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Kaune Sušaudyta Generolas Kleščinskis\C

Gudijoj kilo rimti vals 
t iečių neramumai Vanzetti bylą • ■ II Lietuvos žinios

Italija atšaukia savo ambasa 
' dorių iš Belgijos

4®

Massachusetts gubernatorius 
pasiskyrė sau tam reikalui 
padėjėjų komisiją

Kaune sušaudytas gene
rolas Kleščinskis

Valstiečiu neramumai t
Minsko gubernijoj

Buvo kaltinamas dėl šnipavimo 
Maskvai ir išdavimo jai Lie
tuvos kariuomenės paslapčių

Sovietų baudžiamieji būriai su
ėmę daugiau kaip 200 gudų 
maištininkų

gene-

Kleščinskis buvo 
diėnų areštuotas, 
dėl šnipavimo 
ir teikimo 

apie Lietuvos 
Kaip

prieš 
kalti- 

> sovietų 
jai inftfr- 
kariuome- 

pirmesnl 
jis buvęs

RYGA, Latvija, birž. 2. — 
Telegramos iš Kauno praneša, 
kad ten tapęs sušaudytas 
rolas Kleščinskis.

Gen. 
keletą 
namas 
Rusijai 
macijų
nės dalykus, 
pranešimai skelbė, 
suimtas kaip tik tuo momen
tu, kai buvęs beduodąs vienam 
sovietų legacijos Kaune valdi
ninkui slaptą kariuomenės do
kumentą.

LONDONAS, birž. 2. — Reu- 
terio Varšuvos korespondentas 
praneša apie kilusius Minsko 
gubernijoje rimtus valstiečių 
neramumus. Daugelio Gudijos 
kaimų ir miestelių sovietų val
dininkų atvyko į Minską ir 
reikalavo, kad į neramumų vie
las butų pasiųsti baudžiamie
ji būriai maištams prieš sovie
tų vyriausybę patrempti ir jų 
vadams areštuoti. Tuo tarpu 
baudžiamieji būriai jau yra su
ėmę daugiau Kaip du šimtu 
vieno miestelio žmonių ir atga
beno į Minską, o kai kurie bu
vę vietoj sušaudyti.

• BOSTON, Mass., birž! 2. —
Massarhusetts g iliui natomis

♦ » Fuller pasiskyrė sau komisiją,
jH: kuri padėtų

> J Ik. numes(!’rbinmk:'.,

m 1 Komisi’°nt universiteto
JF/ ' H Lavvrence Lo\vell, buvę Pmba

- te teismo teisėjas Robert •
Grdnt ir Massachusetts Tech- 

ĮįT ž- nologijos Instituto pri'zidentas
'Samuel W. Stratton.

L _ ----- Sacco ir Vanzetti, kurie buvo
v. , kaltinami dėl užmušimo vienos

Mae West, žvaigždė veikale Sex , kuri atsėdėjo dešimt die- South Braintree kompanijos 
nų New Yorko kalėjime už vaidinime nemoraliame veikale. Be ^gininko įr j0 sarg0 daugiau 
jos dar tapo nuteisti kalėjiman autorė to veikalo, pastatytojai ii kaip septyneri metai atgal, ir 
aktoriai, viso 22 žmonės. 'teismo pripažinti kalti, buvo

. -------- ----------------------------- - -------- --------------- - pasmerkti nužudyti ateinančio
liepos mėnesio 1C dieną.

jam
bausmei 

Sacco

Ketur>olika buv. kaizerio gene
rolų bandė prikalbinti Hin- I 
denburgą paskelbti Vokieti 
joj diktatūrą

BERLINAS, birž. 2. — Vy
riausiojo Jaunųjų Vokiečių Or-

Tautinių mažumų blo
kas Vilniuje

peržiūrėti
pasmerktų

ir Vanzetti,' deno galvos, Arthuro Mahrau- 
j no, iškeltoj vis-vokiečių laik
raščio Deutsche Zeitung redak-

ai vai O| koriui Sodenšternui byloj išėjo , |jokllf

KAUNAS, geg. 16. — Kaip 
I praneša Varšuvos spauda, i\?- 
' sų, gudų ir vokiečių tautinei 
mažumos Vilniuje sudariusios 
bloką rinkimams į miesto savi
valdybę. žydai ruošią atskirą 
sąrašą.

Lietuviai neišstato jokio są
rašo, o savo balsus atiduosią

Anglijai rupi prekyba 
su Rusija

Rusų bona fide pirkliams Bri
tų vyriausybė nedarysianti 
jokių kliūčių

LONDONAS, birž. 2. — An
glijos vidaus ministeris Joyn- 
son-IIicks savo pranešime par
lamente pasakė, kad Britų vy
riausybė nenorinti statyti jo
kių kliūčių prekybai tarp Ru
sijos ir Didžiosios Britanijos. 
Rusams, kurie norį atvykti į 
Britaniją bona fide prekybos 
reikalais, busią suteikta tų pa
čių patogumų, kaip ir kiekvie
nos kitos valstybės piliečiams.

Sprogime dirbtuvėje 14 
žmonių sužeista

MIIAVAI KEE. Wis„ birž.
2. — C.utler Hammer kompa
nijos tepylų dirbtuvėj įvyko 
sprogimas, kurio keturiolika 
žmonių buvo sužeista, du pa
vojingai. Kilęs po ekspliozijos 
gaisras padarė apie 10,000 do
lerių žalos.

Nori iš Fordo $200,000 
už nuplėštą garbę

DETRO1T, Mich., birž. 2. — 
Joseph Miller, nekrutamųjų 
nuosavybių pirkliautojas, skun
džia automobilių fabrikininką 
Henry Fordą ir jo laikraštį 
Dearbom Independent dėl gar
bės nuplėšimo. Reikalauja 
$200,000 atlyginimo.

Belgijos ambasadorius 
J. V. rezignavo

2.

Mussolini atšaukia savo 
ambasadorių Belgams

Italijos diktatorius pyksta, kad 
Belgų socialistas premjeras 
jam nesilanksto

Smarkios audros Holan 
(lijo) ir Belgijoj

40 žmonių užmušta 
ras, 150 sužeista; 
didelės žalos

per aud- 
pridaryta

įeina
prezidentas A. . ajkštę> kad 1926 metų pava- 1 

sarį keturiolika senosios kaize
rio kariuomenės generolų ir 
vienas admirolas kalbino prezi
dentą Hindenburgą, kad jis pa
šalintų buvusį tuomet kanclerį 
Lutherą ir paskelbtų naciona
listų diktatūrą. Sąmokslo gal
va buvo teisėjas Class, kurs ir 
šiandie tebėra inkriminuotas 
dėl valstybes išdavimo.

Atsišaukimą į prezidentą 
Hindenburgą, kuriuo jis buvo 
raginamas padaryti coup d’- 
etat, buvo pasirašę šie genero
lai : von Buelo\v, Bothmer, 
Moehl, Berent, Mudru, Gail-I 
witz, Plessen, Lyncker, Quast, 
Eberhardt Steuben, Francois, 
feldmaršalas Mackenseą ir ad- BVI MERGINOS PASKENDO 

mirolas Schroedęr. | ' -----------

KRAŽIŲ GIMNAZIJOS MO
KINYS NUSIŠOVĖ

Kerštingu minių riau
šės Tampoj patremptos

PAGIV-PAKRAŽANCIO kai
mas, Kražių vai. — Stropiai 
ieškant dingusį Juozą Bielskį 
22 m. amžiaus, balandžio mūn, 
24 d. rado laukuose revolveriu 
nusišovusį. Velionis buvęs VI 
klasės Kražių gimnazijos moki-* 
nys. Nusižudymo priežastie 
nežinoma, tik iš bylos paaiškė
jo, kad saužudys buvęs Irupu- 
tį nesveiko proto.

WASHINGTONAS, birž.
— Belgijos ambasadorius Jun
gtinėms Valstijoms, 
de Marchienne,

BRIUSELIS, Belgija, birž. 2.
— Belgų sostinė pasipiktinus 
Italijos nutarimu atšaukti sa-lja, birž. 2. — Pei* baisias and-' Hillsborough 
vo ambasadorių iš Belgijos ir ras, kurios - vakar siautė Ho- 
palikti Briusely tik charge landijoj ir1 Belgijoj, keturias- 
d’affaires. Italija daro tai dėl dešimt žmonių buvo užmušta 
protesto prieš Belgijos užsle- ir pusantro šimto sužeista. Pa- 
nio reikalų ministerio Vander- daryta taipjau didelių materia- 
veidės nepalankų nusistatymą linių nuostolių. !
fašizmui. '(nukentėjo

Kai' vakar Bel^ų parlamente.11 
konservatorių atstovai tm^/c c.s.,za 08 

•i a- w j u - b i se kituose prikaišioti Vąnderveldei dėl 
negerbimo Italijos diktatoriaus j 
Mussolinio, užsienio ministeris, 
kurs yra socialistas, atsakė, 

!kad diplomatiniuose santykiuo
se su Roma jis stengiąsis būti 

> kuomandagiauąias, bet kuomet 
I Italija reikalaujanti, kad Bel- 

žemės drebėjimas New vytu iš suvo žemės poiiti- 
Jersey valstijoj inius lta!ijos Pabė«6lius’ lai t0 

________________ jau perdaug.
ASHBURY P ARK, N. J.j “Kai Italijos valdžia

birž. 2. — New Jersey pajūriu, Jauja, kad mes užimtume tur- 
penkių dešimčių yiylių plote 
tarp Toms River ir Sandy 
Hook vakar buvo jaustas že
mės drebėjimas, žalos tiek pa
daryta, kad Long Branch’c 
dviejų namų kaminai nugriuvo.

SSSR, uždarius anglams 
Vladivostoko uosta

LONDONAS, birž. 2. — Te
legrama Daily Express prane
ša, kad sovietų atstovas Peki
ne, Kinuose, paskelbęs, jogei 
Vladivostokas busiąs Didžio
sios Britanijos laivams uždary
tas ir jogei sovietų valdžia už- 
gynus transportavimą per Ru- 
sų-Mandžurijos sieną medžiagų 
anglams priklausančių Lenos 
aukso kasyklų geležinkeliui.

Iš visų į Vladivostoką 
plaukiančių piukybos laivų, 
nuoš. laivų būdavo Anglijos.

at- į 
80

tai to

reika-

žmonėms,

kurs yra
pasakė

AMSTERDAMAS,

TAMPA, Fla., birž. 2. — Mi
nių riaušės, kurios per tris 

.dienas ir naktis tęsėsi, riauši- 
Holandi- ninkams bandant i 

kalėjimo vieną kanclerį Lutherą ir užsienio 
žmogžudą, pagaliau tapo poli- mini^terį Stresemanną ir 
ei jos ir kariuomenės patremp
tos ir šiandie mieste jau ra
mu. Kareiviai patroliuoja gat- 

___ v ...... ....... ves ir nuo 9 valandos vakaro 
Skaudžiausiai j miestiečiams • užginta slankioti 

miesteliai Neede, 'gatvėmis.
Delden, taipjau di-j Per tas riaušes penki asme- 
padaryta devyniuo- nys buvo užmušti, daugiau 
miesteliuose ir kai- kaip dvidešimt, sužeisti ir tris- 

* dešimt areštuoti.

i PADUBYSIO k., šilavos 
Planas buvo toks, kad p ’ezi- 'vaj. t__ ]$alandžio mėn. 24 d. 

išgauti iš jdentas Hindenburgas pasalinių apjg j vai. po pietų ėjusios į 
—J Bulavėnų kaimą svečiuosna pa- 
Sl,‘ neles šimkytė Jėva, apie 30 m. 

laužytų Lokarno paktą. Lulhc- amžiaus, ir Petrilytė Zosė, 23
ro vietoj turėjo būt pastatytu m. amžiaus, abi

Ramsay MacDonaldo 
sveikata dar bloga

LONDONAS, birž. 2. — Dar- 
biečių vadui ir buvusiam Britų 
premjerui Ramsay MacDonal-j 
dui gydytojai įsakė mėnesį lai
ko susilaikyti visai nuo aktin- • SOl I"' igo politinio darbo. MacDonald ‘ 
dar nėra visai pasveikęs iš li
gos, kuri buvo 
tėms paguldžiusi 
jos ligoninėj, I 
lankėsi Jungtinėse 
Jis ruošiasi važiuoti į Škotiją1 
pasilsėti ir sustiprėti.

