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Kantoniečiai Paėmę 
Pukovo Miestą

A     - —

Francijos veteranai prieš 
karo skalų mokėjimą

Britų konservatorių spauda 
pateisina kratą sovietų 

prekybos misijoj
Kantoniečiy kariuomenė 

paėmė Pukovą
Išguitos šiaurės militaristų jė

gos pasitraukė į čučau

437 No. 116

16. 
kad 
ka-

ŠANCHAJUS, Kinai, geg.
— Iš Nankino praneša, 
pietų Kinų (kantonieėių) 
riuomenė paėmus Pukovo mie
stą, esantį šiauriniame Jangtse 
upės krante, prieš Nankiną.

Šiaurės Kinų kariuomenė be 
kovos pasitraukus iš Pukovo į 
čučau.

Iš Hankovo praneša, kad ten 
pn gabenta daug sužeistų ka
reivių iš Hcnano fronto. Pir
mesni pranešimai skelbė, kad 
gen. Feng Juhsianas, kuris 
yra susidėjęs su hankoviečiais, 
paėmęs Honanfu, Hohano pro
vincijos sostinę.

Stiprus žemės drebėji 
mas Jugoslavijoj

B ELG RA 1) A S, J u goslu v,l J n, 
geg. 16. — Vakar rytą Belgra
de ir kitose Jugoslavijos vieto
se buvo jausti trys stiprus že
mės supurtymai. Namai ėmė 
siūbuoti, kai kurių trobų kor- 
nizai nugriuvo, bet didesnės ža
los regis nebuvo niekur pada
ryta. Kiek žinia, žmonių irgi 
niekas nenukentėjo.

Pradėjo Herkulaneum 
miesto atkasimo 

darbus
16. — 

pradėti 
miesto 

Atkasimo

KĖSINA, Italija, geg. 
šiandie tapo formaliai 
senovės Herkulaneum 
atkasimo darbai,
darbams pradėti atvyko kara
lius Viktoras Emanuelis.

[Herkulaneum miestas, neto
li nuo Neapolio, buvo Vezuvi
jaus ugniakalnio išsiveržimų 
užbertas 79 metais Kristui gi
mus.]

12,000 daktarų dalyvau
ja metinėj konvencijoj

VVASHINGTONAS, geg. 16. 
— šiandie čia prasidėjo septy- 
nesdešimt aštunta metine A- 

• merikos Medicinos Draugijos 
(American Medical Associa- 
tion) konvencija. Suvažiavime 
dalyvauja apie dvylika tūks
tančių gydytojų iš visų Jungti
nių Valstijų dalių. Prezidentas 
Coolidge rytoj laikys sveikina
mąją kalbą. Konvencija tęsis 
penkias dienas.

Prancūzų veteranai prie
šinas skolų mokėjimui

Skola Amerikai tai tik bendrai 
kariauto karo lėšų Amerikos 
dalis

CLERMONT FERRAND, 
Franci ja, geg. 16. - Naciona
linė kovotojų Sąjunga laiko
mame čia savo suvažiavime 
priėmė rezoliuciją, kad už gau
tas iš Jungtinėj Valstijų karo 
reikmenis Francija sumokėtų 
Amerikai 407 milioniis dolerių, 
bet nemokėtu jokių “politinių 
skolų”. Pasak delegatų, taria
ma skola tai esanti Amerikos 
dalis bendrai kariauto karo lė
šų.

30 Meksikos indėnuV 
maištininku suimta

TUCSON, Ariz., geg. 16.
Trisdešimt Jaki indėnų, kurie, 
federalinės Meksikos karino 
menės genam.i, peržengė sieną 
į Jungtines Valstijas, tapo su
imti ir uždaryti Pima kauntės 
kalėjime. Vietos Vyriausybė 
dabar laukia iš VVashingtono 
instrukcijų, ką su jais daryti.

10 angliakasių sužeisti 
narvui nukritus 600 

pėdų žemyn

SCRANTCN, P 
Dickspn 

Scrantono, ši rytą 
kams leidžiantis

16, 
nuo

geg.
City, netoli 

darbinin- 
į Scranton

Coal kompanijos Johnsono ka
syklas, nutruko narvas ir nu
krito 600 pėdų žemyn į šafto 
dugną. Dešimt angliakasių bu
vo ] 
tieji vis tik sugebėjo pasišalin
ti iš narvo anksčiau, no 
ant jo nukrito nutrukęs 
l>ėdų kabelis ir narvą 
sutriuškino.
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šiame vežime buvo vežam as šienas. Bet prohibicijos ag entai apžiurėjo vežimą su pa 
gelba k-spindulių (X-rays) ir rado šiene 25 keistis degtinės. Tai atsitiko netoli nuo Los 
Angeles, Calif.

Del kratos soviety pro 
kybos įstaigoj Londone

’olicija radus dokumentų, pa
rodančių bolševikų konspira
cijas prieš Angliją

16.LONDONAS, 
Kai kdrie Baldwino valdžią 
mią konservatorių laikiaščiai 
sakosi sužinoję, kad nors svar- 
I aus Britų valstybės dokumen
to, apie kurį buvo manoma, 
kad jis e>;ąs paslėptas sovietų 
prekyix)s delegatujo« bute» ne
rasta, vis dei to kiti rasti ir 
suimti dokumentai pilnai pa
teisiną policijos įsiveržimą į 
sovietų įstaigą ir padarymą jo
je kratos. Tarp kitų esą Fasta 
dokumentų parodančių, kad 
sovietų valdžia vedus konspira
ciją prieš Angliją; rastas sąra
šas britų ir svetimšalių agen
tų, veikusių Maskvos naudai ir 
gaudavusių iš Ai skvos pinigu,
etc.

‘‘Minties nusigin
klavimas4’

re-

Vėl ima nagan “karalių 
Benjaminą”

Mich i gan o valstija kaltina jj 
dėl nemoralumo ir nori jo 
“Dovido Namų” koloniją lik
viduoti

ST. JOSEPII, Mich., geg. 16. 
-r- šiandie čia vėl prasidėjo by
la prieš “karalių Benjaminą” 
Pųrneilį, ‘llouse of David Is- 
raelite” kolonijos Benton Har- 
bore valdovą.

Bylą prieš JĮ veda Michiga
no valstija, kaitindama “kara
lių Benjaminą” dėl nemoralu
mo ir norėdama Įrodyti, kad 
visas Dovido Namų kultas esąs 
nemoralumo kultas. Valstijos 
gynėjas siekias tą koloniją vi
sai išnaikinti kaip nedorybės 
lizdą.

“Karalius Benjaminas” yra 
jau 69 metų amžiaus senis, 
paliegęs ir nesveikas.

Britų moterys reikalauja 
gimdymų kontrolės

Greitojo Kanados trauki 
nio katastrofa

Pabaltijo miestu atstovų 
suvažiavimas

Trys traukinio tarnautojai už
mušti, 22 asmenys

BLACKPOOIj, Anglija, geg. 
16. Moterų. organizacija 
V’oomen’s National Libėrai Fe- 
deration savo suvažiavime priė
mė rezoliuciją, kurią jos rei
kalauja teisės kontroliuoti gim
dymus. Delegatės, kurios at
stovauja šimtams tūkstančių
moterų Anglijoj, sako, kad pa
ti vyriausybė turinti teikti pa
mokymų gimdymams kontro
liuoti. Tų pamokymų y pat i n- ko vakar netoli nuo 
gai reikalingos esą darbininkų stoties, 
moterys, 
specialistai gydytojui 
šiai neprieinami.

sužeisti

POltT ARTHUR, 
geg. 16. — Canadian 
geležinkelio VVinnipeg-Monlreal 
ekspresiniam traukiniui susi
kūlus, trys traukinio tarnauto
jai buvo užmušti, o 22 kiti as
menys buvo sužeisti, kai kurie 
jų pavojingai. Nelaimė atsiti- 

i Nipigon 
Katastrofos priežastis 

kurioms dėl neturto buvo žemės ir uolų nuo kalno 
dažniau- nuslinkimas ir užbėrimas gele

žinkelio. '

Ontario,
Pacific

KAUNAS, geg. 2. — Pasku
tiniame miesto tarybos posėdy
je buvo išrinkti penki nariai j 
Rygoj šaukiamą trijų valsty
bių, Lietuvos, Latvijos it 
Estijos, miestų atstovų suvr- 
žiaVimą, kursai bus gegužės 25 
—27 dienose. Išrinkti šie asme
nys: Nekvedavičius, Šatas, BitA 
linis, Mikuličas ir šlapoberkir.

Nuteisė žmogžudžius

Nušmutijo o advokatus
ant 78,000 dolerių

NEW YORKAS, geg. 16. — 
Policija areštavo buklų priga
viką, James Brisbo, 27 metų 
amžiaus. Areštuotasis prisipa
žino, kad per pastarus trejus 
metus jis kas savaitė gauda
vęs iš advokatų po 500 dole
rių, pripasakodamas jiems, kad 
esąs neva karo veteranas, irNEW YORKAS, geg. 16. —

Stanford universiteto preziden- kad jam pareina gaut iš vetera 
las Dr. Wilbur, kurs yra Insti
tute of Pacific Relations drau
gijos pirmininkas, praneša, 
kad ateinančio liepos mėn. 15- 
19 dienomis Honolulu’j įvyks 
Pacifiko (Ramiojo vandenyno) 
kraštų piliečių suvažiiavimas,

nų biuro dar 4,000 
Tuo budu jis prigavęs 
tus bendrai ant 78,000

dolerių, 
advoka- 
dolerių.

Amerikos Legionas už
ėmęs Ku-Kluxų vietų

Latvių fašistes byla

>Už seimo įžeidimą gavo 2 mė
nesiu kalėti

KAUNAS, geg. 2. [I.ž].
Latvijos teismas Vulmierojc 

(šiomis dienomis nagrinėjo fa- 
Išistų nącionalistų klubo nario.
Emos Lazdin, I 
kaltinama dėl įžeidimo .Latvi
jos vyriausybės, ir seimo.

Prieš keletą mėnesių Ema 
Lazdin vienoje savo kalbų na
cionalistų klutbe pavadino seimą 
“žulikų gauja.” Teisme ji pa
kartojo tuos pačius išsireiški
mus ir pareiškė, kad 
neatsisako.

KAUNAS, LalandŽib 23 
d. Vyr. Tribunolas nagrinėjo 
Jono Da.br ūko, Viktoro Kvedc- 
ro ir Antano Gutkausko byla; 
jie visi buvo kaltinami dei pil. 
Aleksevičiaus ir Revinsko nu
žudymo. Pernai metais po šv. 
Jurgio, Vilkiniškių kaime, 
Leipalingio vaisė., Seinų apsk. 
ūkininkas Alekscvičius, tur
tingas amerikonas, 
plėšikų užpultas jo 
žiauriai nužudytas.

byla. .Ii l>uvo|davi,liai lodv- kad
i • a ii,«.i

buvo trijų 
namuose ir

Tardymo 
piktadariai 
su pi austę, 

duotas

nuo j ir

pavojingai sužeisti. Sužeis- j kurio tikslas busiąs apsvarsty-
. _ -- T < • A 4 J. ? . .   • ______* . 9 9ti “minties, nusiginklavimą

kaiq>
700 

visai

3 asmenys žuvo autui 
nukritus i upę

GLENVVOOD, Springs, Colo., 
geg. 16. — Automobiliui iš
trukus iš siauro vieškelio ir 
nukritus į Colorado upę prigė
rė trys asmenys: vienas vyras 
vardu Nelson, moteriškė Mrs. 
Jos. Maloney ir jos 9 metų su-’ 
pus.

Du Amerikos kariai už
mušti Nikaraguoj

M A NAGU A, Nikaragua, geg. 
16. — La Paže, netoli nuo Le
ono, susikirtime su liberalų 
kareiviais buvo užmušti Jungt. 
Vąlstijų laivyno oficieras Bu- 
chanan ir eilinis Jackson.

KATASTROFINGA AUTOMO
BILIŲ KOLIZIJA

KALAMAZOO, Mich., geg. 
... . .. , .y . 16. — Automobilių kolizijojV1S| jie buvę >š Chicugos. Jamfcs Hllnter- 88 m buvo už. 

_ įmuštas, o J. E. VVilder iš Bat-
Jau 91 angliakasio ku- Ie Creėk pavojingai sužeistas, 
nas išimtas iš kasyklŲ Kolizija įvyko per smarkų lie-

Filipiniečių maištas mili
cijos patremptas

I e

467 maištininkai ir pamišėlio 
“imperatoriaus” sargyba su
imti

MANILA, Filipinai, geg. 16. 
— Iš Uoilo, svarbiausio Panay 
salos miesto, praneša, kad 
“imperatoriaus” Floro Entren
cherado sekėjų maištas Occi
dental Negros provincijoj ta
pęs milicijos patremptas. 467 
maištininkai tapę suimti. Taip
jau suimti penkiasdešimt ašr 
tuoni Entrencherado ginkluok 
tos sargy bis nariai, kurie ban
dę neleisti suimti ir į pamišė
lių Įstaigą pasiųsti pamišėliu 
pripažintą patį “imperatorių” 
Entrencherado.

Pilniausias Ispanijos- 
italijos sutarimas

ROMA, Italija, geg. 16. —• 
Vinaza, Ispanijos ambasado
rius Romoj, pasakęs Giomalc 
d’Italia atstovui, kad tarp Is
panijos ir Italijos įvykęs pil
niausias ir visiškas sutarimas 
tiek visomis Europos problemo
mis, tiek ne Europos problemo
mis,' kuriomis abidvi valstybės 
esančios suinteresuotos.

Už netikrų pinigų plati 
nimų 6 metai kalėjimo

KAUNAS. — Šių metų ba
landžio 23 d. Vyriausias Tribu
nolas nagrinėjo^ bylą Antano 
Drunzeleto ir Bron. Doliučio, 
kurie buvo kaltinami, kad 
Kražiuose platino netikrus po 
5 litus banknotus. Teisiamieji 
kaltais prisipažino ir prašė su
mažinti bausmę. Vyr. 
las pastarųjų skundą 
ir Apygardos Teis P’o 
mą patvirtino.

Tribuno- 
atmetė 

sprendi-

Iškritęs revolveris nu 
šovė Legiono viršilą

NEW YORKAS, geg. 16. — 
Savo išleistame pranešime The 
American Civil Liberties Union 
sako, kad šiandie Jungtinėse 
Valstijose veikliausiu netole
rancijos ir represijų faktorium 
vietoj Kiu-Klus-Klano patapęs 
Amerikos Legionas. Per praei
tus metus atsitikę daug pasi
kėsinimų prieš žodžio laisvę, ir 
tardymai visur parodę, kad tai 
buvę vaisiai propagandos, ei
nančios iš karo departamento, 
Amerikos Legiono ir kitų “pat- 
riotpirklių” draugijų.

£QRaS

Teismas nuteisė ją 
mėnesius. Kol kas ji 
va, nes Įnešė 
rublių užstato.

kalėti du 
liko lais- 

100 tūkstančių

Mažne žuvo 8 žmonės 
hidroplanui apvirtus
MEKSIKOS MIESTAS, geg. 

16. — Fronteroj, Tabasco val
stijoj, vakar /mažne prigėrė 
šeši pasažieiiai ir du pilotai, 
kai besileisdamas į vandenį 
hidro-aėroplanas apvirto. Pasa- 
žieriams pavyko išlįsti iš kabi
nos pro langus. o atplauku
sios nuo kranto valtys išgraibė 
juos iš vandens. Hidro-aeropla- 
nrs grįžo iš pirmos savo kelio
nes į Progresso?

