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Britanija nutraukian
ti santykius su SSSR
Vengrija siekiasi paveržti 

kaimynų teritorijas
Pittsburge jvyko Socialistų 

partijos egzekutyvo 
konferencija

Britai nutrauksią santy
kius su Rusija

tai busią šiandie oficia* 
paskelbta; Anglijos biz- 

žmones dėl to susirūpinę
liai 
nio

Italija remia slaptas 
Vengrijos užgaidas

Vengrai 
jas iš 
bių.

siekias atimti teritori- 
savo kaimynu vatety-

L Pacific and Atlantic Fhutu)
Naujai išrastas aparatas, kuris leidžia kalbančiam telefonu matyti kalbantįųj. Telefonu kalba iš 
Wa-hingtono prekybos sekretorius Herbert Hopver būreliui žmonių New Yorke. Jis išrastojo 

aparato mato savo klausytojus, o jie mato jį. ši fotografija taipjau persiųsta telegrafu.

Kapt. Lindbergh, šios 
dienos didvyris

Drąsų lakūną, priskridusi per 
Atlantiką, visas pasaulis gar
bina

Jaunas, 26 metų amžiaus, A- 
merikos aviatorius, kapt. 
Charles Lindbergh, apie kurį 
iki šiol ir Jungtinėse Valstijo
se maža kas težinojo, staiga 
patapo pasaulio garsenybė. Di
džiuliai Jungtinių Valstijų 
dienraščiai kasdien po keturis 
—penkis puslapius prirašo ži
nių apie jį; daug rašo apie jį 
užsienių laikraščiai; jis gauna 
tūkstančius sveikinimų iš viso 
pasaulio; jį sveikina valstybių 
galvos, jį dekoruoja ordenai.i. 
Jam pasiūlyta jau bendrai 
apie 1,000,000 dolerių vertės 
kontraktų, kad jis eitų į kru- 
tamuosius paveikslus kaip ak
torius, į vodevilį, kad duotų 
savo vardą skelbimams, etc.

Komandorius Byrd nebe- 
skris per Atlantiką

NEW YOilKAS, geg. 23.
Praneša, kad ‘komandorius Ri- 
chard E. Byrd, kurs buvo pa- 
siniošfB skristi per Atlantiką 
į Paryžių, dabar, kai jau ta! 
yra padaręs kapitonas Linu- 
bergh, nutaręs nebeskristi. 
Užduot per Atlantiką, jis pla
nuojąs kitas tolimas keliones 
oru — į atšiaurius arba Paci- 
fiką.

Maršalas Feng Juhsianas 
paėmęs Cengšavą

ŠANCHAJUS, Kinai, geg. 23. 
— Bevielinis pranešimas iš 
Hankovo sako, kad maršalas 
Feng Juhsianas, kurs veikiąs 
išvien su komunistine llanko- 
vo valdžia, esąs paėmęs čeng- 
čavą, šiaurinėj Honano provin
cijos daly.

LONDONAS, geg. 23. — VIENNA, Austrija, geg. 23. 
Prneša, kad užsienio ministe- — Oficialinėmis Austrijos ži- 
ris Chamberlain pasidavęs pik-jniomis, šalia nesenai padaryto 
čiausiems konservatoriams mi- tarp Italijos ir Vengrijos drau- 
nisterių kabinete ir rytoj I gingumo pakto buvus dar pa- 
[šiandie] oficialiai pranešiąs daryta slapta sutartis,- kuria 
parlamente, jogei diplomatiniai Italija pasižada remti Vengri- 
ir prekybiniai santykiai su so- jos siekimus atgauti Burgen- 
vietų Rusija nutraukiami, lando kraštą, kurs taikos su- 
Santykių nutraukimas moti- tartimi* buvo atiduotas Austrl- 
vuojamas tuo, kad sovietų vai- jai. 
džia, nors ne kartą įspėta, ne
paliovus laužyti prekybos su
tarties sąlygų.

Britų konservatoriai nieka
dos nebuvo palankus sovie
tams. Dar nepalankesni jie 
pasidarė nuo visuotino praei
tais metais streiko, kai Maskva 
ėmė siųsti didelių pinigų sumų 
streikininkams. [Anglijos dar
bo unijų kongresas Maskvos 
pašalpos nepriėmė ir pinigus 
jai grąžino atgal.] Konservato
riai kaltina sovietus, kad, 
remdami pinigais Britų ang
liakasius, jie kasyklų streiką 
jiailginę mažiausia dešimtim 
savaičių.

Paskelbimas apie santykių 
nutraukimą, be abejo, padarys 
nemažos sensacijos Anglijoj.

Biznio žmonės, ypač pramo
nininkai, kkirie nesivadovauja 
sentimentais ir nežiūri į daly
kus politiniu atžvilgiu, numa
no, kad santykių nutraukimu 
Didžioji Britanija nieko gera 
nelaimės. Prekyba su sovietais 
jau per vienus praeitus metus 
davė Anglijai tarp 250 ir 300 
milionų dolerių, o prospektai 
biznio padidėjimo ateity buvo 
itin geri. Dabar gi sovietų už
sakymai eis arba Vokietijai, 
arba Jungtinėms Valstijoms.

Britų lakūnams nepa
vyko pasiekti Indija ‘

I/ONDONAS, geg. 23. —Bri
tų aviatoriai, leitenantai Carr 
ir Gillman, kurie bandė be su
stojimo nuskristi iš Anglijos į 
Indiją, viso 4,000 mylių, pri
stigę gazolino buvo priversti 
nusileisti Persų įlankos vande
nin. Jie buvo britų garlaivio 
Donax išgriebti iš vandens ir 
gabenami į Abadaną. Tikslo 
pasiekti jiems buvo belikę 700 
mylių.

Banytija daktarų dip
lomų fabriką

JEFFEHSON CITY, Mo„ ge- 
gūžės 23. — Aukščiausias MIs-
souri teismas šiandie įsakė iš- — Praeitą naktį įvyko sprogi- 
vyti iš valstijos St. Louis Col- mas Du Pont Nemours kom- 
lege of Physicians and Surge- panijos Moosic parako įmonėj, 
ons, St. U)uis mieste, tuo pa-1 Per dvi mylias nuo sprogimo 
matu, kad tai ne medicinos vietos namų langai išbyrėjo ir 
mokykla, bet daktarų diplomų daugelis žmonių buvo iš lovų 
fabrikas. .išmesti.

Ar Italija yra pasižadėjusi 
taipjau remti Vengrijos prc 
tenzijas gauti Transylvaniją 
iš Bumanijos, Slovakiją iš č’e- 
choslovakijos ir Banatą iš Ju
goslavijos, žinių nėra.

Naujos Vengrų užmačios 
taip aiškiai įmatomos, kad da 
gi Berlino laikraščiai įspėjo 
Vengrijos premjerą Bet hieną, 
pareikšdami, kad Burgenlando 
gyventojai esą vokiečiai, o ne 
vengrai. Kancleris gi Seipel sa
vo kalboj Austrijos parlamenu- 
atvirai priminė naują Vengrų 
pavojų.

Ibanez išrinktas Čilės 
prezidentu

Bet rinkimais jis vienas ir te
buvo kandidatas

SANTJAGO, Čilė, geg. 23.
— Nepilnos žinios, gautos iš 
įvairių Čilės respublikos vietų, 
rodo, kad per įvykusius va
kar rinkimus didelė balsų 
dauguma buvo paduota už 
pulk. Karlosą Ibanezą, esamą
jį Čilės diktatorių. Bet šiais 
rinkimais Ibanez ir buvo vie
nintelis kandidatas į krašto 
prezidentus.

Nudarė ginčuose dėl 
kapt. Lindbergho 

tautybės
NEW YOPKAS, geg. 23. — 

Vienoj East-Side kavinėj šian
die du asmenys susiginčijo dėl 
perskridusio per Atlantiką ka
pitono Lindbergho tautybės. 
Ginčai pasibaigė tuo, kad vie
nas jų, Joseph Hand, 45 melų 
amžiaus, buvo savo oponento, 
Sidney Levene, 28 metų, peiliu 
mirtinai nudurtas. Užpuolikas 
buvo areštuotas.

Sprogimas Du Point 
Namours parako 

įmonėj
SC.HANTON, Pa., geg. 23.

Socialistą partijos egze
kutyvo konferencija

Nutarta sausio mėn. laikyti na
cionalinę partijos konvenciją 
kandidatams į J. V. prezi
dentus nominuoti

PITTSBURGH, Pa., geg. 23. 
— Gegužės 21 ir 22 d. čia Įvy
ko Amerikos Socialistų parti
jos nacionalinio vykdomojo ko- 
m'teto konferencija. Posėdžiai 
buvo laikomi Chatham viešbu
ty.

. Pi; m a s klausimas, T.uri kon
ferencija svarstė, buvo ateinan
čių 1928 metų rinkimų Kam
panija. Po ilgų diskusijų buvo 
nutarta, kad socialistų partija 
savarankiai nominutų kandi-j 
datus į Jungtinių Valstijų pre
zidento ir viceprezidento vie
tas. Nominacija turės įvykti 
nacionalinėj partijos konvenci
joj ateinančių metų sausio mė
nesį. Konvencijos vietą vyk
domasis ’ komitetas nustatys 
vėliau.

Nutarta paskirti speeialinį 
organizatorių, kurio už
davinys bus perorganizuoti par 
tiją įvairiose valstijose ir 
miestuose.

Komitetas taipjau nutarė į 
nacionalinę partijos konvenci
ją pakviesti darbo unijas, far- 
merių organizacijas, kooperaci
jų draugijas ir single tax’erlų 
grupes.

Dėbso Memorial Radio Sta
tkui reikalų vedėjas duotame 
savo pranešime nurodė, kad 
darbas sukelti reikiamą tam 
fondą progresuojąs ir kad esą
vilties, jogei netolimoj ateity 
busią galima įsteigti galinga 
radio stotis, kuri bus naudoja
ma Amerikos darbininkų judė
jimo interesais.

Vakar po pietų Labor Ly- 
ceum’e buvo suruoštas masinis 
mitingas, kur socialistų Kon- 
gresmanas Victor Berger kal
bėjo apie Amerikos imperializ
mą, Hilkiuit — apie Jungtinių 
Valstijų santykius su Tautų 
Sąjunga, O’Neil — apie Sacco 
ir Vanzetti bylą. į

Vakaro tame pat Labo r Ly- , 
ceume Allegheny kauntės so
cialistų partija suruošė nacio
nalinio partijos komiteto na
riams bankietą, kuriame daly- ( 
vavo daugelis ir šiaip vielos 
draugų socialistų.

Munšaininkai nušovė šerifą

25 sužeisti traukinio sek
cijoms susidūrus

FLAGSTAFF, Ariz., geg. 23.
— Dvi mylias į vakarus nuo 
Flagstaffo šį rytą susikūlė dvi 
greitojo Santa Fe California 
Limited traukinio sekcijos. 
Dvidešimt penki žmonės buvo 
sužeisti, dvylika pavojingai. 
Visi sužeistieji, tarp kurių yra 
ir chicagiečių, gabenami į kom
panijos ligoninę Albuuuer- 
<iue, New Mexico. Limited 
traukinys ėjo astuoniomis sek
cijomis rytų link. Vagonai bu
vo pilni keleivių.
Burlington traukinys susikūlė

0TTUMWA, lovva, geg. 23.
— Netoli nuo Dudley, la., šį 
rytą ištrukęs'iš bėgių susikū
lė Chicago, Burlington and 
Quincy traukinys No. 3, ėjęs 
iš Chicagos į Denverą. Pirmi 
pranešimai sako, kad žmonių 
niekas nenukentėję. J

Išsprogdino pronibici- 
jos agento namus

STEUBENVILLE, Ohio, geg. 
23. —. Praeitą naktį Dillonvalėj 
buvo dinamitu išsprogdinti 
prohibicijos vykdymo agento, 
Jameso Pitney, namai. Pitney 
ir jo šeima, taipjau kiti tų na
mų gyventojai išliko sveiki. 
Sprogimo buvo suardyta visa 
užpakalinė namų dalis. Mano
ma, kad dinamitininkai buvo 
buttegeriai.

Beethoveno šimtamečių 
sukaktuvių iškilmės

Bonn’e
BONN, Vokietija, geg. 23.— 

Vakar čia prasidėjo šimtame- 
tinių Beethoveno sukaktuvių 
minėjimo iškilmės, kurios tę
sis iki gegužės 26 dienos. Iškil
mių atidaryme dalyvavo
Francijos švietimo minis- 
teris Herriot, kancleris
Marx, Austrijos ministe- 
ris ir daug kitų aukštų valdi
ninkų ir svečių iš kitų kraštų.

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

Bendrai gražu ir vėsiau;

Gaisras nušlavė visą 
Turką miesteli

Iš 600 namų sveiki išliko tik 
du; 5 žmonės žuvo ugny, 
3,000 liko be pastogės

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija,x geg. 23. — Kilęs gaisras 
vakar nušlavė visą Derbučako 
miestelį. Iš 600 to miestelio 
namų, liepsnų nesunaikinti iš
liko tik du. Penki asmenys 
žuvo ugny, 3,000 žmonių liko 
be pastogės.

Viena moteriškė, pamišus, 
matydama savo namus degant, 
pati puolė ugnin ir sudegė.

Sako, kad gaisrą pagimdęs 
apvirtęs puodas su degančiomis 
anglimis.

Coolidge’o agentas 
Stimson grįžo iš 

Nikaraguos
WASIIINGTONAS, geg. 23 

— šiandie į Washingconą su
grįžo Henry L. Stimson, kurs 
kaip asmeninis prezidento 
Coolidge’o atstovas darė Nika- 
raguoj taiką tarp kariaujančių 
konservatorių ir liberalų fik
cijų. Grįžęs jis tuojau davė 
prezidentui Coolidgeui raportą 
apie situaciją Nikaraguoj.

Mama nepirko automo
bilio, sūnūs bandė 

nusižudyt
CONNELLSVILLE, Pa., ge

gužes 23. — Del to, kad moti-
na atsisakė pirkti jam automo
bilį, Leslie Neal, 18 metų, vie
tos vidurinės mokyklos studen
tas, bandė nusižudyti. Revol
veriu jis šovėsi, bet yra vilties, 
kad pasveiks.

Perkūnas nutrenkė 
dvyliką darbininku

LISABONAS, Portugalija, 
geg. 23. — Siautusios praeitą 
savaitę smarkios audros šiau
rinėj Portugalijoj padarė dide
lės pragaišties. Bairrahoj per
kūnas nutrenkė dvyliką darbi
ninkų.

