 S. Halsted St., eina išpardavimui už nemielaširdingiausiai 
nukapotas kainas, kokių dar niekas negirdėjo Chicagoje.

Musų išpardavimas tebesitęsia. Dar yra daug geriausių prekių pa
sirinkimui. Ateikite ir pasinaudokite šiomis žemomis kainomis, ku
riu kelios yra žemiau paduodamos.

keliauti bile
linijai 

teko 
ypatų

Pradėjus virš minėtai 
lietuviams patarnavimą 
susitikti su daugybe 
klausinėjančių kaip ir kokiu bil
du nuvežami keleiviai į Lietu
vą Švedų Amerikos Linijos lai
vais. Man kaipo dirbančiam 
Švedų Linijos įstaigoj norėtųsi 
maž-daug painformuoti.

Rengiant ekskursijas laivai 
biis siunčiami tiesiog i Klaipė
dą kaip kad ir šioji pirma lie
tuvių ekskursija švedų Ameri
kos Linijos’ birželio-June 27 d. 
laivu G’ripsholm tiesiog į Klai-

Keleiviai gali 
laiką neatsižvelgiant ant sezo
no pasirenkant bile laivą “Grip- 
sholm”, “Kungsholm” ar “Drot- 
tningsholm” išplaukia beveik 
kas savaitę vienas. Priplaukus 
Gothenburgą, pasiekti Klaipė
dą galima dviejais' budais; ge
ležinkeliu skersai Švediją (ypač 
vasaros laike taip gražu natū
ralus vietos), paskui per Balti
jos Jurą i Klaipėdą arba tie
siog iš Gothenburgo persedds i 

Kaipmažesnį laivą vandeniu, 
parankiau.

Dokumentai

supažin- 
valdinin-

Vandenų turtai

Vandenynų ir jurų vandeny 
yra ištirpę daug Įvairių che
minių elementų. Tik vienos dru
skos vandenynuose yra lig

ATĖJO “Kultūros” No. 4. 
Galima gauti “Naujienose*. 
Kaina 45 centai.

(Š vedi ją) lietuvių ekskursijos 
keleiviai bus pakviesti pasiva
žinėti (tour) po gražųjį Goth- 
enburgo miestą, bus parodoma 
žymesnės vietos ir kiti svarbus 
dalykai. Sugryžę. tą pačią, die
ną plauks tuo pačiu laiku tie
siog i Klaipėdą. Gothenburge 
stos tik tam kad išleisti kelei
vius važiuojančius j Švediją. 
Tai tokioj tvarkoj bus ruošia
mos Lietuvių ekskursijos’ Šve
dų Amerikos linijos laivais. Šis

švedų
pilie-

Amerikos piliečiams 
vizų nereikia. Lietuvos 
čiamš tranzito vizų nereikia. 
Tik jei mano apsistoti kokiam 
laikui gauna' vizą už 50c iš 
Švedų Konsulato New Yorke, 
arba kur tokia įstaiga randasi. 
Lietuvos dokumentai, tie patys, 
kaip ir per kitas linijas važiuo
jant reikalingi.

Suv. Valstijų valsty 
bes departamentas

valdžios

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Pirmiausia imsime Amerikos 
diplomatinę tarnystę, kuri yra 

valdžios agentūra 
kitomis valdžio-

ypatos toje tar- 
ambasadoriai ir

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Screen

‘Double Cross Roads’
dylyvau.įant

ROBERT AMES, LILA LEE 
MONTAGUE LOVE

Taipgi
Vitaphone Vodevilio Aktai

e Vvrų Siu- £ į— tai ir T°p- 
kautai

IŠVALOMI IR 
SUPROSINAMI

nfin Moterų •UU Dresės ir 
Kautaiir augs.

740 47th St

$21.75

$9.75
SIUTAI

$30 iki $32.50 vertės
Vyrų puikiausių audeklų šio se 
zono styliaus ir spalvų; gerai pa 
siūti;
liaus;
tiktai

$50
Hart, 

kolegijų sty- 
ar dėl megs-

Vyrų augštos rųšies 
SIUTAI

$25 iki $27.50 vertės
Vyrų siutai susidedantys iš vie
nos ar dviejų eilių ir konservaty
vių modelių. Visokių stylių ir di
dumų! Jie eina už

vienos ar dviejų eilių sty- 
visokio didumo. Eins 

už

$12.75
Hart, Schaffner

Marx Siutai 
SIUTAI

Pirmiau parsidavinčjo iki
Vyrų siutai, garsieji 
Schaffner 
lią, konser 
tančio puo;

Hart, Schaffner & Marx ir 
augštos rijširs išdirbyščiu

LT AI

BUDRIKO
Radio

Krautuvė

Sekmadieniais 
nuo 1 iki 2 vai. po pietų 

Stotis WCFL, 970 kilocycles

Ketvirtadieniais 
nuo 7 iki 8 vai. vakaro

Į šia kainą įeina pasi
ėmimas ir pristatymas

Tel. Yards 1770

I k
Pirmiau parsidavinčjo iki $55 

Štai čia dabar yra proga nupirkti 
geriausiu pasauly išdirbyščiu ge
riausios rųšies siutus už kainą, 
kdkių jus mokate už paprastus 
drabužius. — šilko pamušas ir 
rankomis siūti drabužiai; visokio 
didumo

Pranešimas Publikai
M ūsų 
vienų 
liomis

sankrova būt atdara kiek- 
vakaru iki 9 vai. ir nedė- 
iki 6 vai. vakare naudai 

negali atsilankyti die-

Vyrų ir vaikinų 
TOPKAUTAI 

$20 iki $25 vertės
Vyru puikiausiai pasiūti topkau- 
tai — šilko pamušu, vėliausiu sty- 
liu ir spalvų — didumų prirink
sime kiekvienam

KENW00D 
CLEANERS

Didžiausias pasirin
kimas Radio ir 

Fonografų
3417 So. Halsted 

St., Chicago
Tel. Boulevard 4705

LIETUVIŲ 
RADIO 

PROGRAMAI

Suv. Vai. 
susinešimui su 
mis.

Svarbiausios 
nystėje yra'
ministeriai, kuriuos skiria pre
zidentas. Suv. Vai. turi am- 
jasadorius Argentinoj, Belgijoj. 
Brazilijoj. Chile, Kuboj, Fran
ci jo j, Vokietijoj, Britanijoj, 
Italipj, Japonijoj. Peru ir Is
panijoj, o ministerius kitose 
šalyse. Prie šių svarbių ypa- 
;ų dar pridedama' patarėjai ir 
egacijos sekretoriai.

Diplomatinio atstovo pareigos 
pamatiniai politinės: jis priei
na prie kitos valstybes centra- 
linių valdininkų; jis pilnoj to 
žodžio prasmėj yra' valdžios ir 
visų Suv. Vai. žmonių atstovas; 
jis yra vienatinis valdžios at
stovas' svetimose šalyse, kuris 
turi tą representatyvį charak
terį.

Viena iš svarbiausių musų 
diplomatinių atstovų funkcijų 
yra sudaryti ir palaikyti drau
gingus santykius tarp Suv. Vai. 
ir tų šalių, kuriose jie esti, ir 
išlyginti visus nesusipratimus., 
kurie gali kilti. Iš jų laukia
ma, kad jie nuolat ir smulk
meniškai savo valdžią infor
muotų apie visus tos' šalies po 
litinius atsitikimus ir visuo 
menės opiniją. Jie turi būti ar
timai susipažinę su kiekviena 
politine tų šalių padėtim.