• Aleksevičių peiliais 
o jo piemeniui 
smūgis galvon, kad tam sme
genys ištiško. Taip pat buvo 
primušta ir Aleksevičiutė.

Mariampolės apygardos teis
mas šiems galvažudžiams bu
vo davęs iki gyvos galvos ga

ilėjimo. Vyr. Tribunolas išžhi- 
Irėjęs bylą šios baisios žmog- 
žudybės nusprendė: Joną Pab
ruką ir Viktorą Kvederą nu
bausti iki gyvos galvos sunkių
jų darbų galėjimu, o Antaną 
Rutkauską išteisinti.

toks

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

ST. LOBIS, Mo., geg. 16. — 
Vietos viešbuty 
nušautas Donald 
American. Legion 
partamento
Iškritęs šerifui Cunane iš dėk
lo revolveris išsišovė ir kulip- 
ka kliuvo Bestu i.

netyčia buvo 
Best, buvęs 
Illinois de- 

komanduotojas.

Francijos prezidento 
vizitas Londonui

LONDONAS, geg. 16. — 
šiandie į Londoną atvyko su 
vizitu Francijos prezidentas 
Doumergue.

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

yl. NAUJIENOS duodą geriausią patarnavimą pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas Jeina i patarnavimų.

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

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

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

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

Chicagai ir- apielinkei federa
cinis oro biuras šiai dienai pra- 

NUSIŽUDĖ ŠOK^S Iš KA- "aiiauja:

TEDROS BOKŠTO I Didėjąs debesiuotumas; apie 
MILANAS, Italija, ’geg. 16. vakarą gali būt lietaus; Šiltėja; 

- Ypatingu bildu vakar nusi- vidutinis mAinąsis vėjas.
Vakar temperatūros 

tarp 43° ir 53 * F.
šiandie sauiė teka (1:28, lei-

tų. BRIEDŽIAI ALASKOJE
S’AMlMOb'NT, W. Va., «eg. 

16. — Iš New England Fuel 
and Transportation kompani
jos Everettsvilles kasyklų, kur 
balandžio 30 dieną įvyko baisi — 
ekspliozija, šiandie išimta dar (žudė čia vienas 73 metų am-' 
vieno ngliakasio kūnas. Tuo žiaus senis. Įlipę® > į katedros 

policijai, badu iki šiol surasta ir į pa-1 bokšto viršūnę jis iš ten šoko 
kad vagys išsinešę jo valizaitę viržių išnešią 91 žuvusių toje (žemėn ir ištiško. Spėja, kad 
su briliantai?, vertės 
dolerių.

PAVOGĖ $60,000 BRILIANTŲ

WASHINGTONAS, geg. 16. 
—- Graznų prekininkas Adam 
P. Amold pranešė

Spėja, kad

buvo

60,000 katastrofoje darbininkų kūnas.' nusižudė jis dėl pairusios svei-'džiasi 8:04. Mėnuo teka 9:04
Pasigendama dar šešių. katos. i valandą vakaro.

NOME, Alaska, geg. 16. — 
Jungtinių Valstijų agrikultūros J 
departamento tyl imais Alaskoj j 
iŠ viso yra dabar 350,000 galvų 
briedžių, tuo tai'pn kai Alas- 
koą ganyklų plotų pakaktų 
daugiau kaip trims milionams 
briedžių. Briedžių skaičius 
betgi kas metai žymiai daugė
ja.

1  -■ _ __ ... _________________ . . .

NAUJIENOS
Chicago, 1111739 So. Halsted St

UiXlit.no
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Sveikatos Dalykai
— • - ------------------ ------------------------------------

Mėsos Inspekcija
Rašo Dr. Margeris

Koks turi būti gonorėja 
soi gančio užsilaikymas

J 'it kam teko gonorėja gauti, 
tai i e atmenią, kad pavyzdingas 
uzsių.ikymas yra vienas iš svar- 
b ausiu šitos ligos gydyme veik
sniu. O tasai užsilaikvmas tu-

Mankštinimosi.

Visokie mankštinimosi reikia 
dabar vengti. Taigi, nereikia 
bėgti, plaukti, šokti arba kokias 
nors kitokias gimnastikas dary
ti. Geriausia, tai dabar leisti 
laiką ramiai. Ažuot bėgus, ge
riau ('iti. ažuot stovėjus sė
dėti. Vis dėlto lovoj visų lai
ką tysoti nepatartina. Kūnas, 
mat. lyg ir išglemba, na, ir silp
nesniu pasidaro.

O mnnkštinimcsis kenkia to-

mosi kanalėlį dar daugiau su
žeisti, vi antra, kad kunui 
smarkiai dirbant, paprastai šla
pini' daugiau susikrauna ir to
kių medžiagų, kurios šlapinimo
si kanalėlį erzina, taigi ir 
ginu sužeidžia arba, antra 
tu

dau- 
ver-sužeidžia arba, 

Tyli neleidžia.
Darbas.

n iii; (L1 šitos
išlikti, šiaip ar taip, neiš-

pu(.li». Tik jeigu darbas yra la
bai sunkus arba ir tokis, kad 
reikia visą dieną tini kojų sto
vėt, tada notoms nenoroms rei

kia darban neiti. Šiaip jau, 
tai galima dirbti, i ik iš darbo 
parėjus, reikia niekur neit, bet

i PARODYKITE 
S1NIMĄ JŪSŲ 

LAIVAKORČIŲ AGENTUI
i ir jis Tamstai pasakys 
| kaip reikia keliauti į Sc- 
I nąją Tėvynę už pigiausią
I kainą su visais patogu- 

mais, geru maišiu ir ge
li riausiais kelionės paran- 
į įį kūmais. Jisai žino kaip j
II tą galima padaryti ant f 
II milžiniškų, greitųjų laivų/ 
d 1 kaip tai: 
11 džiausiąs 
■ 1 Olympic, 
B Igenland,

*** ant kitų.
■> Whhx Star Line IgJS 

Red Star Line
International Mercanttle Marine C«. 

Mnsų G<-ii Agentai anie tai Tamstai pa
sakys. Arba kreipkitčs prie musų Pas- 
•enger Deuartment:
127 So. State St., Chicago, III.

Majestic, di- 
laivas pasauly, 
Homeric, BeL 

Lapland, Penn-

daugiau, 
ti.

nei paprastai, pasilsė-

susinešlmas ir šiaip 
lytiniai geiduliai.

Lytiškas 
jau

Lytiškas susinešimas reikia 
*

‘dabar ligoniui visai užginti. Rei- 
[kia jam. be to. griežtai jsakyt, 
kad jis apie lytiškus smagumus 
dabar nemislytų, nekalbėtų, ar
ba kitų kalbų neklausytų, lytį 
akstinančių raštų neskaitytų, 
pagaliau, kad apie moteris ar-! 
ti nesizulintų, - žodžiu, vengtų 
visa to, kas lytinius jausmus 
pažadina ir darban iššaukia.

Žinoma, reikia ligoniui išaiš
kinti, kad lytinis susijudinimas 
padaro lyties organų krauju ap- 
dryjimų, kas padidina šlapini
mosi kanalėlio įdegimą, o po
draug ir gyti neduoda.

Valgis.
Maistas tini būt paprastas n r 

’engvas. Mėsos reikia dabar 
valgyti mažai, o rūkytos arba 
ir šiaip jau su visokiais užda
rais sutaisytos, tai geriausia vi-1 
sai nevalgyt. Sūrių ir rakščių 
valgių geriausia dabar visai ne

kietai šutintų arba 
kiaušinių irgi nereikia 

Vienu žodžiu sakant,
teikia vengti valgių, kurie šiaip 
ar tai}) vidurius sukietina, tai 
viena, o antra, kurie padaro 
š’apmių tokiu, kad jis šlapini 
mesi kanalėlį erzina ir jam gy-

li tų

Visokie gėrimai ir rūkymas.

Nesykį Šeimininkė mesmyčioj 
pacėmijo mažą, tamsiai-raudo- 
ną beveik purpurinės 
ratelio formoj ženklelį 
sos.

spalvos
ant mč-

ĮSI moka daugiau ui ge
rumą negu už daugumą. 
Gerumas yra pastovus. Per 
20 metų Helmarai yra ištiki
mi sau ir milionams mėgėjų. 
Tūkstančiai vyrų grįžta prie 
Helmarų kasdien.

Kada 
nors jus irgi atsigrfiite prie 

Helmarų

Šianden 
t 

turėtų būti tas laikas

Tas ženklelis parodo, 
j sa buvo valdžios darbininkų per
žiūrėta ir buvo rasta švari ir 
sveika. Bet tas nereiškia, "kad 
mėsa neturinti tų ženklelių y- 
ra bloga arl>a prasta. . Visai ne. 
Suv. Valstijų valdžia turi teisę 
prižiūrėti tik tų mėsų, kuri ki
tose valstijose arba užsieny par
davinėjama. Neturi teisės per
žiūrėti gyvulius skerstus ir par- 

| duotus tik vienoj valstijoj. Kai- 
kurios valstijos ir miestai veda 
savo atskirų peržiūrėjimą ir pa
ženklinimų, bet tai yra skirtin
gas nuo valdžios peržiūrėjimo. 
Bet daugumas mėsos,įstaigų ve
da tarp valstijų biznį ir porei- 

I tais metais valdžios darbipim 
kai peržiurėjo beveik du trečda
liu visų skustų gyvluių.

Bet kaip tas peržiūrėjimas at
liekamas? Pirmiausia ūkinin
kas išsiunčia gyvulius į valdžios 
peržiūrėjimo stotį. Yra suvirs 
909 stočių 250 miestuose. Per
žiūrėjimas prasideda kuomet 
gyvuliai dar gyvi?* Jei inspek- 

i torius randa, kad gyvulis yra 
sveikas ji siunčia į skerdyk
la. Bet jeigu ligotas, tai ant 
ausies užkabina metalinį ženk
leli su pažymėjimu, vieno iš

kad mė

nenormališkas padėjimas čio- 
nais pirmiausia pasirodytų. A- 
bejetinų gyvulių organai ypa
tingai peržiūrimi. Kuomet iš- 
egzaminavimas neparodo jokios 
ligos, mėsa lieka užstempuota 
sų mažu tamsiai-raudonu arba 
purpuriniu rateliu.

Vyrai, kurie nutaria ar gali
ma vartoli įvairias mėsas, turi 
būti specialiaRlayinti. 90 nuoš. 
tų peržiūrėtojų gyveno ant u- 
kių. T uri lankyti veterinariš- 
kų kolegijų per keturius me
tus ir pereiti eivilės tarnystės 
egzaminų. Taipgi turi turėti 
gerų uostymo jausmą.

Skerdyklos, ūkininkai ir kiti, 
visi kooperuoja su federaliais 
inspektoriais, taip kad pasirodo 
labai mažai peržengimų to įsta
tymo. Beveik visi supranta 
kaip svarbu yra turėti tokį per
žiūrėjimą. Tas peržiūrėjimas 
pagelbsti pardavinėjimą mėsos 
užsieny. Svetimos šalyš nepirk
tų musų mėsos be kokio nors 
užtvirtinimo. Ir toks peržiūrė
jimas nukreipia labai daug ligų 
nuo kitų gyvulių. [FLIS.]

Prašalina 'Niežtėjimą
Niežtanti ir deganti oda netik er
zina, bet gali būti ženklu "bloges
nės ligos. Saugumo dėlei geriau
sia vartoti Sėvera’s Esko. Šis vė
sinantis, raminantis tepalas pra
šalina niežtėjimą ir degimą grei
tai ir odą padaro švaria, aiškia. 
Su pirmu ženklu odos uždegimo 
tuoj tepk Severa’s Esko.
Pasipirkite iš aptiekos. Odos ligą 
prašalink iš sykio.

W. F. SEVERĄ CO.
Cedar Kapids, Iowa

IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PERLINES

OUEEN KONCERTINOS
YRA GERIAUSIOS

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

Antanas Žymontas
Redaktorius-Leidėja* ■

900 W. 52nd Street
Chioago, III.

Tel. Boulevard 3669

Padarytos iš 76 ir 102 raktų oktava 
ir trigubos. Visos pirmos klesos plie
niniais “reeds”. Dailus užbaigimas ir 
gražiai išmargintos.

Neapsigaukit, žiūrėkit, kad ant 
koncertinos butų pažymėta

“PEARL QUEEN”
Katalogus siunčiame dykai

VITAK-ELSNIK <O.
4639 So. Ashland Avė.

CHICAGO, ILL.

Stiklas vandens kas valanda 
er dvi, ne daugiau kaip dvi 
kvortos per dienų, yra labai gc- ■ 
ra. Tokiu bildu, mat, ne tik
tai šlapinimosi kanalėlis gražiai 
išsiplau ja, liet |)odraug ir pat
sai šlapimas pasidaro tokiu, kad *us paraištis arba iš bėdos ir 
šito kanalėlio nebeerzina. pančiakos dugnas. Šitam tiks-

, , .iv Pagamintas pai,W^tisr .lipo. HfMtvs, /<> jai. ^>ac • „•,, vui
įlegknės, \mk> ii alaus, tai įei- pa|-nfj j(> pflpėj vra krepšelis 
kia dabar visai negerti. dcl kll|fs> () vįršu,

Kas jau labai įpratęs rūkyti, krepšelis dėl varpos, 
gali rūkyt, tik žinoma ne tiek laikymas dabar iš tiesų yra gc 
daug kaip pirmiau. I 
gali, nuo rūkymo dabar visai 
siturėt, tai be abejo gerai 
daiys, jeigu visai nerūkys.

i dviejų žodžių — “condemiied” 
arba/“suspėti.’’

Jeigu gyvulis “condemned”— 
p a siti e rietas, tai taipgi siunčia
mas j skerdyklų, bet jis būna 
uždarytas iki skoįviimo specia- 
Ičj vieloj, o paskerstas siun- 

. čiamas į trąšų vietų. Jas pats 
daroma su tais' gyvuliai^ kur 
spėta, kad nesveiki, — jie irgi

IŠSILAVINĘ DARBININ
KAI III INTELIGENTAI 
SKAITO “GYVENIMĄ” — 

SKAITYKIT IR JUS!

as paraištis

, Kūlės pri-,

Bet kas ■ l’as dalykas, nes tatai palengvi- 
su_ na vaisaraikščių darbų, tai vie- 
pa_ na, o kita, tai rečiau pasidaro 

prie inkstukų esančių kūnelių 
! arba kadir pačių inkstukų įde
gimas. O viršutinis krepšelis,

Peoples Furniture Co.
Išdirbėjai Dailiausių Seklyčioms Setų, Taipgi savo 

setų dirbtuvėje darome ir ant užsakymų.

Svarumas.
Varpą reikia laikyti švariai, į kurs, kaip jau pasakyta, varpai 

nti| ’aujanl šiltu vandeniu ir tinka, apsaugoja drabužius nuo 
muilu lyte ir vakare, b jeigu pūlių ir vaistų. J šitą, krepšelį 
tik galima, tai ir tankiau. Var-1 paprastai biskį vatos įdedama— 
pos aprišimas turi būt liuosas, i laip, kad iš varpos pūlių išėji- 
o gei iausia, tai jo visai nerei-; mui 
kia; tik va kas gera: tani tik- bus 
---- --------------------------------- - | riai 

tūri
Į SUS, 

ne taip paranku, bet iš bėdos 
įgalima apsieiti. Reikia kūlę į 
kulnį įdėt, o varpų į piįdų, ži
noma, pėd(is galą užlenkiant ir 
prisegant, taipgi čia ir vatos rei
kia įdėti, o paskui kiaurąjį pan- 
čiakos galą prie marškinių pri-

nekliudytų, vis dėlto pu
silge rtų, naj ir viską šva- 
laikytų. Šitoks paraištis 
juosteles, kurias apsijuo- 
viskas labai gerai laikosi, 

pančiakos^ dugnu, žinoma,

šiuose didžiausiose Lietuvių Krautuvėse Chicagoje, Visuomet rasite 
platų pasirinkimą naujausių madų, geresnio padarymo, Pianų, Radio
lų, Rakandų, Kaurų, Pečių ir visų kitų namams reikmenų už priei

namesnį kainų. — Su pilnai patenkinančiu patarnavimu.