2.

_  ______ , __ Padubysio 
Hugenbergii!:', ^o vėliau vis-vo- kajmo> besikeldamos per Duby- 

s u raitotų 
šimkytės 

kilometrų 
nuo įvykio vietos nuneštą va
karų link, gi Petrilytės lavonas 
nesurastas, matomai toli nune
šė sriaunus Dubysos vanduo.

kiečių vada: Ncumannas, Kun/SQ ant kaž kokių 
turėjo ivyl.i’.li pervartą. tvorgalių nuskendo.

Visas “pučas“ buvo stropiai lavonas rastas už 3 
suplanuotas, tečįau prezidentas 
Hindenburgas, laikydamasis
savo priesaikos respublikos 
konstitucijai, kaizerininkų pra
šymą ignoravo ir visam tam 

, sąmokslui padarė galą.
Graikija nori gaut 40 

miliony paskolos
Tornadas sugriovė

25 namusFeng Juhsianas paėmęs 
nelaisvėn 20,000 

šiauriečiu 
k-™ 

HANKOVAS, Kinai, birž.
— Maršalas Feng Juhsianas 
savo komunikate praneša, kad 
kampanijoje prieš šiaurės Ki
nų jėgas jiš paėmęs Honanfu 
miestą ir suėmęs nelaisvėn 20,- 
1)00 kareivių ir šešis traukinius Pabėgėlių 
su amunicija.

GENEVA, Šveicarija, birž. 
2. — Graikija prašo, kad Tau
tų Sąjunga padėtų jai gauti 
tarptautinės paskolos apie 40 
Tnilionų dolerių. Tos paskolos 
10 milionų dolerių butų suvar- 

i reikalams, o 
30 milionų dolerių Graikų va
liutai stabilizuoti. '

300,000 Italijos darbi
ninkų nuskelia algas

ROMA, Italija, birž.
Turino provincijoj, kuri 
vienas svarbiausių Italijos pra
monės centrų,
ninkams algos tapo 
sumažintos. Algų 
paliečia daugiau kaip 
darbininku. *■ i

yra

STROUD, Okla., birž. 2. — 
Praeitą naktį užėjęs čia torna
das dvidešimt penkis namus 
sugriovė ir daugiau kaip sep
tyniasdešimt kilų namų apdra
skė. Keliolika žmonių buvo su
žeista.

RADO NUŽUDYTAS DVI 
MERGINAS.

ną prispaustiems 
tai ji reikalauja, kad mes min
džiotume principą, 
musų kūno kūnas, 
Vandervelde. Ir kairiųjų par
lamento dauguma jam pritarė 
gausiais aplodismentais.

Socialistų gi atstovas Brun- 
fault savo kalboj pareiškė, kad 
Italijos diktatorius siekias nau
jų karų ir kartu represijomis 
stengiasi patrempti darbininkų 

• judėjimą. Savo kalbą jis bal- 
Igė, sušukęs: “Tegyvuoja Ita-, 
llija! Šalin fašizmą! šalin Mus-1^3 m., iš Pittstono, kurį prieš

Kai posėdžio pirmininkas pa
keltoms savai- reikalavo, kad atstovas savo 

Philadelphl- jMistabas atsiimtų, Brurifault 
kai jis nesenai atsakė: “Aš atkartoju: Musso- 

Valstijose.'lini yra galvažudis!”

Belgai padidina algą sa
vo karaliui trigubaiSuėmė 4 asmenis kaip 

Jugoslavų šnipus
ROMA, Italija, birž. 2. —Iš

Tiranos, Albanijoj, praneša, algą savo karaliui 
kad ten tapę areštuoti Jugo- Iki šiol jis gaudavo 8,800,000
slavijos legacijos vertėjas Giu- popierinių frankų (apie $180,“

BRIUSELIS, Belgija, birž.
2. — Belgija nutarė padidinti 

Albertui.

I .

Amerikos legacija Pe- 
scranton, Pa., birž. 2. — kine bus perkelta kitur !

Netoli nuo Pittstono šiandie 
buvo rastos nužudytos dvi mer
ginos, Jennie Monica, 20 metų, WASHINGTONAS, birž. 2.1 
ir’Edith Fonzo, 19 m., abidvi — Jungtinių Valstijų vyriausy- 
iš Wilkes Barre. Suimta vie- bė nutarė perkelti savo legaci-! 
nas vyras, Carmel Marranda, ją Kinuose iš Pekino į Tientsi-į 
qq arfca j ^achajų, kadangi

bijoma neramumų Pekine, jei 
nacionalistų armijos, mušda
mos visur šiauriečius, pradės 
kampaniją prieš Pekiną.

tai žmonės matė tų merginų 
kompanijoj.

ORĄ GAZOLINO VAGONŲ EKS- 
PLIOZIJA IR GAISRAS

Chi.cagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja: I PLYMOUTH, Ind., birž. 2.

Pramatoma lietaus ir perku-----Susikūlus Pen^ylvanijos ge-
nij ų; nedidelė 
atmaina;
vėjas.

Vakar
tarp 53° ir 66° F. (

šiandie saulė teka 5:16, lei
džiasi 8:19 valandą. Mėnuo

visiems darbi-
10 nuoš.

nuskėlimas 
300,000

GENEVA, Šveicarija, birž. 2.
Francija depozitavo Tautų 

Sąjungoj savo ratifikavimą 
Washingtono konvencijos dėl 
astuonių darbo dienos valandų.

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

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas Jeinn i patarnavimą.

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

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

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

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

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

temjpeaitturos ležinkelio traukiniui eksplioda-
vidulinis mainąsis vo gazolino vagonas ir uždegė

keturis kitus gazolino vagonus. 
Kilęs didelis gaisras grėsė pa
vojum visam Hamleto mieste
liui, bet urnai atvykę iš apie- 
linkės miestelių gaisrininkai 
gaisrą suvaldė.

temperatūros buvo
Cartier raskovič, vienas policininkas ir 000 dabartiniu kursu) metams, 

rezignavo ir du montenegriečial šoferiai, dabar gi gaus arti 10 milionų 
birželio 26 išplauks namo. Re- kaltinami dėl šnipavimo Jugo- frankų. Ministeriams algos 
aignavimo priežastis nežinoma, slavijos naudai. taipjau padidinamos. ^leidžiasi 12:19 nakties.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St



j PILATE X SAV° BVTEUt

T EI jus negalit penėti savo 
* krūtimis kūdikį, pasirinkit 
maistą kuris butų maistingas ir 
lengvai virškinamas, kaip geros 
motinos pienas. Duok savo 
kūdikiui Borden’s Eagle Brand 
Condensed Pieną, geriausį mai
stą dėl dėl kūdikių—jis buvo 
vartojamas per paskutinius še
šiasdešimtis devynis metus šim
tų tūkstančių moterų.
Jei Jus pririųtlte rnutnn iit* paskelbtai* 
•u Juhu vardu Ir adresu, arba prlnlųMte 
mums atvirute, mes pasiųsime jums, 
dykai, pamokinimų Jūsų kalboje kaip 
penėti Jūsų kūdiki) taipgi vaikų knygute 
Ir kitokios |domk>» literatūros. Parsiduoda 
visose vaUtlntee Ir grveernėae.

THE BORDEN COMPANY 
Bordcn Bldg., New York, N. Y.

1 naujienos, uw, m Penktadienis, Birž. 3, 1927
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Grojikliai Pianai 
peoples"* KRAUTUVĖSE

Yra kelrodis Lietuviams, kur įsi
gyti geriausį pianą už teisingą 
kainą.
Kimball pianus vartoja pasaulyje 
didžiausiai pagarsėję muzikos ar- 

. tįstai — vartokite ir Jusi Mes 
negalime rasti Amerikos pianų 
marketuose geresnių ir vertesnių 
pianų už “Ktmball”. Jus taipgi 
nerasite niekur kitur kaip tik 
pas “Peoples!”
Prašome atsilankyti ir susipažin
ti su mumis ir Kimball Pianais. 
Labai lengvus išmokėjimo budus 
pritaiKinam kiekvienam.

1922-32 So. Halsted
J. NAKROŠIS, V

*tXXXXXXXXXXXXXIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTTXX

4177-83 Archer Avė.
M. KEZES, Vedėjas

7» n—r

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ..........-.......................... $2.50
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ........... $1.50
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams. '

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .......................................... $3.00
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 
paštas.

KAUNO ALBUMAS ........................................................................ ..... 50c
Knyga paveikslą ir fotografijų Kauno miesto.

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

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ............................. ......... -................. B5c
Narnų dalbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai Šeimyną užlaikyti.

VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Pinigai Lenkijon
Vilniaus Kraštą

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.

NAUJIENOS, /
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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V. Daugutis.

Kerštas
naktis. Jau buvo už- 
Merturo pilies raudoni 
Senas karalius Mertu-

Buvo 
gesę ir 
žibintai, 
ras ramiai sau ilsėjosi.

Staiga nakties tylą pertrau
ke šimtai rago balsų ir žvangė- 
| jimas kardų. Tai plėšrusis ka
ralius Osvaldas užpuolė Mertu
ro pilį. Kaip migla Osvaldo 
kyiuomenė ją apgulė. Nedaug 
buvo gynėjų. Juos visus Osval
das išblaškė ir į pilį įsiveržė.

—štai, seni, kiek tavo galy
bė gali! sušuko įsiveržęs Os
valdas. — Mirki!

Ir jis, lyg įsiutęs liūtas, su-
Užkietėjimas

Iš visų mažiukų kūdikystės nega- 
I 
laikais taip sunkiai pataisomų kai 
vidurių užkietėjimas. Išrodyti visas i 
priežastis ir paaiškinimus to negala
vimo užimtų perdaug vietos. P 
tenka pasakymo, kad veik visuose at- ' 
vėjuose tiesioginė priežastis gali būti, 
bude, kuriuo kūdikio, maistas yra pa- I 
ruošiamas. Tinkamas nustatymas j wy'" 
maisto, kad jis sutiktų su kūdikio no- j E _
rais ir reikalavimais, dažniausiai už’j kokios 12 metų vaikutis, 
kietėjimą prašalina. Gyduolių labai I t. ~ ,, •. ••
negudru yra naudoti, jei daktaras to c|au Osvaldas* atplėšė jį 
nepataria.

Kad atitaisius šitokius dalykus, 
mes rekomenduojame, kad iki penk
tam mėnesiui vartoti oatmeal vande
nį prirengiant maistą. Po penktam 
mėnesiui pridėk oatmeal košelę prie 
pieno ir vaisių sunkos, ypatingai 
apelsinų sunkos. Laike antrų metų 
obouolienė arba perkošta sunka slyvų 
gali būti duodama.

Svarbiausia už viską, vienok, yra 
anksti pramokinti kūdikį prie regulia- 
riškų judėjimų vidurių. Geriausias 
laikas tai tuoj po pusryčių, ir kūdi
kiui augant reikia neleisti nei jokiam 
žaidimui ar darbui trukdyti šitam da
lykui. Jauniausį kūdikį galima pri
pratinti prie skylutės ir pasodinant 
tam tikromis valandomis kas dieną, 
galima tą paprotį jam įkalti, kas yra 
svarbu sveikatai.

• Liuosuotojai nereikia dažnai varto
ti. Jie nusilpnina vidurių muskulus 
ir išplečia pilvą. Ideališkas 
mas susideda iš pralayinimo 
regula tiška i be pagalbos 
funkcijas.
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lavimų mažai yra tiek daėdanČių ir vare Mertuiui į kiūtinę kautą
ligi rankenos. Mertiiras, mir
štančiomis baisiomis akimis 

La? už- žiūrėdamas j Osvaldą, sušuko: 
—Prakeiktas buki Osvaldai!