Tarp kitų diplomatinių par
eigų, atstovai dažnai turi vesti 
derybas, daryti sutartis, nusta
tant musų šalies santykius su 
svetimomis valstybėmis, jie iš
duoda skubiuosius pasportus 
Amerikos piliečiams ir jie pa
tarnauja sugrąžinime į vals- 
bes pabėgusių kriminalistų. Ka
ro metu jie buvo instruktuoti

apsaugoti piliečių interesus nuo 
įvairių pavojų. Kuomet Suv. 
Vai. laikėsi neutraliai nuo pa
saulinio karo, tai Amerikos 
diplomatams buvo uždėtos sun
kios pareigos. Savo piliečių ir 
jų interesų apsaugojimas yra 
didžiausias diplomatinio agento 
uždavinys.

Šiais laikais didelę įtaką da
ro i tarptautinius santykius 
ekonominiai ir komerciniai rei
kalai tarp valstybių kontroliuo* 
jaut žalios medžiagos šaltinius 
ir manufaktūros daiktus. Pro
tekcija ir pagalba suteikiama į- 
vairiaisl keliais' musų diplomati
nėmis pasiuntinybėmis. Diplo
matiniai atstovai savo atstovau
jamos valsybes piliečiams pa
gelbsti prekyboje ir 
dina juos su valstybės 
kais.

Vedimas Suv. Vai.
svetimų santykių pavestas Val
stybės Departamentui, kurio 
galva yra valstybės Sekretorius, 
kuris' taipgi yra Prezidento ka
bineto vyriausias valdininkas.

Ir per Valstybės Sekretorių 
musų Prezidentas susineša su 
svetimomis valdžiomis ir jų at
stovais šioje šalyje. Jis taipgi 
yra tarpininkas tarp federalės 
ir valstijų valdžioms. Jis yra 
Suv. Valstijų antspaudos glo
bėjas. Jo svarbiausia^ pagelbi 
ninkas yra' “Unders'ecretary oi 
State”, kuris veda departamen
to darbą ir* kuriam pavesta ve
dimas diplomatinės tarnystės. 
Dar yra keturi kiti pagelbinin- 
kai. Vienas ved'a’ Tolimų, Ry
tų politiškus, ekonomiškus ii 
komercinius reikalus, kitas Lo
tynų Amerikos' ir Meksikos 
santykius, kito rankose santy
kiai su Europa ir Artimais Ry
tais. Ketvirto užduotis prižiū
rėti departamento administra
ciją. darbininkus, ir jis prižiūri 
konsulinius valdininkus', pa'spor- 
tus ir imigraciją.

Valstybės departamentas dai 
turi legališką ir ekonomišką pa
tarėją.

Amerikos pilietis, keliauda
mas svetimose šalyse, gali vi
suomet kreiptis' prie valstybės 
departamento atstovo dėl pa- 
gelbos arba informacijų komer
ciniuose reikaluose.

Lietuvių Valanda
Iš Radio W-0-R-D

Stoties
202 Metrų, 1480 Kilocycles

NEDĖLIOJĘ, 
Birželio-June 8,1930

I

Lygiai nuo 1:30 iki 3 vai. po pietų 
Chicago Daylight Saving Time t 
Programas bus labai įdomus.

Prasidės su orkestrą ir bus įvairių 
gražių giesmių. .

KALBĖS

J. R. Muzikantas
Iš New Yorko

Temoje:
“ĮRODYMAI. KAD MES GYVENA

ME PASKUTINĖSE DIENOSE”
ir bus dviejų pasikalbėjimas.

Po išklausymo malonėkite pranešti 
savo įspūdžius rašteliu, šiuo antrašu:

W-0-R-D - STUDIO,
111 E. Pearson St., Chicago. III.

U. S. ROYAL TAIKAI
ne
pa
yra 
pa- 
ga-

visam amžiui!

Ateikite šiandie ir pamatykite 
girdėtą nupiginimą ant viso musų 
sirinkimo U. S. Royal Tairų. Tai 
visame pasaulyje pagarsėję tairai, 
daryti didžiausio pasaulyje gumos 
mintojo ir garantuoti
Jeigu jus norite kuodaugiausia mylių 
už kuomažiausią kainą, dabar yra lai
kas pirkti šiuos tairus- Šis kainų suma
žinimas yra stačiai sensacingas. Pirki
te kol jus galite sutaupinti —< šiandie!

Štai keli iš dabar pasiūlomų bargenų
29X4 40 29X4.50 30X4.50

$7.00
Kitokiu didi.mii tairai ant tiek pat nupigini.*.

lietuviu
TOMTON’S VULCANIZING SHOP

2516 South Halsted Street
TEL. VICTORI 9744

—tai reiškia “geriausias ką pini
gas gali pirkti.” Budweiser Bar- 
ley-Malt Syrup nustato kokybės 
standardą visam pasauliui. Jus ne
galite suklysti su 100 nuošimčių 
tyrumo produktu, kuris neturi sa
vy substitutų, priemaišų, fillerių, 
dirbtinės spalvos ar dirbtinio sko
nio... Tai yra geriausias ką pinigas 
gali pirkti—tą kiekvienas iš milio- 
nų, kurie,jį vartoja, jums pasakys. 
Pabandykite blėkinę ir pamatyki
te patys jūsų pačių pasitenkini
mui, kad apsimoka pirkti geriausi.

USCH.
;U.SA.

Žiūrėk “Tonio” paveikslo 
ant viršaus kiekvienos 
blekinės.
Knygutė paduodanti re
ceptus gerų dalyku val-

V gyti bus prisiųsta bile
kur dykai ant pareikala- 

l viino.
Pardavinėjamas visur

Aged 3 Months in the Making -
. 1 A

Anheuser-Busch

Budweiser
Barley-Malt ’ Syrup

LIGHT OR DARK * RICH IN RODY * NOT BITTER •
V # K,

IVesfern Sales Corporation 
1525 Neuberry Avė, ,

Distrihutors} Chicago} III,
Phonc} Canal 7059

AKTHEUSER-BUSCHJ—’TST. LOUIS 
dlto Makert oj Busch Extra Dry Ginger Ale K JU BM-U«
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CHERNAUSKO DARŽE
Justice ParK,

Kas metas “Naujienų” Piknikuose dalyvauja nuo 6,000 iki 8,000 
lietuviškos publikos. “Naujienų” piknikas, tarsi savos rųšies 
tautiniai istorinė šventė, i kurios apvaikščiojimą suplaukia tū
kstantinės minios vienos tautos žmonių. Taip “Naujienų” pik
nikas, tai yra milžiniška sueiga vienų su kitais, kad galėjus 
bendrai pasilinksminti, maloniai laiką praleisti, draugiškai pa
sišnekučiuoti ir apie praeities laikus-mintimis pasidalinti.
Čia auksinė proga jaunimui pasišokti, pasilinksminti, čia puki 

proga senymui suėjus pafilozofuoti. Bus muzika, šokiai ir už
kandžiai.

CHICAGOS LIETUVIŲ ŠURUM-BURM JAU ARTI-
Risis Bancevičius su D. Bložių, Dudinskas su Masonu. Daly
vaus ir kiti ristikai kaip tai: Adomas Wedzes, L. Mingela ir tt. 
Bus taip pat garsiakalbis (“loudspykeris”), kuri atveš ir pri
rengs naudojimui Jos. F. Budriko muzikalių instrumentų krau
tuvė iš Bridgeporto.