Lengvus mėnesiniai išmokėjimai
) TW0

y. ■W''?r.Tv -y j
\ i&tVtŠTii i,.?■ .;< ■'

4614-lfi Kooaevelt Rd. 
Arti St. l.ouia Avė. 

CHICAGO, (IX.

;th STREET
Tel. Ked-316 8942

1922-32 So. Halsted St.
('anai 6982

J. NAKROŠ1S, Vedėja*

S 4177-83 Archer Avė
Lafayette 3171 

« M. KEZES, Vedėjas
xxxxxx^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxMxxxxxxxxxxxxxxxx

Rusiškos ii (lukiškos Vanos

Nagus prie lyties dubų, ypač 
I varpos, reikia kisti kuomažiau- 
siai. O Įiersirišus arba kų 
nors kitų tenais darius, reikia 
gerai rankas nusiplauti. Taip 
reikia daryt, žinoma, dėl to, 
kad ve visai i u tyčiomis galima 
pirštais akis palytėti, na, ir g<>- 

l nokokuis apkrėst. O tai yra 
baisus daiktas!

Miegas.• * ‘ «
Minkštoj lovoj dabar'gulėti ir 

įšiltai apsiklol nereikia; geriau 
gulėt ant kieto šieniko (niatra- 
sg) ir apsikloti lengvokai. Apie 

I šviežią orų, rodos, ir kalbėti 
jau nebereikėtų, nes kiekvie
nas turi žinot, kad miegruimio 
langas turi būt pradaras.

Einant guli ir kokį kartų nak
tį reikia nusišlapinti. Geriau
sia dabar gulėt ant šono. Kas 
negali taip padaryt, tai tegu pa
siriša mazgų užpakalyj. Gera 
ir šiltų maudynę prieš eisiant 

i gult paimti. O čia suminėtus 
dalykus reikia dėl to daryt, kad

---------------------------- u_,---------- , atskirai laikomi ir atskirai sker- 
išvengus skaudaus’ tvarpos pa-1 džiami.
sitojimo ,kuris nėkuriuos ligo- Kuomet gyvulio oda nulupta, 
nius baisiai dabar* prikamuoja. |
- y .ai."’ v■•^neAtorius peržiūri Visą galvų,Reikia daboti,kad kitus .1 v. ,*’ v-A Z,?t’ ■ •’- lesindamas'ligų ženklų, — kaipiClUS« i ji* ■* •< , džiovos ar skauduliu.

Kuomet gyvulio oda nulupta, 
pirmiausia nupjauna galvą. In- 

i į^zisą galvų.

, džiovos ar skaudulių. Jis per-
Dabar lengva ir kitus apkrės- žiuri liežuvį, įpjaunant keliu sy

ti. Todėl nereikia.su kitais kru- kius, jeigu 
voj gulėt, nereikia į kitų lovų įpjauna skruosto muskulus dėl 
gulti, nusimaudžiusų reikia ge- kaspininių kirmėlaičių, 
rai inaduynę išplautu, savo rank
šluosčius. ir drabužius padėti 
tai p,* kad kiti jų nevartotų, pa
galios, nereikia apie moteris, 
juo labiau jaunas mergaites zu- 
lintis. Atliekant savo reikalą, 
reikia žiūrėti, kad iš varpos te
kančiais pūliais sėdynės nesu
tepus geriausia, tai reikia ant 
sėdynės popieros pasidėti, o pa
skui ją čia pat su vandeniu pa
leist.

atrodo nesveikas.

Po to 
viduriai išimami ir padėdami 
ant stalų po stipria šviesa. Tie 
organai atidžiai peržiūrimi, nes

Prenumerata metame ........ $2
Pusei metų ___ ________ ;__________ $1
Kopija ............................  ZOc

i

LISTERINE 
. THROAT 
į TABLETE

ANTISEP
TIKAS 

Ap8aag0ja 
ir Prašali
na Gerk
lės Parpi
mą. Skau
dėjimą ir 
Kosėjimą.

DYKAI TŪBA

Vienokia ar kitokia nelaimė s, ( <
visiems pasitaiko, vis dėlto ne
laimei žmpgų ištikus, nereikia 
lyg ir tyčia taip ne rūpestingu, 
ne atsargiu būti, kad ve ir ki
tus tokia pat nelaimė ištiktų.

NORI TAPTI PILIEČIU
Skaityk

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25 centai e— gaunama* 

Naujienose

šioj knygelėje skaitytojas ras 
visus reikalingus pamokinimus 
ir žinias apie šios šalies tvar
ką ir valdžios farmą, anglų ir 
lietuvių kalbose. Visi faktai su
rašyti klausimų t ir atsakymų 
formoje, kuriuo^ išsimokinęs 
kiekvienas vyras ai' moteris 
be jokių sunkumų galės išlai
kyt egzaminą bile kokioj val
stijoje ir lengvai gauti pilietiš
kas popieras.

Reikalauk tuojbus prisiųsda. 
mas 25 centus.

Naujienos
1739 So. HaMed St

- Chicago, III.

Del greito piniginiu 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinų Neramu

IMPERFECT IN ORIGINAL j
______ -   ——F

29x4.40 Cord, 
Balloon. . . . . . . . . . $5=

31x4 New Cord. . . . . . . . . . . ST.95
32x4 New Cord. . . . . . . . . . . 8.45
33x4 New Cord. . . . . . . . . . . 8.75
32x4% New Cord. . . . . . . . 11.96
33x4*/2 New Cord. . . . . . . . 12.50
34x4% New Cord. . . . . . . . 12.95
33x5 New Cord. . . . . . . . . . . . 14.50
35x6 New Cord....... 15.50

prie 
kožnų 

2 
tairų

x 30x3^ m 
New Cord, $4^

GENERAL SALES CO.
1807 S. Waba»h Avė.

Atdara vakarais iki 7, nedėlioj iki 2 po pietų

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Kleista 1926 metais. Apdaryta .........*..........................
1,054 patarimai kaip virti jvairųs valgiai.

MAISTAS JR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ........ ...
Mokykloms- ir Seimininkams vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ..........................................
šioje 785 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
IMI A t* fl M

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

VINCO.KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ......................
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ............... ................................... .

$2.50

$1.50

$8.00

S7JOO 
,. 50c

metais.
NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ......................... ....................... . ....

Namų darbai, naminė sąskaitybč ir biudžetas, Kaip 
pigiai Šeimyną užlaikyti.

193 Grand Street

f— I .........................  ■■■■—■>'■ ' ■■ ■

SERGANTI ŽMONES!
Dr. Ross patarimas yra 

dykai dėl jūsų
Jus esate kviečiamas pasinaudoti 
iš tos progos. Per daugel} metų. 
Dr. Ross yra pasekmingai išgydęs 
Chroniškos. Nervų, Kraujo, Odos, 
Inkstų, Pūslės ir Visas šlapumo 
Ligas. Del gydymo tų ligų Dr. 
Ross vartoja geriausius Amerikos 
ir Europos metodus. Jo atpigin
tos kainos už mediko]} patarnavi
mą yra Per Pusę negu paprastai.

- IN-MO-RAY į
THERAJtYd 

apsaugoja nuo jttrm- 
laikinio pasenimo, 
sugrąžina jaunystės 
vikrumą ir prailgina 
kiekvienam naudin
gu gyvenimą. Jos 
sustiprinina vikru
mą ir priduoda vy- . .
riškuihą silpniems specialistas 
vyrams. Grynas kraujas ir stip
rus nervai yra svarbus faktoriai 
dėl sveikatos. AtsiŠaukit šiandien. 
Visų ligų paslaptys niekam neiš
duodamos.
Vyrų priėmimo kambarys 506 — 
Moterų priėmimo kambarys 508.

DR. R. M. ROSS
35 South Dearbhrn St., 
Kampas Monroe Street, Chicago, 

Crilly Building
Imkit elevatorių iki penkto augšto. 
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto 
iki 5 vakare. Nedėliomis nuo 10 
ryto iki 1 po piet. Panedėlyj, Utar- 
ninke ir Seredoj nuo 10 r. iki 8 v.

S
You, too, 
can have 
cleaner, 
brighter 

į and 
Į prettier 
ii Furniture

U Use
O-tfĮdar 

^-*Polish 
cit all

nereikia.su


BKĮli.

M
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Prano

Jonas iš

t

Garsinkites Naujienose

Dzi

Tel

«SL HERZMAN •»

Ir

i

K.JURCEUONIS T«L Mldw,y 288*

uėliomis ir Šventadieniais 10—12 dien.

Garsinkites Naujienose

Lietuviai Advokatai

(ii įkal
ei v ve- v

Viršuje Univer.su
State Bari k

Kupiškio 
gyvenęs

Suvedant Šviesas ii 
elektros jiegą j nau
jus ir senus namus i) 
mainom naujas įtam
pas j senas; duodame
ant lengvo išmokėji
mo.

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

Metropolitan Electric
Shop « 

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pairai sutartį.

Tel, Lafayette 0094

E. V. KRUKAS

'A
f '

Baltramiejus vadi-
Jacikas,” gyvenęs
Atsiliepė jo žmona

iš Tilžės.
Juodakis, 

vai., Panevėžio aps. 
kadaise Chicagoje.

gyvenęs ka- 
Pa. ir vėliilu 
Atsiliepė jo 

Tamošaitis-^illngkis

Telephone Yards 0994

DR. MIURIDE UHN 
4631 So. Ashland Avė.

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

. iki 12 dieną.
Res. telephone Plasa 8210

Yards 4951
Mr«. Anielia Jaru-z-Kaushitl.is

AKUŠERKA 
3252 So. Halsted St.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9600

“Phillips Milk of Magnesia” 
Geriau negu Soda

Lietuvis Kontraktorius

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

Naktini*

1724 So. Loomii 
Island. Ofiso vi 
po pietų ir nuo

s

l'

S
■.iįę

v'-i-

I

j P

M

Phone Pullman 0621 
Ką tik grjžo iš Europos 

Dr. Lewis H. Lippman 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Nedalioj 10 iki 1

Si

Tel. Cicero 2962 
Res.: Rockwell 6363 
DR. S. ASHER 

DENTLSTAS 
4901 W. 14th St. 

Cicero
Viriui National Tea Co. 

Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare

J. B. KUHLMANN
Malė v a, alyvas, stiklai, įrankiai, ja: 
altorių reikmenys, namų reikmenys, 
elektros reikmenys. Taisome spynas 
Ir dirbam raktus.

324 So. Crawford Avė. 
Kedzie 9535

A. VIOIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Vardu 1119Įdomiausia Knyga

“Gruodžio 17 Dienos Perversmas
Parašė J.ŠARUNAS

Išleido: Lietuvos Demokratijos Draugai

38 puslapių—kaina 25 centai

šie asmenys, gyveną Ameri
koje, yra ieškomi:

Ambrozcvičia, Vladas, iš Pa- 
dovenio vai., Mariampolės aps. 
Gyv. kadaise Worcester, Mass.

Balanų, Jono ir Julijos vai
kų, gyvenusių Chicagoje.

Butkui, Ąniclta ir Petras, va
dinasi Peter Boyle, gyvenąs 
Chicagoje.

(’hrzonovičiu1., Mykolas, iš 
Tytavėnų vai., Raseinių aps., 
gyveno kadaise Chicagoje.

Duleba, Juozas iš Pabiržės 
vai., Biržų-Pasvalio aps. ..Gyve
no kadaise Chicagoje.

Daunienė, Jieva, mirusio Lie
tuvoje, Užvenčio vai., 
Daunio žmona.

Dogelis, Zigmantas iš 
nlo vai., Raseinių aps. 
nęs Raeine, Wis.

Eimantas, .Juozas iš Naumie
sčio vai., Tauragės aps. Gyve
nęs Chicagoje.

Grybauskas (Gržybowki), 
Juozas, Gabrio sūnūs, gyvenęs 
East Chicago, Ind.

J a ei kas, 
naši “Bill

ANTANAS SMETONA—PONIA SMETONIENE

Perversmo suplenuotojai ir vadai

Knyga atėjo iš nedaugeliui težinomų versmių

Autorius yra vienas iš didžiųjų Lietuvos rašytojų

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

Įsigykit Sau Vieną!

Klopperis, Herman iš Pane
vėžio, gyvenęs kadaise Chica
goje. < a

Kuklinska-Kartshanski, Eva, 
gyvenanti ar gyvenusi Chica
goje.

I>apan, Juozas, brolis Petro 
mirusio Chacigoje 1926 metais.

Levičkienės-Balanaitės, Ro
žės. Gyveno kadaise Chicagoje 
su tėvais.

Lipskis, Klemensas atvykęs 
Chieagon 1913 metais iš Rygos.

Madeiskis-Globus, Teodore iš 
buv. Sedlccko rėd. Novo-Alek- 
sandrovsko aps..

Meškis, Vincas, Jurgis, 
. doriuš, iš Panevėžio aps.
venę Chicagoje.

Milkevičius, Adomas iš 
šių miesto, gyvenęs Chicagoje.

Rusetschka-Wasile\vska, Mag
dalena, gyvenanti ar gyvenusi 
Chicagoje.

Skaudvila, Vladas iš Tytavė-' 
nų vai., Raseinių aps. Atsiliepė 
jo žmona Juze Skaudvilienė.

Tamošiūnas,* Jonas, gyvenęs 
Mihvaukee, Wis.

Tamulis, Juozas iš Kurtuvė
nų vai., Šiaulių aps.

Teikertas, Augustas iš Vieš
vilės vai., Klaipėdos krašto.

Tumencs, Jurgis iš Aluntos 
vai., Utenos ups. Atsiliepė jo 
žmona.

Venckus, Jonas iš Plungės 
Gyveno kadaise Chicagoje.

Vitkevičiai, Juozas, Marty
nas ir Kazys iš Kėdainių aps., 
Novotšebių kaimo.

Žilinskas, Jonas, 
daise Vandergrift, 
išvykęs Chieagon. 
tėvas, J. 1 
iš Rygos, Latvijos.

Aukščiau išvardyti asmenys 
šiuomi yra prašomi atsiliepti, 
ii; kiekvienas kas ką nors apįe

Neperskaitęs šios knygos niekas negali suprasti ir įsivaizduoti 
to nepaprasto, istoriško ir pražūtingo Lietuvai įvykio—gruodžio 17 
dienos! Tai yra rinkinys faktų sugrupuotų atatinkamoj eilėje ir 
nupiešta aiškus vaizdai susidarę Lietuvoje perversmui bręstant, 
laike perversmo* tuoj po perversversmo ir upui atslūgus

Parsiduoda po vieną ir olsėliu

NAUJIENOS

ir, kiekvienas kas ką nors apįe 
juos ; žinotų,. prašomi sjl- 
tdikti žinių. Bet kokia žinia 
bus- brangiai < įvertinama? ;

v* ' ' Jj Ljetuvos Konsulatas Chicago- 
jė, Rm. .1232, 608 ‘So.Dearbotn 
St.„ Chicagb, Illinois

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

Per penkiasdešimti metų tik
ras “Phillips Milk of Magnesia” 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaipo saturated 
solution of bicarbonate of soda 
ir palieka skilvį liuesą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimą viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jie 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”. Dvidešimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 
Charles H. Phillips Chemical Co 
ir jo pirmtakuno Charles H. 
Phillins nuo 1875.