UŽSIMUŠĖ BANDYDAMAS 
NUSILEIST ŽEMĖN

\ PARAŠIUTU

MUSKEGON, Mich., geg. 23. 
— Bandydamas parašiutu nu
sileisti žęmėn iš 4,000 pėdų 
aukštumos, vakar čia užsimu
šė lakūnas Milo Webster, 33 
metų amžiaus, iš Qrand Ra- 
pids.

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

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

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

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

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

Telegrafuokit pinigus Ljetuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 60 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, 234G West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.

Kapt. Lindbergh. kurs yra 
švedų kilmės (jo tėvas yra 
atvykęs iš Švedijos) pagarsėjo 
tuo, kad jis buvo pirmutinis, 
kurs, vienų vienas, savo mo
noplanu nuskrido, be sustoji
mo, iš New Yorko per Atlanti- 
ko vandenyną į Paryžių.

Tai jo nuopelnas. Jo pasižy
mėjimas. Jo garbė. Jo p’lnai 
nusipelnyta garbė.

Ką drąsus aviatorius uaiy 
su siūlomomis jam milioninė- 
miš propozicijomis, veikiausiai 
ir jis pats dar nežino, dar ne
suskubo nė pagalvoti apie ląl.
Kol kas jis 
kad manąs 
lakunu.

tik tiek parei§xę1,|pictų ir tęsėsi iki 9 vai. va’.ca- 
ir toliau pasilik >i

Iš Europos į Ameriką kaps. 
Lindbergh grįš laivu. Amerikos 
ir Francijc3 laivų kompaaljes 
pasiūlė jį ir jo monoplaną dy
kai pargabenti į Nevv Yorka, 
tuo tarpu Jungtinių Valstijų 
senatorius Copeland ragina ia - 
vyno sekretorių Wilburą p;.- 
siųsti į Franciją Jungtini.] 
Valstijų karo laivą kapt. Liml- 
berghui pargabenti.

—r#
Francijos respublikos prez- 

dentas ' Doumergue šiandie d s 
Kuravo kapt. Lindbergą Gar
bės Legiono ordenu.

Švedų karalius Gustavas pa
siuntė į Paryžių kapt. Lind- 
berghui sveikinimo telegramą. 
Tokią jau sveikinimo telegra
mą jam pasiuntė ir Švedija 
parlamentas, Ispanijos karalius 
Alfonsas, Norvegijos vyriausy
bė, Vokietijos aviacijos depar-
tamentas, Italijos diktatorius ■ darbininkas Charles Lįukemy- 
Mussolini, etc. re farmerį nušovė.

Įregistruota smarkus 
žemės drebėjimas

LONDONAS, geg. 23. — 
Kew observatorijos seismo
grafas įregistravo stiprų žemės 
drebėjimą, prasidėjusį praeitą 
naktį 11:52 vai. ir tęsųsį per 
keturias vaalndas. Jo centras 
turėjo būt apie 4,700 tolumo, 
veikiausiai rytu Kinuose.

—
Chicagos Ui’versiteto seis

mografas irgi įregistravo smar
kų žwnės drebėjimą, kurs pra
sidėjo šeštadienį kain 4:46 po

ro nekmadienį, smarkiausiu su- 
'' purtymų pasiekęs sekmadjenl 
apie 5 vai. po pietų. Drebčji-
mas turėjo Įvykti apie 7,000 

į mylių tolumo nuo Chicagos.
—----------- v

Prohibicininkai nori 
gaut teisės uostyti 

studentų kvapą
SPRINGFIELl), Mo„ geg. 

23. — Missouri Anti-Saloon 
Lyga nutarė pasistengti, kad 
valstijos kolegijose butų įves
ta “uostymo sistema”, tai yra, 
kad tam tikri šnipai Lutų įga
lioti uostyti studentų kvapą ir 
tuo budu susekti, ar jie nege- 
rią degtinės.

FARMOS DARBININKAS 
NUŠOVĖ SAVO ŠEIMI

NINKĄ
BENKEI MAN, Nc*br.,4 gegu

žės 23. — Įtaręs savo šeiminin
ką, farmerį Henry Millerį, kad 
jis turįs reikalų su jo pačia,

VANCOUVEB, Wash., geg? stiprokas žiemių vakarų vėjas. 
23. Kalnuose netoli nuo į Vakar temperatūros buvo 
Vancouvero munšaininkai nu- tarp 68° ir 75° F.
šovė šerifą Clarke, kurs su sa- šiandie saulė teka 5:22, lęi- 
vo žmonėmis ieškojo jų ąlap- džiasi 8:11. Mėnuo teka 2:09 
tos degtinės varyklos. j valandą ryto.



Antradienis, Geg. 24, 1927

Y ra labiau įkai
nuojama tas ką 
jus gaunate pir
kdami cigaretus, 
bet ne tas, kiek 
jus už juos mo
kate. Prasti eiga- 
retai yra brangus 
nežiūrint ją 
kainos. Per dvi
dešimtį in e t ą 
HELMARAI pati- 
ko rukytojams ir 
juos palaiko pas 
save.

Tūkstančiai vyrų 
atsigrįžta prie 
HELMARŲ kas
dien. Kada nors 
jus irgi atsigrįsite 
prie HELMARŲ. 
Šiandien turėtų 
būti tas laikas.

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

lo prašo Lietuvos žmonėsk* 
aip pataria Lietuvos tankai

KAS VARO PROPAGANDĄ PRIEŠ "VIENYBę" —a------------------------------------
Prašalina Niežtėjimą

Niežtanti ir deganti oda netik er
zina, bot gali būti ženklu bloges
nės ligos. Saugumo dėlei geriau
sia vartoti Sčvera’s Esko: šis vė
sinantis, raminantis tepalas pra
šalina niežtėjimą ir degimą grei
tai ir odą padaro švaria, aiškia. 
Su pirtnu ženklu odos uždegimo 
tuoj tetyk Sovera’s Esko.
Paspirkite iš aptiekos. Odos 
prašalink iš sykio.

W. F. SEVERĄ CO.
Cedar Rapids, Iowa* a.

Žilęs sfcnis, buvo tik budelėje 
ant zecerių flboro atlikimui 
gamtos reikalo), kad “Vieny
bė” turi būt tokia kaip dabar 
yra “Sandara,*’ kurią geram 
Lietuviui nejauku j rankas pa
imti. (Mano pabraukta). Jau 
visi laikraščiai sudemoralizuo- 
ti, tik dar ‘Dirva,’ ‘Vienybė’ ir 
‘Amerikos Lietuvis’ nepasiduo
da peštukams.’

Aišku, kaip ant delno, kad 
“Vienybė” butų likusi kaip 
“Sandara,” tai “Sandara” ne
būtų dariusi pastabų “Vieny
bei’* ir Dtrektoriatui nebūtų 
reikėję guostis dėl boikoto, nei 
leist aplinkraščio “Dčlko šėri- 
ninka'S neskaito savo Bendro
vės laikraščio.”

Mikola i n is.

bčs” 10-ties šėri ninku, nuo 51) 
širvydleflė it žinojo, kad Direk
toriatas' neteisybę skelbs.

Ant galo Direktoriatas yra 
susirūpinęs “Vienybės” bizniu, 
kaip rodo Dircktoriato Sekreto
riaus, X. Strumskio, atsišauki
mas į šeri įlinkus, kuriems Sek
retorius sako: “Dėlko gi šėri- 
ninkas neskaito savo Bendro
vės laikraščio?”

Mama širvydienė “Dirvos” 
num. 12 yra užeitavusi sekan
čiai:

“Viskas buvo gerai, ir gra-

KORNAI
num. 19 tilpo tais buvau pastatęs “Vienybę” 

ant Sheriff Sale ir šių metų šū- 
rininkų seimas tos inkrimina
cijos neatitaisė. Na, ar ne 
“švarus’* biznis? Ir jei Sirvy
das nemeluoja savo laiške iš 
Sausio 22, 1925 m. tai Direkto- 
riątas dar įsake Sirvydui rie
dėt “Vienybėn” marto jokių 
raštų su vardu pasirašytu — 
Mikolainis. IŠ tokio Diektoria- 
to “dekreto” matau norą nu- 
dildyti savo vardą “Vienybės”! žiai viskas svarstyta, tik neda- 
skaitytojuose, ką patvirtina ir lyvavo įSandaricčiai; f 
METRAŠTIS, L 
vardas Gorielovčikai iškapotas 
tapo.

5) Direktoriatas kalba apie 
savo “gerą” politišką nusistaty
mą link Lietuvos barbariškos 
valdžios.

“Sandaros
“Vienybės** Bendrovės Direkto- 
riato nusiskundimas ant “San
daros” ir jos bendradarbių už 
boikotą prieš “Vienybę.” Tuo 
klausimu ir man, kaipo vienam 
iš seniausiųjų “Vienybės” ben
dradarbių, lai bus leista išsitar
ti.

Dircktoriato sudėtis
nes

palys galė-

“Vienybės” B-vės Direktoria- 
tas daro klaidas nesuprasdamas 
laikraštinio biznio ir pats save 
boikotuoja, tačiaus kaltina 
“Sandarą” už savo neleistinus 
darbus,
neatinka savo darbui 
šiaučius pyragus kepa.

Kiekvieno laikraščio pasise
kimas paeina nuo užsibrėžto 
kelio. “Vienybe” kaipo se
niausia laikraštis turėjo eiti 
visokiais keliais sulig kreivoji- 
mų jos redaktorių, kurių butą 
net 19, ir su kiekvienu nauju 
redaktorium iš bėdos turėjo 
keistis “Vienybės’’ kelias — 
kreivoti nuo vidurinio tautiš
ko kelio tai į dešinę — tai į 
kairę. Su nauju redaktorium 
kreivojimas dar leistinas, nes 
nėra išeities. Bet kad tas pats 
asmuo redaktorius kreivoja, 
eina kairiuoju, viduriniu ir de
šiniuoju keliu —- visais trimis, 
tai pasekmės tik boikotas, nes 
skaitytojai taip nekreivoja ir 
šalinasi nuo nepajėgiančių sa
vo keliu tiesiai eiti.

Visai kitaip butų nusidavę, 
jei “Vienybės” leidėjai nuo 
pirmojo iki paskutinių butų 
buvę inteligentai
jo rėdyti laikraštį ar galėję pa
sirinkti tinkamą redaktorių, o 
ne imti redaktoriaus iš bėdos, 
kaip aną J. O. Sirvydą, kuris 
su kreivojimu jau kelintą boi
kotą “Vienybei” pripiršo.

Dabartinis boikotas prieš 
“Vienybę” yra Sirvydo ir l)i- 
rektoriato pagimdytas — iš vi
durinio kelio nušlijimas deši
nėn Smetonos pasilaižyti.

Analizuojant Direkloriato at
skirus sakinius, jie nesutinka 
su teisybe.

1) Direktoriatas sako, kad 
“V.” obalsis nuo daugelio me
tų — “Patriotybė, Pažanga Mr 
Lietuvybė.”

Direktoriatas su tais trimis 
žodžiais tik save išpliekė, nes 
tuos obalsius išjuokė rašyda
mas “svetimženkliuose” (kabu
tėse). Patriotybės ir Pažan
gos nesimato, nes tų dviejų o- 
balsių vietoje “Vienybė** skel
bia satrapizmą su atgaleivybe, 
talpindama raštus, kokie netu
rėjo būti talpinami dabartinia
me Lietuvos krizyje. 
bė — jąja dengiasi 
skuriai dėl biznio, 
mokratybė?

2) Direktoriatas
“Sandara” peržengia labai daž
nai visas patriotingas rybas.

Direktoriatas su širvy du taip 
daro, o “Sandarą” kaltina, kaip 
Voldemaras “Lietuvoje’’ kalti
na Šleževičių už dabartinę ka
ro apgulą Lietuvoje.

3) Direktoriatas norėtų gau
ti .“Sandaros” atgailą 
atleis visus nurodymus 
nybės” prasižengimų.

“Sandara” turėtų Smetoną 
laižyti, kaip laižo “Vienybė,** 
kuri turėtų atgailą padaryti ir 
sugryžt ant tikrojo patriotiš
ko ir pažangos kelio, ką pada
rius nereikės nė sapnuoti apie 
boikotus.

4) Direktoriatas giriasi ve-

Lietuvy- 
ir išverst- 
() kur de-

sako, kad

tai
Vic-

Pasakysiu, net ‘per švarų.” 
Aš, tas “pražilęs senis, kuris 
jau kalbuosi su anuo svietu’* 
(mano pabraukta), kaip “Vie
nybė” rašo num. 51 iš tikros 
užuojautos “Vienybei” 1915 
metuose, krizyje, paskolinau 
“Vienybei” $1,200.00, ką ir J. 
O. Sirvydas paliudijo savo ran
kos parašu, kuriij tai paskolą 
man ne tik ką neatmokčjo iki 
šiol, bet dar provokatoriškų 
budu mane inkriminavo direk
torius Juozas (linkus 
torius J. O. Sirvydas, 
seime 1920 m. buk aš

ir redak- 
šėrininkų 
1915 mer

lig*

keli jų 
iš kurio mano buvo minutei atėję (iš vieno, 

pražilusio senio, pasidarė net 
keli), bet vėl išėjo. Mat, jų 
butą nutarta skiepe (o jis, pro-

ideališka*’ ir

“Vienybės” politiškas nusi
statymas' eina greta su Sme
tonos ir Valdemaro nusistaty
mu. Iki Gruodžio 17, visa ta 
“trijulė” rodėsi
virto satrapiška. Norint-neno- 
rint “Vienybei” prisieis gryžt 
atgal paskui katalikus Lietuvo
je.
(i) Direktoriatas neteisybę ske

lbia apie Smetonos paveikslą, 
kasis karoja “Vienybės” svetai
nėje ir teršia Lietuvos ir Ame
rikos vėliavas. Esą. “nieko pa
našaus nebuvo “Vienybės” sei- 
rne.”