2 v. prakalba (loud speakeris)
3 vai. vaikų žaidimas
4 vai. ristynės
7 vai. suaugusių žaidimas
10 vai. padaužų choras.

a

Viskas tas bus
NAUJIENŲ” PIKNIKE, BIRŽELIO-JUNE 8 d., 1930

*1“ ‘ . ‘-’J /, - Ą . ) i t o-

• Chernausko Darže

Lauksime Jūsų
t. I .

p”

KOMITETAS

I

“RAMOVOS” TEATRAS IMS “NAUJIENŲ” PIKNIKE KRLTAMUOSIUS PAVEIKSLUS.
/
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ŽINIOS
Apvaikščios Chicagos 

augimo dešimtmeti
Paminėti ir apvaikščioti Clii- 

cagos miesto ir Illinois valsti
jos augimą laike paskutiniųjų 
dešimties metų (kaip parodo 
šių metų cenzas) Illinois C ha ni
bre of Commerce skiria 11 die
na birželio toms iškilmėms. 
Manoma, kad apvaikščiojime 
dalyvaus daugiau, kaip 200 
pirklybos butų ir šimtai kito
kių organizacijų ir draugysčių.

Chicagos gyventojų skaičius, 
sulig paskutiniuoju cenzu, per
ėjęs 3,350,000. * Visoj valstijoj 
gyventojų skaičius padidėjęs 
per 10 metų kuone 1,200,000.

Daugiau, kaip $5,000,000,000 
kapitalas yra šiandien įguldytas 
į 'Illinois valstijos pramonės

1 Atlantic antį I’ac(fic I’hoto]

Chicago. Ralph Budd, Amerikos gelžkelių magnatas, kuris 
išvyko į Rusiją gelžkelių tvarkyti- Paveiksle matosi ir jo žmona

Grabortai

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street 

Canal 3161 
O------

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Modemiška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tek Victory 1115
-o-----

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Chicagos Sveikata
Mek.aniškų šaldytuvų pavojus

“Kad užkirsti kelia nelai
mėms, panašioms tai, kuri iš
tiko Marko\vskių šeimynų, ei
kite pas savo aldermaną tuo
jau, nieko nelaukę, ir reikalau
kite, idant jis remtų Sveika
tos Departamentą, dedantį par 
stangas, kaife’ miestas priimtų 
patvarkymą, reikalaujantį, idant 
šaldytuvų sistemos butų pad> 
rvtos saugios“, ragina Dr. Ke-

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta 
8l/2XU colių.

Svarui 20 centų
Liniavota svarui 40c

Konvertai reguliari miera 
100 už 25 centus

Persiuntimo kaštai extra.

Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 
sia. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS’

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 5927 

--- o-------

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ii* 

Balzamuotojas

DVI KNYGOS
NAUJIENOS 

1739 So. Halsted St 
------ o------

Moderniška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

žmonių, kurie šu
to, kad tekėjo gy
li am uose į t ai s y tos 

sistemos, buvo 185;

CHICAGO. ILL.
----- o-----

Akių Gydytojai 
^W^W^^W***********WW^^^*W***^^^^^^^^********^*****

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima katarakta, ati
taiso trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas. Specialė atyda atkrei
piama i mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 
iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland A ve.

Phone Boulevard 7589
-------- O--------

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apĖ> jos 
veikimų. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni su 
tais, kurie siūlo už dykų egzamina
vimą, puse kainos, arba pedlioriai 
siūlo akinius vaikščiodami iš namu i 
namus. Praktikuoju ant akiu, per
leidau daugiau 20 tūkstančių ypatų 
ir^M’riu 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 

Phone Kenwood 175Ž 
-------O-------

st.

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Akių Specialistas 
Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue 
Phone Boulevard 7878

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Damen Avė. 
Vai.: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8,.vak.

Tel. Brunswick 4983 ,
v Namų telefonas Brunswick 0597
Ultravioletini šviesa ir diathermia

—O--------

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:80 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

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

Ofi»o Telefonai Virglnla 0030 
Bei. Tel. Van Burna 0808

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandoi 31 ryto iki 1 po piėtu, 2 iki 4 

iki 8 vakaro. Nedfillom nuo 10 iki 12 die
na. Narni) ofiiai North 8idi

3413 Franklin Blvd. 
▼alandoi 8:80 iki 0:80 vakaro

6
ir

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

Tel. lafayette 4146
VALANDOS:

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

------O-

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija:

4193 Aruher Avė. 
Valandos: 2—4 po piet 
Phone Lafayette 0098

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, /odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų, 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. IW. Beaudette
Viriui /Ashland State Banko
1800 ko. Ashland Avė.

j VALANDOS i
Nuo 2 4:8f ir nuo 7 iki 10

Nedėlioj yiuo 2:30 iki 4:30 po piat
Telefonas Cana] 0464

Of so Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DRj a. a. rote
Rusai Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moterišku, vyriškų, 
vaiki ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago

i arti 31st Street
: 1—3 po piety, 7—8 vak. 

is ir šventad. 10—12 dienų
S’T?

Advokatai

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Ą^ve.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
Rezidenco Phone Hemlock 7691

GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111

Telefonas Centrai 4411 
Valandas: nuo 9 ryto iki 4 po pietų

J Gyvenimo vieta
3123 South Halsted Street

I Tel. Boulevard 1310
Vai.: Jnuo G iki 8 vai. kiekviena 

vakarų, išskyrus ketverge. 
Nekėliomis nuo 9 iki 12 ryto

“Iš davinių, surinktų Chiea- 
gos Sveikatos Departamento 
paskutiniųjų laikų- tyrinėjimu, 
tapo patirta, kad iki balandžio 
1 dienos 1930 melu dešimts 
žmonių mirė dėl vadinamo me- 
Ihyl chloride šaldytuvo*’, pra
neša Dr. Arnold Kegel, sveika
tos komisionierius.

“Skaičius 
sirgo (Heliai 
veliamuose 
apšaldymui
skaičius žmonių, kurie buvo iš
vyti iš namų lodei, kiiid šaldy
mui naudojami guzai prasiver- į 
iže per (kutas,, buvo 879; ir skai
čius tokių namų, kiniuose šios 
rųšies gazp tekėjimas užtikUi' 
žymesniu kiekiu, ku^Į 1
ifurodo toliau Dr. Ke^fl;^7

“Typiškas kalbamo gazo veik
mės reiškinys užtikta šeimyno
je tūlų Marko\vski, 
dėjo iš septynių narių. Visi šei
mos nari ai rodė charakteringų 
užsi nuodijimo melhyl chloride 
gazu ženklų, ir du tos šeimos 
nariai — Agnės, 8 metų, ir I 
Chester, 
landoms 
jie buvo 
praneša 
rius.

šios dvi knygos reikalinga tu
rėti kiekvienoje šeimynoje, kiek
vienuose namuose, idant užpil 
džius gyvenimo spragas.

SAPNININKAS

Class Health institute

Knyga išguldymui sapnų 
reikšmės

65 East Garfield Blvd.
Normai 82G6.

HOT SPRINGS YRA ČIA, 
CHICAGOJ

pastebėtinas mineralinis gydy-

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Sis . „
mas, kuris išima kūno nuodus su 
pat šaknimis. Tai yra vienatinė 
vietK Chicagoje.