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

4120 So. Richmond Street

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriaus-.ai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paulina St., Chicago, III.
A

S. BAL1CKAS 
SIUVA VYRIŠKUS IR 
MOTERIŠKUS RUBUS 

Prieinama kaina 
2305 So. Leavitt Street 

Chicago, III.

ill,MBRaą^u.„. , ą ......... ......... . . .

Tik ką gavome Kultūrą 
No. J 

Galima gauti 

1739 So. Halsted St.
* , • • t ■ * * • s '— -----*—  -------------

............... ....................... ................ .....................

• 1 v

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn SU Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

TeL Boulevard 1310 
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
nų vakarų, išskyrus ketvergę.

Miesto Ofisas
190 No. State SU Room 1012 

Tel. Dearborn 2784 
Valandos nuo 9:80 iki 2:80 vai.

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

Po pietų nuo 8:00 iki 8:00 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 ryto Dd 12 

TeL Yards 0141
Bylos visuose teismuose. -*• Ab- 
itrakui. — Ingaliojimai. -- Pas
kolą pinigų 1 Ir 2 morgiėiama.

thtigum n bu Be
rijo* kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Penniyb 
vanijo* • ligom 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

. Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rim* ir mergi
noms, kreipki
tės, o rasite oa 
geibų.

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

i p

DR. G. SERNER
LIETUVIS z

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

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

a
I

įvairus Gydytojai
Z ............. ' • \

Gerai lietuviam* žinoma* per 15 
metų kaipo patyrę* gydytoja*, 
chirurgas ir akušeri*.

Gydo staigia* ir chroniška* li
ga* vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausiu* metodu* X-Įiay ir ki
tokius elektros prietaisu*.

Ofisas Ir Laboratorija: 1OSB W. 
iSth St, aetoli Morgan St.

VALANDOS* Nuo 10-12 pist| 
nuo 6 iki 7:80 vai, vakare.

. Dienomis i Canal 
Telefonai: 1 81?0’

1 South 'hor* 2288 
’ Boulevard 4186

3235 SOk Halsted St
Vai.: 9—10 išryto ir po 8 v. v.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Askland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo t iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:8® vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valau-

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas 9102 So. Halsted SU Chicago 
arti 31st Street

JOHN MINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatu
2221 W. 22 St

arti Loavitt St.
Telefonas Canal 2552

VmIhiuIum h «yh> Ibi H
Seredoj ir Pėtnyčloj nuo 9 iki 61
Nedllioj nuo 10 ryto Dd 1 v. p. p. 1

Jei abejoji akimis, pasiteirauk 
Dr.A. R. BLUMENTHAL 

Optemestrist
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashhnd A v, 
h HHi ft. 47tb 84

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligų 

a, kampas 18 ir Blae 
alandos nuo 2 iki 4 
i 7 iki 9 vai. vakaro I

Telefonas Canal 1912 
Tel. Fajrfaz 6852

■j.,-

1739 S. Halsted St Chicago, III

Univer.su
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“PATRIOTIZMAS” DARBININKŲ LĖŠOMIS.

Nepersenai buvo pranešta, kad Italijos fašistų val
džia numušė dešimčia nuošimčių algas žemės ūkio darbi
ninkams. Dabar ateina žinia, kad tokį pat algų apkarpy
mą fašistai padarė ir pramonės darbininkams.

Tai neužilgio po to, kai Mussolini paskelbė “darbo 
čarterį”, kuriuo neva garantuojamos teisės darbo 
žmonėms.

Fašistinių sąjungų generalis sekretorius Turati sa
ko, kad Italijos darbininkai tą algų nukapojimą priimsiu 
iš ‘‘patriotizmo”. Bet ar buvo kuomet nors atsitikimas, 
kad iš patriotizmo butų pakėlę darbininkams algas kapi
talistai ?

Jeigu darbininkai gauna mažesnį atlyginimą už dar
bą, tai nauda įą to tenka ne tautai ir ne valstybei, bet tik 
darbdaviams.
“tėvynę” yra 
pitalistams.

a)

tai socialdemokratai vėl pareiškė, kad jie išeisią iš kabi
neto, ir abudu socialdemokratų ministeriu, iš tjesų, buvo 
rezignavusiu. Tik dėl premjero Sleževičiaus ligos jų re
zignacijos nesuspėta apsvarstyti.

Taigi tame, kad socialistų šiandie nebėra Lietuvos 
valdžioje, nebūtų nieko nepaprasta.

Tur-but ir Sirvydas žino, kad žymesnę rolę, negu so
cialdemokratai, toje valdžioje vaidino nesocialistai: Gri
nius, Sleževičius ir kiti. Tečiaus nebūtų nieko nuostabaus 
ir dėl šitų asmenų išėjimo iš valdžios, — jeigu jie butų 
išėję taip, kaip išeina žmonės paprastai, kuomet jų vietas 
užima kiti. Bet tame ir dalykas, kad jie išėjo ne paprastu 
budu, bet grasinami brauningais!

• > •

Smūrtininkų šaika išmetė valstybės prezidentą Gri
nių ir ministerius iš valdžios jėga ir grasinimais. Jie už
ėmė jų vietas ne dėl to, kad žmonės butų jems davę tokį 
įgaliavimą, bet dėl to, kad jie buvo apsiginklavę.

Tai ve dėl ko kairieji (ir ne tik kairieji, bet ir visi 
padorus žmonės!)1 kela triukšmą ir protestuoja. Jie pro
testuoja prieš respublikos konstitucijos sulaužymą ir 
prieš krašto atstovybės, Seimo, paniekinimą.

Kodėl gi “Vienybės” redaktorius ignoruoja šituos 
faktus ir pasakoja apie gruodžio įvykius nebūtus daik
tus? Žinoma, ne dėl to, kad jisai nežinotų tiesos. Žinoti 
jisai žino, bet. jau tokia jo “etika”: daryti iš juodo baltą 
ir dumti akis publikai. Kaipo istorijos falsifikatorius, 
Širvydas yra pasižymėjęs.

Nuo gruodžio 17 d. iki dabar tepraėjo vos penki mė
nesiai. Bet pamatysite,'ką jisai pasakos apie tą Lietuvos 
istorijos epizodą, kad praeis trejetas, ketvertas metų ir 
žmonės bus šiek-tiek užmiršę faktus!

Mussolini’o ir jo pakalikų pasakos apie 
bliofas. Jie tarnauja ne tėvynei, bet ka-

ųrųrw VVWW WW V W WW W W WW WWVW W WVWWWWW

SOCIALISTŲ LAIMĖJIMAI LENKIJOJE. Paukščių protingumas

irPo rinkimų Danijoje, Australijoje, Holandijoje 
Austrijoje, kur didelių laimėjimų turėjo socialistai, atei
na rinkimai ir į Lenkų seimą. -Reikia tikėtis,.kad ir tenai 
socialistams pasiseks, nes tik-ką įvykusiuose Lenkijos 
miestų rinkimuose socialistai parodė nepaprastą stipru
mą. Kai kuriuose miestuose jie užkariavo daugiaus, 
kaip pusę atstovų miestų tarybose.

Yra faktas, kad per paskutinius dvejus-trejus me
tus socialistai nė vienoje šalyje nėra prakišę. Ir Lietu
voje, ir Suomijoje, ir Latvijoje, ir Anglijoje, ir Švedijoje 
— visur pastebima stambus sacialistinių balsų augimas 
ir daugumoje vietų taip pat socialistų atsovų skaičiaus 
padidėjimas, palyginant stl pirmesniais rinkimais. Te- 
čiaus kai kurie atžagareiviški laikraščiai nesiliauja skel
bę, kad socializmas išeinąs “iš mados”!

Tiesa, kad šiandie pasaulis gyvena reakcijos laiko
tarpį, bet tai pareina ne nuo to, kad socialistinis^ judėji
mas butų susilpnėjęs, bet tiktai nuo to, kad reakcininkai 
šiandie sutartinai veikia. Reakcininkų “bendras fron
tas” tečiaus paskatins ir darbininkų klasę prie didesnės 
vienybės. Tuomet socialistai vėl ims ne tik didinti savo 
pasekėjų eiles, bet ir užkariauti naujas pozicijas.

ISTERIJOS FALSIFIKACIJA.

Gruodžio “pučas”, įvykęs Lietuvoje, yra visai arti
mos praeities dalykas, ir kiekvienas laikraščių skaityto
jas, rodos gali dar gerai atsiminti bent stambesniuosius to 
įvykio faktus. Bet žiūrėkite, ką rašo apie jį ne koks 
nors paprastas laikraščio skaitytojas, bet redaktorius, 
Širvydas.

Ant dabartinės smurtininkų “valdžios”, girdi, kai
rieji visokius šunis karia. O kodėl?

“Vien dėlto”, skaitome “Vienybės” editoriale,
“kad socialistinė srovė tapo iššluota lauk iš Lietuvos 
gyvenimo vairo”.
Nors Širvydas vartojo biaurų žargoną (“srovė iššluo

ta iš gyvenimp vairo!”), bet suprasti, ką jisai nori pasa
kyti, galima. Jisai nori pasakyti, kad visa gruodžio per
versmo prasmė esanti tame, kad iš valdžios tapo paša
linti socialistai. Bet tai juk-yra pilniausias absurdas.

Del socialistų pašalinimo iš valdžios kairiomsiams 
partijams, o ypač patiems socialistams, nebūtų jokio rei
kalo kelti triukšmą, nes, kaip yra žinoma, Lietuvos so- 
sialdemokratai buvo įėję į valdžią prieš savo norą. Po 
rinkimų į trečiąjį Seimą socialdemokratų partija buvo 
nutarusi valdžioje nedalyvauti, tik ją remti; jeigu ji su
tiks vykinti tam tikrus darbininkų reikalavimus. Tik vai. 
liaudininkų, galima sakyt, ultimatumas vėliaus privertė 
socialdemokratus pakeisti savo nusistatymą ir sutikti dė
tis į koaliciją su Sleževičiaus partija.

Ir būdami valdžioje, socialdemokratai visai nesispy- 
rė, kad pasilikus savo “šiltose vietose” kaip galint ilgiaus. 
Priešingai, jie buvo pasirengę bile valandą pasitraukt, 
jeigu pasirodytų, kad kita koalicijos partija atsisako lai
kytis sutartiem Kai neužilgio prieš perversmą kilo tarp 
liaudininkų ir socialdemokratų aštrių ginčų dėl biudžeto,

protingumas. — Ce- 
ir papūga. — “Gražu- 
kasomis.” — Smukli- 

Varnos su-
Kaip kiškiai y- 

varnų pagel-

Pa p ilgos 
sorius 
te su 
ninkus papūga, 
manumas.
ra* medžiojami 
ha? — špokas ir bunka. — 
Apie žvirblius. — Kaip kur
kęs vogė agrastus?

Tėmijąnt įvairių paukščių gy
venimą lengva įsitikinti, kad ir 
juos gamta apdovanojo ne tik 
re menku protu, bet ir suma* 

irumu. Vienaą labiausiai nusi- 
I eh^usių paukščių gyvenimo ty- 
i inėtojų yra amerikietis ornito
logas John Odiubon, kuris dau- 
į elio paukščių gyvenimą pui- 
1 i ar pažino. Iš jo veikalo “A- 
raerikos paukščiai” mes šian
dien galime sužinoti daugelio 
lėtųjų paukščių būdą ir papro- 
c i irs.

Vienas protingiausių jų pauk
ščių yra, be abejojimo, papūga, 
t odei nuo jos mes pradėsime sa
vo pasakojimą. Žinomas frau- 
i uzų natūralistas Biufonas, ku- 
i is gana šykščiai apdovanojo 
gyvulius protu, savo veikalo 
skyriuje, kur kalbama apie pa
pūgas, gana ilgai apsistoja ties 
šių paukščių protiniais gabu- 
i aais.

Papūgos, kaip daugeliui yra 
finoma, jau nuo senai garsios 
savo galėjimu ištarti kai ku
liuos žmonių kalbos žodžius, o 
dažnai net ištisas frazes. Daž
niausia papūga mašinaliai pa
kartoja atmintinus žodžius, tat 
būna atsitikimų, kuomet papū
ga įspraudžia girdėtus, žodžius 
kaip tik savo vietoj. Žinomas- 
gamtininkas Bremas, klasinės 
knygos “Gyvulių gyvenimas’’ 
autorius, kalba apie papūgas, 
ne tiktai pakartėjančias atmin
tus žodžius, bet ir kaipo apie 
tokias, kurios supranta žodžių 
prasmę ir savo žodelį moka js- 
•prausti j žmonių kalbą ir tuo 
budu visiškai sąmoningai nau
dojasi savo “iškalbumu.” (ii 
Lefevras taip pat tvirtina, kad 
papūga suprantanti tariamus 
žodžius.

Apie sumaningą papūgų kai 
kurių žodžių ištarimą liudija šis 
istorinis faktas. Kai jo laimin
gai užsibaigusios kovos lies Ak- 
cijumu ciesorius Augustas su
grįžo į Komą, vienas artistas 
ladovanojo jam 

ipokėjo ištarti 
“Sveikinu Tave, 
lėtojau!” I ž h, 
rius

papūgą, 
tok ią 
Ozą r i, 
dovanų

gausiai apdovanojo

kuri 
frazę: 
nuga- 
cieso- 
papu-

'gos savininką. Po to ciesorius 
dar įsigijo porą papūgų, kurios 
mokėjo ištarti tą pačią frazę. 
Pagaliau apsilankė pas ciesorių 
Augustą ketvirtas pirklys su 
tokia pat papūga. Paukščio 
savininkui labai sunku buvo 
išmokinti savo . papūgą ištarti 
tą frazę, taip kad jis netekęs 
vilties nekartą prie papūgos ai
manavo: “rodos, aš veltui gai
linu laiką ir darbą.” (Jalui ga
le vis dėlto pavyko išmokinti 
papūgą ištarti *f)ent kelis tos 
frazės žodžius. Paukščio savi- 
niifkas tada nuėjo su ja pas cie
sorių Augustą. Deja, išklau- 
eęs papūgos sveikinimą cieso
rius atsisakė ją pirkti ^akyda
mas: “mano rūmuose jau už
tenkamai yra sveikintojų.” Ta
da papūga ištarė dažnai girdė
tą iš savo mokytojo lupų fra
zę: “rodos, aš veltui gaišinau 
laiką ir darbą.” Nemažai cie
sorius nustebo dūliai kaip tik 
savo laiku ištartų papūgos žo 
dižų ir tikrai ciesoriškai apdo
vanojo jos mokytoją.

Dar vienas panašus pavyzdys. 
Mergaites vaikščiojo į mokyk
lą pro narną, kuriame buvo 
laikoma papūga! Viena mer
gaičių turėjo labai gražias ka
sas. Papūga matyti nekartą 
girdėjo, kaip tą mergaitę va
dindavo “gražute su kasomis.” 
Ji* tai atmindavo ir kiekvieną 
kartą einant tai mergaitei pro 
šalį, pažįndavo ją ir vadinda
vo “gražute su kasomis.’’ Ji 
niekuomet nesikreipdavo su tuo, 
komplimentu prie kitų mergai
čių.

Lapkrity 1899 metais, Kije
ve, rodi nė jo apie 20 įvairių rū
šių mokytų papūgų. Tos papū
gos buvo gerai išmokytos ir 
laisvėje atlikdavo įvairius gim
nastikos mankštinimus. Jos 
lakstė, šoko, šaudė iš mažos ap
motos ir tt.