Mama širvydienė j tai jau 
atsakė du mėnesiai iš kalno 
per “Dirvos” nuom. 12, sekan
čiai:

“Buvo pakelta termas prieš 
tai, kam seimo kambaryje ka
bo A. Smetonos paveikslas-, ir 
patarinėta išmesti “to bandito” 
paveikslą, bet K. Strumskis pa
aiškino, kad negalima nieko tu
rėti prieš Smetoną, nes jis yra 
garbingas žmogus, buvęs pir
mutinis Lietuvos prezidentas.” 
— Taigi Mama (pagal “Vieny-
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GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalbu

Antanas Žymantas 
Redaktorius-Leidėjas 

900 W. 52nd Street 
Chieaio, III.

TeJ. Boulevard 3669

DARBININ- 
INTEL1GENTAI 

‘GYVENIMĄ” —

IŠSILAVINĘ 
KAI IR 
SKAITO

SKAITYKIT IR JUS!

Prenumerata metama ....... $2
Pusei metu ...................  $1
Kopija „......... —u---------- Z....  20c

Į
RODYKITE Š| APGAR 

SINIMĄ JUSU 
UVAKORČ1Ų AGENTUI 
r jis Tamstai pasakys 
taip reikia keliauti į Sė
tąją Tėvynę už pigiausią 
<ainą su visais pįrtogu- 
nais, geru maistu ir ge
niausiais kelionės paran- j 
eumais. Jisai žino kaip I 
;ą galima padaryti ant į 
milžiniškų, greitųjų laivų, I 
:aip tai: MajeStic, di- j 
Ižiausias 
Olympic, Homeric, Bel-ll 
genland, Lapland, Penn-IB 
land ir ant kitų. !■ 
Whitb Star Line II 
Red Star Line

International Mercantlle Marine Co. 
Musų Geri Aąentai aoic tai Tamstai pa
sakys. Arba kreipkitės orio musų Pas- 
senger Depsrtmont:
127 Sol State St., Chicag^ III.

. .. k .. .. .4;

MajeStic, 
laivas pasauly,

J. B. KUHLMANN
Maleva, alyvas, stiklai, jrankiai, ja- ■ 
i.itorių reikmenys, namų reikmenys, 
elektros reikmenys. Taisome spynas 
ir dirbam raktus.

324 So. Crawford Avė.
Kedzie 9535

NAUJIENŲ 
Pinigą Siuntimo Sky- 
rius aidams kandie nuo I 
8 v. ryto iki 8 v, vakare. ' 
Nedeldienfais nuo 10 v. I 
ryto iki 2 vai. po piet. ;j

aafcg vary r tt-

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

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

Dr. Scholl’s Zino-pad yra ploni, su 
rydnolCmiB, antiseptiiki, apsaugojant!. Nfra 
skystimo, nėra riziko, nčra baderio. Sau
gios, tikros, greitos pasekmes garantuotos. 
Aptiekose ir ceverykų krautuvėse.

DSScholls 
Zino-pads
Uždekit vieną ir skausmas pranyks

W-faS METINIS MIKČIOJIMAS

LIETUVIU TAUTIŠKU KAPINIU
Pirmadieny, Gegužio-May 30d

‘ * -4irf» *• T«; i *’
Pradžia kaip 10’ vai. ryte.

Programas susidės iš dainų, muzikos ir prakalbų.
Bus geri kalbėtojai, kurie išaiškins kapinių svarbą ir daug kitokių nau

dingų dalykų papasakos.
Atsilankykite visi ir apvaikščiokite metinę šventę.
Po programui bus piknikas, Justice Park Darže, kur galima bus pasi

linksminti ir praleisti dieną ant tyro oro.
Kviečia Visus KOMITETAS.

Antra “NAUJIENŲ” Exkursija

LIETUVON
Liepos 19 d., 1927

Iš New Yorko-Klaipėdon,-be persėdimo

Baltic American laivu LITUANIA

Ši ekskursija pasižymės nepaprastomis ypatybėmis: 1. Ji 
plauks iš New Yorko Klaipėdort be persėdimo, 2, Duos geriausi 
patarnavimą, valgi, refrešmentus ir užlaikymu, 3. Specialė 
atida lietuviams; lietuviški šokiai ir muzika, 4. Puikiausi vaiz
dai plaukiant Baltiko jūrėmis.

Laivas Lituania pasižymi ne savo didumu, bet geru užlai
kymu ir priežiūra keliauninkų, dailiai Įrengtais kambariais, 
tykumu mašinerijos, mokėjimu plaukti per vilnis be supimo ir 
tuo, kad nuveža pasažierius be persėdimo j Klaipėdą-

Keliavimas laivu Lituania užima tiek pat laiko kaip ir 
keliavimas kitais laivais; bet čia kelionė yra tiek smagi ir jau
ki, kad keliauninkams pasiekus kraštą gaila yra persiskirti su 
juo-

Kas myli gerą kelionę, kas myli linksmybes, kas myli ra
mumą plaukiant vandeniu, kas myli gerą, skanų maistą, kas 
myli laiks nito laiko paūžti ir nuo suvaržymų ištrukti; kas no- 
3*1 parvažiuoti tėvynėn— aplankyti gimines ar vakacijas sma
giai praleisti, kviečiame keliauti su šia ekskursija

NAUJIENOS
1739 S, Maisteli SI. Gfago

...... - , . , _g_. __ ______________________

I IMPERFECT IN ORIGINAL

WENNERSTEN’S
TUohetnian (rępo

TIKRI APYNIAI

PROCESAS įskeha 
pastiptą skonįpasaulio 
puikiausių apynių ir 
turtingo salyklo.

Olken Electric Co.
Kuri gyvuoja per daug metų, dabar 
persikėlė j savo namą, iš 1619 West 
47ts Street į

1525 W. 47 St.

no
muAT

Reikalui priėjus, kreipkitės priemusų. 
Musų patarnavimu busit užganėdinti.

Olken Electric Co.
1525 W. 47 St. Yards 3326

Lietuvis Kontraktorius
Suvertam šviesas ii 
elektros jiegą j nau
jus ir senus namus 
mainom naujas liam- 
pas j senas; duodame 
ant lengvo išmokėji 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone Canal 2591

NORI TAPTI PILIEČIU
Skaityk

< AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25 centai — gaunamas 

Naujienose

Šioj knygelėje skaitytojas ras 
visus reikalingus pamokinimus 
ir žinias apie šios šalies tvar
ką ir valdžios famią, anglų ir 
lietuvių kalbose. Visi faktai su
rašyti klausimų ir atsakymų 
formoje, kuriuos išsimokinęs 
kiekvienas vyras ar moteris 

j be jokių sunkumų galės išlai
kyt egzaminą bile kokioj val- 

. stijoje ir lengvai gauti pilietiš
kas popieras.

Reikalauk tuojaus p risiu sd a- 
mas 25 centus.

Naujienos
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
v ra naudingos.
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Įdomiausia Knyga

“Gruodžio 17 Dienos Perversmas”

NAUJIENOS, Chicago, III.

Paieškoma

Parašė J.ŠARUNAS

Išleido: Lietuvos Demokratijos Draugai

38 puslapių—kaina 25 centai

Vanagas, Martinas ir Jonas, 
Klaipėdiečiai. Martinas buk gy
venąs Kanadoj, o Jonas Ame
rikoj.

Žygelis, Tadaušas, dav 19'24 
m. gyvenęs SparroYvs Point, 
Md. Ieško brolis Vladas.

Paš k e v i č i u s, I *e I ra s, senas 
Amerikos gyventojas, prieš pa
saulinį karą gyvenęs PhiladeL 
phijoj arba kur nors toje apio- 
linkūje dabar jokių žinių iš 
jo vaikai neturi.

Palkauskas, Kazys iš Žiežma
rių m., Trukų apskr., išvažiavęs 
1907 m., ilgesnį laiką gyvenęs 
Broekton, Mass., 1921 ar 1922 
m. buvęs susirgęs 
Lietuvą apie jį

Rugštumai Viduriuose
“Phillips Milk of Magnesia” 

Geriau negu Soda

ir po to į
jokių žinių ne-

;< ■ ■

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 ir 
skaitosi kaip romanas.

Įsigykit Sau Vieną!
Neperskaitęs šios knygos niekas negali suprasti ir įsi vaizduoti 

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
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Jonan, 1914-15
American Ex-
Brooklyne, vė-

Tamošiūnus, 
m. dirbęs prie 
press Company, 
liau p.;rsikėl^s j 
ir buk dirbęs Valdiškoje dirbtu
vėje , apie jo dabartinę pa
dėtį šeimyna jokių žinių netu
rinti.

Pscorskaitės, Zofija, Stasė ir 
Elena (Šaulienė), Amerikon iš 
Seinų m. atvykę prieš karą. 
Ieško Juozas Čereška.

Sadauskas, Antanas, Ameri
kon atvykęs 1906 m., 1913-14 j 
m. gyvenęs Cologne, Minn., ir 
dirbęs konduktorium. Ieško ti
na Sadauskaitė, gyv. Norkūnų 
k., Krakių vaisė., Kėdainių aps.

Pilipavičius, Vladas, Skuodo 
vaisė., Telšių apskr., prieš karą 
gyvenęs Bostone ir kituose Nau
jos Anglijos miestuose.

Kisielius, Juozas, dar 1925 
m. gyvenęs Chicagoj ir iš ,ten 
rašęs namiškiams laiškus. Da
bar žmona ir vaikai apie jį jo
kių žinių neturi.

Dorgienė-Urbonaitė, Juzepa, 
i Ameriką atvykus 1910 m. ir 
apsigyvenus trumpam laikui 
Kensigtone, o vėliau persikėlus 
j St. Louis, Mo. Buk esą žinių, 
jog ji esanti ištekėjus už Liud
viko Senkaus. Žiluos giminėms 
labai reikalingos.**1'

Butnora, Jonas, paskutinį iš 
jo laišką motina gavusi 1914 
m. iš I)ii(|uesne, Pa. 
nių buk jjs 
mobilizuotas 
k?.

Ulevičius,
trejus metus dingęs Amerikoj 
ir apie jo likimą giminės netu-

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

Per penkiasdešimtį metų tik
ras “Phillips Milk of Magnesia” 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius (Jaugiau 
acid iš skilvio kaipo saturated 
solution of bicarbonate of soda 

ir palieka skilvį liuosą nuo viso
kių gasų, Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimą viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”. Dvidešimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 
Charles II. Phillips Chemical Co. 
ir jo pirmtakiino Charles H. 
Phillir®. nuo

• \

/"■' ...... .......................... ....—
Tel. Lafayette 0094

. E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

I
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 sutartj).

4120 So. Richmond Street
- - - - - ----------------------j

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

8101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvfti 

Tel. Yards 1119

Mrs.
Yards 4951

Anielia Jaru^z-Katishillas 
AK USERKA

3252 So. Halsted St.
VirSuje Universal 

State Bank

ku ragai sutartj.

Moterys ir mergi- ' 

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki

Baigusi ak □ tu
ri j os kolegiją; 
ilgai praktika 
vusi Pennsyl* 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio 
ae ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

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

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

8 vakaro. Kitu lai-1 +
Pritaiko akinius, atitaiso regėjimų, 

akių įtempimą, ir gaivus 
skaudėjimą

Esą ži- 
karo metų buvęs 
ir žuvęs karo lau-

ranas, jau prieš

m.Žilinskis, Antanas, 1920 
gyvenęs Hartford, Conn., ir iš 
ten koletų, laiškų giminėms ra
šęs. Kur jis dabar yra gimi
nėms nežinoma.

Meskis (Miaszko), Vincas, 
Jonas ir Jurgis, iš Žembiškių k., 
Linkuvos vaisė., Panevėžio aps., 
dar 1924 m. gyvenę Chicago, 
Illinois.

Jakimavičius, Domininkas, 
prieš penkerius metus gyveno 
Point Gordon, Georgia, bet po 
to kur jis dingo motina 
neturi.

Ieškojomieji arba apie 
ką nors žinantieji asmens 
lankiai prašomi atsiliepti
antrašu: Lithuanian Consulate 
General, 15 Park Row, New 
York, N. Y.

—E. Feleskaitė,
Konsul. sekret. 

aGGT(įs corius.atoETAO ETE

žinių

juos 
nuo- 
šiud

Ar jus žinote, kad
Pirmutinis rekordas sidabrinių pi

nigų dirbimo surastas 869 metais 
prieš Kristaus gimimą, o Didžiojoj 
Britanijoj 25 metus prieš krikščio
nišką erą. Auksas pirmu sykiu bu
vo vartojamas 1087 metais. Variniai 
pinigai vartojami nuo 1620 Anglijoj. 
Jungtinės Valstijos pradėjo išdirbinė
ti metalinius pinigus 1793. Ar jus 
žinote, kad tuzinai skirtingų cigare- 
tų atsirado Ir vėl dingo. Helmafai 
vis palaiko savo gerumą. Jus turė
tumėt susipažinti su Helmarais šian
die.

YvurTyES 
Night and Moming to keep 
them Ciean, Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Care” 
or "Eye Beauty” Book

Murinę C<m Dept. IL S.,9 B. Okio SL.Chicago

Tel. Cicero 2962 
Res.: Rockv/ell 6363
DR. S. ASHER

DENT1STAS
4901 VV. 14th St.

Cicero
Viršui National Tea Co. 

Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare
■ - _ ■ ■ -

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

Del Gclenčių ir Skaudžių 
Raumenų 
Naudokite

DR. RICHTERIO
Inkaro Rūšies

PA!N-EXPELLER!
Vaisbaženklis registruotas 

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

karo vasibaženklis 
|»K.butiĮ ant pakelio 
RMMP^kuri perkate.

Visose vaistinėse 
po 35c ir 70c arba.

F. AD. RICHTER&CO.
B#rry *■ Sl>- 8,h 8tl- 

Br««klyi». N. Y.

Ten ir iš LIETUVOS
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu

COLUMBUS
kitais šios linijos laivaisArba

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klcsos kamba

riai, tiktai staterooms

100 N. LaSalle St., Chicago, III. 
arba prie vietinių agentų

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paulina St., Chicago, III.

Įvairus Gydytojai

SUDRIKO NAUJA 
KRAUTUVE

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 

Nedėlioj 10 iki 1

Parduoda Rakandus, Pia
nus, Radios, Phonografus 
ant lengvų išmokėjimų.