Duoda prirodytas pastebėtinas pa- 
. ......._j nuo: Reumatizmo, Arthritis,

Telefonas
Boulevard 5203

Kiekvienas žmogus sapnuoja. 
pCiekvic'nam yrS gerai žinoti ką 

reiškia jo vakarikštis sapnas, sėkmės 
Prisisapnavai besiartinančią ne- Lumbago, Neųritis, Sciatica, šalčių, 

. . . , ... Inkstų ir Vidurių Pakrikimų, Ne-

Lietuviai Gydytojai
******* »*-***^**^^*^*>***^*^^*w***^*x^wJw*^*»^»*^^*w-w*x^****

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

Tel. Calumet 8294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo G iki 9 valandos vakare

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East 111-th Street 
Phone Pullman 0856

Gasas, X-Spinduliai ir t. t. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak. 

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

I Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

) Advokatas
16 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3^15 So. Halsted Street

7 metų — mirė 21 va-1 
praslinkus 
nugabenti 
sveikatos

po to 
i ligonine’ 
kinnisionk

susi- — pasisaugok, tas tik ge- 
Į ra atneš; prisisapnavai ką nors 
gera — rūpinkis, kad tai įvyk
tų. Vienu žodžiu: Sapnininkas 
padės jums gyventi.

Knygos kaina 75c 
Apdaryta .... $1.50

virškinimo,
ŠVEDIŠKAS MASAŽAS, REDIU- 

SINIMAS, ATBUDAVOJIMAS.
---------O---------

1646 W. 46th St.

1327 So. 49tb

. Telefonas
[ Cicero 3724

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4615 South Ashland . Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos

CHICAGO, ILL. -

A. A. OLIS 
R A. VASALLE

I (VASILIAUSKAS)
ADVOKATAI

1 S. La Šalie Street,
ujL MjRoom 1701

Tel. Randolph 0331 
anuos nuo 9 ryto iki 5 vak.

IW
Va

Jūsų Patogumui

“Naujienos” turi atso 
vus sekamose vietose

Kridgeport
KNYGYNAS LIETUVA 
3210 So. Ihlsted St.

Marąuette Park
TUBUČIO APTITKA 

2832 \V. 63rd St.

Brighton Park
B. R. PIETKIEVVICZ

MĮSLIŲ KNYGA
Išguldymai ir palyginimai 

tūkstančių mįslių

Jei nori būt mėgiamas drau
gijoje — svečiuose, mokėk daug 
juokingų mįslių ir anekdotų, o 
į tave tuojaus atkreips visi sa
vo domesį ir pamėgs. Mįslių 
knyga neturi sau lygios — tai 
knyga, kurioje rasi prilyginimų 
kiekvienam daiktui: gyvam, ne
gyvam ir pusgyviai.

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negulėjo jumis išgydyti, atšilau 
kyklt pas mane. Mano pilnas Išegzandnavi 
tnas atidengs jūsų tikrų liga ir jei ad apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryl. Ei
kit pas tikrų specialistų, kurie neklaus just] 
kur ir kas jums skauda, bet pate pasakys 

galutino tfiegzaminavimo—kas jume yra

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackson Blvd., netoli State'St. 

Kambarys 1016x 
Imkit elevatorių

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedė- 

hoj nuo 10 rvto iki 1 po pietų
---------O---------

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

Dr. Samucl Kruchevsky persimainęs j
DR. S. KRUSE

DENTISTAS \
1313 S. Halsted St. 8 S. Michigan Avė.
Dienom ut., ketv., sub. pan., ser., pėtn.

Aš praktikuoju per 27 metus ir pa
tenkinau daugeli pacientų. Atsilanky- 
kit j mano oiisa dėl nemokamos egza- 
minacijos ir mandagaus patarnavimo.

CWis 
Vasa

3Ž41 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare______  7 iki 9 vakare
— Utar., Ketv. ir Subatos vak 
le — Pan., Ser. ir Pėtnyčios v

J. P. WAITCHUS

Kaina $1.

Abidvi knygos kartu už $1.50

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. 

Chicago, III.

Kai jums reikės pasiųsti 
nigus Lietuvon, paddoti 
lied” skeliama ar 
“Naujienas“, kreipkitės į arti- kad pačios Naujienos 
miausį atstovą. yra naudingos.

pi- 
'clas s i- 

užsirašyti
Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto,

po

20

BUDAVOJAME

7Z/ŽŽ/ZZ? T YPE

Chicago. III

4SK YOUR FRIENB WHO USES IT

TheNEW

bteDii
I

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningą* ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidi užlai
kymui skyrių.

L

3307 Auburn Avė,
CHICAGO, ILL.

---------O---------

--------- O------

J. F. RADZ1US
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:
3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088 
-o-------

Phone Canal 6222
dr. s. Miežis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Teleforias Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
' 3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

TIK SUGRĮŽUS Iš EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

lietuvis Advokatas
1)27 N. Dearborn St.
/ Room 928
/ Tel. Franklin 4177

Nu* 9 iki 1 — Išėmus Subataa

< 52 E. 107th St.
f Kampas Michigan Ava.
J Tel. Pullman 5951

Jjuo 3 iki 9 vak. ir Subatomis

Naujus namus, dirbame 
cemento ir karpenterių 
Pakeliam senus namus, 
fundamentus, apmurinam 
nius po viena plytų, dedam said- 
vokus. Parduodam ir mainom 

‘namus.

Jokantas Bros. 
4138 Archer Avė.

Lafayette 7G74

muro, 
darbus, 
dedam 
medi-

-F

.......... .... . ' ■'
Lietuvės Akušeres

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenur

Phone 
Hemlock !

Patarnauju 
gimdymo, < 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blanketa ir 
tt. Moterim i j 
merginom pata 
rimai dovanai.

9252
•prie 

duodi.

Akių Gydytojai ___
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ_ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10-12, 1-3, 7-9 

Res.: 2506 Wc«t 69t H S>t., 
Vai. nuo 4 Hci G vai. vakare. 

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

—-0-----

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akiniu

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kanip. 18 St. 2 aukštas 

Pastehčkįt mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 

karo. Nedaliomis nėra skir
tu valandų. Room 8, 

Phone Canal 0523

va-

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tol. Canal 0257

Dr. p. z. zalAtoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
siu^ metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th S't., netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South SJiore 2238 ar Randolph 6800

J^hn Kuchinskas
Lietuvis Advokatas
I 2221 W. 22nd St.
I Arti Leavitt St.
/ Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
Seiedoj ir Pčtnyčioj nuo 9 iki 6

M.

Phone Boulevard\8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 South Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS
1)R. M. T. STRIKOL 

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

atidarė antra ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj BeJski</-Raksčio aptie- 
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedeliomis tik pagal su
tarti.

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1Q28

Rez. 2359 S. Leavitt St.. Canal 2330
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9

Nedėlioj nagai sutarti

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo Z iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedel. nuo 10 ild 12 v. diena 

Phone Midway 2880

Tęlefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 1O iki 12 <li»?nn. 2 iki 3 tm>

7 iki 8 vai. Nedel. nuo 1O iki 12.
Rez. Telepbone I'laza 3202

Rezidencijos Tel. Midwav 5512

Ralph C. Cupler.M.D.
CHIRURGAS 

OAKLEY IR 24th STREET 
Tel. Canal 1713-0241 

Valandos: Pancdeliais ir Ketvergai*
3 iki 8 vai. vak. Utarninkais ir 

Pėtnvčiomis 1 iki 6 v. v

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER
Dentistas

4901 Wrst 14 SI., Cicero, III.
X-Ray ir Ghs

Valandos: 10-12 ryt., 1:30-5 ir 6-9
vai. vak. Seredomis ir Ned. susitarus

Cor.