Sunau, atkeršyk.^
Prie mirštančio tėvo prišoko 

Ta- 
nuo 
pa-kruvinos tėvo krutinės ir 

liepė išvemti. ,
—Uždegti pili! 

darnas Osvaldas, 
šių niekšų kaulai

Tamsi naktis.... Pilis lieps
noja, dega žibintai, čerška kar
dai. Narsus Osvaldai ant žir- t,
go joja, gėris gaisru jis, gėris 
vadai. štai
suptas savo karžygių vyrų, iš
jojo, žirgą sutabdė 
susidomėjo.

Mato, kaip raitosi ilgaraus- 
viai liepsnos liežuviai, kaip 
griūva kuorai, spirga lavonai.

sakė išei-
lesupirga

s prie pi’b ap-

gaisru

Bet viduj liepsnos sūkurio Os- 
vadai. Mai jis prieš pilį, ap- 
tine mirštantis senis Merturas. 
Qsvaldas pakala, nusigąsta, kar
dai paleidžia.

Karžygiai žiuri, lyg klaust 
norėtų, kas jų valdovui čia at
sitiko.

Staiga Osvaldas mandriai į- 
siremia, pažvelgia į savo kar
žygius ir į kariuomenę ir su
su n ko:

—Tarnai, duokit man taurę 
vyno!

Stipriai rankomis jis sugniau
žia taurę, didžiausiu godumu ją 
išgeria, lyg taurėj baimę ir 
Merturo prakeikimą paskan
dinti .'.orėdamas.

Poški degdami pilies medi
niai rąstai, o kiekvienas ugnies 
spraktelėjimas pergązdina Os
valdą, - jam vis kartoja tą 
baisų žodį: “Buki prakeiktas 
Osvaldai, buki prakeiktas!“

Nakties šmėklų ir gaisro po
škėjimo pabūgęs, Osvaldas su 
kariuomene apleidžia degančią 
pilį.

O pilis degė, plačiai liepsno
jo; tratėjo rąstai ir griuvo Kuo
rai, raitėsi liepsnos, 
lavonai: — aukštos 
toli nušvito, platieji 
žaroms raus va vo.

griausmingu
Tris

- Pašaukit dainių, — įsako 
Osvaldas.

Prasiveria durys ir dainius 
įžengia: jo rankoje lyra, o kar
das prie šalies.

—Klausyki gi, dainiau! Dai
nuok hi mums, dainas, kurios 
šiąjai dienai ir manąja) garbei 
tiktų.

— Karaliau!
balsu pradeda dainius, 
giesmes aš moku. Pirmoji se
na! Tu pats ją sudėjai, ją ma
tė ugniniai Merturo pilies su
kuria... Ta giesme tu inanąjč 
tėvą nudėjai. Antroji bus ma
no, — aš jąją sudėjau ir baig
ti dar noriu: galvažudi, eikšian 
kautis su manim!

Jis numeta lyrą ir, plieno 
kardą iš makštų ištraukęs, puo
la Osvaldą. Sužaibavo, sueirš- 
ko Osvaldo ir Merturo sunaus 
kardai. Po kelių kirčių, per 
širdį pervertas, Osvaldas par
griuvo. Dainius, krauju ga
ruojantį kardą iš Osvaldo kru
tules ištraukęs, :?šuko:

spirgejo 
padangės 
skliautai

Osvaldo
Visur bu-

Praslinko 10 metų, 
pilis šventę šventė, 
vo linksma ir puiku: vainikai 
siūbavo, vėliavos plasnojo, žmo
nės džiaugės:. Pilije buvo tūk
stančiai žmonių susirinkę.

žmonės ir karaliau puota
vo. Visi garbingą karalių gy
rė, jo sveikaton gėrė: “Tegy
vuoja Karalius!“

suprantate: — ač rytą ir 
karą savo meilužei 
kad tėvo užmušėjui atkeršyjau; 
aš nors ant tėvo pilies degė
sių ją- šia daina raminsiu.

Jis paėmė lyrą ir tvirtais 
žingsniais iš rūmo išėjo. Jam 
beeinant visi taką darė. Esan
tieji rūme nė vienas netarė net 
žodžio, bijojo pasijudinti, tik 
tartum, mintimis viens kito nu- 
stebę klausė, dėl'ko taip atsi
tiko?

Pas savo sostą gulėjo nukau
tas Osvaldas. Iš jo pervertos 
krutinės tekėjo kraujas.

Š. B.

va- 
kartosiu,

llUtl'

•Shnerstch

WENNERSTENS
TIKRI APYNIAI^ 

TORTINGAME SAI.YKLF.

TIKRI APYNIAI
NIEKUR NĖRA TOKIU

KAIP ŠITIE i
NE/ NEI VIENO

BUDRIKO NAUJA 
KRAUTUVE

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

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

Tel. Boulevard 4705
• Chicago, III.

.. ............................   i ■■

gydy- 
vidurių 

atlikti savo

Skaityk šituos straipsnius atydžiai 
kas savaitė ir pasidėk juos ateičiai.

metai yra 
gyvenimui

Olken Electric Co.
Kuri gyvuoja per daug metų, dabar 

| persikėlė j savo namą, iš 1619 West 
47ts Street į

1525 W. 47 St.

Birželio

Orthophonas

IH

Reikalui priėjus, kreipkitės priemusų. 
Musų patarnavimu busit užganėdinti.

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

Tavo kūdikio pirmieji 
svarbiausi. Jo pradžia 
prikllauso nuo maisto, kurj gauna per 
šituos dvyliką mėnesių. Maistą, kad 
išaugintų stiprius kaulus ir vikrias 
kojas, turi būti sveikas, maistingas ir 

I tuo pačiu sykiu lengvai suvirškomas. 
■ Jei negali žindyti savo kūdikio, pir- 
! moji jūsų mintis turėtą būti Bor- 
; den’s Eagle Pienas. Per daugiau 
kaip 60 metų motinos ant jo atsidėjo. 

' Gydytojai stipriai rekomenduoja 
i Eagle Brand dėlto, kad jis saugus, 
šviesus, lengvai padaromas ir lengvai 
suvirškomas.

muxr 
no

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
r£AI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, io^ kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už- 

' metimas yra daromas ir jums.
Listarins, dantų tepalas, valo 

dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustatė 
kurs iitikro iveičia nedrasky
damas dantų emalis — tas sun
kus uždavinį* pagalios tapo ii- 
riitas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint
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Red Sun Products Company 
Chicago, Illinois

KORESPONDENCIJOS!

Kenosha, Wis.
Jaunuoliai darbuojasi

Charles Bružas, finansų sekr. 
Helen Cleam, korespondentas 
B. Macnorius. Yra malonu pa
stebėti, 
kuopoje 

Keletą mėnesių atgal čiagi- j)ią rolę

kad mergaitės* musų 
lošia tokią pat svar- 
ir užima aukštas vie-

Siųskit pi n įgrūs per 
NAUJIENAS

męs jaunuolis sušaukė būrelį 
Kenosha jaunuolių ir sutvėrė 
draugiją, kuri dabar yra žino
ma kaipo SLA 338 kuopa. Kre
ditas už sutvėrimą šios kuopos 
priklauso Jonui Bružui. . Prie 
ics kuopos gali priklausyti tik 

jaunuoliai lietuviai, virš 18 m. 
-mžiaus.

Pirmame musų susirinkime 
išsirinkome sekamą valdybų: 
irmininkas John Bružas*, vice- 

pirm. Anna Tautvidas, sekreto
rius B. Macnorius, iždininkas

Vikrumas ir Stiprumas
Kad visuomet yra pripažįstama, kad kūno silp

numas yra nenaturalis — kad stiprus, gerai maiti
nami žmonės gerai laikosi, kuomet tie kurie badauja 
dėl vitaminų stokos arba nedamaitinami, greičiau 
pagauna kosulį, slogas ir kitokius užsikrėtimus.

SCOTTS EMUISION 
turi savyje sveikatą teikiančius vitaminus cod-liver 
aliejų ir turi specialės vertės dėl visokio neda-^ 
maitinimo stovio. Scott’s Ernulsion yra malo-^ŽM 
nūs vartoti ir pagelbėti atbndavoti kūną j JįW 
vikrų ir stiprų. •***

Scott & Bowne, Bloomfield, N. J. 26-49

tas, kaip ir kiti jaunuoliai.
Nors kuopa dar nesenai su

sitvėrė, bet dirba visomis pa
jėgomis ir todėl ji nuolatos an
ai. Birželio 12 d? ji rengia va

karėli, kurio tikslas bus gauti 
'augiau naujų narių kuopai. Į 
tą vakarėlj norima sutraukti 
\siis Kenosha lietuvius jau nuo- 
ius, asmeniniai pasikalbėti su 
•ais ir užinteresuoti juos mu
sų kuopos darbuote. Rengimo 
komitetą n išrinkta Anna Taut
vidas, llclen Cleam ir Charles 
Bružas, kurie viską prirengs. 
Visi kuopos nariai parinks do
vanų, kad galėjus padengti iš- 
’aidas, kurios pasidarys ren
giant vakarėlj. Jeigu gi dar 
b‘ks pinigų, tai jie eis j kuo
pos iždų tolimesnei kuopos 
darbuotei. Kuopa jau gavo do
vanų nuo dviejų Kenosha lie
tuvių biznierių. P-as Bacevieia 
paaukojo vakarėliui tikietus, o 
fotografas p. Šimanauskis pa
aukojo $5. Tai yra pirmieji 
»ukotojai musų kuopai. Dabar 
neikia pasirūpinti, kad aukoto
jų sąrašas padidėtų. Kiekvie
na auka bus maloniai priimta 
u visos kuopos padėka.

Kuopa kartu teikia progą 
kuriam nors lietuviui jaunuo

liui laimėti $150 apdraudos na
rystę musų kuopoje. Paimkit 
tik paišelį ir šmotuką popieros 
ir parašykit keletą obalsių. Mu
sų kuopai yra reikalingas obal- 
sis, kuris turi Luti ne daugiau 

' kaip penkių žodžių ilgumo. 
•Tas jaunuolis, kuiro obalsis lai
mės, galės įstoti j kuopą dykai 
— be jokio įstojimo mokesnio. 
Galite parašyti tiek obalsių, 
kiek norite, tik meldžiame ra
šyti vienoj popieros pusėj. Vi
sus obalsius reikia siųsti B. J. 
Macnorius, 5721 — 1 itli Avė., 
Kenosha, Wis. Reikia juos pri
dusti iki birželio 13 d. Visi 
jaunuoliai stokite j darbą!

Kartą j mėnesį kuopa laiko 
i susirinkimus savo narių na
muose. Po susirinkimų būna 
užkandžių ir paskui žaismės. 
Paskutiniame susirinkime Cleam 
namuose apsvarstyta svarbių 
reikalų, paskui patiekta už
kandžių dėl 12 žmonių. Vė
liau vakare buvo žaismės. Kiek- 

i vienas išsiskirstė patenkintas 
ir linksmai praleidęs laiką. 
Ačiū jaunosioms panelėms už 
oatiekimą tokių skanių užkan
džių.

Kudpos susirinkimai yra lai
komi kas dvi savaitės. Musų 
sekamas susirinkimas bus bir
želio 10 d., 8 v. v., Martin Beal- 
y raštinėj. Kiekvienas Keno- 
;ha lietuvis jaunuolis kviečia
mas atsilankyti ir pamatyti 
kaip mes tvarkome savo reika
lus. —SLA 338 k p. sekr.

B. J. Macnorius.

Westville, III.'
Bolševikų rauda

Tokiais 
ševikai, 
žmones 
lėliuose.

Musų 
i u laiku 
Norkui.

Kaip kitur, taip ir pas mus 
atsiranda vienas kitas pavydžių 
žmonių, kuriems labai nepatin
ka, jei kam sekasi ar biznyje, 
ar visuomeniniam darbe, ar 
šiaip privatiniame gyvenime, 

pavyduoliais yra bol- 
kurie iš pavydo tuos 
šmeižia* savo laikraš- 

bolševikėliai pastaruo- 
ėmė pavydėti ir p. J.
Mat J. Norkus, kur

jis neitų, ar ką nė dirbtų, vi- 
' suomet savo darbą tinkamai 
atlieka, tad ir turi pasisekimo. 