JOS. F. BUORIK
3417-21 So. Halsted St 

Tel. Boulevard 4705 ■
Chicago, III.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

127 N. Dearbom St„ Room 1111 
Telefonas Central 4411. 

Valandos: nuo 9'ryto iki 4 p. p. 
Gyvenimo Vieta 

3323 Soath Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

KJURGEUONIS
Miesto Ofisas

1911 No. State SU Room 1012 
Tel. Dearbom 2734 

Valandos nuo 9:80 iki 2:80 vai. 
Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St 

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

Tek Yards D141 
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičianu.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartj

Telephone Yardi 0594

iDI. MAURiGE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 8280

ra’DR. HERZMAN •«

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisą* vidurmieatyji 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Waahington SL 

Cor. Wa*hington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8895

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

Vakarais 2151 W. 22 St. n«o 7 iki 9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9605

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

ADVOKATAS
11 S. La Šalie SU Room 2051

Te. Randolph 1584—Vai. nuo 9-6 
Vakarais

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

7—9 ▼. ▼. apart PanedUio ir 
Pltnyėio*.

Gerai lietuviams žinomai por 15 
metų kaipo patyrę* gydytoja*, 
chirurgą* ir akuieri*.

Gydo staigia* ir chronilka* li
ga* vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausiu* metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

Ofisas Ir Laboratorija: 1525 W.
18th SU netoli Morgan SL

VALANDOS4 Nuo 10-12 platų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

4 Dienomis i Canal 
8110. Naką

South 'bore 2288 
Boulevard 4186

3235 So. Halsted St
Vai.: 9—10 iiryto ir po 8 v. v.

Telefonai t

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriikų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:86 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriikų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas 8102 So. Halsted SU Chicago 
arti Slst Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne- 
uėliomis ir Šventadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1913 
Naktinis Tel. Fairfai 6858

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

Opteinestrist 
Boulevard 6487

Anhland A V. 
471 h HL 

1752 
________ s
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DIDVYRIO ŽYGIS.

Jaunas Amerikos lakūnas, kapit. Lindbergh, įledide- 
liam monoplane perskrido per Atlantiko vandenyną, atlik
damas per 33 su puse valandos be sustojimo 3,600 mylių 
kelionę iš New Yorko į Paryžių. Visas pasaulis gėrisi to 
vyro drąsa ir ištverme, ir iš tiesų yra kuo gėrėtis. Dieną 
ir naktį ir dar vieną dieną lėkti vienų vienam be pasilsio 
ir miego, susirangius ankštoje aeroplano ląstoje, — tai ne 
bet kas ištesėtų.

Kap. Lindbergh atliko tikrai didvyrišką žygį. Jisai 
yra vienas tų pionierių, kurie rodo naujus kelius pasauliui 
ir skatina visą žmoniją eiti pirmyn. Nėra abejonės, kad 
jo pavyzdžiu padrąsinti neužilgio ims lakioti per okeaną 
šimtai ir tūkstančiai kitų'aviatorių ir netolimoje ateityje 
susisiekimas tarp Amerikos ir Europos pasidarys taip pat 
greitas ir saugus, kaip tarp atskirų miestų tam pačiam 
kontinente. Kai kurie stambus aeroplanų gamintojai jau 
kalbą apie steigimą nuolatinių “oro linijų” pasažieriams 
važioti tarp naujojo ir senojo pasaulių. Atsiminus, kad 
tik apie dvidešimts metų atgal pradėta daryti vieši ban
dymai lakiojimo mašinomis “sunkesnėmis už orą“, galima 
pilnai tikėti, kad tie projektai bus įvykinti.

Bet kai lakiojimas pavirs susisiekimo priemone ne 
tik tarp atskirų vietų tam pačiam krašte, bet ir tarpe 
atskirų kraštų ir atskirų kontinentų, tai santykiai žmoni
joje ims visai keistis. Kai kas mano, kad išsiplėtojus avia
cijai pasidarys dar baisesni, negu buvo iki šiol, karai tar
pe valstybių, nes priešų armijos naikins vieną kitą ir ra
mius gyventojus, mėtydamos iš oro žemėn granatas, bom
bas ir leisdamos troškinančius gazus. Laikinai aviacijos 
progresas gali šitų baisenybių atnešti, bet labiaus negu 
prie karo žiaurumų didinimo jisai prisidės prie tarptau
tinių santykių sušvelninimo.

Juo susisiekimas vieno krašto su kitu darosi spartes
nis, tuo daugiaus visokių ryšių atsiranda tarp tų kraštų, 
tuo geriau vieno krašto žmonės išmoksta suprasti kito 
krašto žmones, tuo labiaus jie persiima kits kito idėjomis 
ir įgjją numanymą, kad visų jų padėtis priklauso nuo 
bendro likimo. Tautinis egoizmas ir priešingumas vi
sam tam, kas yra “svetima“, gali tarpti tiktai tenai, kur 
vienaip kalbantys žmonės yra atskirti nepereinamoms 
sienoms nuo kitaip kalbančių žmonių. Visai kitokios pa- 
žvalgos paims viršų, kuomet atsiras galimumo vienoje 
valstybėje gyvenantiems žmonėms per keletą valandų pa
togaus keliavimo atsidurti bet kurios kitos tautos žemėje 
— pamatyti tos tautos žmones, išgirsti jų kalbą, susipa
žinti su jais ir patirti jų draugingumą.

Tokie žygiai, kaip kap. Lindbergh’o, skina kelią į tą 
ateitį, kuomet pasaulis pavirs visų žmonių tėvyne.

AŠTUONIŲ VALANDŲ DARBO DIENA.

Jungtinių Valstijų valdžia anąmet sukvietė į Wash- 
ingtoną tarptautinę konferenciją darbo valandoms sure
guliuoti. Toje konferencijoje buvo nutarta ir dalyvavu
sios valstybės pasirašė, kad normalus darbo laikas įmo
nėse privalo būt ne ilgesnis, kaip 8 valandos . Kad šitas 
valdžių susitarimas (paktas) įeitų galion, ątskirų valsty
bių parlamentai turi jį patvirtinti.

Tuo, kad parlamentai jį ratifikuotų, pavesta rūpin
tis tarptautiniam darbo biurui, įsteigtam prie Tautų Są
jungos. Biuro vedėjas, drg. Albert Thomas, yra dėjęs 
daug pastangų prikalbinti atskirų šalių valdžias ir politi
nių partijų vadus, kad jos tą Washingtono konferencijos 
nutarimą paremtų. Bet iki šiol pasisekimo turėta iš visų 
svarbesniųjų valstybių tiktai vienoje Belgijoje. Belgijos 
socialistai, dalyvaudami koalicinėje valdžioje, pavartojo 
savo įtaką politikoje, ir pernai metais Washingtono pak
tas buvo ratifikuotas.

Dabar nutarė jį patvirtinti ir Francijos parlamentas. 
Tečiaus jisai prie savo nutarimo prisegė pastebėjimą, kad 
paktas neįeis galion, kol jo taipjau nepriims Vokieitja ir 
Anglija. Francijos kapitalistai, mat, priešinasi darbo 
dienos apribavimui aštuoniomis valandomis, sakydami, 
kad jie negalėsią išlaikyti varžytinių tarptautinėje rin
koje, jeigu Vokietijos ir Anglijos fabrikantai gamins pre
kes pigiau, versdami savo darbininkus dirbti daugiaus, 
kaip 8 valandas.

roliuoja atžagareiviai, todėl vargiai galima tikėtis, kad 
tenai Washingtono paktas galės būt greitai priimtas.

Jau praėjo 38 metai nuo to laiko, kai Socialistų Inter
nacionalas (antrasis) iškėlė įstatymais nustatytos 8 va
landų darbo dienos reikalavimų, bet valdžios dar iki šiol 
prieš jį spiriasi. O kokį milžinišką progresą per tą laiką 
yra padariusi technika, kaip žymiai padidėjo darbo spar
tumas!

Technikos srityje lekiamą aeroplanais, o socialės 
jstatymdavybės (darbininkų apsaugojimo) srityje joja
ma ant čerepoko.

_________________________ -
apleido savo vietą ir išėjo pasi
vaikščioti. Kuomet jis sugrį- 
atgal į traukinį, tai visi pasa- 
žieriai sustingo iš baimės. Pas
kui sargibinį sekė liūtas. Pa
tyręs kame dalykas, sargybi
nis šoko prie savo šautuvo. Ant 
laimės, jom pasisekė iš karto 
Hutą nušauti. Po to, žinoma,

sargybinis buvo atsargesnis.
Tokie tai dalykai, laikraščių 

pranešimais, dabar dedasi Af
rikoj. 'tenykščiams gyvento
jams kova dėl būvio dabar žy
miai pasunkėjo. Jiems grę- 
sia ne tik bado pavojus, bet ir 
plėšrus liūtai gali juos bite va
landą nugalabyti. —K. A.

Apie įvairius Dalykus j

| JdoL I Paskutine |
1 Kava 1!

Tindi-Rindi llUVCl

Afrikos liūtai

Afrikoj siaučia sausra. — Liū
tai pradėjo galabyti gyvento
jus. — Liūtai ir kiti gyvūnai. 
—Medžiotojų ir žuvininkų li
kimas. — Kaip liūtai įgunda 
žmones draskyti?—Kaip me
džiotojai privilioja liutus? — 
Kaip liūtai užpuola kaimus? 
— Liūtai ir traukiniai.

Kuomet Amerikoj siaučia ar
šiausios rųšies potvyniai Idel 
r ( paprasto lietingumo, tai Af- 
i ika bėgiu keliolikos menesių 
neturėjo nė šalo lietaus. Vadi
nasi, Afrika pergyvena sausrą.

Kiekvienas žino, jog sausra 
reiškia nederlių. O nederlius 
veda prie bado ir visokių ligų. 
Bet Afrikos gyventojams ten
ka susidurti dar ir su kitokia 
nelaime. Prkė juos atsisuko 
raistų gyvūnai. žiurkės ir 
skruzdėlės apspito vietos gy
ventojus ir naikina jų pasku
tinį maistą. Tečiau pavojin
giausias žmogaus priešas pasi
darė liūtas. Jis tankiai įsi- 
briauna į kaimą ir pasigavęs 
vyrą, moterį ar vaiką nusine
ša į Jcrumus.

Carl Akeley ir kiti žymus 
Afrikos tyrinėtojai sako, jog 
normališkais laikais liūtai bi
josi žmogaus ir vengia su juo 
susitikti. Bet kuomet siaučia 
badas, tąsyk liūtai pasidaro 

nepaprastai drąsus-. Taip at
sitiko ir dabar.

Centralinėj ir pietinėj Afri
koj sausra prasidėjo prieš po- 
ią metų, aleKtik pastaruoju lai
ku žmones pradėjo ją ypač 
skaudžiai jausti. Sakysime 
Carvo distrikto bėgiu dviejų 
metų liataus beveik visiškai ne
buvo. Išpradžių žolė pradėjo 
vysti. Vėliau ėmė džiūti upe
liai ir net dideles upės. Dabar 
nemažai yra tokių vietų, kur 
žolės visiškai nebegalima rasti; 
ji suvyto ir pranyko.

Kuomet maži gyvūnai pradė
jo badauti, tai liūtams bėdos 
dar' nebuvo. Džiustant upe
liams, žvėrys ėmė spiestis apie 
dideles upes,
vo tikras* piknikas, 
žvėrį jiems buvo daug 
viau, negu pirma.

Skruzdėlėms didelės 
kentėti irgi nereikėjo, 
mažų gyvūnų’ žuvo nuo
ros. Žuvusiųjų kūnai suteikė 
skruzdėlėms pakankamai mais
to. ()’ jeigu maisto yra, tai 
skruzdėlė, atrodo, nelabai mai
sto tepaiso.

Bet piknikas pasibaigė ir liū
tams bei skruzdėlėms. Nuo 
praeitos žiemos liūtai pasijuto 
vieni tarp krūvos baltų kaulų. 
Dauguma gyvūnų žuvo, o ku
rie ir liko, tai tiek išgudrėjo, 
jog nebepasiduoda pagaunami. 
Jei kartais Hutui ir pasiseka 
pagauti kokį 
mažai tėra iš 
žvėrys 
einant, 
braška.

(Tęsinys)

Po dešimties minučių tylos, 
jis pakilo ant kojų.

—Tai tiesa, Lizi, man nėra 
tinkamos treiniruotės.

Antradienis, Geg. 24, 1927

visiškai 
kaimus

reikalo

Liūtams čia bu-
Pagauti 

leng-

bėdos 
Daug 
saus-

Nespėdavo medžiotojas arba 
žuvininkas pasitraukti iš būrio, 
kaip jį liūtas pasigriebdavo į 
savo nagus. Ant rytojaus be- 
pasilikdavo tik kaulai.

Sunkiausias dalykas Hutui y- 
ra nugalabyti pirmą auką. Mat, 
jis vis dar bijosi žmogaus. Ta 
čiau kuomet jis suranda, jog 
žmogus yra silpnas sutvėrimas, 
tai pas j j atsiranda drąsos. 
Toks liūtas pasidaro labai pa
vojingas. Jis ima pulti žmo
gų net ir tada, kai nėra alka
nas. Liūtų, kuriems jau teko 
ragauti žmogienos, atsirado Af
rikoj pusėtinai daug. Jie slan
kioja apie kaimus ir tyko ką 
nors pagauti.

Normališkais laikais tokia 
padėtis butų gan pavojinga. Ir 
štai kodėl: visi suaugę vyrai 
paprastai eina medžioti arba 
žuvauti. Kaimuose bepasilie- 
ka tik moterys ir vaikai, ku
riems yra sunku nuo Huto at
siginti. Dabar vyrams nėra 
jokio išrokavimo medžioti, kuo
met gyvūnai beveik 
pranyko. Todėl vyrai 
retai teapleidžia.

Vietos gyventojai,
spiriami, sugalvojo nepaprastą 
medžioklės būdą. Jie pririša 
kokioj nors patogioj vietoj se
ną moterį, q patys su šautu- 
mais pasislepia krūmuose. Mo
teris gali šaukti, kiek tik ji 
nori. Bet paprastai ji tyli, nes 
bijosi, kad jos riksmo neišgirs
tų liūtas. Tačiau ankščiau ar 
vėliau liūtas, jeigu jis tik ran
dasi apylinkėj, visvten pasiro
do. Jis, žinoma, be niekur 
nieko puola moterį. Tąsyk 
pas-islėpę medžiotojai paleidžia 
į darbą šautuvus. Tankiai vis
kas baigiasi laimingai: ne liū
tas ėda moterį, bet moteris gau
na dvigubą Huto mėsos porci
ją. Vienok kartais pasitaiko, 
jog liūtas spėja sudraskyti mo
terį, pirm negu jis tampa nu
šautas.