Vienas smuklininkas turėjo 
rankinę papūgą. Laimingomis 
dienomis, kuomet svečiai grū
dosi,prie šinkiaus ir nekantriai 
reikalavo, kad jiems greičiau 
duotų gėrimų papūga džiaugda
vosi ne mažiau už patį šeimjinin- 
ką. Jos ląsta kabojo čia* pat 
prie šinkiaus, papūga domėjo
si visu kuo, kas tenai dėjos. Ji 
pažino iš veido visus nuolati
nius smuklūs klįjentus, žinojo, 
kad kai kurie padaužos būti
nai suduos kumščiu i stalą ir 
sušuks: ‘greičiau,” o smuklinin
kas jiems visuomet ramiai at
sakys: “ne visi kartu, vyrai! 
Iš eilės, susimildami!” Greit 
papūga išmoko tą frazę iš at-

minties ir, kai lik prasidėda
vo <rmideris, sakydavo sve
čiams ankščiau už patį šeimi
ninką: ‘ne visi kartu vyrai! Iš 
<ilės, susimildami!”

Vieną gražų rytą appuga pra
puolė. .lai pavyko išsprukti iš 
ląstos ir ji išlėkė laukan, džiau
gdamosi proga, kad g>li išskės
ti savo sparnus. Tačiau kovai 
(Corvus- frugilegus) užpuolė ją 
ir pradėjo kapoti. Tuo tarpu 
šeimininkas pasigedo papūgos 
ir jis leidosi jos ieškoti. Į lau
ką atėjo kaip tik savo laiku. 
Papūgą iš visų pusių apspito 
kovai, o ji visa supašiota, išskė
tus sparnus ir piktai išsižiojus, 
net nemėgino nuo kovų gintis, 
l.et tiktai visa gerkle rėkė: “ne 
visi kartu, vyrai! Iš eilės, su
simildami !”

Iš mūsiškių paukščių varna 
yra, beabejojimo, viena iš 
protingiausių. Ji viską numa
to, viską ištiria, apsvarsto ir 
beveik niekuomet nepatenka į 
žmogaus jai įtaisytas pinkles. 
Nes sodiečiai pas mus sako, 
kad varna ne taip lengva pri
gauti. Varna puikiai atskiria 
nekaltą artoją, nuo prisimetu
sio artojum šaulio, kurį varna 
tuojau pažįsta visokiuose dra
bužiuose. Varnos protas ypa
tingai ryškiai apsireiškia nelai
svėje, kur jos išmoksta kalbė
ti ir protingai vartoti išmoktus 
žodžius.

Pajūrio varnos paprastai 
mėgsta smaguriauti įvairiomis 
varliukėmis ir aistrėmis. Bet 
prieiti prie minkšto šių gyvulių 
kūno, kuris, kaip žinoma, yra 
paslėptas kulkiniame kaušęlyje 
varnoms’ tenka imtis įvairių 
gudrybių. Norėdamos sumuš
ti kietąjį aistrių arba šiaip var- 
liukių kaušelį, varnos elgiasi 
taip pat, kaip ir kai kurie va
nagai, būtent: paima jos savo 
luobį snapu, pasikelia aukščiau 
uolų ir melą iš didesnio aukš
čio savo auką žemyn, stengda
mosi, kad jų auka nukristų ant 
akmens ir šiuo budu lengviau 
susimuštų.

Varnos protas matyti ir iš to, 
kad ji lengvai pasiduoda tre- 
saviinui. Totorių sodžiuose 
Permės gubernijoj labai mado
je originalus kiškių medžioji
mas varnų pagelba. Norėdami 
išmokinti varną medžiojimo a- 
mato, Permės totoriai ima jau
nus varniukus iš lizdo, maiti
na ir mokina juos užpuldinėti 
kiškius, kurapkas ir kitus pau
kščius. Jau pirmais metais, 
ludenyje, varna tinka medžok- 

Tei ir darosi visiškai naminė, 
bet pažįsta ir prisileidžia tiktai 
savo šeimininką, kuris ją užau
gino; iš jo rankų ji ima maistą, 
tupia jam ant pečių, leidžia sa
ve glostyti ir tt.% Artinantis 
svetimam žmogui varna šnypš
čia, šoka į šalį, arba pasikelia 
į orą.

Špokas taip pat lengvai pasi
duoda tresavimui. Būdamas 
žmonių draugystėje jis savo 
maneromis daugeliu atžvilgių 
primena beždžionę ir daug sma
gumo suteikia savo šeiminin
kui. Jis greit išmoksta viso
kių šposų, perima balsus ir 
giesmes kitų kambarinių pauk
ščių, išmoksta švilpauti įvai
rias melodija^ ir daineles ir, 
pagaliau, net kalbėti. Prof. 
Kaigorodov’as sako, kad jo 
draugas turėjęs kalbantį špoką, 
kuris ištardavęs daugybę žo
džių.

Štai špoko sumaningumo fak
tas. Vieną kartą špokui pasta
lė vandens gėrimui bonkoje su 
ilgu kakleliu. Jokiu budu špo
kas negalėjo pasiekti vandens, 
bet jis tuojau surado būdą, bū
tent: jis pradėjo mėtyti į bon- 
ką smėlį ir akmenukus, ligi 
vanduo bonkoje tiek pakilo, 
kad jis laisvai galėjo pasiekti 
jį savo snapu.

PrijaukinU špokai pažįsta 
savo žmones ir jei juos paleis
ti į laukus, tai visuomet jie su
grįžta.

Apie paprastojo musų žvirb-: 
lio protingumą liudija tai, kad 
šie paukščiai taip pat lengvai 
pasiduoda tresavimui. Kas 
bent paviršutiniai domėjosi mu-

sų naminiu žvirbliu (Paser do- 
mesticus), gali patvirtinti n< • 
paprastą šio palyginti nedidelio 
paukščio sumanumą, ypač kai 
jam reikia apsigint. Juo la
biau žvirblį persekioja žmogus 
irba žvėrukai, juo jis darosi 

atsargesnis. Paprastai žvirblis 
palieka tas vietas, kur jį per
sekioja. Matyt, žvirblis gerai 
pažįsta žmogų ir supranta, kas 
jį myli ir kas nemyli. Visų tų 
žriionių, kurie nuolat jį perse
kioja, žvirblis iš tolo neprisi
leidžia, tuo tarpu kaip kitus 
gana arti prisileidžia. •

Vienas pastorius, didelis pau
kščių mėgėjas, pripratino žvirb
lius per atdarą langą įlėkti į 
kambarį, kur jis patardavo 
jiems ant aslos duonos trupinių. 
Norint išmėginti, ar žvirblis pa
žįsta žmogų, tas pats pastorius 
aprengė savo drabužiais vieną 
savo giminaitį ir pasodino jį 
prie lango. Bet žvirbliai atlėkę 
orio lango, pradėjo nerimauti, 
į kambarį lėkti neišdrįso ir tuo
jau nulėkė šalin. Iš to išeina, 
kad žvirbliai pažino pastorių iš 
veido. Kol pastoriaus giminai
tis sėdėjo prie lango, jie nebe- 
a tiekė, bet kaip tik pats pas
torius atsisėdo prie lango, žvir
bliai tuojau atlėkė.

Kun. S. yra didelis laukinių 
luiukščių mėgėjas. Jis jau il
gi metai kaip žvirblius lesina 
tiek žiemą tiek .vasarą. Įdo
miausia tai, kad žvirbliai mai
stą ima beveik iš jo rankų. Sa
vo geradarį žvirbliai labai ge
rai pažįsta iš veido ir jis gali 
juos net į kambarį įsikviesti. 
Svetimuosius jie ir gi pažįsta 
gerai. Kai pas kun. S. apsi
lanko kiti kunigai ir mėgina 
šaukti žvirblius, rodydami jiems 
kvietinės duonos gabalėlį, žvir- 

’ bliai niekuomet neprisiartina 
bet tupi sau medžių viršūnėse 
ir neramiai čiauška tarytum 
perspėdami lengvatikius apie 
grąsinantį jiems pavojų. Jei
gu nepažįstamas jiems numeta 
kokio nors lesalo, tiesa, jie le- 
3a, jeigu labai alkani, bet arti 
niekuomet neprisileidžia.

Kun. S. lesi ha savo žvirblius 
tiktai vieną kartą į dieną ir vi
suomet vienu laiku. Žvirbliai 
matyti nusimano apie tą laiką, 
nes kaip tik ateina pietų lai
kas, jie visi susirenka ir lau-

Įkia savo porcijos: kitu laiku 
ų visai nesimato. Tiktai žie

mos metu, kai prasideda dides
ni šalčiai, žvirbliai dažniau ap
silanko ir tupia ant lango gar
siai čiauškėdami, tarytum pra
rydami padidinti jiems dienos 
porciją. Jeigu kun. S. išeina 
j miestą ir apie pietus grįžta 
namon, tai žvirbliai iš tolo jį 
pasitinka, skraido apie galvą 
ir garsiai čiauška, tarytum sa
kydami, jog jo grįžimas jiems 
didelio malonumo daro.

Naminiai paukščiai taip pat 
protiniai gerai išlavėję. Apie 
kurkiu sumanumą patikimas 
asmuo štai ką pasakoja. “Va
karą aš apsilankiau vienam dva
re pas savo draugą, kuris pa
sisiūlė parodyti man savo ūkį. 
Vos tik mes išžengėme pro du
ris ir atsidūrėme sode, kaip ne
toliese man mėtėsi į akis dvi 
kurkęs; viena kurkiu stovėjo 
prie krūmų, kita, užsistojus 
ant pirmosios nugaros, kažin 
ką lesė nuo krūmo. — Kas čia 
tokie per akrobatai pus tave?

paklausiau savo draugo ro
dydamas kurkęs. Aa, pra
keiktos! — Mano draugas už
simojo lazda ir rengėsi vyti 
kurkęs, tat aš jį sulaikiau. — 
Palauk, pirma tamsta man pa
uškink, kas čia per |>oza? — 
paklausiau aš. — A, tai tamsta 
nori matyti, kaip šitos biaury- 
l>ės smaguriauja mano agrasto- 
mis? Prašau! — Mes ramiai 
lovejome prie sienos ir žiū

rėjome. Apatinė kurkė ramiai 
stovėjo, o viršutinė skynė ir ri
jo agrastas. Pasigirdo kaž 
koks šnypštimas apatinės kur
kęs; viršutinė kurkė tuojau nu
šoko ant žemės ir atsistojo po
zicijom o apatinė užšoko ant 
jos nugaros ir taip pat pradė
jo smaguriauti agrastomis.

—“Kalba, — tarė mano drau
gas, — kad tiktai žmogus ap- 
dovanotas protu ir kalba į o jie 
ar nesidžiaugia tomis pat gery
bėmis? Juk norint pasiekti 
tas uogas, reikėjo sugalvoti 
toks š|K>sas, reikėjo susitarti 
su savo draugu, kaip geriausia 
vogti agrastas.’’ —Z. P—n.

(“V. A.”)

/ei nori išmokti 
ęerai rašyti — 
nusipirk typewriteri.

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

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

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

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Mlchigan Avė. 
Valandosi 2—4 dienų; 6:80—8:80 

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0578

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirargas 

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 r. 
Rezidenc. 6640 S. Maplcwood avė. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

m ■ - .................... >■■■■ . ........... ..

DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street 

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dienų 

ir 6:80 iki 9:30 vakare
4608 S. Ashland AveM

Chicago, III

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwanfcee Avė., Reoih 20*
Kampas North Avo. Ir Ėoboj St
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki
8 vakaro. Tel. Brunsvrick 4988.
Namų telefonas Spaulding 8688 

UltravioMOn* Iviesa ir dieithormia

Dr. C. A. O’Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

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

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

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

Tel. Lafayette 4146
1 nuo 9 iki 11 v. ryto Valandos į nUQ g g vaj vak.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4611 So. Ashland. Tai. Bonlveard 
7820. Resn 6641 So. Albany Ava. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6*8. Nedilioj 10 Iki 12 d. 

h . i i

Office Boulevard 7042

.. Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTA3 

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekoi 

CHICAGO, 1LL.

Bes. 6606 So. Arteeriev Avė.
Phoni PMipėet 6659 
Ofise Tel. ClmAI t25t 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

gislaturoj, tikimasi, bus svar
stomi trys Chicagos moyoro 
Thompsono sumanymai. Vie
nas jų — sujungimas į vieną

tų vertės važiuojantiems, jie, 
tie pareiškimai, turi būti visų 
girdžiami ir visiems supranta
mi.

“Mergaičių — skautų judėji
mas (thc Giri Scout movement) 
.laiko savo tikslu fizinę, proti
nę ir moralę gerovę musų au
gančių mergaičių. Moteriškė 
šiandien artinasi prie tos vie
tos, kuriai ji sulyg teisybe pri
klauso, kad galėjus atlikti 
netik savo darbų, bet taipgi, 
kad galėjus konkuruoti su sa
vo broliu kasdieninio gyveni
mo įvykiuose.

“Normalė, auganti ir bręstan
ti mergaitė, amžiuj nuo 12 iki 
18 metų, yra taip jau pilna gy
vybės^ kaip jos brolis. Ji yra 
taip gaivi ir taip palinkus links
mybei ar išdykavimui, kaip ir 
berniukas. Beikia duoti gali
mybės jos visuomet verdantiems 
jausmams išgaruoti. Todėl rei
kalinga duoti augančiai mer
gaitei tą patį mankštinimąsi ir 
veikimą, koks yra reikalingas 
kiekvienam augančiam asme- . .» mui.

Skautų judėjimas taip ber
niukų tar|x‘, kaip mergaičių 
užėmė už tikrintą vietą tarpe ki
tų priemonių auklėti jaunuo
menę. Tai yra vienas didžiau
sių laimėjimų, kuriuop yra at
siekęs dabartinis šimtmetis 
jaunuomenės auklėjime; tiks
liau pasakius — daugelis žymių 
auklėtojų skaito tai didžiausiu 
laimėjimu.
Skautų judėjimas reikalauja pa- 
lamos iš kiekvieno protingo vy
ro ir moters ir iš visų tėvų, 
kurie spranta savo pareigas 
link kūdikių.

GYDO 
Kraujo, odos, chroniškasTarp Chicagos 

Lietuvių senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH
OPTOMETBISTAS

Palengvins akių Įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt), atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedelioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avc.
Boulevard 75b£

sistemą elevatorių, gatvekarių 
ir busų linijų. Kita — sub- 

|Way’jų pravedimas. Trečia — 
gavimas teisės duoti viešųjų 

(įmonių kompanijoms vadina
mas “termjnable” permitus. 
Kas tai per permitai, bus pa- VM. 
aiškinta ryto.