A. A. SLAKIS
I ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 Wcst Washington Street

Washington and Clark Sts.
Ofiso Tel. Central 2978

, temų Tel. Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
1051 W. Adams Str, Rbom 2117 

/Telcphone Randolph 6727 
Vak^ais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9

I Telcphone Roosevelt 9090 
Nainiu 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
' ADVOKATAS
to. La Šalie St. Koom 730
/Central C390 Vai.
kleucija 6158 S. Taltnan Av
Tel, Prospect 3025

29 J 
Tel.

t TeL Randolph 5130 5131
PAUL M. ADOMAITIS

ADVOKATAS
First National Bank Building 
38 So. Dcarhorn Street

Vai.: 10 rvto iki 4 po pietų 
/Ikarais: 2221 W. 22 Street 

5 iki 8; ser, ir pėtn. 5 iki 6;
Tel. Canal 2552

721

Vai.:
Subatioj 1 iki G

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Ttl. llo'ilev-ird 2300

l es. 6515 So. Rockwell St.
Tal.l R«nuhlifi 4(723



Tarp Chicagos 
Lietuvių

kabina papui Į rankovę ir ima 
tampyti. O pape nū krimst. Mer
gaite pridengia -papūs veidą ir 
verkdama eina šalin.

Aš irgi nelaukiau kas toliau 
atsitiks sn ligoniu. Palikau ji. 
Bet man rėdosi, kad ligoniams, 
sergantiems
riau butų gulėti namie, tai bent 
šeimynai butų mažiau vargo, 
o ir praeiviai nesigraudentų.

Ratilas.

itokia liga,

Marąuette Park
Čia randasi Dukros ligoninė. 

Bet nežinia, ar ji negali sutal
pinti visus ligonius, ar ligoniai 
nespėja pasiekti ją ir suklum-

Ištiri praėjusio sekmadienio 
vaizdelis:

SŪ bloko nuo ligoninės. Vietoj 
pagalvės jam padėta kepurė, o 
blankietą pavaduoja nosine ske
petaitė, kuria pridengtas ligo
nio veidas, kad nel/aderiuotų 
musės.

Ligonis, matyti, susirgęs rim
tai, kadangi nerodo jokio gy
vybės ženklo, tik girdisi krio
kimas, kuris vėliau pasikeičia 
čiauduliu.

šalia ligonio sėdi norse pa- 
vydate pusamžės
tai ligoniui piktai išmetinėja, 
ir kartas-nuo-karto pasirodo 
ašaros ant norsės veido.

Ligonio veidas laikoma pri
dengtas nosine, reiškia, slepia
ma ligos rusi s nuo praeivių.

Pagalios norsė pradeda, tam
pyti ligonį už peties, raginda
ma jį keltis. O kadangi ligonis 
nepajėgia, tai palieka jį vieną. 
Vėliau šteiną kita slaugė, mer
gaitė kokių šešių-septynių me
tų amžiaus.

Pr's’artinusi prie ligonio, ji 
kurį laiką tykiai stovi, paskui 
p’onu balseliu prataria: “Kel
kis, pape”.

O pape nejuda. Mergaitė Įsi-

Žmonos ir Motinos
Reikalingos 
higienos!
VA-JEL yra i 

saugus, ne- 
dalingas, J 
moksli? kas, 
ti.kslus ir pil
niausia uža
kimas. Ra
minantis, gydantis, 
neerzinantis—jus pa- 
sigerėsitefc V A-J E 
Nedažantis, be kvaps
nio, neturi riebumų. 
Reikalaukit VA-JEL. Jūsų aptie- 
kininkas turi jį $1 ir $2 tūbose, 
arba jis gaus ji dėl jus. Pilnos 
instrukcijos yra prie kiekvieno pa
kelio. Del platesnių žinių klaus
kite savo aptiekininką. VA-JEL 
yra gaminamas ir rekomenduoja
mas ALPHA LABORATORY, 325* 
W. Huron St., Chicago, išdirbę jų 
VAN-TISEPTIC, saugių vaginos 
šmirkščiamųjų miltelių. Užsisaky
kite VA-JEL pas savo aptieki- 
n inkai

Cicero
Mirė Tony Matulūnas, 6 me

tų bernaitis, kurį užgavo ir su
žeidė automobilis gatvėje. Vai
kutis mirė Frances Willard li
goninėje. Automobilius užgavo 
vaiką ties namais, kur jo tė
vai gyvena — 1420 So. 49th 
Avenue. Auto draiveris, Cla>- 
rence Dumi, gali būti kaltina
mas antro laipsnio galvažudy- 
ste (manslaughter).

Ekspliozija mokyk 
loj

Sužeisti
Kelly 
Parke

du lietuviai bernaičiai
mokykloj, Brighton

Vakar dieną, 'prieš pietus, 
Kelly Junior High School che
mijos laboratorijos kambary 
tapo sužeisti du lietuviai bei> 
naičiai. Vienas jų — Stanley 
Balicki, 13 metų, gyvenąs 2460- 
West 46 street. Kitas — John 
Bagdonais, 12 melų, gyvenas 
<4^0 So. Whiipple st. Bernai
čiai skubiai nugabenta į šv? 
Kryžiaus ligoninę.

Įvykis pasitaikęs šitaip. Bag
donas dirbęs fejerverką. Balic- 
kis paknybinėjęs medegų, ku
rią Bagdonas buvo sudėjęs fe
jerverkui dirbti. Kilusi eksplio
zija.

Abu vaiku, buvusiu arčiau 
prie ekspliodavusio fejerverko, 
apo sužeisti. Kiti buvusieji kle- 

soje vaikai ir mokytoja užsi- 
nokejo tik išgąsčiu.

PRANEŠIMAS
Norintieji garsintis 

Naujienose prašomi pri
duoti skelbimo kopiją 
ne vėliau kaip iki 6 vai. 
vakaro — kitaip jūsų 
skelbimas negalės būt 
patalpintas rytmetinia
me Naujienų numery. 
N-nų Administratorius

Penktadienis, birž. 6, 1930

Financial 
Finansai-Paskolou

NAUJIENOS, Chicago, III.

kituo-i “Naujienų” Pikniko
V ni- I " 1 • • 1 •

Darbininkai
Ekspliozija išgirsta ir 1 

se mokyklos kambariuose. Vai
kai! skubiai išvesta oran iš tro
besio. Suijudime (pašaukta po
licija. Sunkiausia nukentėjo 
Baliekis. I “Naujienų

Taip aprašo ši Įvykį dien- žemiau išvardyti akmenys: 
rastis “Chica'go Daily News”. .TA. v,. . A. ŽileDienraštis gi ohicago Bve- T .. ..„ i ii J- Valiulisnmg Post saiko, buk sprogu- . XT . ,. v. , - . i . • . „ A. Narbutassi mažiuke bomba, kuri buvu- , .¥.
s r padėta ant lango ir kurią i p q 
ten padėjęs Bagdoniukas. O Ba- ‘ ‘ ll< v<)!llls 
liekis. Hinli. ir taukštelėjęs jg ^įk,s
plaktuku. Deltai to gimusi eks- " '
(pliozija. “Evening Pos‘.” pa- ' * i is
duoda vaikučio vardu ne “Bag- ^t^^i 
Jonas”, bet “Bazedonis”. Eiutkus

Tenka betgi manyti, kad 
“Eveniing Post” žinia yra (per
dėta; kad “Daily Nevvs” apra- r 
šymas atrodo teisingesnis.