; štai ir pereitame “Naujienų” 
i konteste jis pasižadėjo dirbti, 
kad parodyti, jog Węstville 
yra daugiausia “Naujienų” 

i skaitytojų; jis dirbo ir savo 
tikslo pasiekė. Nors ir pir- 

I miau čia buvo daug “Naujie
nų” skaitytojų, bet nuo perei
to kontesto skaičius skaityto
jų labai žymiai padidėjo. Tai 
parodo, kad Westvillės lietu
viai pilnai rėmė J. Norkų, nes 
jis yra žymus vietos darbuoto
jas, dirbąs Westvillės lietuvių 
ir jų draugijų labui ir visai ne
paisantis* Maskvos davatkų ir 
jų feldfebelių. Už savo pasi
darbavimą p. J. Norkus iš Nau
jienų gavo puikią dovaną, ku- 
riąja jis yra pilnai patenkin
tas. Jis karštai ačiuoja ir vi
siems Westville lietuviams už 
suteiktąją jam paramą. Jis sa
ko, kad jei Westville nebūtų 
sumažėję darbai (čia yra vien 
anglių kasyklos, o kaip žino
ma, dabar visi Illinois anglia
kasiai streikuoja, kovodami už 
geresnes darbo sąlygas ir už 
išlaikymą savo unijos, kurią 
kasyklų savininkai kėsinasi su
naikinti), tai Westvillčs lietu
viai butų nustebinę visas kitas 
Amerikos lietuvių kolonijas.

Tas p. J. Norkaus pasiseki
mas labai nepatiko užvydiems 
bolševikėliams, kurie dėjo vi
sas pastangas, kad jam pakenk
ti. Jie bėgiojo po namus ir vi
siems dalino Vilnį dykai. Bet

vvestvilliečiai skaitė Vilnį už 
dyką, o “Naujienas” užsipre
numeravo už pinigus. Matyda
mi, kad jiems tuo nepasisekė 
pakenkti p. Norkui, jie ėmėsi 
jį savo ‘šlamštely šmeižti. Taip 
vienas tų pavyduolių Vilny ra
šo, kad J. Norkus buk buvęs 
.pašalintas iŠ didžiausio sargo 
ir viso Westvilles miesto finan
sų globėjo vietos, lai yra pa
prastas bolševikiškas melas. J. 
Norkus miesto kasierium išbu
vo aštuonis metus; jis ėjo sa
vo pareigas sulig savo geriau
sios išgalės ir, tikiuos, visi 
Westvillės gyventojai yra pa
tenkinti jo darbu miesto val
dyboje. Jis taipjau yra visu 
kuo patenkintas. Pereitais rin
kimais jis ėjo su lietuviais, ku
rių tikietas ir laimėjo rinki
muose. Musų gi bolševikėliai — 
Maskvos davatkos gi, kurių čia 
yra viso apie 4 žipones, ėjo su 
italų tikietu ir liko rinkimuose 
sumušti. Taigi rinkimus pra
kišo bolševikėliai, o ne Nor
kus, kuris ėjo ir visuomet eis 
su lietuviais ir džiaugiasi jų 
laimėjimu.

Kad J. Norkus lyra veiklus 
ir įtakingas žmogus, parodo ir 
vietos draugijose jo užimami 
urėdai. Jis yra šv. Petro ir Po
vilo ir SLA 29 kp. kasierius, 
Lietuvių Ukėsų Kliubo pirmi
ninkas, Lietuvių Pasilinksmini
mo Kliubo kasierius, Lietuvių 
Tautiškų Kapinių pirmininkas 
ir direktorius ir taipjau narys 
pagražinimo komisijos ir Vie
šojo Knygyno Spindulys pir
mininkas. Tai parodo, kad J. 
Norkus yra labai veiklus žmo
gus, o kaip tik tokis žmogus 
ir nepatinka bolševikams ir jie 
visuomet stengiasi tokius žmo
nes šmeižti.

Bet bešmeiždami kitus žmo
nes, bolševikai pasirodo neži
nančiais ir kitų dalykų, tad ir 
apie kitus dalykus rašydami 
turi vaduotis melais. Jie rašy
dami apie naują miesto valdy
bą irgi parodė, kad jie nežino 
kas jon įeina. Miesto gaspado- 
rius paskyrė miesto valdinin
kais sekamus lietuvius: miesto 
iždininku Thomas Lukošius, 
naktiniu policistu Jonas Lucki- 
nas, sveikatos komisionierium 
Jonas Dapkus, ugniagesiais 
James Mažeikis ir Jurgis Šle
žas. Visi jie yra paskirti vienų 
metų laikui.

Pavydas nieko gera neduo
da. Nieko gera bolševikams ne
davė ir pavydas J. Norkaus pa
sisekimo ir todėl jų rauda savo 
Vilny išėjo labai žiopla.

Korespondentas.

VAIKAI REIKALAUJA 
“CASTORIA”

Specialiai prirengtos dėl 
vaikų ir kūdikių visokio 

amžiaus

Motinos! Fletchers Casto.i. 
yra jau vartojama virš 30 nu 
tų kaipo malonios ir nekenks
mingas pavaduotojas dėl Castoi 
Oil, Paregoric, Dantų Lašų ii 
Soothing Syrups. Neturi savyje 
narkotų. Nurodymai randasi ant 
kiekvieno pakelio. Gydytojai vi
sur rekomenduoja jas. Tikros 
gyduolės turi šį parašą.

gyvenimas
Minesir.is 2s malas

Antanas Žymontas 
Redaktorias-LeidŽjas 

900 W. 52nd Street 
Chicago. ui. 

Tel. Boulevard 3669

IŠSILAVINĘ DARBININ
KAI IR INTELIGENTAI 
SKAITO “GYVENIMĄ” — 
' SKAITYKIT IR JUS!

Prenumerata metama .......  $2
Pusei metų ......................  $1

Kopija ..  —. 20c
te — ..............................- .............. . , ✓

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
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

Yards 4951 .
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas 

AKU6ERKA
3252 So. Halsted St.

Viršuje Universal 
State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartj.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn Stn Room 1111 
Telefonas Central 4411. 

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

2328 South Halsted St. 
Tel. Boalevard 1310 

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
nų vakarų, išskyrus ketvergų. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKA1A® 

Miesto Ofisas
190 No. State St, Room 1013 

Tel. Dearborn 2734
Valandos huo 9:80 iki 2:80 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
8335 So. Halsted St

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

Tel Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktui. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičlams.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktu 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating 

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

4601 So. Paulina S*., Chicago, III.
- _ _ 4

A. ViDIKAS-LUlEVIGH
AKUšERKA 

3101 bu. Ualhtcd Htreet 
Kampai 31 -mos gatvė* 

Tel. Yards 1119
Baigusi akute- 
rijos kolegijų; 
ilgai praktika 
rusi Pennsyb 
vanijos ligom 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dykų pa
tarimus, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki
tės, o rasite oa 
geibų.

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

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimų, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

3265 S. Halsted St
Tel. Boulevard 7679 

, .. .-—+

(vairus Gydytojai
Phone Pullman 0621

Ką tik grįžo iš Europos
Dr. Lewis H. Lippman
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Nedėlioj 10 iki 1

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartj

Telephone Yards 0D94

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 8290
^,IM I — ■ .1 II ■■ H ■ »l I I I ■ i , ■■■■,» z

MR. HERZMAN
- 1S RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojai, 
chirurgas ir akuleris.

Gydo staigias ir chronlikai Il
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X~Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.
Ofisas Ir Laboratorija: 1121 W.

18th St, netoli Morgan 8t
VALANDOJ Nuo 10—12 platų 

ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Dienomis i Canal 

8110. Nakų
South 'bore 2M8 
Boulevard 4186

3235 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 išryto ir po 8 v. v.
b..................  ■ ■ 'N ■'

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) * 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

Vakarais 2151 W. 22 St. nao 7 iki 9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9609

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktiniu Tel. Fairfar 6858

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

Opteniestrist
Tel. Boulevard 6487
4649 S. Ashland Av. 

ir 801 L 47 th 84.

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
KVaikų ir visų chronižkų ligų.

Ofisas 1102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne- 
uėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.
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orderiu kartu su uisakymu.

Apžvalga Kaip stovi Lietuvos 
finansai

Žmogus, kuris vienu ir 
tuo pačiu laiku atlieka 

keletą dalykų

SUSIPRATUSIOS Anglų laikraščio pažiūros

Buvusių progresisčių, o da
bartinių komunisčių, organe 
rašoma: - 

4>i

FAŠIZMAS IR SOCIALIZMAS.

Italų valdžios pasiuntinys Belgijai tapo atšauktas na
mo, kadangi Mussolini jaučiasi įžeistas Belgijos užsienio 
reikalų ministerio, Em. Vandervelde’o, nusistatymu
prieš fašizmą. Sakoma, kad iš to galįs kilti visiškas diplo
matinių santykių nutraukimas tarpe tų dviejų valstybių.

Vandervelde yra Belgijos socialistų vadas ir vienas 
iš drąsiausių žmonių viso pasaulio socialistų judėjime. 
Anąmet, kai Rusijos sovietų valdžia užvedė bylą prieš 1 
dvyliką socialistų revoliucionierių partijos vadų, melą- , 
gingai kaltindama juos “kontr-revoliucijos rėmimu”, ta; 
drg. Vandervelde važiavo, kaipo Socialistų Internacionalo 
atstovas, ginti kaltinamųjų gyvybę, nebijodamas, kad bol
ševikiški juodašimčiai galėjo jį nudaigoti.

Tokį pat griežtumą, kaip prieš Maskvos despotus,

“ ‘Daily VVorkeris’, komu
nistų angliškas dienraštis, 
pergyvena didelį krizį. Jo re
daktoriai suareštuoti, ir pa
leisti po kaucijomis, neva už 
kokią tai anti-patriotinę po
emą (dabar jau, rodos, ir nu
teisti. Red.). Bet tai tik prie
kabė. Amerikos buržuazija 
nori užsmaugti vienatinį dar
bininkų (?) dienraštį Ame
rikoje. Jai pavojus gręsia, 
kuomet ‘Daily Workerio’ 
skaitytojų skaičius auga, nes 
tai rodo, jog susipratusių dar
bininkų skaičius auga šioj 
šalyj ir su tuo stiprėja kova 
prieš buržuaziją.”
šito rašinio autorė (ar auto

rius) žino gerai, kad ji (jis) 
rašo netiesą, nes “D. VVorkerio” 
skaitytojų skaičius niekuomet 
neaugo. Išsilaikęs per keletą

drg. Vandervelde parodė ir prieš Italijos diktatorius, metų ačiū visokioms pašalpoms
Spauda jau senai yra pažymėjusi tą faktą, kad Belgijos ir “sendvičiams”, jisai neįsten- 

gė das'ivaryti nė iki to, kad jo
ministeris, atstovaudamas savo kraštui tarptautinėse !eidimas ap8imokėtų. Visą laiką 
konferencijose, atsisakė paduoti ranką Matteotti užmu- komunistų aigtatoriai rėkė ir 
šėjui ir jo įgaliotiniams. Juo’dmarškinių viršyla dantis 
griežė prieš Vandervelde’ą, bet iki šiol neturėjo progos 
pradėti prieš jį “valstybinę akciją”.

Dabar tokia proga pasitaikė. Fašistinė valdžia pa
reikalavo, kad Belgija uždraustų Italijos tremtiniams 
leisti Belgijoje laikraščius, kuriuose smerkiama fašiz
mas. Bet Vandervelde tam griežtai pasipriešino ir pa
reiškė parlamente, kad jisai niekuomet nesutiksiąs su
trempti tą darbininkų iškovotą principą, kuriuo pasire
miant pabėgusieji nuo‘despotų persekiojimo politikos Vei
kėjai turi prieglaudos teisę Belgijoje.

Kiti socialistų atstovai Belgijos parlamente, kalbė-1 
darni tuo klausimu, pareiškė, kad jie žiuri į diktatorių 
Mussolini, kaip į žmogžudį.