Kaipo taisyklė, Hutai grupė
mis medžioklėn retai teeina. 
Bet badas priverčia juos ir tai 
daryti. Pasak laikraščių, da
bar jie atakuoja Afrikos so
džius nemažais būriais. Ne re
tai tie būriai susideda iš tuzino 
ir daugiau Hutų. Jie įsibriau- 
na į kaimą ir pradeda žiūrinė
ti, ar negalima įsigauti į kurią 
nors bakūžę. Bokšte sėdintis 
sargas sukelia didžiausį alar- 
mą. Kaimo gyventojai su įvai
riais ginklais rankose ima bėg
ti iš bakužių. Tačiau tamsoj 
ginklai mažai reikšmės teturi. 
Tokiame sąjūdy j Hutai 
geros progos 
kitą vaiką ir 
mus.

Laikraščiai
senai du liūtai įsigavo į nedi
delį kaimą Kodezijoj ir pasi
gavę jauną moterį nusinešė j 
krūmus. Kelioms dienoms pra
slinkus buvo rasti tos moters 
kaulai.

Liūtai pasidarė tiek drąsus, 
jog jie kartais įsigauna net j 
traukinius. Pasakojama apie 
tokį atsitikimų. Vienas trau
kinys turėjo sargybinį, kuris 
su šautuvu rankose dabojo, kad 
laike sutojimų neįsigautų liū
tas. Praėjo pora savaičių, bet 
sargybinis nei vieno liūto ne
pastebėjo. Jis jau buvo be
pradedąs manyti, kad jo darbas 
yra tik juokas. Sustojo kartą 
traukinys pasiimti vandens. 
Sargybinis nieko nebodamas,

Jis paėmė savo kepurę ir pa
suko prie durų. Jis neparei
škė noro ją pabučiuoti — išei
nant jis niekuomet to nedarė,
— bet šiandie ji įsidrąsino jį 
pabučiuoti, apglėbus rankomis 
jo kaklą ir privertųsi jį pasi
lenkti prie jos veido. Ji atro
dė visiškai maža greta šito mil
žiniško žmogaus.

—-Linkiu tau , Tomai, perga
lėti, — ji tarė. — Tu jį per
galėsi.

—Taip, aš turiu pergalėti jį,
— atsakė jis. —» Tai viskas, ką 
reikia padaryti. AŠ kaip tik 
turiu jį pergalėti.

Jis nusišypsojo stengdamasis 
veidui priduoti meilumo išraiš
kos tuo laiku, kai ji prie jo 
stipriai prisiglaudė. Pro jos 
pečius jis apžvalgė tuščią kam
barį. čia buvo viskas, ką jis 
turėjo, — kambaris, už kurį 
nemokėta, žmona ir vaikai. Ir 
jis turėjo visa tai palikti ir ei
ti žmonai ir vaikams pelnyti 
mėsos ne taip, kaip musų laikų 
darbininkas eina prie tarškan
čios mašinos, o senu, pirmykš
čiu žmogaus-gyvulio budu, ko
vos keliu dėl jos.

Aš turiu jį pergalėti, — 
pakartojo šį kartą nusiminimo 
atspindčiu balse. — Jeigu aš 
išeisiu pergalėtojas, aš gausiu 
trisdešimts svarų ir ne tiktai 
visa apmokėsiu, ką privalau, 
bet pas mane pasiliks dar tru
putis pinigų. O jeigu jis ma
ne pergalės, aš nieko negausiu 

- pas mane nebus nė penni, 
kad gatvekariu namo parva
žiuoti. Sekretorius viską išda
vė, kas priklauso už dalyvavimą 
pergalėtojam. Lik sveika, se
nutė. Aš parvažiuosiu tiesiog 
namo, jeigu pasiseks.

—O aš tavęs lauksiu, — ryk- 
telėjo prisivydama.

Iki sporto kliubo ištisos dvi 
mylios, ir jis prisiminė kely, 
kaip savo garbės dienomis — 
jis buvo kaikada žymus čempio
nas Naujajam Pietų Uelse — 
jis važiuotų kebu į kovą, ir 
koks nors pasiturintis jo gar
bintojas užmokėtų už kebą ir 
pats su 
I omini 
negras, 
važiavo 
pėščias!

garbė, publikos susijaudinimas, 
audringas finalas, skardus šau
kiąs teisėjo balsas: “Kingas per
galėjo!“ ir paskui, sekančioj 
dienoj, jo vardas sporto skil
tyse.

O tai buvo laikai! Bet da
bar jis kitaip mąsto ilgos ke
lionės laike: jis dėlto pergalė
davo, jog visi buvo seniais. Jis 
buvo jaunas ir ką tik pradėjo 
gyventi, o jie buvo pagyvenę 
žmonės. Nestebėtina, jeigu 
juos buvę lengva pergalėti, — 
jie visi praplatintomis veno
mis, sumuštais sąnariais, ir dėl 
ilgų kautynių baisiu nuovargiu 
kauluose, kurias jie jau turėjo. 
Jis prisimnė laikus, kuomet per
galėjo Staušerą Billį, Bėt-Ket- 
ters-Bėi astuonioliktame susi
kirtime ir kai paskui senis Bil- 
H£ kaip vaikas verkė gardiro- 
be. Galbūt ir senam Billiui 
buvo suvėlinta buto mokesnis, 
(ialbut, tą dieną Billis taipat 
svajojo apiė bifštekso kąsnį. 
Billis kovėsi nuostojęs vilties ir 
gavo begalinį kirčių skaičių. 
Jis dabar suprato, po to, kai 
visa tai pats pergyveno,“ jog 
Staušeras Billis, tą vakarą dvi
dešimts metų atgal, kovėsi tik
tai dėl pinigų, tuomet, kai jau
nas Tomas Kingas grūmėsi dėl 
garbės ir tik dalinai dėl pini
gų. Nestebėtina, jei Staušeras 
Billis paskui verkė gardirobe.

Kiekvienas žmogus gali gyve
nime pergalėti tiek kurtų, kiek 
jam likimo lemta. Tai neper
maldaujamas įstatymas. Vie
nas žmogus gali atlaikyti šimtą 
sunkių kautynių, o kitas tik-

lai dvidešimtį; kiekvienas turi 
pribotą skaičių, žiūrint sudė

jimo ir raumenų jėgos ir, kai 
tas skaičius pasiektus, jis per
galėtas. Taip, jis užsimojo 
jaugiau, kiek tai jam buvo pa
skirta, jis ilgiau likdavosi are
noj negu reikėjo; jis vertė šir
dį ir plaučius iki tokio laipsnio 
dirbti, jog jie galėjo suirti, gįs- 
los aikvojo tamprumą, o rau
menys lankstumą ir dėl perdi- 
delių pastangų jis ištisai džiū
vo ir išsidavė vėjo. Taip, jis bu
vo visų geriau sudėtas. Nie
kas iš jo priešininkų neišliko. 
Jis buvo senosios gvardijos pa
skutinis. Jis matė juos visus 
baigiantis, ir dalinai to jis bu
vo kaltininkas jeigu kaikuriems 
jų buvo galas.

Jį statė prieš senius, ir vie
nas po kitu jis juos pergalė
jo juokdamasis, kai jie pana
šiai Staušeriui verkdavo gardi
robe. O dabar jis pats senis 
ir prieš jį stato jaunus. Toks 
pat buvo ir tas Sandelis. Jis 
atvyko iš Naujosios Zelandijos 
ir jam pavyko eilė pergalių. 
Bet Australijoj nieko apie jį 
nežinojo ir dėl to išstatė prieš 
seną Tomą Kingą. Jeigu San
delis susidarys gerą įspūdį, 
prisieis jam su geriausiais kum
štininkais susiremti, tuomet ir 
prizai bus didesni; visa priklau
sė nuo to, kaip smarkiai jis 
imsis. Jam butą kaikas už
dirbti: pinigų, garbę ir karje- 

o Tbmas Kingas buvo žilas, 
senas rąstigalis, garbėu ir prie 
tuitų užtveręs kelią. Ir jam 
nebuvo ‘kas siekti, be trisde
šimties svarų, apmokėti šeimi
ninkui ir pirkliams. Ir kai a- 
pie visa mąstė . Tomus Kingas, 
priešpriešiais protingo žvilgsnio 
praėjo jaunystės vaizdas, kryk- 
štančios ir nepergalimos, gar
bingos jaunystės, lankščiais 
raumenimis ir atlasine (akso
mo) oda, su širdimi ir plaučiais, 
kurie niekuomet nežino nuovar
gio, nenusinešioja ir juokiasi iš 
menkų pastangų. Taip, jau
nystė vaidino Nci^ezidos rolę. 
Ji žudė senius ir nesirūpino 
tuo, jog taip elgdamos pati sa
ve griauna. Ji ištempė gįslas, 
suniušo sąnarius ir, savo 
griuvo jaunystė. Dėlto, 
jaunystė visuomet jauna, 
tai senatvė sensta.

(Bus daugiau)

kad
Tik-

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Rea. Tel. Boulevard 5913

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

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

Res. 3201 So. Wallace Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Hepublic 7868 
CHICAGO, ILL.

labai 
kaip

gyvuliukštį, tai 
jo naudos
suliesėjo: 
sakoma,

Mat, 
jiems 
kaulai

žvėrių 
akis į

Vokietijoje gi ir Anglijoje dabar parlamentus kont- medžiotojai

Taip dalykams* esant 
karalius atkreipė savo 
žmogų, kuris dar šiaip taip 
maitinasi žuvimis ir atvežtu iš 

t ' ' » į 4 ' ‘ vi
kitur maistu. Jei pirma liūtas 
bandydavo aplenkti kaimų, tai 
dabar jis pasidarė tiek drąsus, 
jog kaimiečiai nebegali nuo jo 
atsiginti.

Pirmosios liūto aukos buvo
arba žuvininkai.

turi 
pasitverti vienų 

pasprukti j kru-

praneša, kad ne-

juo kartu nuvažiuotų. / 
Bernsas ir tas janki 
Džekas Džonsonas, at- 
motorais. O jis ėjo 

Kiekvienas žino, jog 
dvi varginančio kelio mylias ne
galima pavadinti prisirengimu 
imtynėms. Jis senis, o žmonės 
negerai į senius atsineša. Jis 
daugiau niekur kitur netiko, j 
kaip tik dirbti prie laivų uoste, ‘ 
bet permšuta jo nosis ir supu- 
tę. ausys jam net ir čia kliu
dė. Jis pamąstė, kaip gera bu
tų, jeigu jį butų pramoninę pir-Į - 
klybos. Tai duotų daug gėrės-1 
nę ateitį. Bet tuomet jam nie
kas to^nepasiūlė ir be to jis 
sielos gelmėse prisipažino, jog 
jei net ir bųtų pasiūlę, butų at
sisakęs jis. Jojo profesija to-« 
kia lengva buvo. Dideli pini
gai, — pergalėjimu besibaigian
ti smarki kova, — protarpiais 
atilsio ir tauravimo periodai,— ’ 
ištisa eilė širdingų garbintojų, 
taukšterėjimas nugaron, ran- j 
kos paspaudimas, kvietimas iš
sigerti tiktai tuo tikslu, idant 
turėti galimybės su juo pen
kias minutes paplepėti, — ir

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 8 dienų 

ir 6:30 iki 9:80 vakare
. 4608 S. Ashland AveM
Netoli 46th St. Chlcago, III.

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

4910 So. Michigan Ate.
Tel. Kenwood 5107 

nuo 9 i*11 * t ***• rytcl valandų j ouo 6 iki 8 Takare

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

8303 0. Morgan St
ChlcafO, III.

Tel. Boulevard 2161
— Valand • — 

■no 9 iki 12 vai. dienos ir 
Nuo 6 iki 9 valandai vakare 

—■ —■

A. MONTVID, M. D.
1579 MUvrankee Avė., Room 209 
Kampas North Avė. Ir Robey St.
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki
8 vakare. Tel. Brunsvrick 4988.
Namų telefonai Spaulding 8638 

Ultrayiolitini Iviesa ir diathermta

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Avė. 
Valandos: 2—4 dienų; 6:30—8:80 

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1198 

Namų Telefonas Chesterfield 0578

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

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

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

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

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

Tel. Lafayette 4146
Valandos 1 nuo ® “ ’• ry,°vouau vo į nuo 6^9 va]

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4611 So. Ashland. Tel. Bunlveard 
7820. Rea, 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedilioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042

.. Dr. C. Z. V eželiu _
LIETUVIS DENTI3TA8

4045 So. Ashland Avė.
Ąjit Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.

Rea. 6600 So. Arteaian Avė.
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halated SU 
Chlcago, Iii.
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Išdirbėjai Dailiausių Seklyčioms Setų, Taipgi savo 
setų dirbtuvėje darome ir ant užsakymų.
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| Bridgeportas
Aptiek orių vargai
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platų pasirinkimų naujausių madų, geresnio padarymo, Pianų, Radio
lų, Rakandų, Kaurų, Pečių ir visų kitų namams reikmenų už priei-

šiuose didžiausiose Lietuvių Krautuvėse Chicagoje, Visuomet

Rakandų, Kaurų, Pečių ir visų kitų namams reikmenų už priei
namesnę kainą. — Su pilnai patenkinančiu patarnavimu.

Lengvus mėnesiniai išmokėjimai
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Brighton Park
Gedimino Budavojimo ir Sko

linimo Bendrovės nariai dali
ninkai turėjo savo visuotiną 
metinį susirinkimą pirmadieny, 

K. Gramonto 
ir So.

gegužės 16 d. p. 
svetainėje, 45th Rock-

4177-83 Archer Avė., 
Lafayette 3171 
M. KEZES, Vedėjas

1922-32 So. Halsted St.
Canal 0982

J. NAKROŠIS, Vedėjas

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBES” KNYGYNE

VIRĖJA. Kleista 1926 metais. Apdaryta ..................... ............... .
1.054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

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

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

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

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

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

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

$2.50

$1.50

$3.00

50c

Susirinkimas 
skaitlingas ir smagus. Perskai
čius pereito susirinkimo nuta- 
i i mus, kurie buvo vienbalsiai 
priimti, buvo skaitoma atskai
ta Bendrovės metines apyvar
tos ir dabartinis Bendroves 
stovis. Pasirodė, kad Bendro
vė gerokai nariais ir turtu per

geltais metais pažengė pirmyn. 
Dabartinis Bendrovės turtas 

1 siekia $152,000 su viršum. Me
tinės apyvartos buvo $137,000.