Ačiū “Aušreles” 
draugams ir rėmėjas

A. Ambrazevičia
J. Vilis
J. 'Bačiūnus 
Cli. Navickas 
V. Briedis

Personai
Asmenųleško

PA IEŠKAU sesers Marijonos Nar- 
kienės. Meldžiu pranešti kas ją žino
te. Jonas Kepalas, 90-92 Bowery, 
New York Citv, N. Y.

Lošt and Found
Rasta Pamesta

PAMEČIAU Illinois Wrist Watch 
laikrodėlį, balto aukso, seredoj, 
Jone 4, apie puse l>o 5-kių vakare, 
tarp 33-čios ir 35-tos ir Halsted 
gatvių. Už sugrąžinimų duosiu $5 
radybų; duosiu ir daugiau ant pa
reikalavimo. 3437 Emerald Avė. 
Yards 0413.

SKOLINAM PINIGUS 
$100 iki $30,000 

ant. 1-mų, 2-rų ir 3-čių morgičių 
J._ NAMON & CO. 
6755 So* Western Avė.

Tel. Grovebill 1038

Business Chances
Pardavimui Bizniai________

ARSIDUODA grosernė ir bučer- 
ntf, senus biznis, du partneriai bu
dimi negalime sugyventi, turim 

 

parduoti pigiai. Kreipkitės 3701 

 

EĮnerald Avė.

O------

Misceilaneous
TURIU Fordų, galiu pavėžėti 

vienu kartu 15 žmonių piknikan. 
816 W. 33rd PI.

/PARSIDUODA pigiai grosemė ir 
dglicatessen. Geras biznis. Kamba
riai pagyvenimui. Priežastį patirsite 
vietoj. —908 W. 35th Place.

-----O-----

Gerbiamos “'Naujienos” pra
šau leisti man išreikšti padėkas 
žodį visiems tiems, kurie man 
pa (įėjo sutverti ir palaikyti jau
nimo 'draugijėlę “Aušrelę” Ci
cero, III.

i Visų pirma tenka padėkos] 
i žodis gerb. “Naujienoms”, ku

rios tiek daug ir tiek brangios 
vietos davė veltui. Ačiū Drg. 
P. Grigaičiui už prakalbą, gerb. 
Lietuvos konsului p. Antanui 
Kalvaičiui, p. Petrui Sarpaliui 
ir p-lei V. Bigeliutei-mokyto- 
iams, Raudonos Rožės kliubui, 
Lietuvos Kareivių Draugystei, 
Vakarinės žvaigždės Kliubui, 
launimo draugijėlei “Bijune- 
’iui” iš North Sidės už pagel- 
’ ęjimą išpildyt programą metai 
atgal, K. P. Deveikiui, Antanui 
Matuliui, Kazimierui ir Zofijai] 
Skirkains, Stanislovui Stepona
vičiui, Juozapui Danylai, Juo-1 
zajjui Kavaliauskui, Liet. Liuo- 
sybės Namo Bendrovei, Juo
zapui Petraičiui, A. Tarvydui, 
N. Jonikaičiui ir tiems, kuriuos 
gal teko netikėtai pamiršti, vi
siems tėvams ir vaikučiams, ku
rie kokiu nors bildu prisidėjo 
'"r'e “Aušrelės” ugdymo.

Mano gyvenimo ir sveikatos 
reikalai .privertė mane rezig- 
nuot iš atsakomingos “Aušre
lėje” vietos. Bet vieton manęs 
dabar įeina daugiau narių ko-1 
misijon, o iš to 
kad “Aušrelės” 
dar našesnis.

Liiikėda»nas_ 
“(Aušrelei 
ties” 
tariu — Ačiū!

Su pagarba,
Juozas Kuzmickias-Uktveris, 

1218 So. 48 C t., Cicero.
. Dabartinė komisija susideda 

iš Kazimiero ir Zofijos Skir
tų, Leonardo Adinto ir Anta
no Matulio.

J. Kaulinas
T. Bypkcvičius
V. Mišei'ka

A. Garbukas
Sknrkis
Ascilla
A. Vilione
V. Maukus
Algirdas (Mickevičius
B. Namajuška 
šmotelis Jr. I 
šmotelienė 
Dargiene 
Pučk orione
Jurkčis
P. Miller
K. čepukas

Visų aukščiau išvardytų 
menų prąšome birželio 8 d. apie 
9 vai. ryto atvykti Į Černau- 
;ko daržą.

PRANEŠIMAI

as-

Kas turite išnuomavimui kambarių?
Birželio 16 iki 21 įvyksta SLA. 

Seimas. Suvažiuos daug delegatų iš 
įvairių vietų, kurie pageidauja ap
sistoti pas privačius žmones. Todėl 
kas turite kambarių išnuomavimui, 
prašomi pranešti tuojaus seimo 
renginio komisijai 3236 S. Halsted 
St., tel. Cahimet 3277.

galima spręsti 
veikimas 1)US

ir 
klo- 

ir darbuotės, dar kartą,

komisijai 
kubgeriausios

S. L. A. 36-to Seimo

ži

(Prie pat Halsted St.\

O>

______________________

švieži valgiai ir visi patogumai. 
Daržas dėl piknikų ir išvažiavimų

Road 5 arba Road 6 iki Fox Ri- 
ver nuo ten Road 22, 5 mylios 

tarpe St. Charles ir Elgin.

A. A. NORKUS, Sav.

750 W. 31 St.

DELEGATAMS
PUIKI VALGYKLA

Gaukite 
sau gražų 

išgaubtą Uzboną 
DYKAI

PRIEŠ SUBATĄ, BIRŽELIO U D. 
Pasiūlymas užsibaigia subatos vidurnakti. 
3 ai yra jūsų paskutinė proga gauti šiuos 
gražius uzbonus kaipo dovaną su kiekvie
nom 2 blėkinėm VVENNERSTEN’S Paten
tuoto Proceso Malthop arba su VVENNER
STEN’S Hop Flavored Malt. Nepraleiskite 
šių vertingų premijų—užsisakykit šiandie

WENNERSTEN’S
Tikri apyniai riebiame molte 
VVENNERSTEN’S Malthop 
yra tikrus moltas ir apyniai, 
sumaišyti musų patentuotu 
procesu dr susendinti blėkinėj. 
Jis turi pilną apynių skonį— 
yra daromas tuo pačiu budu 
nuo 1896 m.—kadangi jis yra 
patentuotas, jis negali būti 
pamėgdžiojanias.
VVENNERSTEN’S Hop Fla
vored Malt yra kokybes pro
duktas. Dirbtas pagerintu pro

cesu. kuris suteikia skonį, ku
ris tiktai yra antras po 

VVENNERSTEN’S Malthop. 
Jeigu jūsų pardavėjas negali 

jus aprūpinti, šaukite
Henning Wennersten Incorporated

Mes gaminame gardžius lietuviš
kus valgius: barščius, kopūstus, 
virtienius, keptas žąsis, paršiu
kus, viščiukus. Visi valgiai švie- 

ir sveiki. Mandagus patar
navimas.

UNIVERSAL 
RESTAURANT

tikro

ATVAŽIUOKITE 
ANT VAKACIJŲ 
Maudynės, žuvavi- 

mas, laivukai ir kito
kį sportai.

U/ENNERSTEN’C
< < onlyMaltExtr<3ct with RealHopsinitf^J

COLMAN GROVE
JUOZAS MOLIS

__________

West I’ullman. SLA. 55 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks suka
tos vakare, birželio 7 d., West Pūli
niai! Park svet. Turime apkalbėti 
keletu gana svarbai reikalų, todėl 
nariai malonėkitė 'skaitlingai atsi
lankyti. —K. Statkus, sekr.