Už šitokį Vandervelde’o ir jo draugų nusistatymą 
juodmarškinių viršyla ir stengiasi atkeršyti, atšaukda
mas iš Briusselio savo ambasadorių. Tatai, žinoma, daro 
nesmagumų Belgijos valdžiai, kuri susideda iš įvairių 
partijų koalicijos. Bet aišku, kad drg. Vandervelde ne
nusileis Romos diktatoriams. Jisai greičiau pasitrauks 
iš valdžios, negu pakeis savo nusistatymą. Ir jeigu dėl to 
susikirtimo tarp dviejų valdžių socialistams Belgijos teks 
ir išeiti iš koalicijos su buržuazinėmis partijomis, tai jie 
nieko nepralaimės. Priešingai, jų įtaka žmonių masėse 
pasidarys dar didesnė.

Reikia, beje, pastebėt, kad niekuomet tokių susikir
timų Italijoje fašizmas neturėjo su Rusijos bolševikais. 
Tarp Romos ir Maskvos jau per keletą metų gyvuoja 
draugiškiausi santykiai. Jie šiek-tiek pasigadino tiktai 
šį pavasarį, kai Mussolini viešai patvirtino Rumanijos 
pretenzijas į Besarabiją.

Socializmas yra fašizmo priešas, o bolševizmas dau- 
gių-daugiausia fašizmo konkurentas; dažnai net ne kon
kurentas, bet stačiai bendradarbis.

Aukaukite, draugai, 
‘Daily Workeriui’! Gelbėkite 
•vienintelį darbininkų dienraš-

rėkė:

Taip šaukė jie ir neužilgio 
prieš “D. W.” redaktorių areš
tą. Reiškia, tas laikraštis sto
vėjo labai prastai. Bet dabar 
staiga pasirodo, kad “D. W.” 
skaitytojų skaičius taip auga”, 
jogei jo net pabūgo Amerikos

Londono žurnalas “The Eco- 
nomie Review’’ pereito mėne
sio laidoj aprašo visą Lietuvos 
ekonominę padėtį. Apie finan
sus jis sako štai ką:

—Lietuvos finansai paskuti
niu laiku atsidūrė be galo keb
lioj padėtyj, nes gyventojai ne
begali sumokėti taksų. Nusi
skundimai apie pinigų trukumą 
girdisi visur. Jaučiasi nepa
prastai didelis reikalavimas už
sienio valiutos, tur būt dėl pa
skutinių politinių įvykių ir ne
aiškios ateities. Lietuvos biz
nieriai netiki perdaug į savo 
valiutą ir litus stengiasi keisti 
j atgabentas iš užsienio prekes, 
už kurias reikia mokėt sveti
mais pinigais. i

Iki pat šių dienų Lietuvon 
buvo importuojama įvairių pra
bangos dalykų nepaprastai 
daug. Krautuvės likos užvers
tos iki lubų. Importą padidino 
kompeticija tarp Čekoslovaki
jos, Prancijos, Vokietijos, Aust
rijos ir kitų už Lietuvos mar- 
ketą. Kauno biznieriai gavo il
gų kreditų, kurį jie naudojo 
nežiūrėdami ar kraštas galės 
sunaudoti visas atgabentas pre
kes ir ar bus galimybės už jas 
mokėti. Tiesa, lietuviams ge
riau patinka svetimos prekės 
negu savo, bet visgi ne tiek, 
kad pateisinti tokį nepaprastą 
importą.

—Dabartinis
smulkios ir stambios prekybos 
bus priežastim to, jog dauge
lis biznierių nesugebės atsily
ginti užsieniui ir jų vardas žy
miai nukentės, jei tik nereikės 
bankrutyti. Sumažinimui im
porto Lietuvos bankas beduo
da tik i/8 kreditų.

—Užsienio paskolą vargu ar 
galima bus gauti. Derybos iki 
šiam laikui neduodavo jokių 
pasekmių, nes užsienių skolin
tojai reikalauja nepaprastų ga
rantijų, kontrolės ir aukštų 
nuošimčių. Vienintele išeitis 
tai didinimas eksporto. —M. V.

Tameo Kajiyama. — Kajiyamff 
susyk gali kelis dalykus at
likti. — Ka.jiyamos jaunystė 
ir kaip jis buvo akstinamas 
mokytis. — Princas Shotoku- 
Taishi ir jo nepaprastas ga
bumas. — Susidūrimas su 
firmos vedėju. — Ką gali at
likti Kajiyama? — Įgimtas 
gabumas ar lavinimosi rezul
tatas.

kurie
Pa- 

pačiu

Pasaulyj pasitaiko įdomių 
žmonių. Jie stebina mus savo 
darbais, savo gabumais.

Tai žmonių rųšiai priklauso ir 
Tameo Kajiyama, japonas. Jis 
atlieka tokius dalykus, 
tiesiog atrodo netikėtini, 
vyzdžiui, vienu ir tuo
laiku jis gali atlikti keletą da
lykų. Sakysime, jus užduoda
te jam parašyti kokį nors sa
kinį. Jis greitai ką tai ant len
tos parašo. Skaitydami kas tre
čią raidę, jus gaunate reika
laujama sakinį. Be to, tas sa
kinys yra parašytas atbulai ir 
apverstomis raidėmis. Ir visa 
tai Kajiyama padaro vienu ir 
tuo pačiu laiku!

Kajiyama dabar važinėjasi 
po teatrus. Kai kuriems, be 
abejonės, teko jį matyti. 'Jis 
praeitų žiemą buvo atvykęs ir 
į Chicagą. Publikoj jis 
didžiausį susidomėjimą, 
be reikalo.

Pavyzdžiui, jis vienu
pačiu laiku atlieka sekamus 
tykus: trejopai parašo ilgą 
kinį — normališkai, apverstai 
ir iš dešinės į kairę; skaito 
laikraštį ir atsimena turinį; 
kalbasi su publika, ir prie viso 
to mintinai sprendžia aritmeti
kos uždavinius.

Yra žinoma, kad žmonės su
syk atlieka daugiau, negu vie
ną dalyką. Kuomet mes, saky
sime, einame gatve, tai ne tik 
surandame sau kelią, bet tuo 
pačiu laiku ir galvojame apie 
ką nors. Butų galima privesti 
ir daugiau pavyzdžių. Kajiya- 
mos protas toj 
bai išlavintas.

sukelia
Ir ne

ir tuo
da-
sa-

nusilpnėjimas

VIENAS DIKTATORIUS JAU ATSIDŽIAUGĖ.

Iš Madrido pranešama, kad diktatorius Primo de 
Rivera esąs nutaręs panaikinti diktatūrą ir atsteigti par
lamentinę tvarką..

Telegrama sako, kad šių metų rugsėjo mėnesyje susi
rinksiąs “patariamasis seimas”, susidedąs iš pačios val
džios parinktų visuomenės “atstovų” ir jam valdžia pasiū
lysianti naujos krašto konstitucijos projektą, kuriuo su
teikiama visiems piliečiams, neišskiriant moterų, lygios 
balsavimo teisėj ir pilna balsavimo laisvė. Paskui busią 
paskelbti rinkimai į nauji* parlamentą, kuris tą konstitu
ciją turės patvirtinti.

Ar tiesa, kad valdžia taip pasielgs ,kaip ji skelbia, 
sunku pasakyti. Bet jeigu ji ir neketina išpildyti savo 
žodį, tai vistik yra reikšminga, kad jai tenka skleisti apie 
save šitokias žinias. Tur būt gen. de Rivera jaučia, kad 
kitokiu budu negalima nuraminti žmones.

Gal jisai pabūgo, kad jam neatsitiktų taip, kaip ne- 
persenai atsitiko Graikijos gen. Panalosui, kuris vieną 
gražią dieną nulėkė nuo diktatoriaus sosto ir atsidūrė 
belangėje?

Graikijoje diktatūra susmuko taip pat netikėtai, kaip 
netikėtai ji buvo išdygusi. Lygiai tas pat gali atsitikti ir

Musų komunistės, matyt, dėl 
to ir 
mis”, 
“dėl 
luoti!

laiko save “susipratusio- 
kad jos pripažįsta, jogei 
idėjos” galima ir pame-

KAS TAI SAKO?

Redaktoriai laikraščių, kurie 
yra nusistatę prieš smetoninius 
smurtininkus, esą “bobos”. Taip 
rašoma viename snietonlaižių 
organe. Tenai skaitome:

“Dabar liko redaktoriai bo
bų vietoj ir pradėjo laikraš
čius užpildyti pletkais ir 
vydu prieš Lietuvą.”

O žinote, kas to rašinio 
orius? širvydienė!

srityj yra la-

u'

pa-

au-

TUR BŪT TOKS PRINCIPAS

Lietuvoj darbuotojas, kurio 
ilgoką laišką' vakar įdėjome 
“Naujienose’’, tarp kitko taip 
rašo apie Smetonos .“susimylė- 
jimą” Dr. J. Juozui Pajaujui:

“D-rui Pajaujui dovanota 
gyvybė, mirties bausmė pa
keista kalėjimu iki gyvos gal
vos. Net ir Čia chamiškai pa
sielgta, nes ne tik kad laik
raščiuose paskelbtas malonės 
prašymo turinys, ir nota — 
bene, nevisai teisingai, bet ir 
išsiuntinėtas visiems , atsto
vams.”
Taigi pasirodo, kad smurti

ninkų valdžia ne tik paskelbė 
mirčiai pasmerkto nekalto žmo
gaus prašymą, norėdama iš jo 
pasityčioti, bet da ir sufalsifi
kavo jo turinį.

Falsifikavimas, matyt, yra 
antras smurtininkų principas. 
Ir tai ne tik Lietuvoje. Smeto- 
nininkų pritarėjai ir Ameriko
je yra pasižymėję tuo “pirštų 
miklumu”. Vienas jų, pav. sa
vo sufabrikuotą obalsį “Lietu
vai nė cento” per keletą metų 
prikaišiojo socialistams, kaipo 
jų obalsį.

Kot ą su musėmis 
Meksikoj

išsilavinimas,” 
nepaprasto ta-

metų amžiaus 
išspręsti 

aritmetikos už-

Įtiek dalykų, kaip Kajiyama, 
bent Muo tarpu nėra žinomas. 
“Scientific American,” rimtas 
moksliškas žurnalas, prieš kak 
jlaiko paminėjo Kojiyamą. Žui- 
inalas mano, jog japonas yra 
savo rųšies nepaprastas feno
menas (reiškinys).

Kaip ten nebūtų, bet Kaji- 
yamą yra įdomu pamatyti. Jei 
pastebėsite, kad jis kuriame 
nors teatre demonstruoja savo 
gabumus, tai nueikite jo pasi-

• žiūrėti. Ner.igailėsite. — K. A.

jo yra sukoncentruotos.
‘‘Tuo pačiu laiku aš prisiim- 

niail tradiciją apie princą Sbo- 
toku-Taicbi. Jis buvo budis
tų dvasiškis ir didelės išminties 
žmogus. Jis daug prisidėjo 
prie ištobulinimo japonų kons
titucijos 1500 m. Sbotoku- 
Taislii turėjo nepaprastą pro
tą. Astuoni žmonės galėjo kal
bėti yienu Ir tuo pačiu laiku 
skirtingomis temomis. . Prin
cas be didelio sunkumo atsimin
davo jų kalbas ir duodavo jiems 
tikslius atsakymus. Ir kebliau
sią valstybės problemą jis ga
lėdavo į labai trumpą laiką 
spręsti. O tai todėl, kad 
prete® visapusiškai veikė.

“Jungtinėse Valstijose,” 
ko Kajiyama, “man irgi su 
našiu reiškiniu prisiėjo susi
durti. Aš aplankiau didelės 
New Yorko firmos vedėją. Jis 
buvo labai užimtas, ir prašė 
manęs išdėstyti savo reikalą, 
kai jis dirbo savo darbą. Kai 
ašį kalbėjau, jis skaitė laišką 
ir diktavo atsakymą. Tuo pa
čiu laiku jis darė ant popierio 
kokius tai apskaičiavimus. Ne
žiūrint j tai, jis girdėjo visa tai, 
ką aš kalbėjau. Jo atsakymas 
rodė, jog jis girdėjo kiekvieną 
mano žodį. Aš aiškiai pama
čiau, kad jo pasisekimas parei
na nuo to, kad jis vienu ir tuo 
pačiu laiku gali atlikti kelis 
darbus.