Chicagos policijos 
I lughes ir koroneris 
\Volfe paskelbė, kad policijos 
departamentas paskyrė drą 
Springerį, kaip ekspertą tyri
nėtoją tuose ypač atsitikimuo
se, kur atrandama* galvažudys- 
tes prasižengimai. ;}

Visoms policijų stotims iš-Į 
siuntinėta įsakymai, kad polleis
tai, suradę negyvėlį, nejudintų Chicagos upę, tunelis iškastas 
jo, neigi surastų dalykų arti, P° upe. Kas geriau? Nurodo-

viršila 
Oscar

kaDarbas stalyti tiltą arba 
sti tunelį, jungiantį Grant par
ką su Lake Shore keliu, mano- 

Įma, bus pradėtas greitu laiku. 
Tiltas turi būti permestas per

po upe. Kas geriau? Nurodo-

Pasak 
Burns’o, 
kia yra 
konduktoriui 
Girdi,

konduktoriaus John 
aiškus pranešimas ko- 
stotis, reiškia pačiam 

mažiau vargo,
jei vagono tarnautojas 

daro aiškų pareiškimų, jis iš- 
i “klapato” atsakinėti į 

daugybę klausimų, užduodamų 
f jam asmeniškai, j kuriuos jis 
turi atsakyti.” *

Kai kas apie tuberkuliozio 
sanatorijos darbuotę.

ip Artesian Avė., yra mokykla
-y—iki atvažiuos apžiūrėti pade- ma» kad geriau tinkąs tunelis,'kurioj auklėjama 350 paliegė- 
tį Dr. Springer. /

Dr. Springer skaitomas vie
nu žymiausių kriminalių nusi
kaltėlių j ieškotojų. Jis sakoma,

turis platumo nuo 60 iki 1(M) hų kūdikių, 
pėdų. Miesto “tėtušiai” betgi 
negali dar susitaikyti dėl šio 
klausimo. • 1

Vienas svarbiausių priemonių 
arba įnagių paliegėliams kūdi
kiams gydyti toj mokykloj yra

Mamuotte Park 1

po-

daug padėjęs policijai surasti 
ir įrodyti1 Leopoldą ir Loebą 
kaip nusikaltėlius.

■ * ..... Y1" ---
Dar apie Strazdą ir jo draugus

Ačiū tam, kad policijos ser
žantas Wm. Shuitz pašovė Ig
ną Strazdą, kuomet šis ir jo 
draugas mėgino apiplėšti galiū
ną 3017 Armitage Avė., polici
jai pavyko susekti visą plėšikų 
saiką, kuri susidėjo iš kokios 
18 ar 20 žmonių. •
Karlu su šaika areštuota trys 

merginos. Vienos jų vardas 
yra Marija Wilkins, kuri užtik
ta namuose ant Canalport Av., 
Labai gali būti, kad ir ji yra 
lietuvaitė, kurios tėvų pavarde 
buvo Vilkas arba panaši.

Suimtųjų tarpe yra ir tūlas 
Antanas Našus, kuris vadinasi 
Nash. Išrodyt ų taipgi lietuvis.

šiai šaikai piktadarių prime
tama apie 100 “hold up’ų“.

Kai policija suėmė visą plė-
šikų gaują, policijos stolin su
sirinko į 300 žmonių, nukentė
jusių nuo plėšikų tuo ar k it1 
laiku. Daugelis atsilankiusių ji; 
pažino areštuotųjų tarpe žmo
nės, nuo kurių rankos jie nu
kentėjo.

Kai kuriems primetama gal- 
važudystę. Jiems grūmoja mir
ties bausmė.

Naktį iš šeštadienio į sek
madienį policija užtiko auto
mobilių, susidaužiusį į plieninį 
stulpą ties 910 Taylor St. Au
tomobily rasta negyva moteris 
ir apalpęs vyras. Negyvoj; 
moteriškė pasirodė buvus Mrs 
Juliau Cosbel, 1723 W. 77 St... 
<> vyras — McGovem.

Pagal rastos negyvos moters 
paketbuke kortelės pradėta ie
škoti žmonių, pas kuriuos Mrs. 
Corbet, manoma, svečiavusi. 
Policija nužiūri, kad McGovern 
ir Mrs. Corbet turėjo ryšių su 
butlegeriais, kad jie bėgo nuc 
kerštininkų ir bėgdami į važia 
vo j stulpą.

Unijos, priklausančios Ame- vadinamoji Saulės lempa arba 
rikos Darbo Federacijai, šie- Kvartzo lempa. Pasak munici- 
met rengiasi didelei darbininkų palės tuberkuliozio sanatorijos 

prižiurėtąjo, p-o J. F. I&rry, 
Kvartzo lempa “yra pripažinta 
viena veikliausių priemonių gy
dyti. tu-berkuliozj ir ilgas ir kro- 
niškas ligas. Naudinga žmo-

demonstracijai 4 d. birželio.

Buvęs miesto mayoras Do
ver užėmė vietų vice-preziden
to bankinėj įstaigoj The Bank 
of America.

Robert A. Vroctor, viršinin
kas ofiso išduoti pasportus- į 
užsienį, praneša, kad per pas
kutinį menes., t. y. balandį, 
buvo išduota 2075 pasportai 
chicagiečiams važiuoti užrube- 
žin. Jo sumetimu, šią vasarą 
Chicagos gyventojai paliks Ku
opoj ne mažiau, kaip $15,000,- 

000.
Pernai luvo išduota, viso 8,- 

060 užsienio pasportų. šiemet 
p. Procter nužiūri, kad reikės 
šduoti iki pabaigai birželio 

ne mažiau, kaip 15,000 paspor
tų. Taip mano p. Proctor.

Pereitą sekmadienį pas 
nūs Balandžius (6412 S. Cali- 
fornia avė.) įvyko Marijo
nos Mauzukės vestuvės. Vestu
vėse dalyvavo apie 20 žmonių, 
didžiumoj, giminės bei kaimy
nai. IVlė Mauzukė apsivedė su 
Amerikos vokiečiu, kurio gim
tinė yra Kantas valstija.

Vestuvės buvo linksmos, po
nai Balandai puikiai vaišino. 
Apie x vienuoliktą valandą sve
čiai pradėjo skirstytis, o jau
navedžiai nuėjo prie saldaus 
miego.

Kaip teko girdėt, juodų ren
giasi važiuoti ant /‘honey 
moon“ į Kansas, t. y. į pono: 
Smith’o tėviškę.

Geriausių linkėjimų ponams 
Smith’ams! —Svečias. ,

Dr. J. W. Beaudotte
VIRIUI ASHLAND STATE

1800 So, Ashland Avė.
!■ ’ 1 • |

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

lioi nuo 2:30 iki 4:80 po pietą

i REZIDENCIJA: 
2226 Marskall Bitei.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480 i 
TELEFONAS CANAL 0464

Bridgeportas
Ap

žodžių apie kalbamą

yra gyvenimų šaltinis, 
yra musų kultūrinio'

P-ia G. B. Scott praneša, 
prie (’hieago Dailės Instituto 
susiorganizavo vadinama Need- 
le and Textile gildija. J tris 
mėnesius laiko gildijon įstojo 
jau 300 moteriškių. Iš to fakto 
p-ia Scott daro išvadą, kad 
Chicagos moterų tarpi' reiš-J 
kiasi tendencija grįžti iš kliu- 
bų ir cigarelų rūkymo restora
nų prie siuvinėjimo. ’ |

šią savaitę Springfielde, le-

gui įtaka saulės pripažinta jau 
senai.“ Pripažinta ant tiek, 
kad dar senovėj saulė buvo 
garbinama kaip dievas.

Bet pačiu pastaruoju laiku, 
per kokius parą dešimčių me
tų, pradėta naudoti ir saulės 
spindulius praktiškame gydy
me. šitie saules spinduliai da
bar yra išskiriami pagelba bran
gaus ir komplikuoto apąrato, 
vadinamo Kvartzo lempa.

Pastatymias šios naujos mo
kyklos paliegėliams kūdikiams 
auklėti ir gydyti turi didelės 
reikšmės miesto gyventojams, 
ypatingai tokiems, kurie nėra 
turtingi.

Ar jus žinote, kad
Prigavystės Jungtinėse Valstijose 

dasiekia j metus apie $10,000,000, 
daugiausiai tų prigavysčių yra gein- 
bleriavimas su stakais, bet ne gry
nas noras uždirbti dėl kitių pinigų. 
Ar jus žinote, jogei sykj jūsų lupos 
dasilytės Helmarų, jus laimėjęs. Jus 
paskiau nenorėsite paprastų cigaretų. 
Susipažinkia su Helmarais šiandie.

Kg matė ir nugirdo 
Reporteris

—Ponas Mene, kam po 
nių jus suorganizavote tą 
f o kliubą. Juk mes, lietuviai, 
esame pratę iš mažens tik kiau
lę į dvarą varyti?

—Kodėl mes vyžas nenešiojo
me šiandien, bet dėviame ba-

piy- 
gol-

Sudegė Greenlee faundrė, 
1600 W. 14-th st., Cicero. Tos 
kompanijos darbininkai buvo 
išėję streikan, bet pereitą šeš
tadienį jau susitaikė.

Ties 24-ta ir St. Louis gatvė
mis- banditai sutabdė automobi- 
ių, kuriuo važiavo David Hoi- 
tel, nesvyorkietis brangių akme
nų pardavėjas, ir vežėsi brang
inau; vertės 50,000 dolerių. Są
ryšy j su tuo policija areštavo 
apie 50 nužiurėtinų ypatų.

Chicaįgo, M’ikvaukee ir St. 
Paul geležinkelio prezidentas 
paskelbė, kad pradedant 21 d. 
gegužės šio gelžkelio trauki
niai naudos tam tikrus prietai
sus, kurie visai sumažins trūk
čiojimą vagonų, ypač kai trau
kinys pradeda ką tik judėti iš 
vietos.

——————   v >

Kaip tik tai, ko publikai 
reikėjo.

“The High Line“ — Chicagos 
elevatorių kompanijos leidžia
mas mėnesinis laikraštis - ge
gužės mėnesio laidoj duoda Ele
vatorių konduktoriams tokių 
patarimų: z

“Ar esate kada nors mąstę, 
kaip keista išrodo publikai, kai 
konduktorius praveria biskį va
gono duris, sumykia keletą ne
suprantamų žodžių? Jeigu jus 
norite, kad jūsų pareiškimai 
kokią stotį privažiuojate, turė-

Mokyklos prižiūrėtojas rūpi
nasi netik tuo, kad pagerinus 
fizinę paliegėlių kūdikių svei
katą, bet taipgi ir tuo, kad plė
tojus jų dvasinį gyvenimą. Nes 
istorija rodo, kad daug garsių
jų pasaulyj žmonių buvo tokių, 
kurie turėjo šiokių ar kitokių 
kokiu nenormalumų. Toks pav. 
Steinmetz buvo taipgi kuprius. 
Labai gali būti, kad ir iš 350 
kūdikių, gydomų ir auklėjamų 
(’hristopher mokykloj, išeis ne 
vienas, kuris užims žymią vie
tą kaipo pilietis, biznierius, vi
suomenės darbuotojas arba 
mokslininkas.

Užduotis- kalbamos mokyklos, 
pasak Miss Jane Neil, yra to
kia: padaryti iš šių kūdikių 
taksų gamintojus užuot leidus 
jiems pasilikti busimais taksų 
naudotojais.

Mokykla turi įrengus tinka
mus gimnastikos aparatus, kad 
davus galimybės kūdikiams pa
liegėliams lavinti savo fiziškas 
jėgas.

MERGAITĖS SKAUTAI.

Dr. Herman N. Bundcsen 
Sveikatos komisionierius.

šių dienų moteriškės atmetė 
senobinius metodus (standar- 
dus) merginoms auklėti. Pa- 
stebiama daugiau laisvės ir sa
vęs pareiškimo. Ar daro tai 
jas mažiau moteriškomis? — 
Aš neamnau—atsako Dr. Bun- 
desen.

BILLY.*SELJN C L E

Del Gelcnčių ir Skaudžių 
Raumenų 
Naudokite

DR. RICHTERIO 
Inkaro Rūšies

PAIN-EXPELLER!
Vaisbaženklis registruotas 

S. V. Pat. Biure.
Persitikrinkite, kad In

karo vasibaženklis 
butų ant pakelio 
kurį perkate. 
Visose vaistinėse 
po 35c ir 70c arba.

AD. RICHTERLCO. 
Berry A 8». 8th 8t».

Brwklyn, N. Y.

0

KORN AI

—Well, žinai... Amerika.... ci
vilizacija.....

Taigi vietoj kiaulės ir dva
ro mes turime golfo boles ir 18 
skylių. >

—Bet kokia iš jų nauda?
Matai, mano mielas Repor

teri, — įsimaišč kalbon golfi- 
ninkų kliubo prezidentas Dr. 
Karalius, golfas yra sveika
tos šaltinis jauniems, seniems, 
vyrams, moterims, merginoms 
ir vaikams. Golfo lošis yra su
sijungimas su gamta, iš kurios 
mes esame kįlę. Tai atgaivini
mas to, ką jūsiškė vadinamoji 
civilizacija užslopino ir sunai
kino... Ir ko tamsta nori — 
sveikatos ar dulkių?

—Žinoma, sveikatos!
—O kur jos gausi?
- Na, kur... Bet po plyniais, 

kas čia klausinėja — Reporte
ris ar tamsta?'

—Dabar aš klausinėju ir at
sakymus taipgi duoda aš.

- JJct žiūrėk, ką gi aš, Repor
teris, turiu daryti?

—jGi turi tylėti ir parašyti 
“Naujienose’’ ką, kur,
kas ir kaip kada nors, kokiu 
nors budu yra kam 
nors, prasitaręs apie

/

Lietuvių Moterų Dr-ja 
švieta rengia linksmą išvažia
vimą į Beverly Hills birželio 12 
d. šių metų. Visi atminkite šią 
dieną ir šį išvažiavimą!

Keletas 
draugiją.

šviesa 
Apšvieta
gyvenimo šaltinis.

Mes, būdami laimingi, turė
dami šviesą, kurią niurna tei
kia saulė, privalome dar ieško
ti apšvietos, kad mokėtume tą 
gamtos dovaną įvertinti. | ap- 
švietą ypatingai turėtų kreipti 
daugiau domės, kad išauklėjus 
dorus ir apšviestus ; kūdikius.

Bet apšvietos siekiama, apla
mai kalbant, biskį perlėtai. Štai 
1/avyzdis. Musų moterys pasi
rėdymo, madų dalykuose yra 
ytin vikrios, kad kitos jų ne
pralenktų; Apšviętos reikalau- 
se jos betgi ne taip greitos.

Ale visgi moterys nemiega 
nei apšvietos rūkaluose. Pa
imkime pav. Lietuvių Moterų 
Draugiją Apšvietąį Tai, rodo
si, yra pirmutinė laisva mc^erų 
draugija Chicagoją. 
rio 27 d 
savą 20 metų jubilčjų. 
gė šaunią vakarienę 
m(u, idant pagerbus 
nas auklėtojas.

Lietuvių Moterų 
Apšvieta, kaip gerai išauklėta 
duktė, mokėjo pagerbti savo 
motinas suteikiant joms po ma
žą dovanėlę už jų sunkų dar
bą. Tos laimingos motinos 
buvo: p-ia K. Katkevičienei ir p- 
nia M. Ališauskienė.

Gal randasi jų ir daugiau. 
Bet neatsirado daugiau priklą 
susiu šiai draugijai 20 m. 
neėmusių 
tų.

L. M. 
daug ir

Ten ir iš LIETUVOS
v per Bremeną

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu

COLUMBUS
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms

north german

LLO YD
100 N. LftSalle SU Chicago, III.

arba prie vietinių agentų

KELIAUJANTIEMS i 
t LIETUVON
I • ----------------------------

Kas reikalinga padaryt ir 
žinoti i

Kas iš Amerikos lietuvių ma
no keliauti Lietuvon ateinan
čią vasarą, turi nieko nelauk
dami pradėti prsirengiino dar
bą. Tas darbas yra gavimas 
reikalingų dokumentų. Delei 
kelionės yra reikalingi sekami 
dokumentai:

kada,

nors, ką 
seniausią

ring;
čioms
ti

Ji vasa- 
1927 m. apvaikščiojo 

Suren- 
su progra- 
savo moti-

Draugija

u- 
ir 

pašalpos per 20 me-

D. A pš vieta veikia
ima iniaciatyvą, ima 
ą arba .remia labda- 
bą. Moterims mylin- 
ivietą, patartina įsto- 

D. Apšvieta. Viešnia.

Greita Pagelba
Dr. Scholl’s Zino-pads praialina visokius 
skausmus greičiau negu kiti kokie žinomi 
metodai. Ima tiktai minute nutildyti bile 
kokj komą. Gydymas prasideda iš sykio. 
Kuomet komas pranyksta jis daugiau ne- 
gryžta. Jei nauji čeverykai včl padaro 
skaudamą tą vietą, Zino-pad prašalina ji 
greit. Todėl, kad Zino-pad prašalina prie
žastį—spaudimą ir trinimą čcverykų.