Draugystė Lietiivos Vėliava Ame
rikoje No, 1 laikys pusmetinį su- 
surinkimų birželio 8 d., 1 vai. po 
piet, A. Ciesnos svet., 4501 S. Pau
lina St. Draugai ir draugės malo
nėkite atsilankyti, nes susirinkimų 
nebus per 3 mėnesius, tad užsimo- 
kėkit likusius mokesnius; susirgęs 
per tų 
duosite

laikų busite apžiūrėti, jeigu 
žinoti sekretoriui.

J. Dabulski, sekr.

178 kp. susirinkimas įvyksSLA
birželio 8 d., 1 vai. po pietų, po 
No. 3234 W. 1114h St., Mikšio svet. 
Po susirinkimo įvyks prakalbos. 
Visi nariai kviečiami atsilankyti į 
susirinkimą, ir kiti vietiniai lietu
viai, kurie dar nepriklauso prie 
SLA, atsilankykit į šį susirinkimų, 
o čia galėsite, įstoti į 178 kuopų.

Valdyba.

SKINITCHING ENDS
■vfien aoolhlnfį Zomo fs uaodl

Right from the firųt touch, antiseptic^ 
healing Žemo takes the itening. 
misery out of mosųuito bites, rashes, 
and many other skin afflictions. Try 
it also for itęhing, peeling toes. 
Bathers and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for relief from 
sunburn. Douse it on ivy-poisoning. 
Pimples and dandruff fade when safe, 
antiseptic Žemo is applied. It in- 
stantly eases razor-smart. Always 
have Žemo nearby wherever vou go. 

’Any druggist. 35c, 60c, $1.00.

CLASSIFIED ADSi

Baby Chicks
Vištukai

VIŠTUKAI r
ŠIAURINIO ILLINOIS DI

DŽIAUSI VIŠTUKŲ PERIN- 
TOJAI. Kasdien išperina 50,000 
vištukų. Kainos nuo $8 iki $12 
už šimtą. 25 svarai lesalo dy
kai 
kų.

su kiekvienu šimtu vištų-

FOX RIVER
HATCHERY

63 S. Grove Ave.„
ELGIN

Telefonai Elgin 1537-5140

Business Service 
..........Biznio

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoru o j am

8147 S. Halsted St.
Victory 7261, Res. Hemlock 1292

-------O——

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGAS vyras su liudiji
mais. Pastovi vieta. Atsišaukite 
tarp 9 ir 12 vai. dienų. V. D. Sig- 
nopile & Co., Room 925, 1 No. La 
Šalie St.

PARDAVIMUI pigiai Malt-Hops 
znis. 7013 S. VVestern Avė.

i --------0--------

REIKALINGAS senyvas žmogus 
prie hotelio darbo. Atsišaukite 477 
Deming Place. Reikia važiuoti iki 
2500 North Halsted gatve.

BARDAVIMUI Fancy Goods san
krova S. W. miesto daly. Puiki sve- 
timkalbių prekyba, geras biznis; 
tfansferinis kampas. Turiu parduo
ti) iš priežasties ligos. Kreipkitės ad
resu: 1438 S. Kedvale Avė., tel. 
Eawndale 5425.
( —o-----

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

Perkraustom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto i 
miestų. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St. *
CHICAGO 

-------O-------

v 10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBA 
ČONSUMERS Stogu Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. 
skaitliavimas. 
riausi darbų mieste. 

-------O—

Fumiture & Fixtures
Rakandai-įtaisai

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekvienas, ypačiai jaunos vedusios poros, 

esate kviečiamos pasinaudoti musų pasiūly
mu. Mes nupirksime jums rakandus tiesiai 
16 dirbtuvės už sutaupimą mažiausia 

50% cash pamatu
Jokie užsakymas nėra per mažas, ar per 

didelis — nuo mažo stalelio iki visų 10 
kamb. apartmento rakandų. Saukite Šiandie. 
Mes nuveilme jus pas fabrikantus. Mes tu
rimo ryžius su visomis geriausiomis kompa
nijomis Chicagoje. šaukte Columbus 0467, 
M R. WELLS dėl platesnių žinių.

----—n- - - ...

| PARDAVIMUI grosemė pigiai, 
eroje apielinkėje, geras biznis, 
riežastis — nesutikimas. 3336 So. 
owe Avė.

PARDAVIMUI nedidelė grosernė 
ir medinis 2 fintų namas. Arba mat

ysiu ant kito namo arba loto.n 
Fhone Virginia 0491.

PARDAVIMUI pigiai grosernė ir 
licatessen, 7 kambariai dėl pagy

li
d
v mimo, kartu su rakandais, reiid 
Mj5 į mėnesį. 3827 Emerald Avė.

Dykai ap- 
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8468.
FRIZAY seklyčios setas, riešuto 

m. valgomojo kamb. setas, kaurai, 3 
lempos ir viskas kitas, turi būti 
parduoti prieš subatos vidurnakti. 
Roberts, 3040 W. 62nd St.

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios

B. PEL
2300 VV. Chicag

es»
HOWICZ,

ve. Brunswick 7187

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
stičeris; mašinos gerame stovyje. 
Važiuoju į Lietuva. Parduosiu pigiai.

4534 So. Califomia Avė.

1 Farms For Sale
j Ūkiai Pardavimui
PARDAVIMUI 40 akrų farma Onc- 
fi paviete, Wisconsino valstijoj, 

yra geras 
iškas. Du blokai nuo mokyklos, 
a i na $600.

A. METKE, 
3608 VV. 66th Place

c
2) akrų išdirbtos, likusi yra 
n
K

MES pastatome garažius, porčius, 
remodeliuojame, suvedame plumbin- 
gą- ir apšildymų. Jus nusistebėsite 
musų žemomis kainomis, kurias mes 
galime pasiūlyti. $5 įmokėti, 2 metai 
išsimokėti. Pašaukite mus pirmiausia 
Mr. Bartunek, 5500 Norwood Park 
Avė. (N. W. Highway) Tel. Avenue 
8600, Atdąra nuo 7 v. ryto iki 7 
vai. vak.

PARSIDUODA restauranto fix- 
tures, visi sykiu arba skyrium. 
Kas norėtų, galėtų ir ant vietos 
biznį varyti. 1715 S. Ganai St.

o

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

LYON HEALY PIANAS—mažas, 
$35; taipgi senas Klotz vokiškas 
smuikas, geras tonas. $18. Stora- 
džius. 3022 VV. Madison St., Foley.

Namų Remodeliavimas
Gražiai, porčiai, pamatai, sankrovų 

priežiai, kambariai bungalow 
koše, stogų dengimas.

SUTAUPINKITE PINIGUS 
PAŠAUKDAMI MUS 

Garažai ntio $145. 
Uždaryti porčiai nuo $50.

Visa darbų galima padaryti su 
įmokėjimu. Likusius mažais mėne
siniais išmokėjimais.
Ateikite, rašykite ar telefonuoKite

Zeleznik Const. Co.
5201 W. Grand Avė. 
Tel. Berkshire 1821. 

Vakarais Capitol 1442.
Atdara nuo 7 vai. ryto iki 7 v. vak.

Financial
Finansai-Paskolos

viš-

$5

Paskolos suteikiama į vienų dienų 
2-RI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
8804 So. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716
■■■■- ■ o-..... —

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesini- 
mis mokestines.