“lai buvo paskatinimas man 
lavinti toj krypty j savo protą. 
Dabar aš galiu vienu ir tuo pa
čiu laiku kalbėtis su keliais 
įmonėmis, rašyti sakinius ir 
spręsti aritmetikos uždavinius.”

Kokios rųšies pratimus ir 
metodus Kajiyama vartojo at- 
siekimui savo tikslo?

Pats japonas atsako, jog jo 
metodas yra labai paprastas. 
Tai esanti savo rųšies proto 
gimnastika. Girdi, kiekvie
nas vidutiniškų gabumų žmo
gus gali atsiekti tokių pat re
zultatų, kaip ir jis. Reikia tik 
toj srityj daug dirbti ir lavin
tis.

Ar taip ištiesų yra, — sun-jtiem, kas dar turi sveikas au- 
ku pasakyti. Kitas toks žmo-'sis ir tiem, kurie jau visai ap- 
gus, kuris susyk galėtų atlikti' kurtę.

Juokai
SAUGOKIS GRIŪVANČIŲ 

SIENŲ
iš- 
jo

sa-
pa-

—Gerbiamasis, ar tik ne po 
demonstracijos vaikščioji pra
kirstu pakaušiu?

—Nieko panašaus. Aš, ma
tai, aną dieną ėjau pro Valsty
bės Spaustuvę.

KONRADO CUKRAINĖJE

—Girdėjai, kokį šposą iškir
to pirmą balandžio Abromas ir 
Moricas?

—Na kokį?
—Abromas įdavė Moricui 

vekselį su netikru parašu, o 
Moricas jam sumokėjo netik
rais pinigais.

garantija

Pirkėjas: Laikrodis, kurį aš 
pas jus pirkau, niekam netikęs. 
Dar tik trys mėnesiai, o jau 
nustojo ėjęs, tamsta gi man 
garantavai, kad šio laikrodžio 
man pakaks visam gyvenimui.

Laikrodininkas: Dovanokite, 
ponas, aš suklydau, nes jus 
tuomet labai blogai išrodėte.

LIETUVIŠKI BAGOCIAI 
TEATRE

—Tėveli, kodėl muzika 
tais griežia visąi tyliai, o 
tais vėl labai smarkiai 
rėkti?

Tai, matai, vaikeli, jie sten
giasi padaryt malonumo ir

kar
ka r- 
ima

Lietuviai Daktarai

Ne vien banditizmas ir be
veik nesibaigiančios tarpusavės 
kovos Meksikos gyventojus var
gina ir neduoda ramumo. Ten 
ir gamta prie to prisideda. Be 
kitų įkyrių gyvių, labai • daug 
rūpesčio meksikiečiams sudaro 
musės, kurių ten be galo daug 
yra. Musės, iš anksto nujaus
damos lietų slepiasi ūkininkų 
trobose. Kad nusikračius šių 
vabzdžių, čiabuviai veisia savo 
trobose tam tikrus vorus, 
musių gaudytojus, vadinamus 
moskero. Paprastai jie veisia
si medžiuose apipainiodami vo
ratinkliais ištisas šakas, žmo
nės kerta šias šakas ir kaišo 
savo trobų palubėje. Nespėja 
muse pasirodyti, kaip vora* ją 
sugauna. Be daugybės vora
tinkliuose vorų, gyvena dar ir 
nedideli vabalėliai, kurie suėda 
atlikusias nuo vorų musės da
lis. Del to voratinkliai būva 
visada įvairus Lietims pasi
baigus, * didieji vorai iš trobų 
išsikrausto lauk, o jaunikliai 
likę, auga ligi sekančio lietų 
laikmečio.

VIRTUVĖJE

—Maryte, vakar buvo 
tave' virtuvėje kažkoks karei
vis?

Jai mano sužiedotinis.
- Prašau tavęs, kad daugiau 

tai nepasikartotų, nes aš visai 
Tikėjimas- į smurtą ir apga- nenoriu virtuvės militarizavi- 

vyste eina ranka už lankos. mo.

pas

sako jis. “Nieko 
me nėra.”

Iki dešimties 
Kajiyama negalėjo 
paprasčiausių
davinių. Tačiau disciplina na
muose buvo arši. Tėvas vartojo 
gan žiaurias priemones, kad 
priversti vaiką mokytis*. Iš viso 
Japonijoj nenorintys mokytis 
vaikai yra skaudžiai baudžia
mi. Prieš kiek laiko viena la
biausiai prasiplatinusių priemo
nių buvo kišimas už kalnie- 
riaus nedidelių pluoštelių de
gančių linų. Tai, žinoma, bū
davo labai geras akstinas. Ka
jiyama sako, jog jis ne kartą 
buvo tokiu budu skatinamas 
mokytis. Esą dar ir šiandien 
ant kaklo jis turįs to skatini
mo žymių.

Baigęs vidurinę mokyklą Ja
ponijoj, Kajiyama atvyko į J. 
Valstijas tuo tikslu, kad baigti 
čia universitetą. Anglų kalbos 
jis beveik visai nežinojo. Dirl)- 
ti tad jam reikėjo sunkiai. Ir 
jis dirbo, nugalėdamas visas 
kliūtis*.

“Aš pasiryžau išmokti gra
žiai rašyti,” sako Kajiyama. “Ir 
po ilgos praktikos man tatai 
pasisekė. Aš bandžiau daryti 
naujus dalykus su raštu: rašy
ti apverstinomis raidėmis ir at
bulai. Aš išmokau rašyti kai
riąja ranka. Po to aš pradėjau 
rašyti abiem rankom kartu. 
Kuriam laikui praėjus su vie
na ranka aš galėjau rašyti vie
ną ' sakinį, o su kita — kitą.

“Tai buvo pradžia. Aš pra
dėjau realizuoti, jog susyk aš 
galiu kelis dalykus atlikti. Vie
nok mokykloj aš buvau išmo
kęs, jog kuris nors darbas 
Ii būti tinkamai atliktas 
tada; kuomet visos mintys

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 6918 
DR. A. J. BERTASH 

8464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.
Res. 3201 So. VVallace 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. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną . 

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

Netoli 46th St./ Chicago, III.

ga- 
tik 
ant

A. MONTVID, M. D.
1579 MUwawkee Avė., Room 209 
Kampas North Avė. Ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunsvvick 4988.
Namų telefonas S pa ui d i n g 8688 

Ultraviolfttin* iviaaa ir diathennla

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Avė.
Valandoai 2—4 dieną; 6:30—8:88 

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1198 

Namų Telefonas Chesterfield 0578

DR. KARCERIS
342L So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8482
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 
iki 8:30 v. Sekmadieniais nuo 10-12

i

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
) nuo 9 ^1 11 v- rYto Valandos j nu0 6 9 va). ,,k

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4691 So. Ashland. Tel. Boalveard 
Res., 6641 So. Albany Ava.

Tel. Prospect* 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedilioj 19 iki 12 d.

7820.

Office Boulevard 7642

_ Dr. C. Z. V eželis
LIETUVIS DENTISTA8 

4645 So. Ashland Avė. 
Aptiakos 

, ILL.
Ąnt Zaleskio 

CHICAGO,

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 Re. Hahtrd St 
Chicago. III.
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E. Tipelis

Bažnyčios Padėtis XVI
Simtmetyj ir Reformacija

(Pabaiga)

Aš jau minėjau, kad pagrin
du krikščionių tikėjimui turėtų 
būti šv. Raštas, bet prisilaiky
dami jo popiežiai negalėtų pa
siekti savo tikslą, t. y. patenkin
ti valdžios troškimą ir pavergti 
savo autoritetui visą krikščio
niją. Todėl jie turėjo pripažin
ti Šv. Raštą nebaigtu, kurį jie, 

' savo nuožiūra, galėtų tęsti ir to
bulinti. Vienu žodžiu, jiems rei
kalinga buvo apsiskelbti Kris
taus vietininkais. Įvykdinimui 
to buvo išleistos taip vadinamos 
pseudoizidorinės dekleralijos, 
kurios pateikė popiežiui neapri- 
buotą valdžią. Kas tik bažnyti
niame gyvenime bloga atsitikti 
galėjo, tas ir įvyko viduram
žiuose, kada popiežiui nerūpėjo 
bažnyčios reikalai, o tik didesnis 
valdžios ir turtų įgyjimas. Gra
žiausieji dalykai šitame valdžios 
troškime atsitiko XV šm. bėgyje 
ir pradžioje XVI šm. Hemdama 
sis pseudoizidorinėmis dekretali- 
jomis popiežius tapo absoliučiu 
bažnyčios monarchu, kuriam ne
reikėjo klausinėtis patarimo nei 
dvasininkų, nei susirinkimo. Po
piežius tai aukščiausi instan
cija, į kurią galima buvo ape
liuoti bažnyčios reikalais. “Baž
nyčia — tai aš,“ taip manė visi 
sėdi Petro soste popiežiai. Sa
koma: “kas daug turi, nori dar 
daugiau turėti’’. Įgiję aukščiau
sios valdžios bažnyčioje, popie
žiai panorėjo jgyti ir aukščiau
sią pasaulinę valdžią. Pirma 
popiežius buvo pripažinamas tik
tai ciezoriui jį patikrinus, ta
čiau laikui bėgant viskas paki
to ciezorius tapdavo pripažin
tas, tiktai popiežiui jį patvirti

nus. Įsikišimas pasaulinės val
džios į bažnytinį gyvenimą la
bai netiko popiežiams, todėl Be
nediktas II pasistengė tos glo
bos atsikratyti, gi Grigalius VII 
tokią jau globą uždėjo pasauli
niams valdonams. Veidmainin
gai nusižemindami, popiežiai sa
kėsi esą “vergai Dievo vergų“, 
tačiau ištikiu jų jie norėjo “ka
ralių karaliais“ būti. Vargas 
tam valdonui, kurs įgydavo po
piežiaus nemalonės. Prakeiki
mo tokiems nesigailėdavo, gi su 
prakeiktu valdovu niekas nega
lėjo turėti jokių reikalų, jo pa
valdiniai turėjo pilnų teisę nepil 
dyti valdovo paliepimo. Tačiau 
buvo atsitikimų, kad tauta savo 
valdovą palaikydavo, tada buvo 
uždedamas ant visos šalies in
terdiktas. Tokioj šalyj sustoda
vo visas bažnytinis gyvenimas 
ir nedaug buvo tokių tautų, ku
rios ilgai išlaikydavo tokį stovį.

Baisus ginklai popiežiaus ran
kose buvo prakeikimas ir inter
diktas, tačiau dar baisesnė buvo 
jo kariuomenė-vienuoliai.

Jau senovėje atsirado daug 
žmonių, kurie manė galėsią ge
riau Dievui tarnauti atsiskyrę. 
Tokių atsirado vėlesniuose lai
kuose vis daugiau ir daugiau. 
Jie pradėjo skirstytis į burius— 
sudarė atskiras brolijas. Vėliau 
tos brolijos išdirbo savo įstatus, 
kurių svarbiausieji buvo: užlai
kyti celibatą (nevesti), gyventi 
neturi ingai ir draugingai. Deja, 
greitai tos taisyklės buvo užlai
komos tik kai kuriuose vienuoly
nuose .dažniausiai gi vienuoliai 
gyveno turtingais ponais, vedė 
triukšmingą, paleistuvingą gy

nimą, pilną puotų ir moterų. 
Vienuolynai tapo įstaigomis, 
dauginančiomis kvailumą, tam
sybę, paleistuvavimą ir nusižen
gimus. Jie keliais šimtmečiais 
sulaikė mokslo eigą. Tegu jie 
sau dar ir 20 šm. susiranda gy
nėjų, tačiau mokslo ir švietimo 
drauguose jų neatrasi.

Palaikymui savo valdžios po
piežiui buvo reikalinga žemė. 
Įgyti žemių pasitaikė labai gera 
proga per kryžiaus karus. Val
dovams apginkluoti savo kariuo
menę, buvo reikalingi pinigai. 
Tuos pinigus jie galėjo gauti iš 
turtingos katalikų bažnyčios, 
todėl jie užstatydavo dalis savo 
žemių bažnyčioje ir tik retai 
kada galėjo jas vėl išpirkti. Dau
gumoje atsitfkimų žemė likda
vo popiežiui. Be to kai kurie 
valdovai, kad užsitikrinus sau 
dangaus karalystę ir popiežiaus 
malonęs, duodavo bažnyčiai di
delius žemės plotus. Taip pa
lengva susidarė gana didele baž
nyčios valstybė.