Dr. Scholl’s Zino-pads yra su gyduolėmis, 
antiseptiški, apsaugojant). Visose aptiekose 

čeverykų krautuvėse—35c.

DX Scholl’s 
TAnopads
UIdčkit vieną ir skausmas pranyks

ir

Klausyk Reporteri: 
varo mus iš surukusių kicenu, 
išmeta iš musų rankų pasmir
dusias munšaino bankas, išveda 
mus už rpiesto į tyrus laukus 
ir pievas, kuriose pati gamta 
padeda mums atgautas pražu
dytas civilizuotame mieste mu
sų jėgas.

Supranti ?
- Hm.... suprantu.

> Reporteris.

galiai iš-

M

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Lietuvos piliečiams reikia:
1. Gimimo metrikų (kas turi 

seną pasportą, metrikų nerei
kia). Jei keliauja vedusi pora 
vienu pasportų, reikia vedybų 
liudymo.

2. Lietuvos užsienio paso ir 
vizos.

3. Leidimo sugrįžti.
4. Įneigų taksų užmokėjimo 

pakvitavimo.
Visi, šie dokumentai reikia 

pasirūpinti gauti iš anksto, kad 
delei jų neturėjimo nereiktų 
atidėti kelionės.

Gimimo metrikus galima gau
ti Lietuvoje iš tos parapijos, 
kurioj pilietis yra krikštytas. 
Tuo reikalu reikalinga parašyt 
laiškas giminėms ar draugams, 
kad gahtų ir prisiųstų.

Leidimą sugrįžti išduoda 
imigracijos departamentas, Wa- 
shington, D. C. Norint šį do
kumentą gauti, reikia ilgoko* 
laiko ir tikros atvažiavimo da
tos. z
Amerikos piliečiams reikia:

1. Užsienio paso.
2. Lietuvos vizos.
Tai yra visi dokumentai, ir 

tie dokumentai gaunami į trum
pą laiką. Bet ir Amerikos pi
liečiams patartina nelaukti pa
skutinių dienų. Anksčiau užsi
sakydamas laivakortę gali pa
sirinkti geresnį kambarį ir tu—

Visais kelionės reikalais 
kreipkitės į Naujienas, 
rėti patogesnę kelionę. r

Apsisaugoki! užsikrėtim 
Gydyki! kožną žaizdą ar 
ba jsibrčžimą su šiuo ne 
nuodijančiu antiseptiku. 
Zonite užmuša bakterijas. 
Ir išgydo.
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MIKOLAS ČEPULIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

15 dieną, 4:00 valandą, ryto, 
1927 m., sulaukęs 42 metų am
žiaus, gimęs Vilniaus rėdybos 
Švenčionių apskričio, Daugėliš
kiu parapijos, I.ukšneikių kai
mo, paliko dideliame nuliudime 
draugus. Laidotuvėmis rūpina
si Feliksas Balčiūnas, 4509 So. 
Paulina Sa.

Amerikoj išgyveno 14 metų.
Kūnas pašarvotas, randasi 

1605 So. Hennitage Ove.
Laidotuvės įvyks Seredoj, 

Gegužio 18 dieną, 1:30 vai. po 
pietų iš Eudeikio kuplyčios j 
Tautiškus kapines.

Visi A. A. Mikolo Čopulio 
giminės, draugui ir pažįstami 
e.sat nuoširdžiai kviočiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jum paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yarda 
1741.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių
Bridgeportas

P-NIOS JUOZAITIENfiS
ISLEISTUVfiS.

Ponia A. Juozaitienė važiuo-
ja Lietuvon paviešėti. 1/ dienų 

■ gegužės rengiama jos išleistu- 
i ✓ės. Visos jos draugės ir drau- 
' gai yra kviečiami atsilankyti 

į šias išleistuves, kurios įvyks 
dresu 736 W. 31 street.

EI Z II’ ETA V AIN A USKIEN fi
Icrsiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužio 16 dieną, 4:15 valandą 
pi pietų, 1927 m., sulaukęs 
metų 
rėdyhos 
Eržvi”’- 
kaimo. 
liūdime 
Konstantiną 
Juozą, ą Balnj, 
faitiene. Marijoną 
Petronę Navickiene ir Oną Tau- 
janskiene. Franciškų. Joną ir 
Antaną Vainauskus ir Rozalija 
Clincienę, marčes, žentus ir 
anukus. Kūnas pašarvotas, 
randami 671 W. 14 PI.

laidotuvės įvyks ketverge, 
gegužio 19 dieną, 8:30 vai. ryto 
iš namų j Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
liones sielą, o iš ten bus nulydė
tu i šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Elzbietos Vainau- 
sk;enės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Vyras, Vaikai, Anūkai 
ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Butkus and Co., Tet 
Gana) 3161.

60
•mžiaus, gimus Kauno 

Tauragės ap k l ičio, 
parapijos, Puosaičių 

Paliko dideliame nu
vyrą Joną Vainauskj, 

Balnį Lietuvoj, 
Veroniką Vai- 

Mačioirenę,

P-nia Juozaitienė yra plačiai 
; žinoma ir užsitarnavusi pagal
bos Ghicagos lietuvių tarpe vei- 

|[kėja. Ji yra išbuvusi 11 me- 
, tų nutarimų raštininke Drau- 
į »ijos Božancavos. Už gerą tų 
i yaroigų ėjimų, kalbama draugi- 

a suteikė jai auksinį garbės 
;enklų. Ji taipgi buvo 3 metus 
mtarimų raštininke Lietuviu 

' \aišveš Klittbo; dvejus metus 
i yra tos draugijos pirmininkė, 
fiskų palieka tvarkoj. Darba- 
,’osi Aušros Žvaigždės draugi
oj, Lietuvos Dukterų Draugijoj 
r Bridgeporto Pašalpos Kliūtie. 
Vienoj šių draugijų darbavosi 
16 metų.

P-nia Juozaitienė vyksta Lie
tuvon aplankyti savo seną moti- 
lėlę. Ji tik nusiminus, kad ke- 
ionė taip tolima ir kad jos šir* 
lis yra silpna.

Stengiaus suraminti. Nuro- 
IžiAu, kad su
eursija patogu važiuoti, 
palydovas, p. Jankus, yra 
dagus žmogus' ir žiūrės, 
keliauninkai (kės) turėtų 
galima daugiau patogumų.
’iau$, kad važiuos skaitlingas 
būrys lietuvių. Taigi kelionė 
bus smagi, maloni, tarp savųjų, 
šiek tiek suraminau.

P-nia Juozaitienė išvažiuos iš 
įamų 18 dienų gegužės.

i Jonas Aleksandravičius.

Naujienų’* eks- 
Kad 

man- 
idant 
kiek 
To-

Ji

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

GKAMOKIUS
Musų patarnavimai 
laidotuvėse ir kokia- 
jie reikale, visuomet 
esti sanžiningas ir 
nebrangus, todėl kad 
neturime Išlaidų už
laikymu skyrių*

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, H.L.

Marquette Park

North Side savasties savmin
kams.

Į Taip kalbėjo Dr. Robertson.
Veiklusis Pirmyn mišrus cho- Kas parašyta aukščiau, — tai 

ras turėjo vakarienę pereitų še- nėra atkartojimas žodis žodin 
štiylionį svetainėj ant \Vashte- Dro Bohertsuno kalbos. Bašan- 
naw Avė. aDKyvavo kokios 40 tysis stengėsi išreikšti pumati- 
ypatų. Buvo prakalbų,z prisi- nę Westsidės- parkų komisio- 
minimų apie choro darbuotę nieriaus kalbos mintį, 
praeityj ir apie' užituotis atei
tyj.

Vakarienėj dalyvavo, galima 
sakyti, visi draugai-pažystami., 
Todėl ir buvo ji smagi, maloni.

Viskas pavyko gerai, išsky- linkėję 
rus vieną menkutį incidentų.

v. p

Marguoto Park
apie- 

nauja 
Parapijos
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Real Estate For Sale
Namai-žemėPardąvimui

PARDAVIMUI bučemė ir grosemė SAUGIAUSIA VIETA PINIGAMS 
sena bizniava vieta, biznio daroma j Mes parduodam visokia kaina nn- 
mėnesj 5600, didelė biznio gatvė. Kai-linus, lotus, fanmis ir biznius po vi- 
na jiagai susitarimą. Vieta kur visa-Įsą Ameriką. Kurie turite ką ant iš- 
dos galima pinigų padaryti, 
daromas casti. •

Kreipkitės j
Naujienų Skyrią,

3210 So. Halsted St.
Box 226

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Miscellaneous

Biznis i mainymo, kreipkitės pus 
A. GRIGAS 

3114 S. Halsted st. 
Tel, Boulevard 4899

Pereitą sekmadienį šioj 
susiorganizavo 

lietuvių parapija, 
bažnyčia kolei kąs bus šv. Ka-

čia, Northsidėj, gyvena1 geras zimiero klioštoryj. .Ateityj pa
mano pažįstamas, kuone drau-1 rapijonai mano, pastatyti savo 
gas. Veiklus žmogus, romius (bažnyčią. Jie, turi loj apielin- 
naudingą darbų, dalyvaująs nk- J^j jau pasipirkę ir lotų. —N.

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

Patarnauja laido
tuvėse kuopigiausia 
Reikale mel 
sišaukti, o 
darbu busite 
nėdinti.

Tel. Canal 
ir 2199

(pigiausia
■Idžiu at

mano
užga-

1271

J.F.RADZIUS
Pigiaasia* Lietavta 

Graboriaa CHcagoje
Laidotuviae patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų iidirby-

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

SKYRIUS: 
8238 S. Halsted St.

TeL Blvd. 4068

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABU VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yarde 1741 ir 4040 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Arens e, 
Tel. I*afayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct, Cicero 
Tel. Cicero 8794 ir 8094 

SKYRIUS
S201 Auburn Ave^ Tel. Blrd. 3201

69-toj gatvėj, prie Campbell 
Avė., dar vienas lietuvis atida- 
••ė biznį —• tai kriaučius. Apię- 
linkės gyventojai lietuviai Ul
ės ir savą kriaučių.

Kode] nelaižyta smetonos 
Auditorijoj?

Kodėl neįvyko smetonlaižių 
vakarienė Auditorijoj, Marq- 
uette Parko gyventojai aiškina 
taip: vakarienei buvo užsakyta 
vien vištų dvylika. O tikėtų 
teparduota tik septyni. Taigi 
tikėtas nebūtų apmokėjęs viš
tų plunksnų, jau nekalbant 
apie lėšas už pačias vištas. O 
kur dar įvairios kitokios išlai
dos, surištos su vakariene?

Dar apie “surprise” pares.

Rengta “suprizas” p-niai R., 
kuri jau iškalno žinojo apie pa- 
rę. Nupirko pianų. Siurpri
zas pasirodė tame, kad didžiųjų 
dalį sumos turės užslimdkėti 
pati “purės” Kaltininkė. R-nė 
gyvena Rockwell gatvėj.

Kita “parė” surengta D—nei, 
Campbell gatvėj. Nupirkta... 
tfui, atsibodo rįnkti žinios: tik 
“surprise parės” ir “surprise 
parūs.’’ Lyg niekam 
niam Chicagos lietuviai 
butų tikę.

Chicago# žiniom.

gėrės- 
ir ne-

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sandaros Seimas prasidės 13 d. 
birželio ir bus laikomas iki 15 
d. birželio.

Sųryšyj su Seimu sandariečiai 
rengia koncertų 15 d. birželio, 
o vakarienę 13 d. birželio.

Žinių Rinkėjas.

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias ii lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. (vedam elektros dra- 
tu», motorus, taigom elektros reik

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

Phone Vietory 7452.SIGI.IIMAS NAMO ĮSIUSTAS 
i i ’abiidiivosini ant jūsų loto hun- 
ga ow, 2 flatų arba apartmentinį 
Duosime dėl 15 metų inorgičių be 

PARDAVIMUI grossrnČ, bizniavo] nuošimčių per 3 melus. Del apsi- 
vietoj, bargenas, nes važiuoju į l.ie- saugojimo pamatyk mano planus 
tuvą. 5626 S. Barine nve. pirmiausiai. Geo. O. Iladwick, kon-

:---------—r- .... -.........   ' traktorius ir Įhudavotojas. Pilone
PARDAVIMU! puikiausia delika-’ pnlisa(,e 3,G3«

^escn ir grosernč, South Side, pa-
rinktas biznis, daromas geras cash / —į
biznis, kiti biznio reikalai priverčia 
šį parduoti, įsteigtas jau 7! metai, 3 
gražus šviesus kambariai iš užpa
kalio. Malykif sfl 
Ashlanil avę.1

TURIU parduoti 6 kambarių namą 
karštu vandeniu šildomą, $500 jmo- 

iv'inTnką, ”7156 "So. k^i ir po $55 į mėnesį. Atsišaukite 
, i i po 5:30 vakarę. Savininkas, lel.

1  Lafayette 4127, 4214 S. Artesian Av.
EX,TRA bargenas. Pardavimui! .

'viešbutis (holelis) Woodbaro, Wis. GARADŽIUS parsiduoda arba išfi- 
Anl ežero kranto (Sųuash Lake), maino, 60X125. Geroj vietoj South 
Jau atsidarė vasaros biznis. Lietu- ^ide. Mainysiu kas ką turite arba par- 

rvHnti kuii Linii-nv- ------------------------------------ viai, nepraleiskit geros progos, tu-j duosiu pigiaus kaip galima, nes ne-
’ i rzaa įfiir kairi ir karia i rėsit gerą biznį. Ne visada tokia galiu pats laikyti. Turiu kitą biznj, o verčia nuo ko Kas» K9» Ka,P ““'proga pasitaikoi Dabar ųąeitu lai- Del platesnių informacijų kreipkitės

rengia, veikia ar kviečia I k u turi būt parduotas. Savininkas pas Wm. Gritėnas, 3241 So. Halsted 
________ ___ _ __________ - yra miręs. Administracija parduos. St. Tel. Boulevard 5066.

Veikli greitai neatidėli idami laiko, 
įvyks 17 d. Kaina 88000. Malt Saroc.ka, adm 

• ... i ui'guinjĮ b. ui., 8:00 v, v., Raymond 1 \Voodliaro, Wibet kaip drąugas, velijąs gero j ch*ppJ> 8H5 WJ 3|s st., Chicago, III.1 J------ ’-------
draugui.

tyviai k uitu ros darbe, kuris y

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlaikėm 
inalevą, popierą, stiklus ir t. t.

. 3149 So Halsted St.
J. S. RAM AKCINIS, Prez.

Stovi ,taip sakyti, arti CIASSIFIED ADSmas. : 
dvasinio lietuvių gyvenimo.

Bet... bet kai kada jis pare
mia musų gyveninių ir veiki
mą tokia dovana, kuri tikreny
bėj neremia, 
jų kitus veikėjus ir su jais iri 
visą veikimą.

Bašau tai* ne kaip priešas, Į

WEST SIDIEčIŲ DOMEI.