Nauji nutarimai
Nutarta padauginti Bendro

vės kapitalą iki $1,000,000; 
taipgi nutarta padaryti nau
jos klases Šerus, kurie bus mo
kami po 12»/2 centų savaitinės 
duoklės. Iki šiol buvo tik 25c. 
ir 50c. šėmi. 1

• Toliau? buvo rinkti 4 nauji 
direktoriai trims metams. Kan
didatų buvo 12, bet susirinki
me pasirodė tik 8. Taigi ir bu
vo balsuojama tik iš astuonių. 
Daugiausia balsų gavo seni 
Bendrovės darbuotojai, J. J. 
Palekas ir Pranas Stasulis, taip
gi Juozas Naudžiūnas, 
direktorių tapo išrinkta 
na mergina, būtent |>-lė 
na Kataržaitė, gavusi

buvo gana

Nauju 
ir vie- 
Johan- 

gana

193 Grand Street Brooklyn, N. Y.
valdyba pasilieka 
ir buvo — Jonas 
prezidentas, p. J.

Pinigai Lenkijon
• • ir i

Vilniaus Krašta
Siunčiami per Naujienas pašto perlaidomis ir 
kablegramomis greičiausia nueina.

Visi pinigai siunčiami per Naujienas Len- 
kijon yra išmokami Amerikos doleriais. Pašto 

perlaidomis pinigai nueina į 14 — 15 dienų; kab- 

legramu — į 2 — 3 dienas. Telegramas kai

nuoja $1.00.

Norėdami pasiųsti pinigus Lenkijon, Lietu

von ar Rusijon, visados kreipkitės į Naujienas.

jų n u j i u ii u , 

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Bendrovės 
ta pati kaip 
Sandaras — 
J. Palekas —• sekretorius ir B.
A. Jovaišas — iždininkas.

Gedimino Budavojimo ir Sko
linimo Bendrovė, nors yra jau

gia palyginus su kitom tos rų- 
t šies bendrovėm, bet per gerą 
•ir sumaningą tvarką pralenkė 
kaip turtu, taip ir nariais ne- 
kurias ir daug senesnes lietu
vių bendroves. Taigi verta lie
tuviams patarti daugiau rašy
tis ir paremti šią tikrai lietu
višką įstaigą, nes kiekvienas 
doleris yra sunaudojamas pačių 
lietuvių gerovei, ši Bendrovė 
jau keliems šimtams lietuvių 

■ pagelbėjo įsigyti nuosavus na
mus. Taipgi ir toliau pagelbės 

i lietuviams pirmiau, negu sve- 
. timtaučiams.

Bendrovės raštinė (office) 
randasi labai patogioj vietoj, 
prie pat lietuviškos bažnyčios, 
1405 S. Fairfield Avė. Prisi
rašyti ir užsimokėti galima 
dieną nuo 8-tos vai. ryto iki 
9-tos vai. vakare. Direktorių 
savaitiniai susirinkimai būna 
laikomi trečiadienyj, nuo 7:30 
iki 9-tos vai. vakare.

—Koresp.

Garsinkites

. - . -............ —- Del greitų piniginių
, ^=?= -.rejkajų atlikimo su

-----------------------------------------Lietuva, už pigių

NAUJIENOSE”

me-

niekam

galvas, 
aršiau- 

negalėjau
O

apielinkej
ir nega-

auto-
Krau-

dakla-

tenRa

Žinias po Bridgeportą 
džiodamas užsukau pas p. Ęet- 
rulį, Mildos aptiekon, 3142 So. 
Halsted St.

—Nieko ypatingo sekmadie- 
nyj arba naktį iš sekmadienio 
į pirmadienį neatsitiko?

—Nežinau — atsakė p. Pet
rulis.

—Niekas sprando nenusukė, 
kojos nenusilaužė? Niekas lan
gų neišdaužė? Niekas 
galvos nesuskalde?

—Well, kalbant apie 
tai taip — atsitiko, 
šia buvo tai, kad 
daktaro prisišaukti.

—Na, Bridgeporto 
tiek lietuvių daktarų 
Įėjai prisišaukti?

- Matai kaip buvo. Apie 11 
valandą nakties įbėga aptiekon 
jaunas italas perskelta 
mobilio nelaimėj kakta, 
jas bėga srove.

Telefonuoj u vienam
rui — nėra ofise, šaukiu kitą 
—uždarytas ofisas. Šaukiu tre
čią — tas pats ir su trečiu.

Prisėjo pačiam, nors ir ne
sant daktaru, lopyti kaktą. Ži
nai, vargas yra kai 
svetimą darbą dirbti.

Reporteris pilnai supranta p. 
Petrulio padėtį. Reporteris 
pats nemėgsta svetimo darbo 
dirbti. Ir nors ne jo biznis 
yra davinėti kam nors “suges
tijas” (sumanymus), jis visgi 
neiškenčia nepasakęs štai ko:

Lietuviai daktarai turi savo 
draugiją — kodėl jie, pasitarę, 
negalėtų pasiskirti — sau vė
lesnių valandų ofisuose, sakysi
me, vieną sykį savaitėj, arba 
kartą į porą savaičių? Juk to
kių nelaimingų atsitikimų, kaip 
p. Petrulio suminėtas, gali pa
silaikyti ir veikiausia, pasitai
ko karts nuo karto.

Advokatas Gali Gaudas jau 
sugrįžo.

Advokatas Gali Gaudas, 5757 
So. Turner avė., jau sugrįžo iš 
“honey mooų” kelionės. Pras
tas oras, ypač lietus, buvo prie
žastis to, kad medaus mėnuo 
pasibaigė (žinoma, kad nepasi
baigė) taip greitai. P-nas Ga
li Gaudas dirba su advokatų 
firma Parker and Alias, 160 N. 
Dearbom St.

Garnys aplankė Bridgeportą
P-nų Malinauskų šeimyną, 

gyvenančią 3252 So. Halsted 
st., atlankė garnis. Daktaras 
Naikelis, kuris turi ofisą tame 
pačiame name, kuriame gyve
na p-nai Malinauskai, priėmė 
garnio dovaną praeito šeštadie
nio vakare. —Reporteris.

BOLŠEVIKŲ SORKĖS 
NEVYKSTA

Pereitą sekmadienį bolševi
kai turėjo “išvažiavimą’’ į Jef- 
fersono miškus.

Dalykas labai paprastas: ko
misaras nuo Olstričio buvo at
važiavęs ir manė duoti “spy- 
čių” savo avelėms. Bet ant ne
laimės tų avelių buvo tik apie 
pusė tuzino ir tos pačios, kaip 
tik žiemą išmitusios, atrodė 
gana blogai.

Bet stebėtina, jog musų bol
ševikų šulai vis rėkia, kad jie 
turi daugybę narių”.

Wcll, viltį turėti yrą geriau 
negu niekas. Tikrenybė betgi 
pasirodė šit kas: iš didelio debe
sio mažas lietus. —Komisaras.

Bridgeportas
Sekmadieny j įvyko I). L. K. 

Vytauto draugijos vakaras. 
Žmonių buvo apie 200. Laikyta 
prakalbos. Kalbėjo p. St. Po- 
cevičius, p. Račkauskas, drau
gijos pirmininkas, ir kiti. 
Grojo draugijos narių muzika. 
Jaunimas smagiai šoko./ Vaka
ras rengta draugijos naudai.

P-no Ramašausko vestuvės
Sekmadieny, gegužės 22 d., 

apsivedė p. Kazimieras Rama- 
šauskas (3313 So. Halsted st.) 
su p-le Barbora Kilinskaite. 
šliubą ėmė šv. Jurgio bažny
čioj.

Vestuvių puotoj dalyvavo 
skaitlingas svečių būrys. Jau- 
navedžliaji apsigyveno 3219 
Auburn Ave.( — Koresp.

ARTINANTIS KAPŲ PUOŠI
MO DIENAI

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. Nedė- 
Hoi nuo 2:80 iki 4:80 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Marškai! Blvd.

TELEFONAS CKAWFORD 1480 
TELEFONAS CANAL 9464

programuose tenka klausytis 
bolševikiškų “spyčių”. Nejaugi 
kapinių komitetas negali su
rasti rimtų žmonių, kurie pa
sakytų prakalbas kalbamoj die
noj ?

Man rodosi, kad ant kapinių 
tokie “spyčiai”, kaip bolševi
kų agitatorių, visai netinka. 
Aiškus dalykas, kad revoliuci
jos mirusiųjų tarpe nesukelsi. 
Ir, be to, tenai palaidota viso
kių pažiūrų žmonių. Todėl bol
ševikiška politika ten yra visai 
ne vietoj. —Vulkanas.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 So. Ashland Avė.
Boilevard 75bS

Kaip paprastai, į Tautiškas 
Kapines minėtoj dienoj (t. y. 
kapų puošimo dienoj) suvažiuo
ja daug lietuvių. Taipgi išpildo 
prograrnus įvairios draugijos. 
Bet labai apgailėtina, kad tuose

Town of Lake
Praeitą sekmadieni, po pietų, 

p-nų Lipskių (4542 So. Pauli
na st.) duktė su drauge važia
vo į White City. Ties Ashland

APSIDRAUSK!

$10,000 ACCIDENT POLICY
/

Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se
niems ir naujiems, kurie prisius 75 centus kartu su 
prenumerata arba užsimokės atskirai.

$500 už sužeidimą einant gatve ar viešo budin- 
ko gaisre.

Veik šiandie — rytoj gali būt pervėlu!
Iškirpk aplikaciją ir išpildęs siųsk Naujienoms.

NAUJIENOS
Insurance Dept.

1739 So. Halsted St., Chicago, UI.
Šiuo užsirašau $10,000 Travel Accident In

surance Policy, kuri bus išduota mano vardu, kaipo 
nuolatiniam Naujienų skaitytojui, už kurią sumoku 
75 centus registracijos mokesčio.

Aš dabar esu Naujienų skaitytojas ir sutin
ku būti per metus laiko.
Aš dabar sumoku už prenumeratą ir imsiu 
Naujienas per metus laiko.

Vardas ................................................................. -...............
Adresas (gatvė) ..................................................................
Miestas ir Valst.....................................................................

■ Užsiėmimas ......................................... Amžius..............
Pašeipgavis .........  •v*.—• •••••••••••••••••••••••••••••••••  •••••••••••••••«

—

avė. ir 63-čia gatve jos lipo iš 
gatvekario. Joms vos išlipus 
ant p-lės Lipskiutės užvažiavo 
automobilius, kuris permušė 
mergaitę, sužeidė pasmakrę ir 
sutrenkė koją.

P-lė Lipskiutė buvo nuga
benta ligoninėn. Kadangi te- 
čiaus p-niai Lipskienei pasiro
dė, jog ligonbuty jos duktė ne
turės tokios atydžios priežiū
ros, kaip namie, tai sužeistoji 
parvežta namo. . j

Buvo pašauktas Dr. Poška, 
turįs ofisą 3133 So. Halsted 
st. (Auditorijos trobesy). Dr. 
Poška ir čupinasi dabar ligo
ne. Pavojaus .ligonės gyvy
bei nėra. Bet ims kurį laiką 
iki p-Ič Lipskiutė pilnai pa
sveiks. Bijomasi, • kad pasmak
rėj ženklas kirčio pasiliks.

— Reporteris.

Draugijų Valdybos 1927 m.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1927 
m.: pirm. Juozapas Rūta, 3422 So. 
Lowe Avė., pag. Adolpas Vainaus
kas, 3548 So. Union Avė., nut. ra’t. 
S. Kunevičia, 3220 So. Union Avė., 
fin. rast. J. Grinius, 723 W. 34 St., 
kontr. rašt. F. Kaspiras, 3534 So. 
Lowe Avė., kas, Jonas Žilvitis, 3308 
So. Emerald Ave„ teisėjas Steponas 
Dilius, Liet. Auditorijos atstovas 
P. Lėtukas, apiekunai kasos: J. 
Mačiulis ir J. Paškevičia.

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
valdyba 1927 m.: pirm. T. Janulis, 
3430 So. Morgan St., pirm. pag. 
Aug. Jankauskas, 3232 Emerald 
Avė., nut. rašt. P. Kilis, 941 West 
34 St., turt. rašt. A. Kaulakis, 3842 
So. Union Avė., kontr. rašt. J. Sta
naitis, 6918 So. Maplevvood Avė., 

ižd. J. Racevičia, 3326 So. Union 
Avė., iždo grobėjai: J. Krikščiūnas, 
3157 Emerald Avė. ir Iz. Masaitis, 
3211 So. Union Avė., maršalka J. 
Petrolevičia, 843 W. 33 St., knygyno 
prižiūrėtojai: F. Valančius ir V. 
Stonkus, 1819 S. 50 Avė., Cicero, 
III., direktorius Auditorium Bend- 
(I rovė j T. Janulis.
Susirinkimus laiko kiekvieną mėne

sį kas pirmą sekmadienį, 12 vai. die
ną, Cricagos Lietuvių Auditorijos sve
tainėj, 3133 So. Halsted St.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJ No. 1 valdyba 1927 
m.: pirm. K. Deivis. 5648 South 
Bishop St., tel. Republic 7411, pirm, 
pag. I. Kačinskienė, 6821 South 
Rockvvell St., nut. rašt. J. Dabuls
kis, 2100 W. 22 St., fin. rašt. A. 
Ambutas, 16000 So. Lincoln St., 
Harvey, III., kasos globėjai: O. Gu- 
žauskienė, 5005 So. Trepp Avė. ir 
S. Skridulienė, 1517 So. 49 Ct., 
Cicero, III., maršalka P. Tiškevįčia, 
7009 So. Washtenaw Avė., kasierius 
A. Čėsna, 4501 So. Paulina St., tel. 
Boulevard 4552, ligonių komy tetai: 
O. Devieni,*5648 So. Bishop St., K. 
Dauda, 2146 W. 23 St.
Laiko susirinkimus kas antrą ne- 

dėldienį 1 vai po pietų.

SUSIVIENYJIMO LIETUVIŲ NA
MŲ SAVININKŲ ant Bridgeporto 
valdyba 1927 m.: pirm. S. Mažeikis, 
3149 So. Halsted St., pirm. pag. 
J. Mineikis, 3219 So. Wallace St., 
nut. rašt. D. Gulbinas, 3144 South 
Wallace St., turt. rašt. A. Lazaus
kas, 3339 So. Union Avė., kontr. 
rašt. A. Raduskas, 3328 Auburn 
Avė., iždininkas A. Bugailiškis, 
3339 So. Wallace St., advokatas J. 
W. Zacharevičia, 903 W. 33 St. 
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

trečiadienį menesio.