Kryžiaus karai su turkais da
vė popiežiui gerą mintį—kariau
ti ginklu ir visus kitus nekatali- 
kus taip vadinamus heretikus. 
Tam tikslui tuojau įkūrė tam 
tikrus ordenus— brolijas, pav., 
mums gerai žinomi kryžuočių ir 
kardininkų ordenai, kurie ugnim 
ir kardu naikino ir musų šalį. 
Tačiau svarbiausias dalykas — 
kovai su heretikais buvo įsteig
ta inkvizicija.

Inkvizicija!—šiurpulys parei
na musų kūną išgirdus šį baisų 
vardą. Rodos dabar dar jaučia
me kraujo kvapų, girdime nusi
minimo, bei baimės šauksmus 
nekaltųjų aukų. Prakeikimo 
verta įstaiga! Į ką ji pavertė 
tikybą, kurios pagrindais, sako, 
esanti meile? Juokai! Budeliai 
pas krikščionis skleidė meilės 
idėjas botagais. Dvasiškiai pa
tys mums parodė, kad Kristus 
ne švelnus meilės skelbėjas, bet 
žiaurus, kraujo troškus vampy
ras, reikalaująs vis daugiau ir 

daugiau aukų, kraujo, kančių. 
Kraujo upės ir keiksmai lydėjo 
darbus šios bažnytinės įstaigos.

Šis baisus tikybinis teismas į- 
sikurė XIII šm. popiežiaus žinia 
ir leidimu. Jo tikslas —nuvaly
ti katalikų bažnyčią nuo įvairių 
klaidingų, vedančių pragaran, 
mokslų. Paklydusiais buvo 
skaitomi visi tie, kurie nenorėjo 
pripažinti popiežiaus darbų. Tie 
nelaimingieji buvo pasmerkiami. 
Tačiau, kadangi sulig bažnyčios 
dogmomis kraujas pralieti ne
galima, tai tuos nusidėjėlius gy
vus sudegindavo laužuose. Tas 
persekiojimas greitai praplito 
visose valstijose. Prasidėjo bai
sus inkvizicijos viešpatavimo 
laikotarpis. Užtekdavo mažiau
sio įtarimo, ir įtariamasis tuo
jau buvo traukiamas teisman, 
kankinamas, pasmerkiamas ir 
deginamas. Baisiausiai inkvizi
cija siautė Ispanijoj, kur paga
liau buvo išnaikinti bemaž visi 
žydai ir maurai. Iš viso pri- 
skaitoma daugiau 1,000,000 in
kvizicijos aukų, be to inkvizici
ja smarkiai sulaikė apšvietę, 
nes įvairius mokslininkus arba 
degindavo, kaip Bruno, arba pri
versdavo tylėti, kaip Koperni
ką.

Popiežiaus valdžia neapsako
mai greitai augo. Kaip kad pa
sauliniai, valdovai turėjo sveti
mose valstybėse savo atstovus, 
taip ir popiežius siuntinėjo į vi
sas valstybes savo legatus, ku
rių priedermė buvo šnipinėti ir 
daboti visą politinį Europos gy
venimą. Dabar popiežius tapo 
aukščiausias valdovas, kaip baž
nytiniame, taip ir politiniame 
gyvenime. Gi išlaikyti savo ran- 
koše kartą įgytą valdžią neper- 
sunkiausia, jug jis turėjo gerą 
apsaugą: minia vienuoliu buvo 
jo kariuomenė, legatai-šnipai, in- 
kvizitoriai-budeliai, o prakeiki
mas ir interdiktas— aštriau
sieji ginklai. Ką popiežiai įga
vo gudrumu, turėjo tironija iš
laikyti. Koks didėlis kontras

tas? — Padavimas sako, kad 
Kristus basas ir nuskuręs, pės
čias ėjo ir skellbė žmonėms mei
lę, gi popiežiai—jo vietininkai 
aukse ir šilkuose geriausiais žir
gais važinėjo ir sėjo žmonėse 
ne meilę, bet neapykantą. Koks 
didelis skirtumas susidarė tarpe 
primityviai katakombose sklei
džiamos tikybos ir tos viešpa
taujančios viduramžiuose.

(Bus daugiau)

Tel. Empire 7365
DR. F. MATULAITIS 

322 Holbrook Avcnue 
DETROIT, MICH.

Adynos 12—2 
6—8

UŽLAIKYK SAVO LEDAUNĘ SANITARIAI

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 89*2 

3514-16 Roosetelt Rd. 
Arti St. Louia Are. 

CHICAGO, ILL.

Parlez—Vous.
Senas paryžietis lietuvis An

tanas susitinka Montmartrc ne
senai atvažiavusius iš Kauno 
musų menininkus Augustiną ir 
Juozų ir klausia:

—Pasakokit, vyručiai, kaip 
jums sekasi su franeuzų kal
ba?

—Puikiai, — atsako tie, — 
susiradome Paryžiuj suvalkietį 
Petrų ir augštaitį Jurgi ir vi
siškai gerai su jais susikalbam.

—Bet... bet kaip su francu- 
zais?

—Su franeuzais? — nuste
bintas klausia prisiartinęs prie 
kalbančiųjų Juozas Ilgablauz- 
dis. Ar Paryžiuj ir franeuzų 
yra?

TO HOLDERS OF

SECOND LIBERTY LOAN BONOS
EXCHANGE OFFERING OF NEW 

TREASURY BONUS

Notlee Ii vlvcn of a new offaring of 
UNITED STATES TREASURY BONDS, 
datad Jun. 16, 1027, and bearinr intero.c 
from that data at the rate of 8% per 
cent. The bond* will matūra in twenty 
yeara. būt may be ealled for redemptlon 
after aixteen yeara.

Seeond Liberty Loan banda witl be *e- 
eepted In exchange at par. Accrued in- 
terent on the Seeond Liberty bunda of* 
fered for exchange will be paid aa of 
June 16, 1827.

Seeond Liberty Ix>an bonda have beta 
ealled for payment on November 15, 1827, 
and wlll ceoae to bear intereat on that 
date. Holdera of aueh bonda who deaire 
to take advantare of the eachange effer 
should eone uit their b am k or truat eotn- 
pany at once. The exehange prieilefe 
will be avallable for a Hmited period oniy, 
and may expfre abont June 16th.

Further Information may be obtained 
from banke or truat eompaniea, or from 
any Federal Reaerve Bank.

A. W. MELLON, 
Secretary of the Treasury.

Washin<ton, May 31, 1927.

1000 doleriy dovanai
Tūkstantis dolerių bus duota tam, 

kuris tikrai pri rodys, kad po įvy- 
kininmi teisybių teisių bile kurioj 
didesnėj valstybėj galėtų rastis 
vargas ir bedarbės — pirm negu 
medega bus išsibaigus dėl padirbi- 
nio reikalingų gyvenimui daiktų.

Tas yra didžiausias išradimas 
de) darbininkų, nes nereiktų dar
bininkams maitinti nedirbančių po 
jvykinimui gyveniman to išradimo. 
Nuo pat sutvėrimo gyvenančio žmo
gaus ant žemės dar nebuvo tokios 
teorijos atrasta, kad ją įvykunus 
išnyktų kliasos, vargas, pavydas, 
vagystės ir bedarbės.

šiandien jau yra atrasta ta slap
tybė, kaip be vargo galima gyven
ti ant žemės, ir išaiškinta teisybių 
teisių knygoj. Neatbūtina pareiga 
yra kožno darbininko įgyti tą kny
gą; sužinoti iš ko kyla vargai ir 
kaip juos prašalinti, kad nesugrįž
tų jie atgal. Datirti tą slaptybę, 
kur ponai laikė paslėpė nuo žmo
nių per daugel metų, kad tik ilgiau 
palaikius darbininkus vergijoj. Tą 
knygą galima gauti šituo adresu:

Jonas Orakulas
4146 S. Berkley Avė.

CHICAGO, ILL.
Kaina tik 1 doleris.

Garsinkitės Nauiienose

Kodėl West Side Turėtų Užgirti Parkų Bonų Išleidimą! 
■ ■■■■■■■■■■■■■a ■■■■■■■■■uaaaaaaaaaaaaaaaaiaiiaaaaaaaaaaBii ■&■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»■■■

kurie butų

YES

padalintas i
(3) Abelni

Paskiau Direktoriai paskyrė taip vadinamą 
Advisory Council kuris susideda iš virš dviejų šimtų 
penkiosdešimtis vertelgų ir profesionalų vyrų ir mo-

West Chicag'o 
ParK Commissioners 
Buvaine-Union Park

Mes pažymėsime kai kuriuos pagerinimus kurie butų 
padaryti nuo tų Bonų išleidimo.

1. Ištaisyti visus šalygatvius ir pagerint West Sides susi
siekimo kelius. \

2. Praplatinti West Side bulvarus, kad palengvinus vis nuo
lat didesniam važiuojančių įkaičiui.

3. Prevesti naujus bulvarus dėl sujungimo West Sides su 
kitomis dalimis miesto.

4. Kad prašalinti virpėjimų namų nuo busų ir didelio susi
grūdimo važiuojančių, įdedant 8 colių tsorumo cementi
nius šalygatvius ir gatves.

5. Persodinti graliuose parkuose medžius, vietoj senų ir 
pūvančių medžių pasodinti naujus.

6. Pataisyti ir perbudavoti namus parkuose, ir pastatyti 
naujus, kur tokie yra reikalingi.

West Chicago Parkų Komisionieriai, du metai 
atgal pradėjo taisyti tą padėtį. Pirmiausiai tapo 
įvesti žiburiai dėl važiuojančių prie svarbesnių kryž
kelių. Septyni šimtai prie bulvarų sustojimui žibu

riuv 
nes 
“Comfort” Stotys; Division gatvė tapo prailginta 
per Humboldt Parką; nauja Gymnasium liko pas
tatyta Franklin Parke; baisiklistams kelias yra da
romas Humboldt Parke. Tie ir kiti pagerinimui yra 
išsibaigę bonais kurie buvo išleisti seniau.

Prisipažystant didelę svarbą rekomenduojantiems pro
jektams, West Chicago Parkų Komisionieriai patvirtino pla
ną savo Advisory Council, o paskiau valstijos Legislatura 
kaip vienu balsu nutarė išleisti $10,000,000 vertės Bonų. Tų 
bonų išleidimas turi būti patvirtintas žmonių referendumu, 
Rinkimuose birželio 6 dieną.

Tų Bonų išleidimas yra reikalingas dėl pagerinimų Wcst 
Side, kad susilyginus su kitomis miesto dalimis ir tie page
rinimai atsilieps taipgi ir namų pakilimo kainose.

Balsuokit
VKest Chicago Parkų Bonu 

Išleidimą

Balsavimas - Birželio 6
Balsavimo vietos atdaros nuo 6 ryto iki 4 po pietų

SEKAMĄ PANEDĖH
Paprastose balsavimo vietose

tapo įvesta; padaryta didelė pradžia prie dides- 
elektrines šviesos; liko pastatyta devynios

YRA NEUŽGINAMAS FAKTAS, KAD DI
DŽIAUSI VVEST SIDE Chicagoje, kurioje randasi 
West Chicago^ Parkų Distriktas, visuomet buvo 
nepaisoma dalis musų didžiojo miesto, nežiūrint to 
fakto, kad čia randasi centras gyventojų, čia gyven
tojai gyvena labai susigrūdę, ir čia gyvena virš pusė 
miesto gyventojų.

terų iš West Side, kad pagelbėtų sudaryti tinkamą 
programą dėl reikalingų pagerinimų, 
didelei naudingi šioje dalyje Chicagos.

Rekomenduojamas projetkas yra 
tris skyrius: (1) Bulvarai; (2) Namai 
pagerinimai, ir tai yra surašyta į tris dideles knygas.