Announceinents
PrandHmai

LSS. 4 kp. susirinkimas į 
' Gegužio, Š. m., 8:00 v. v-

X. ir X. Geistina, kad šiame susirinkime da
lyvautų visi nariai bei narės, nes yra 
laug svarbių reikalų.

Fin. • Sekretorius.

“Naujienų” vietinių žinių 
skyriaus vedėjui teko būti Wcst 
sidės parkų komisionieriaus o- 
l’ise, Randolph St. ir Ogden Av. 
’š komisionierių tarybos prezi
dento, D-ro John Dili Robert- 
sono, jis išgirdo ne tik įdomių 
*au, bet ir labai svarbių West- 
sidės gyventojams žinių.

Dalykas toks,, kad Westsidės 
naikų komisionieriai planuoja 
išleisti $10,000,000 vertės hond- 
sų.

Sukelti pardavinėjimu šių 
bondsų dešimt miilionų dolerių 
bus sunaudoti pagerinimui ir 
pagražinimui \Vestsidės apie- 
;inkės.

PRANEŠIMAS
Kad įsitaisius visai mo

derninį ofisų — labaratoriją 
ir patarnavus ligoniams 
kuogeriausiai, persikėliau į 
didesnę ir patogesnę vietų, 
3421 So. Halsted St. (ant 
naujos Budriko krautuvės).

Valandos: nuo 12 iki 3 po 
pietų ir nuo 6:30 iki 8:30 va
kare; sekmadieniais nuo 10 
iki 12 po pietų.

— DR. MARGERIS.
______________

Personai

PARSIDUODA 2 f. 6—6—Room 
2916 So. Union Avė. 2 karų garadžius 

nu • i — $8,500. Kreipkitės pas Wm. Gritė-
PABDAVIMl I nullinery ir dre- nas> 3241 So Halsted St. Boulevard 

5066.šių supa, turiu parduoti iš priežas
ties ligos., yra gražiai įrengta. Gc 
ras pasiūlymas nebus atmestas.

2506 W. 63rd St

BRIGHTON Park, proga bu- 
čeriui. Pardavimui grosemė, 
yra daug 4 stako, prie biznio 
gatves, šioj grosernėj reikalin
ga bučemė, stakas vertas 
$8000, parduosiu už $1850, 

2608 W. 47th Str.

PARDAVIMUI Saliunas, randasi 
labai geroj vietoj ir neša gerą biznį. 
Arba sutinkame priimti gerą partne
rį, kuris galėti} vesti ir dirbti.

Taipgi turime daržą dėl nedidelių 
piknikų, išvažiavimų ar parčių.

Kreipkitės vieton:
72nd X Archer Avė., 

Summit.

TURIU dvi bungalovv. Mainysiu ant 
medinio namo neskiriant kokioj vietoj. 
Bungalow yra prie Mąrųuette Parko. 
Kreipkitės pas Wm. Gritėnas, 3241 
So. Halsted Stn Tel. Boulevard 5060.

BRIGHTON PARK medinis namas 
2 po 5—5 kambarius. Mainysiu ant 2 
flatų mūrinio namo. Turį būti po 4 
kambarius arba po penkis. Kreipkitės 
pas Wm. Gritėnas, 3241 S. Halsted 
St. Tel. Boulevard 5066. t

KRAUTUVIŲ FIKCERIA] 
Grosemių, BuČer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekemių. Mu
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHE1MS, 1912 So. State St.

STOGDENGY STR
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trekų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.

J. J DUNNE ROOFING CO.
3411*13 Ogden Ave^ ,

Phone Lawndale 0114

HOME 
CONSTRUCTOR

Būdavo j u namus, garažus, taisau 
į senus namus ir darau bile reika
lingus prlbudavojimus prie namų. 
Darau rakandus-fixtures ofisams 
arba krautuvėms. Atlieku bile kur) 

i karpenterystės darbą. Taipgi įvedu 
apšildvmą į namus. Reikale atlikti

21/, AKRO NETOLI OGDEN:

HOME CONSTRUCTOR
1739 South Halsted SL 

Tel. Roonevelt 8600

Fanus For Sale
Ūkiai Pardavimui

PAIEŠKAU Franciško ir kitų Si
monaičių, turiu svarbų reikalą, noriu 
su jais pasimatyti, busiu Chicagoj 
apie savaitę laiko. Meldžiu priduoti 
savo adresą j Nąujienų ofisą, aš ga
vės, atsilankysiu.

B^335
. ....... " -■ 1 "T-.......... .........

,---- fįi-------
IEŠKAU savo draugo Konstanti

no Poeevičiaus. Malonėkit šaukti 
telefonu. Rooseyelt 5316, kladkkit 
Stanley Plis. ' , ' ,

BARGENAS, BARGENAS
Parduodu grosernę ir* vaisių 

krautuvę. Didžiausias ir geriau
sias Bargenas Chicagoj. Turiu 
kitą biznį. KHifiii $600.00.

1801 So. Peoria St.

AVĖ.
Netoli nuo Downer’s Grove 

Stoties, 45 minutės važiavimo: 
iš vidurmiesčio. žemė juodže
mis, tinka dėl vištų farmos,. t n Q ,
vaisių arba daržovių. Parduo- ^0* ElilS^ & bons, 1DC 
siu pigiai dėl užbaigimo rei
kalų, $375 cash, kitus išmo
kėjimais. Del smulkmenų rašy- j 
kit 608 S. Dearbom St., Room.
840, Box 3304.

Plumbing ir namų lildymo reikmenų. 
2118 Sę, State St., Chicago, Iii.

Telefonai: Vietory 2454 
Ciceroa Krautuvė, 4600 W. 22 St. 

Tel. Cicero 130.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

Da- 
aš- 
ne- 
IŠ

—Ar iHulonėtume tamsta, 
iaktare, suminėti; kas manoma 
gerinti ir gražinti? — buvo už
klaustas Dr. Robertson.

—Taip, atsakė jis. — Rei
kia gerinti gatves, platinti jas. 
Reikia tvirtinti bent kai ku- 
ios jų. Žinote, kad iki šiol tu- 

'os gatvių buvo tik lopijamos. 
Kitos nebuvo nei lopijamos. 
Važiuoti tokiomis gatvėmis — 
reiškė pergyventi kančkis. 
iat norima išlieti jas bent 
tuonių colių storumo, kad 
galima butų taip lengvai 
mušti duobių.

Reikia pagražinti patys sod
nai, esantys šioj apielinkėj.

VVestsidės apielinkė — kal
bėjo Dr. Robertson — yra vie
na pirmiausia apgyventų Chi- 
cagos apielinkių. Bet iki šiol į 
jų kreipta juo mažiausia domės. 
Dabar jau čia pat laikas, ka
da taps padaryti pirmieji žings
niai jos gerovei pakelti.

—Kokios realės, taip sakant, 
apčiuopiamos naudos apielinkės 
gyventojai turės iš taisymo 
gatvių ir kitokio remonto?

— Nauda lengvai numatoma. 
Viena, platesnės gatvės reiškia 
engvesnį judėjimų. Ne taip di

deli susigrūdimą. Geras pavyz- 
dis yra buvusioji 12-ta gatvė, 
o dabar Roosevelt Avė.

Toliaus. Lygios gatvės, vie
toj dabartinių duobėtų, — ar 
nežada gyventojams smagumo 
ir patogumo? Nes kam malonu 
tiesiog iš lango žiūrėti į duo
bes gatvėj ? G ir kalbant apie 
pačius sodnus: ar ne maloniau 
yra Westsidės šeimynoms pra
tinti liuobas pavakario laikas 
ar šventadienis gražiame, rū
pestingai apžiūrėtame sodne 
vietoj apleisto sodno?

- Taip, teisybė sutikta su 
>ro Robertsono nurodymais.
- Bet tai ne viskas, — kal- 

liėjo toliau daktaras. — Imki- 
mie namų savininkus. Jei page
rės susisiekimas; jei gatvės 
taps platesnės; jei gražesnė pa
sidarys 
ventojų 
kils. Ir 
skaityti

•REIKALINGA'Vedusi pora, be vai
kų, arba kad ir gera našlė; duodu 4 
ruimus flatą garu šildomą geriems 
žmonėms už pagaminimą man valgio. 
Flatas su visais parankamais, 
šome atsišaukti.

NIK. WAL0VICH, 
5544 Prtiirie Avė., 

Tel. EnglevvoOod 5007

DEL1KATESEN, bekernės tavorai, 
sandvičių šapa ir t. t., už $1600 nu
pliksite viską jei pirksite tuojau. 
Krautuvė senai įsteigta ir gerai ap
simokanti, smarkioje apielinkėje kit- 
chinet ir rooming house distrikte, 
geriausioj Vtetoj North Side. Pigi 
renda, gyvenimui kambariai, garu 
šildoma, geras lysas. AtsiŠuakite 
dėl šios nepaprastos progos.

2568 N. Clark St., 
Netoli Wrightwood

Financial
Finansai-Paskoios

Pra
PARDAVIMUI soft (Irink parlor 

karčiania, esu našlė, negaliu viena 
Parduosiu pigiai 

South
biznio užlaikytų 
arba mainysiu ant namo, 177 
Western Avė., Blue lalanti, UI.

REIKIA patyrusių moterų dėl sor- 
tavimo skuduru. P. Goldman and Son, 
1405 W. 21 St.

Help Wanted—Malė
_________ Darbininkų neikia_________

REIKALINGAS antrarankis pieko- 
rius. Tėl. Melrose Park 787, 1510 
Main St., Melrose Park.

REIKALINGAS patyręs bučerys. 
Darbo valandos nuo 7:30 ryte iki 6 
vai. vakare. Atsišaukite tuojaus. 
J. Misevicz, 318 W. St. Tek 448, 
St. Charles, St. Charles, III.

Furniture & Fixtures
Rakandai-įtaisui

STORAGE SALE
Naujų rakandu ir kaurų suban

krutavusių ir paliktų pas mus san
dely]. Greitam išpardavimui. Atda
ra vakarais iki 10, nedaliomis iki o. 
Dykai sandėlis. Dykai dastatymas.

STORAGE WAREHOUSES>, 
4025 W* Madison St., 
3531 N. Clark St.,

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARDUOSIU $850 vertės grojiklį 
pianų už $85, su benčiumi, voleliais, 
cabinet, išmokėjimais, 6136 S. Halsted 
St. 1 fl. front. *

GROJIKUS pianas tiktai 
biskį vartotas, kainavo $700, 
parduosiu už $90. Benčius, ca
binet ir voleliai. Išmokėjimais 
pagal sutartį. MR. RUDAITIS, 

6512 So. Halsted St. 1 fl.

PARDUODU čeverykų taisymo ša
pą, su visom mašinom, renda pigi, 3 
kambariai gyvenimui. Biznis išdlrp- 
tas l>er 8 metus. Parduosiu pigiai, 
Z. Binkis, 1443 S. 49 Avė., Cicero, III.

Exchange—Mainai
MAINO garadžių namą ir biznį. 

Kas ką turite priimsiu j mainus. Ga
radžius yra 100x132. Randasi geroj 
vietoj South Side ir yra bargenas. 
Del platesnių informacijų kreipkitės 
pas Wm. Gritėnas, 3241 S. Halsted 
St. Tel. Boulevard 5066.

Real Estate For Sale
Nynai-Žemė Pardavimai

2 pagyvenimų namas prie pat Mar- 
ket Parko po 5 kambarius. Parduosiu 
su mažai cash. Prekė $11,500. Šauki
te Wm. Gritėnas Boulevard 5066.

EXTRA 
DIDELIS BARGENAS 

BRIGHTON PARKE 
2 Storai, 1 flatas ir 3 karų 

garadžius ant kampo — pu
sę bloko nuo Lieituvių Baž
nyčios. Savininkas privers
tas greitai parduoti, 
na tik

Kai- 
$7850.00

apielinkė, 
nuosavybės vertė pa- 
šis nurodymas reikia 
ypatingai svarbiu ne-

juk gy
Business Chances

J Par^yimui Bizniai
PARDAVIMUI nesvaiginamų gė

rimų parloras su namu, arba mai
nysiu. Atsišaukit po 5 vakare. 2100 
So. California avę.

5 kambarių kampinis na
mas ir 2 karų mūrinis gara
džius puikioje Berwyn ko
lonijoje. Savininkas priims 
lotus kaipo pirmų įmokėji- 
mą. Kaina tik....... $5750.00
įnešti tik........... ..... $750.00

Balansas lengypis išmo
kėjimais.

Atsišaukite toujaus.
FRANK L. SAVICKAS, 

726 W. 18th St., 
Phone Canal 1603.

i

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

V 1 ......... ... '

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel. Lefayette (>705—8700

Chicago

BB1DGEPOBT PLUMBING 
AND HEATING CO.

Garo ar vandenio šilumą įve
da i senus arba naujus namus. 
Kas norite įvesti šilumą, 

! tai dąbar laikas, nes yra piges
nis materiolas ir liuosesnis dar
bininkas.

Tel. Boulevard 3787
Residencijų Tel. Boulevard 

5134, G. Mileris ir J. Mickevi
čius, 3500 So. Union Avė. City.

w. v Phone Austin 4255
Tiktai 314% nuošimčiui STANDARD HDWE. &

Be Komiso.........
Mes paskolinsime jums $100—$200 ir

SUPPLY CO.
4319 W. Madison St.

$800 dėl užsimokėjimo taksų, nuošim- |ranklait Peiliai< stiklai, Maleva, 
čių už morgičius ar- kitiems privati- g|ektros jr piumbingo reikmenys, 
mams reikalams. Pinigai paskobnam) : Visag tovora8 garantuotas.
į 12 valandų. _______________ ______________ _

Industrial Loan Service WM. DAMBRAUSKAS
1726 W. Chicago Avė. Lietuvių mufuotojas. Esu pasiren- 
kampas Hermitage Avė. 1 K?s tamstoms patarnauti, kuomet 

Atdara vakarais iki 9 vai. apart se mufuositės, arba reikalausit ang- 
redos ir pėtnyčios. tai kreipkitės pas mus, mes at-

______________ ________________liksiu darbą pigiai ir teisingai. Ma
tykite mumis pirmiausia.

817 West 34th St.
Tel. Boulevard 9336

Chicago Avė.

ar Jums reikalingi
PINIGAI?

Prlvatiškaa Fondas ant gerų pirmą | 
ir antrų morgečių ant lątų ir namą 
žemos komiso ir nuošimčių kainos.

HILDA E. SCHROEDER
10 N. Clark Street 

Tel. Dearbom 4406

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgiėių 

mažas komisas. Teisingai atlikslir 
reikalą i 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., ROom 820

Phone Central 6260

Į 90 DIENŲ UŽ $90
Galite išmokti Wenzel budu beauty 

culture pagal valstijos curiculum
THE WENZEL WAY
BEAUTY CULTURE SCHOOL 

177 N. State St.,
Room 307, Phone State 1887

u

Miscellaneous
įvairus

Elektros Kontratkorius
Įvedam dratus j senus ir naujus na
mus. Taisom. RADIO parduodam 
ir taisom. Geras patarnavimas 

nebrangiai.
Wallin & Cserep 

(43r> w. lor.th pi. 
Tel. Beverly 9794

Educational

MOTERYS ir vyrai, išmokit bar- 
beryttte. Mes mokinam dienomis ir 
vakarais. AtsišaukU arba rašykit:

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

arha 109 S. Wells st.

MOKINAME
ii Anglų kalbos, lietuvių kalbos, arit

metikos, pilietybės, I
i stenografijos ir kitų mokslo šakų. 
AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA

metikos, pilietybės, knygvedystės,

J. P. OLEKAS, Mokytojas
3106 S.' Halsted St., Chicago, 11).