LIETUVIŲ RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAš. ir PAS!L. KLIUBO valdyba 
1927 m.: pirm. J. Makrickas, 4030 
Brighton PI., pirm. pag. V. Čepclis, 
1654 N Robey St., rašt. M. Crepul, 
3227 Le Moyne St., fin. rašt. J. 
Radišauskas, 5124 Dakin St., 
kontr. rašt. P. Labanauskas, 1351 
Dean St., pag. M. Krajauskas, 1750 
Wabansia Avė., marš. M. Žiūkas, 
1354 N. Paulina St., kas. L. Striu- 
pas, 3636 North Avė.

’uETIJVON — 

užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmones Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta-



VINCENTAS MILIAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
po sunkis operacijos gegužio 21 
d., 6tį vai. po oietų, 1927 m., 
sulaukęs 57 metų amžiaus, gi
męs Gilų kaime, Gižų parapi
jos, Amerikoj išgyveno 35 me- 

Paliko dideliame nubudi
me moterį Marijoną, dukterį 
Oną, sūnų Vincą ir 
Skistimą Amerikoj, i 
seną motinėlę ir 2 seseris, 
nas pašarvotas, randasi 1851 
Canalport Avė.

laidotuvės įvyks seredoj, ge
gužio 25 dieną, 9 vai. ryto iš 
namų į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Vincento Miliausko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da- 
vauti laidotžtuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

t u s.

brolį M. 
o Uetuvoj 

Kd-

Nubudę liekame,

posūnis Ir podukra.

Laidotuvėse patarnauja gra
binius Skudas, Tel. Roosevelt 
7532.

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

GRABORIUH
Musų patarnavimu- 
laidotuvėse ir kokia- 
.ne reikale, visuomet 
*»sti sanžiningas 
tebrangus, todėl 
neturime išlaidų 
laikymu skyrių

Auburn \ve.
CHICAGO, ILL.

kad 
uš-

3307

S. D. LACHAMCZ
Lietuvis GraboriuN 
ir Bahamuotojas 

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

Patarnauja laido
tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o 
darnu husite 
nėdinti.

Trl. Canal 
ir 2199

r

NAUJIENOS, Chicago, III. Antradienis, Geg. 24, 1927

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Pranešimas visuomenei DRAUGAI, ŠIANDIEN!

‘Naujienų” kontestanty 
ir darbuotojų vakarienė

Mes, žemiau pasirašę, turi
me garbūs pranešti visuomenei, 
visiems “Naujienų” draugams, 
skaitytojams ir geriems lietu
viams, kad mus “Naujienų” 
bendrovės direkcija įgaliojo šį 
metą surengti du didžiausius ir 
puikiausius “Naujienų” pikni
kus.

“Naujienų” trobesy, 1739 S. 
Halsted st., kaip 8 v. v. įvyks 
Lietuvos Socialdemokratų 
Rėmimo Fondo kuopos susirin
kimas. Draugės ir Draugai, ne
pamirškite būti šiame susirin
kime. Bukite visi. Aukų Lietu
vos Socialdemokratams reika
las yra opus, yra svarbus.

— V. Poška.
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Privatiški Ambulansai
408 N. Sheridan Rd.

VVaukegan, III.
Phone 95
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Grsboriea Ckicagvje
MitiocurAse patnr
nauju geriau ir pi 
giau negu kiti, to
dėl. kad priklausau 
nnp grabų išdirby 
atša.

OFISĄ Si 
668 W. 18th St 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
S23S S. HalHted St. 

TeL Blvd. 40«8

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

j. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
1605-07 S. Hermitage A v. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield A venų e, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct, Cicero 
Tel. Cicero 3794 ir 8094 

SKYRIUS
3201 Aubarn Ave^ Tel. Blvd. 3201

Gegužės 21 d. Masonic Tem-| į- 
ple svetainėje (1547 N. Leavitt, sam(|vti. 
st.) “Naujienų” kontestantų ir;pjknikas įvyks 
darbuotojų vakarienė, kurią i 
surengė drg. Julius Mickevi
čius.

žmonių susirinko apie po. a 
šimtų. 1- prie surengimo šių

Prasidėjo programas. Kalbė-i piknikų. Prisidėti 
jo kontestantai apie savo pasi- teikiant komisijai praktiškų ir 
sekimus ir nepasisekimus. Ku- naudingų patarimų (jei tokių 
rie la.inte.jo <ii<lesnes dovanus. į_
t.ie džiaugėsi ir sukę, jog- seka- j 

mame “Naujienų” konteste jie 
dirbs dar su didesne energija. 
Daugiausiai laimėjo, kaip žinia, 
Lukoševičius. Jis su savo nau
juoju “Paigc” ir į vakarienę 
buvo atvažiavęs.

Nebuvo nusiminimo ir tarp 
mažiau laimėjusių kontestanui. 
Jie įgijo nemažai patyrimo. A- 
teityj, sakė jie, tas patyrimas 
jiems bus reikalingas ir jie ga- 
’ės nuveikti daugiau, negu šį 
karta. •

Pats kontesto vedėjas, drg. 
J. Mickevičius, vadovavo va
karėliui. Jis paačiavo visiem 
kontestantams už jų pašiau r- 
1 avimą. Ačiū tik jų pasidarba
vimui, kontestą buvo galima 
daug sėkmingiau užbaigti, 
gu kai kurie tikėjosi.

Be to, kalbėjo dar adv. 
Gugis. Jis papasakojo 
“Naujienų 

krie žmonės, sakė 
kurie 
tverti, 
mintį: 
kuris pralenktų visus kilus lie
tuvių laikraščius kaip Lietuvoj, 
taip ir Amerikoj, 
šiandie išsipildė.
tuo “Naujienos” labiau tvirtėjo 
ir bujojo. Jokis kitas laikraštis 
dabar su “Naujienomis” 
lyginti negali.

“Naujienos”, sake P. 
gailis, pirmoje vietoje 
už darbo žmonių reikalus, 
kodėl jos įsigalėjo ir turi 

įtaką visuomenėje.
vienokios kryp 
visų tų audrų, 
paskutiniais

Musų nuomonės daug

lie

apie 
organizavimąsi.

adv. Gugis, 
sumanė “Naujienas” su
turėjo galvoje vieną 
įsteigti tokį laikraštį,

Jų norai 
Juo tolyn,

susi

stojo

mil-
Jos 
lie

ku rios 
kelerials

žinišką 
laikėsi 
žiūrint 
įvyko 
metais.
kame gali skirtis. Bet mes vi
si pripažįstame, jog darbo 
žmonės turi gauti tinkamų, at
lyginimą už savo darbą. O juk 
mes milžiniškoj daugumoj esa
me darbininkai ii' pelnome vie
nokiu ar kitokiu 
pragyvenimą.

darbu sau 
Už savo darbą 

mes norime gauti ir atatinka
mą atlyginimą. Tame punkte 
musų nuomonės vargu bau

Buvo ir daugiau kalbėtojų, 
bet sunku visus čia suminėti 
ir prisiminti ką jie kalbėjo.

Pati vakarienė praėjo labai 
gyvai ir linksmai. Po vakarie
nės buvo šokiai, kurie tęsėsi 
iki po dvyliktos valandos. Mu
zika šokiams buvo p. Grušo.

Už tokio šaunaus vakarėlio 
surengimą reikia drg. Mickevi
čiui tarti didžiausį ačiū.

A(A

Zigmonas Ežerskis
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

Gegužio-May 21 d-> 7 vai, iš ry
to, 1927 m. sulauk’s amžiaus 
tik 23 metų, nevedęs, gimęs 
Lietuvoj, Kauno rėd., Tauragės 
aps., Girdiškio parapijos, Tmei- 
nių kaimo. Visai mažas atke
liavęs j Šią šalį. Taipgi palik- 1 
damas dideliame nubudime sa
vo 'brangią ir mylimą motinėlę 
Ix*onorą, taipgi savo brangius 
ir mylimus, brolį Bronislavą ir 
seserį Stanislavą ir kitus gimi
naičius, draugus ir pažįstamus. 
Kūnas pašarvotas 'randasi į 
amžiną gyvenimą po num. 4608 
So. Wood St.

Laidotuvės įvyks seredoj ge
gužio 25 d., 8:30 vai. iš ryto iš 
namų, bus nulydėtas į šv. Kry
žiaus paraap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
vielionio sielą, iš ten bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines į 
savo amžiną gyvenimą, kurio 
daugiaus nebmatysime taigi, 
nuoširdžiai ‘ prašome vielionio 
motina, brolis ir sesuo daly
vauti laidotuvėse, visi giminės, 
draugai ir pažįstami ir suteikti 
paskutinį patarnavimą.

Nubudę liekame,
Motinėle, brolis ir sesuo.

Daržai piknikams jau yra pa- 
Pirmas ‘'Naujienų” 

birželio 26 d., 
darže. • 

kad kiek- 
ir kiekvie- 

prisidūtų 
“Naujienų” 
galima su-

‘ PRIIMTI 27 NAUJI NARIAI 
VIENAME SUSIRINKIME.

Personai
Asmenų leiko

PAIEŠKAU Marijonos Kiseliutės, 
po vyru nežinau pavardės, kuri yra 
atvažiavusi 1913 metais ir Augusto 
mčn. Gražios išvaizdos. Girdėjau, 
kad gyvena Brighton Parke, Chicago. 
Turiu labai svarbų reikalą. Jeigu 
kas žinot kur gyvena, arba pati, mel- 

i džiu atsišaukti už ką busiu labai dė- 
i kinga, pašaukit tel. Lafayette 5107 
: arba pranešti Naujienoms. Josephine 
Osinskienė.

BUČERNĖ ir grosernė pardavi
mui arba mainysiu j 2 flatų bupga- 
Iqw. Bučernė randasi prie Michigan 
Avė. Pašaukit po 6 vakare. Lafay
ette 4287, F. Kellpsh.

1927, Chirnauskio
Mes norėtumėm, 

vienas naujienietis 
nas geras lietuvis

For Rent

patarimų kas turčių). liet svar
biausia, komisija pageidautų, 

idant visi, kuriuos mes kviesi
me bendradarbiauti, kviesime 
talkon, kad jie neatsisakytų.

Musų planas yra platus. Mes 
m,rime užinteresuoti visus Chi
cagos ir apielinkes lietuvius ir 
’ i et u va i tęs.

Musų tikslas 
nepaprastą pikniką, — pikni
ką su didžiausiu programų. Ta
me programe turės progų pasi
rodyti visos musų lietuvių jo
gos. žodžiu, tai nebus vien tik 
piknikas, bet bus sykiu ir di
džiausia demonstracija.

Apie šį pirmutinį “Naujienų” 
pikniką mes nuolat informuosi
me lietuvių visuomenę. Begiu 
šių penkių savaičių kiekvienas 
smulkmeniškai dasižinos, 
bus surengta “Naujienų’ 
nike.

Direkcija Litbuanian-Amer'i- 
can Cbamber of Commerce lai
kė savo susirinkimą gegužes 
19-tą dieną, Chcagos Lietuvių 
Auditorium, kuriame be kiti, 
dalykų tapo priimta 27 nauji 
nariai. Jie yra: Juozas Ežers- 
kis, A. N. Masulis, J. S. Vit
kui. Zigmas S. Mickevičių. 
John Oe Gerald, N. C. Kruko- 

nis, Stnnlcy Prichodzkis, M. A. 
Mildažis, V. M. Stulpinas, Pati 
A. Gassunas, Anton Buchas, 
Ben. J. Kazanauskas, p. A. 
Poszka, W. J. Stankūnas, S. P. 
Kazvvell (Kazlauskas), Stanley 
Hadwitz, Dr. Stephen Biežis, 

, Anton Mi- 
lauskis, Peter Juknis, Adam 
Žala toris, Justin Mackewicz, A. 
F. Ambrose, Dr. Peter Z. Za- 
latoris, Longin Kuchinskas.

Padidėjus skaičiui narių, 
Lithuanian-American Cbamber 
of Commerce nusistatė pradėti 
veikti lietuvių labui, ir tam 
tikslui direkcija nutarė paskir
ti sekančius nuolatinius komi
tetus:

yra surengti Stanley VVysoekis,

ku-Sekite musų skelibimis, 
riuos talpinsime “Naujienose”.

“Naujienų” pikniko rengimo 
komisija:

A n tanas žymontac, 
Antanas RypkevJčius, 
Antanas Lechavįčius.

Laiškai iš ‘‘Naujienų” 
ekskursijos

N’EW YORK, geg. 21. — Jau 
visi 
sūdo i laivą. Leviathan jau bai
das prisipildyti

ii keliaujančių yra labai daug.

Naujienų” ekskursantai

keliauninkais

visi susijungs su “Naujienų” 
ekskursija laive. Dabar čia bai
giasi 11-ta. 1-mą vai. po pietų 
išplauksime.

Kelione iki New Yorko buvo 
gera ir smagi. Continental vieš
buty] turėjome “good time”.

Visi “Naujienų” ekskursantai 
šiuo siunčia labų dienų visiems 
palikusiems Amerikoje savo 
draugams, 
ir trokšta 
vandenynr

Amerikoje 
Visi jaučiasi gerai 
laimingai perplaukti 
ir greičiau pamatyt

Good bye Amerika, good bye 
amerikiečiai! . Jankus, 

ekskursijos palydovas.

HOBOKEN, N. J., geg. 21.— 
Jau rengiamos važiuoti laivu. 
Kelionė iki šiol buvo puiki ir 
laiminga. Labų dienų visiems 
draugams ir naujieniečiams.

J. Maksvitis.

Continental viešbutis, geg.
21. — Pribuvome čia 2-rą vai. 
šį rytų, vadinasi traukinis pa
sivėlino 
viskas

apie tris valandas, šiaip 
puikiai.

Onytė Davidonis.

York, geg. 21. — Ponas 
pasiuntė kablegramą j

New 
Smyth 
Londonu, kad jūsų ekskursijai 
butų suteikta geresnis patar
navimas ir užlaikymas ant lai
velio tarp Londono ir Klaipė
dos. Londonas padarys visas 
pastangas dalykus pagerinti. 
Duota žinia Luthui i Kaunu pa
sitikti ekskursantus.

U. S. Lines.

Nėra kito šaltinio 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos,

PARDAVIMUI pool roomis, visa 
arba puse. Mainysiu j mažesni biznj, 
namą, lota. Vienas negaliu apsi
dirbti. 3221 W. 38 SI.