Mes taipjau perkame morgifitu 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marshfield Ava.

b

PASKOLINSIM nuo $50 iki $800 
už 2% nuošimčio ir lengvais 
kėjimais. 
valandas.

Paskolas suteikiam i 
Be jokio komiso.

S. OSGOOD
West Division Street 

“Upstairs”
Telephone Armitage 1199

2231

Automobiles
FORDAI—-DIDŽIAUSIOS CHI

CAGOJ TĖS 
TEISINGAI GARSINAMOS 

$20 JMČKfiTI
1930 Roadster; vėliausis ...........
1930 Tudor; vėliausis ............ ...
1929 Sport Coupe; važiuota tik 

1,900 mylių ...........................
1929 Town Sėd. Murray body, 

važiuota tik 2,100 mylių ....
1929 Sedanai ir Coupes ......... ...
1929 Roadster, nulenkiamas sti

klas ......................................
90 dienų naujo karo raštiška 

garantija
M. J. KELLY, 4445 W. Madison

$495
$550

$350

$595
$335

$385

GERI vartoti automobiliai 
nuo $75.00 ir augš. Mes gali
me parduoti jums karą be jo
kio įmokėjimo.

1633 Milwaukee Avė.

PRANEŠIMAS
X

Automobilių pirkėjams ir 
savininkams

Pirm pirkimo naujo karo, širdin
gai prašau atsilankyti ir pamatyti 
naujus 1980 NASH automobilius su 
vėliausios mados automatiškais įtai
symais, sport Royal tekiniais ir ki
tais ištobulinimais, kokius tiktai 
NASH taip gali įrengti už tokias 
prieinamas kainas.
BALZEKAS MOTOR SALES 

4030 Archer Avė.
Lafayette 2082

$265 
$575 
375

išmo-
24

PINIGAI
$300 .Mes skolinanti nuo $50 iki 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra

3804 S. Kedzie Avė.

SKOLINKIS IŠMINTINGAI
Paskolos ant automobilių bile su

moje; notos refinansuojamos; griež
tai privatiŠkai; nereikia indorsuoto- 
jų; žemiausios ra tos; pribusime ant 
pašaukimo.

MAJESTIC INVESTMENT 
CORPORATION

105 W.\ Monroe St., 
tel. Randolph 4364

S. Cicero Avė., 
Rockivell 2000

tel.
2139

tel.0

DIDELIS PAAUKOJIMO 
IŠPARDAVIMAS

Ford Sport Coupe ..................
Studebaker Com. ’29 sedan ...
Studc. Com. 28 Vict. Coupe .
Studebaker Dictator ’28 sedan 425

Tai yra tik keli iš daugelio kitų 
išdirbysčių garantuotų vartotų ka
rų, kuriuos mes turime šiame iš
pardavime už dar didesnio bargeno 
kainas.

Independence Auto Sales Co., 
3806-10 W. Roosevelt Rd.

Tel. Van Buren 3203

For Rent
RENDAI-garadžius, gera vieta dėl 

taisymo ir maliavojimo, taipgi dėl 
t rokų; garu apšildomas. 4459 So. 
Halsted St. Phone Yards 7495.

RENDAI 4 kambarių fiatas. iš 
fronto, kampinis; yra maudynė ir 
elektra. Kaina $19. 1125 W. 31 St.

Furnished Rooms
PAVIENI moteris ieško kamba

rių pas flatų dženitorių. Rašykite: 
Naujienų skyrius, 3210 S. Halsted 
St. Box 73.

PASIRENDUOJA po 2, 3 ir pa
vieni kambariai apartment hotely- 
ie, nuo $4 ir aukščiau 477 VVest 
Deming Place, 1 blokas nuo Lin
coln Parko.

Real Estate For Sale

~Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na- 

nus, lotus, farmas, biznius visokios 
ri Sies. Njpra skirtumo apielinkės ir 
k ir yra ar kas yra. Perkam notas. 
2i id mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
irortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

(’ASIULYKIT SAVO SĄLYGAS
5 kambarių Ispaniška bungalovv, 

5( pėdų lotas, pagerinimai sudėti, 
išimus gatvę. Turi būti parduota 

o jaus. Savininkas turi keblumų. 
,500. I
Medinis namas, Jotas 81x125. 

$5,000.
5 kambarių bungalow, furnasu ap- 
doma, lotas 50x185. $8,250.
Visiškai nauja mūrinė 6 kamba- 
h bungalow, miegamieji porčiai, 
rštu vandeniu šildoma. 50 pėdų 
»s. $9,500.

J. H. SCHAFFER
803 Ridge Avė., Willmette, III.

Tel. Willmette 364

ti
$^

ši

ril 
ki io

BARGENAI
1) 4 kambarių gričiutė. Lotas 

30x125, suros ir vanduo įvesti, šali- 
tikiai sudėti, gatvė ištaisyta, kaina 
$2,500, įmokėti $500, kitus lengvais 
iąmokėjimais, randasi apie 71 ir 
Ąlbany.

12) Medinis namelis 2 fl. po 4 
k/imb. ant postų, parsiduoda už 

1,500, reikalinga pataisyti, randasi 
•ie 47 ir Rockwell.
3) 5 kambarių medinė cottage ir 
kamb. beismonte, konkrit pamatas, 
mentuotas beismontas, puikus stik

liniai porčiai, gražus kiemas,, šviesus 
s visų pusių. Senas, bet gerai už
akytas ir atnaujintas. Kaina 
h,500, gal kiek ir mažiau. Ran
dasi prie 67 ir Racine Avė.
[ 4) Turiu keletą namų, rezidencijų 
iistrikte, bet su bizniais ir viso

kių kitų.
/ V. MISZEIKA

1789 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

3

cl

L

3 APABTMENTŲ po 6 kumba- 
r us, 6 klozetai, 2 metų senumo, 

argenas 3 karų mūrinis garažas.E argenas 3 karų mūrinis garažas. 
7106 S. Marshfield Av. Tel. Triangle 
6 “92.

EXTRA BIRŽELIO (JUNE) 
BARGENAI 

IARDAVIMAI ir MAINAI. Turime 
5 bučernes ir grosemes, visos gero- 
s* apielinkėse ir biznius daro gerus. 
Fandasi South Side, Cicero. Turime 
i:1 daugiau visokių biznių—Hard- 
v are Stores, Dry Goods Stores — ir 
visokių namų, šimtus mainų.

Norintiems biznio ar namo, mai- 
ryti, parduot, kreipkitės pas mus. 
1 les tikimės, kad busite patenkinti 
r lusų patarnavimu. 
T irma: 
I AŲL M. SMITH 
{425 So. Fairfield

Tel. Lafayette 0455

Matykite mus

and COMPANY
Avė. Chicago.

............... —t-. . . i
f KAMBARIŲ mūrinis bungaloiv, 
nainyfiiu ant biznio. Informacijas 
galima gauti adresu 2608 W. 47 St.

PARSIDUODA mūrinis namas vė
liausios mados, 2 po 5 kambarius, 
karštu vandeniu Šildoma. 2 boilc 
iiai, miegamieji porčiai, 2 karu ga- 
inžas, gatvė cementuota ir išmokė 
ta, gera transportacija. Parsiduoda 
; u nuostoliu, savininkui reikalingi 
pinigai arba priimsiu į mainu ma 
; i) namukų, lotų ar gerus niorgi- 
(ius kaipo pirmų dalį įmokčjimo. 
Galima matyli visada.

3243 N. Narragansett

ų namuką, lotą ar gerus moigi 
pirmų dalį įniokčjiino.