RENDON OFISAI
4 ofisai ir žmonėms susieiti kamba

rys. Labai patogi vieta gydytojui 
arba dantistui, real estate. Kampi
nis namas prie didelės bizniavos gat
vės, 2 lubok naujos mados elektros 

, Ai It tįsi Yra viakas
kas reikalinga prie tokių profesijų. 
Privažiuoti North Western Ky, Co., 
prie pat Mcdison gatves ir Melrose 
Purk busai prie pat durių. Yra daug 
lietuvių, bet tokių profesionalų nėra.

2 BroadwaV, 
Melrose Park,

Tol. Melrose Park 624 arba 4470

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia________

REIKALINGA moteris be vaikų 
prie stubos darbo, gera mokestis, 
darbas ant visados, atsišaukite S. 
Tamošiūnas, 6136 Archer Avė., Argo, 
Illinois.

REIKIA merginos darbui j groser- 
nės krautuvę. W. Urban, 7259 So. 
Paulina. Hemlock 3479.

JEI TIKRAI norite pirkti 
nę su grosernę ir nebijote daug 
ti, tai atsišaukite tuojaus, 
esu vienas, negaliu apsidirbti, 
duosiu visą arba priimsiu gerą 
gų už pusininką.

Ką turite
5097 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036

bučer- 
dirb- 

nes
Par-
žmo-

Financial 
FinanRai-PatkoloM 

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

H. EPŠTEIN 
155 N. Clark St., Room 820 

Phone Central 6260

f

Misccilaneous
įvairus

PARDAVIMUI Storas vyriškų dra
bužių ir kriaučių Sapa, 3 kambariai 
gyvenimui iš užpakalio. Naujienos, 
1739 So. Halsted St., Box 936.

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. Jvedam elektros dra
tus, motorus, taisom elektros reik

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (notinc.)
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7452
PARDAVIMUI grosernė arba mai

nysiu. Ką jus turite j mainus, 
1146 W. Adams St.

PARDAVIMUI arba mainymui 4 
kambarių apartmentas, garu šildomas 
lovos sienose, 2 karų mūrinis gara
žas. North West kampas 65 ir Mo-, 
zart St.

šaukit savininką
Cravvford 4451

PARDAVIMUI Storas kendžių, ci
garų, notion, mokyklos reikmenų, ice i 
cream, žurnalų, prie pat mokyklos, 
3 ruimai pragyvenimui. Parduosiu 
pigiai ir greitai, nes moteris susirgo.

A. RUSECKAS,
3537 So. Wallace St.

Tel. Yards 0196.

Bridgeport Painting
Mnlevojam ir popieruojam. Užlaikom

malevą, popierų, stiklus ir t. t.
3149 So, Halsted St.

J. S. RAMANČTONIS, Prez.

KRAUTUVIŲ FIKČERIA1
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekemių. Mu- 
sų specialumas. Ge- 

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State St

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS patyręs barberys, 
turi mokėti anglų kalbą.

3346 So. Halsted St.

REIKIA patyrusių vyrų shcarme- 
nų dirbti geležies atkarpų jarde, 
Rubin’s Metai & Iron Co., 1900 
Carroll Avė.

dalyvautų 
svarbiais 

aptariami

1) executive, 2) membership, 
3) Ireccption, 4} press & pUbli- 
.ity, 5) auditing, 6) slatistics, 
ir 7) cxport & import.

Tarp svarbių nutarimų pami
nėtinas yra tas, kad Lithuanian 
American Cbamber of Com
merce periodiškai laikytų narių 
luncheons, kuriuose 
vienas referentas 
klausimais, ir butų 
lalykai visų narių.

Visiems nariams bus pasiųs
tos identifikacijos korteles, taip 
kad kiekviename susirinkime 
bus lengva atskirti narius ge
rame stovy nuo svetimų ar pa
dalinių žmonių.

Seknatis vislp" narių susirin
kimas Įvyks antradieny, gegu
žės .31 d., 8 vai. vakaro, Chica
gos Lietuvių Auditorijoj. Visi 
nariai privalo pribut susirinki- 
man, nes bus padarytas labai 
svarbus pranešimas.

Juozas J. Hertmanavičius,
F. Sekretorius.

PROGA
Proga ir vėl beldžiasi j jūsų duris, 

jei jus esate vikrus vyras ir norite 
tuojau pasinaudoti iš tos progos, yra 
gera proga bile kokiam žmogui page
rinti savo būvį ir subudavoti tikrą ir 
gerą ateitj.

Reikalavimas yra, kad jus būtumėt 
virš 25 metų amžiaus ir kad jus gy
venote Chicagoj 1 metus. Uždirbsit 
col mokinsite*.

Atsišaukite
Room 522

160 N. La Šalie St.

Furniture & Fixtures
 Rakandai^ ______

PARDAVIMUI saliuno fixtures, 
jarai, petišinai ir viskas kas reikalin
ga. Atsišaukite 4550 So. Marshfield 
Avė.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

$800 VERTĖS GROJIKUS PIA
NAS už $79, su benčiumi, roleliais ir 
cubinet. 6136 So. Halsted Street, 
1 fintas fronta.i.

CLASSIFIED ADS
Announcements

Pranešimai
Jaunuolių Orkestro Tea Party 

įvyks seredoj, Gegužio-May 25 d., 
Mildos svetainėj, 8 v. v. Visi Jau- 
nuobai ir jų draugai esate malonei 
užprašomi.'

Kviečia Rengimo Kom.

Roseland. Gegužio 26 d., 8 vai. 
vakare, Aušros knygyne, 10900 So. 
Michigan Avė., įvyks Lietuvių Dar- 
b'ninkų Namo Bendrovės direktorių 
susirinkimas, šiame susirinkime yra 
svarbių reikalų, kurie turi būti ap
svarstyti. Visi direktoriui atsilan
kykite paskirtu laiku.

J. Tamošauskas, sekr. 
■ „,4,-------

Pranešimas Budriko krautuvės 
kostumeriams, rėmėjams, drau

gams ir visuomenei.
Nuo 1 gegužės, 1927, Jonas 

Mishkus iš darbo tapo praša
lintas ir kad Jonas Mishkus 
nėra ir nebuvo jokis pusinin
kas minėtos krautuvės.

širdingai kviečiu su visais 
reikalais atsilankyti tiesiog į 
krautuvę.

Jos. F. Budrik krautuvė ra
kandų, pianų ir radio, 3417—21 
S. Halsted st. Tel. Boulevard 
4705 -8167.

Su pagarba,
Jos. F. Budrik, savininkas.

Furnished Rooms
RENDAI kambarys prie mažos šei

mynos, dėl vaikino, 1 lubos .
4034 So. Rockwell St.

UŽ $100 nupliksite mano beveik 
naują grojiklį pianą, su roleliais. 
Vlatykit savininką šiandie. J. Sop- 
ocką, 2332 W. Madison St., 1 fl.

Exchange—-Mainai
GARANTUOTI MAINAI, 5 kam- 

jarių medinė bungalovv, karštu van
deniu šildoma, su tuščiu lotu; arti 
ratvekarių. Parduosiu už cash ar- 
)a mainysiu į kokį biznį.

2-jų flatų mūrinis namas — mai
nysiu į biznį arba lotą.

Našlė yra priversta urnai parduoti 
ar išmainyti bizniavą namą ant 
Town of Lake, yra Storas ir 7 flatai. 
Nepraleiskit tokios progos! Ką turi
te pasiūlymui?

STANKO & NESTOK 
5097 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 6036

Business Chances
Pardavimui Bizniai

GARAŽO biznis su sales ruimu 
pardavimui arba mainymui. Telefo
nuokit Hemlock 6151.

KAS PIRMAS TAM TEKS!
Ice Cream Parlor biznis ir namas, 

randas krautuvė ir 4 ruimai ant pir
mo floro, 6 ruimai ant antro floro, ir 

ruimai ant trečio floro ir 2 auto
mobilių garadžius, lotas 25x146. Vis
tas randas prie Nash Motor Co., 
Allen A. Co., ir Marškinių Dirbtuvės, 
biznis vertas $2,500, namas vertas 
$17,000. Viso vertė $19,500. Par
duosiu tik už $16,500. Gero proga 
dėl lietuvio. Aš važiuoju j Lietuvą.

Matik mano agentą.
MARTIN’S REALTY CO., 

4604 — 7th Avė., Kenosha, Wis.

PARDAVIMUI barbernė 8 krėslų 
su naujausios mados {taisymais. 
?riežastis pardavimo turiu dvi.

7311 So. Halsted St.

PARDAVIMUI garažas, daromas 
geras biznis. Sun — Wray Garage, 
1224 W. 69 St.

. ......... .. .................... ——.— -------- ;------------------------------

PARDAVIMUI Ice Cream Parlor 
fixtures, labai pigiai. 2244 W. 23 PI.

VARIETY STORE par- STOGDENGYSTR 
davimui arba mainymui, SU 8t°KW prakiurimas užtaisomas j., . . ir garantuojamas už $4. Automobi-diddiu nauju staku, naujoj Iių> trekų patarnavimas Chicagoj ir 
gražioj apielinkėj, mainy- apielinkėj. įsteigta 34 metų senu- 
ŠIŲ ant namo arba kitokio dengimo įstaiga Chicagoj. lik paty- 

unijos darbininkai samdomi. 
J. J DUNNE ROOFING CO.

3411-13 Ogden Ave^ 
Phone Lawnda!e 0114

biznio.
Telefonuokit 

Yards 4669

rę

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

SAUGIAUSIA VIETA PINIGAMS
Mes parduodam visokia kaina na 

mus, lotus, formas ir biznius po 
<ą Ameriką. Kurie turite ką ant 
mainymo, kreipkitės pas 

A. GRIGAS 
3114 S. Halsted st. 
Tel. Boulevard 4899

HOME 
CONSTRUCTOR

vi 
iš

ĮSIGIJIMAS NAMO IŠRIŠTAS 
Pabudavosim ant jūsų loto bun- 

galow, 2 flatų arba apartmentinj 
Duosime dėl 15 metu tnorgičių be 
nuošimčių per 3 metus. Del apsi
saugojimo pamatyk mąno planus; 
pirmiausiai. Geo. O. Hadwick, kon- 
traktorius ir budavotojas. Phone 
Palisade 3163.

Budavoju namus, garažus, taisau 
senus namus ir darau bile reika
lingus pribudavojimus prie namų, 

i Darau rakandus-fixtures ofisams 
arba krautuvėms. Atlieku bile kuri 

i karpenterystės darbą. Taipgi įvedu 
apšildymą į namus. Beikale atlikti 

• viršpažymėtus darbus kreipkitės 
prie savo tautiečio lietuvio.
HOME CONSTRUCTOR

1739 South Halsted rfl 
'! ei. Rpopuvelt 6601)

PARDUODU gražią 7 kambarių 
bungalow Berwyn, 111. botas 81 pė
du pločio, 136 pėdų ilgio, 3 karų 
garažas, labai graži vieta ant Ke- 
nilvvorth netoli Ogden. Kaina 
$17,000. Parduosiu už $12,500. Ma
žas įmokėjiinas. John J. Zolp, 4559 
So. Paulina st.

bol Eilis & Sons, Ine.
Jobbers In 

Plumbing ir namų šildymo reikmenų.
2118 So. State St., Chicago, III.

Telefonai: Victory 2454 
Clceros Krautuvė, 4600 W. 22 St. 

Tel. •C’cero 130.

NETIKĖTAS BARGENAS
6 pagyvenimų medinis namas, po 
ir 4 kambarius. Randasi ant5

Bridgeporto, netoli nuo švento Jur
gio bažnyčios. Parsiduoda labai pi
giai. Savininkas mainys ant biznio 
arba lotų. Perkant reikia įmokėti i 
$560, kitus kaip rendą.

C. P. ŠUROMSKIS & CO. 
5833 S. Western avė.
Tel. Hemlock 6151

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel. Lafayette P705—8700

* Chicago

Elektros Kontratkorius 
(vedam dratus j senus ir naujus na
mus. ~ 
ir

Financial
Finansai-Paskoios

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontrastus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Taisom. RADIO parduodam 
taisom. Geras patarnavimas ir 

nebrangiai.
Wallin & Cserep

1485 W. 105th PI.
Tel. Beverly 9794

Phone Austin 4255
STANDARD HDWE. & 

. SUPPLY CO.
4319 W. Madison St.

įrankiai, Peiliai. Stiklai, Maleva, 
Elektros ir Plumbingo reikmenys. 

Visas tavoras garantuotas.

WM. DAMBRAUSKAS
Lietuvių mufuotojas. Esu pasiren- 

I gęs tamstoms patarnauti, kuomet 
jus mufuositės, arba reikalausit ang
lių, tai kreipkitės pas mus, mes at
liksiu darbą pigiai ir teisingai. Ma
tykite mumis pirmiausia.

817 West 34th St.
Tek Boulevard 9336

AR JUMS REIKALINGI 
PINIGAI?

Educational
Mokyklos 

MOTERYS ir vyrai, išmokit bar- 
berystės. Mes mokinam dienomis irPrlvatiškas Fondas ant gerų pirmų Atsišauki" arba rašvkit-

ir antrų morgečių ant lotų ir namų. vaKuia,s- AtsiSaukit arba rašykit, 
žemos komiso ir nuošimčių kainos.

HJLDA E. SCHROEDER
10 N. Clark Street

Tel. Dearborn 4406

International Barber CoRege 
651—672 W. Madison St. 

urba 109 S. Wells at.

MOKINAME
Tiktai 3'/ž% nuošimčių

Be Komiso.........
Mes paskolinsime jums $100—$200 i) i 
$800 dėl užsimokėjimo taksų, nuošim
čių už morgičius ar kitiems privati 
niams reikalams. Pinigai paskolinami 
j 12 valandų.

i stenografijos ir kitų mokslo šakų. 
AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA 

J. P. OLEKAS, Mokytojas
3106 S. Halsted St., Chicago, III.

I 90 DIENŲ UŽ $90
Ti ičrnokti Wenzel budu beauty 

UlClllSiriai oCrVlCC culture pagal valstijos curiculum
THE WENZEL WAY
BEAUTY CULTURE SCHOOL

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

1726 W. Chicago Avė.
kampas Hermitage Avė.

Atdara vakarais iki 9 vai. apart se 
redos ir pėtnyčios.