Yra kreipiama didelės atydos dėl atlikimo šių 
reikalų kurie butų tinkami, labiausiai ekonomiški 
ir kurie patenkintų didžiausius reikalavimus šio 
distrikto ir suteiktų pastovios naudos.

Nauda Kurią West Side Galėtų Gauti:
7. Užmokėti apie 12 nuošimčių iškaščių dėl pastatymo 

naujo tilto ant Western Avenue, Marshal bulvaro ir 31 
gatves.

8. Pagerinti La Follette Parką (žinomą kaip Lloyd's 
Center) su namais, Natatorium ir dideliu Forum.

9. Įvesti dar daugiau STOP-GO šviesų prie svarbesnių gat
vių kampų.

10. Pataisyti ir įrengti gimnastikams patogumus visuose 
parkų namuose ir žn’dirn namuose ir padaryti daugiau 
patogumų ant lauko spc-tul.

11. Užbangti sutvarkyti elektros šviesų sistemą West Side 
Chicago Parkuose ir ant Bulvarų.
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Kuomet Kūdikis Blaš
kos Neramybėj

Nuramink su Johnson's Baby 
ir Toilet Powder, ir žiūrėk, 
kaip greit jis užmigs.

Vartok Johnson’s Baby 
Soap kudikiukių maudyklei — 
Johnson’s Baby Crearn pašali
nimui odos netvarkos.

............................................... .i — r—■■■■.....................

Sveikatos Dalykai
Skarletina reikia skaityti pasveikusiu kol 

dar oda lupasi ir pūlių bėgimas 
neužsibaigęs.

Jungtinių Valstybių Viešos 
Sveikatos Biuras prašo atsimin
ti šiuos apsisaugojimo budus:

1. Kad vaikai, kurie yra sir
gę skarlatina neturi eiti 
kyklon mažiausiai šešias 
vaites.

mo- 
sų-

dar

Pereitoms kelioms sąvaitėms 
skarletina pasirodė keliose šios 
šalies dalyse. Vientik New 
York’e gydytojai praneša gana 
žymų skaičių skarletina sergan
čių. Kovoti šitą ligą visi žmo

I nes turi prisidėti prie darbo. Ir 
visų pirmiausia turime žinoti

i kaip pažinti ligą ir turime žino
ti kaip galime gydytojui pagel- 

, bėti.

Skarletina yra užkrečiama Ii- Angas, 
ga, kurios ženklai yra karštis, 
skaudanti gerklė ir išbėrimas. 
Ją lengva gauti, bet sunku išgy
dyti. Ima nuo dviejų iki ketu
rių dienų jai įsigalėti.

Prasideda su galvos skaudėji
mu, vėmimu, silpnumu ir kar
tais su nuomaru, ypač vaikuose. Nežiūrint to, kad jis ir atrodo 

. . . , . . . Vaikas staiga pasijaučia pavar- sveikas.
štai yra kas nors dėl jūsų )r jus o . ... . . ... l ...

- L ką gulima su juo na.iary- aręs. Burna ir irerkle prisipildo Viešos Sveikatos Biuras yra 
t.»j. Vra_- . vadinasi • jaučiama skausmas, kuomet i-i- ' išleidęs daug knygelių apie į-

išdirbinėiamas Anheusor-. Jama ir žibama. Odtv pasida- vairias ligas ir apsisaugojimą 
ro labai sausa ir karšta. Liežu-.nuo jų. Galima jas dykai gau- 

s vis apsidengia ir pasidaro rau- b kreipiantis prie Surgeon Ge-
ir ištinęs. Uždegimas neral, United States 
nuo gerklės iki ausų. Heabb Service,

J). C. Viešos Sveikato: 
koko, paprastuose atsitikimuose pO patarnauja jums.

šių pirmų ženklų, uz dienos ar,J ____
| kitos pasidaro išbėrimas. Leng- ___ -

su v uos atsitikimuos išbėrimas pir- 
{ miausia pasirodo. Raudoni tas-

Salyklo išsunkos geras 
maistas

2. Kad vaikai, kurių oda 
lupasi, tebeturi skarlatiną.

3. Kad gydytojas yra reika- 
širdis, inkstai ir ausys

daugiausiai nukenčia nuo skar
latinos ir ligonis turi būti* ge-! 
-rai prižiūrimas.

4. Keikia išpildyti visus gy
dytojo reikalavimus ir paliepi
mus kaslink valgio ir drabužių.

5. Reikia gerai prižiūrėti li
gonį pasibaigus odai luptis.

SEMKITE ŽINOJIMĄ IŠ KNYGŲ
Musų patarimu visiems “Naujienų” skaitytojams yra, 

kad knygos butų ne vien daba Jūsų namo, bet ir šaltiniu 
sėmimui reikalingų žinių. Pertat mes siūlome Jums iš 
čia esamą apie 200 įvairaus turinio knygų pasirinkti sau 
reikalingiausių. Visos čia esamos knygos yra musų gau
tos iš Lietuvos. Perkantiems ne mažesne suma $5.00 pilna 
vertė tiems nuleidžiama 40 centų nuo dolerio—reiškia už r 
$5.00 vertės knygųmokėsite tiktai $3.00. Pertat nepraleis
kite progos—darykite pasirinkimą iš čia esamų knygų tuoj.

Čia yra dainos bei eilės visą musų geriausių poetų, pertat 
verta šių dainų, visiem* dainų mylėtojams įsigyti.

Auklėjimo Mokykla—Jurgino, pusi. 99.............................40
Gamta ir jos reiškiniai—Trojanovskio, 4-se dalyse, pus

lapių 803 .......................... f..................................... 2.00
Organinė Chemija—Ruko, pusi. 384, apdaryta...........3.75
Stebuklai ir paslaptys—Rubakino. Paveikisluota, pusi.

240 ............................   1.25
Fizika—šakenio, pusi. 472, apdaryta..........................   3.50
Ūkininkų Dangus—Kančiaus. Metereologija, pusi. 112 —.75 
Kraujo Lašo Kelionė—Osiopovskio Su paveikslais,

pusi. 79......!........................  60
Gamtos Mokslo Vadovėlis—Trojanovskio. Su paveiks

lais, 3 dalys, puslapių 548 .....................................  3.75
Lietuvos Įstatymai, pusi. 1031 ................................  4.00
Vienuolio Raštai, pusi. 348 .............................................  2.00
Dainavos Senų žmonių padavimai—Krėvės, pusi. 152 .... 1.25 
Dykumose ir giriose—H. Sinkevičiaus, pusi. 419 (2

dalys) ..........................................................................2.00
Lietuva Paveiksluose—60 atviručių. Tinkamos rašyti į

draugus  ...............................   1.75

v * > • < —~ • <.■* i % b ,, • > < b va i <Budvveiser Apynių Salyklo Syrupas , . 
lis yra i. / ...J......____ ____
Busch dirbtuvėse. St. Louis. Mo.

Tai yra geriausios išsunkos kurios ’ 
turi savyje geriausius sumaltus mie- ; 
žius ir kvepiančius parinktus apynius ! donas 
Geriausi miežiai yra parinkti iš Iowa .• 
Minnesota. VVisconsin, Dakota ir Ca-! 
lifornia. Miežiai yra auginami mok- Kartais kaklo gįslos ištinsta, 
sliniu budu tik iki tam tikro I “ 
Paskiau jie yra sumalami ir yra <la-j 
romas iš jų geriausia salyklas.

Kad padarius tinkamų syrupų, tas 
salyklas yra gerai sumaišomas ; 
tam tikra dalimi vandens ir taip yra 
laikoma per keletą valandų, daroma 
yra dėlto, kad mielės galėti) pavirsti kučiai krūvose pasirodo ant ka- 
i cukrų. Paskiau tam mišiniui lei-1 , , . . .. - . .. . •__
džiama nusistovėti. Po kiek laiko k 0 11 krutinės, 11 (SSipletoja po 
supilama j didelį katilą ir čia dadeda- i visą kūną. Po keturių ar pen- 
ma apynių. Paskiau tas mišinys 
verdamas. Paskiau iš to skystimo 
apyniai yra išskiriami, bet, supran-1 luptis, 
tama, apynių skonis tame skystime 
pasilieka. Paskiau jis lieka išgaruo- 
dintas ir pasidaro “Budvveiser” apy
nių salyklo syrupas.

Tas syrupas yra labai maistingas, dalių, 
naudingas ir užganėdinantis produk
tas sveikiems žmoniems ir kūną bu-1 
davojantis tonikas.
• štai yra kai kurie geri valgiai ku
riuos galima pagaminti su tuo apy-1 
nių ryrupu:

Ginger Duona
Sumaišykit 12 uncijų cukraus, 1 

svarą "i 
sveiscr" apynių salyklo syrupo U4 rtingta^ ir dažnai prieinama pne 
svaro malasses, 1 kvortų vandens, 2 . , • □ •
uncijas soda, žiupsnelį druskos, i un- vandens ligos. Gali pasirodyti 
ciįą ginger ir 4 M, svaro miltų, sumin- nuOmaras ir ligonis gali užsi- 
kyti tešlų, sudėti j kaptuvų ir kepti ... . ,. . TZ,, , ...
vidutinio karščio pečiuje. baigti mirtimi. Kituose atsiti-

šis receptas ir sekamas yra varto- Rimuose ligonis arba pasveiksta, 
jami kepykloje, bet galima vartoti ir , .. x ., . -i
namuose, dedant mažiau priemaišų. arba liga Užsitęsia. Reikia te-

Oatmeal Pyragaičiai kad neatsirastų uždegi-
mo vidurinėj ausy. To uždegi- 

rus “Bu<lweiser“ apynių salyklo sy- j ^no simptomai yra skausmas au- 
rupo, I svarus “shortening”, 14 kinu- sy ir norėjimas miego. Ligonis 
šinių, IMr pantės pieno, 3% uncijos' . . .. . . ,
soda, 2 svarus sumaltų razinkų, 8 j dejuoti miegodamas 11 SUn-^ 
svarus miltų, 4 svarus suminkytų avi- ku yra jį išbudinti. Jei ausies 
Žų, 1 uncijų druskos ir cinamono, su- . . !
minkyti ir supjaustyti su 3 colifĮ piau- . plevt?k‘ tiuksta, pūliai išbėga, 11 
stytuvu ir kepkit vidutinio karščio jei uždegimas tik lengvas ligo- 
pečiuje.

Štai yra keletas receptų 
dėl vartojimo namuose.

Balta Duona
Paimkit 6 puodukus miltų, 2 puo-1 . ’ r

dūkūs vandens, 1 puodukų pieno, 1 . t i į kaklą. 
Šaukštu druskos, i šaukštų sviesto, 1 : Reikia žinoti kad mirtis nuo
šaukštų Budwiser apynių salyklo j .... . ... . . .
syrupo, 1 šaukštą cukraus', % šmotu- skarletinos neatsitinka, jei Ilgo
ko mielių. • nis tinkamai prižiurimes, nors
raus ir syrupo, dadėkit šilto vandens, daug žmonių miršta nuo ligų pa-

kių dienų oda (skūra) pradeda 
Kartais lupasi didelėmis 

lupynomis.
Po skarletinos kartais gali at-

' sirasti uždegimas ir kitų kūno 
Gali būti plaučių uždegi

mas, krutinės plėvės uždegimas, 
gerklės puliavimas, votis kakle 

' ir uždegimas širdies plėvelės. 
Inkstų uždegimas kartais pasi
rodo nuo antros iki ketvirtos 
savaitės, šiame atsitikime pa- 

shortening“, 12 uncijų “Bud- akiai išpusta, rankos ir kojos iš- 
apynių salyklo syrupo,

tinkamų nis eina ^eryn; kitaip atsi" 

randa votis kauluotose ausies 
dalyse. Jei ši votis nepraduria- 
ma, ji gali trukti arba išsiplėto- 

1, ti į kaklą.

raus ir syrupo, dadėkit šilto vandens, 
įmaižykit sviestų ir druskų. Kuo
met užšals, dadčkit mielių ir pusę 
puoduko šilto vandens, supilkit miltus 
ir gerai išmaišykit. Tegul iškyla šil
toj vietoj. Paskiau sudarykit j ban
dutes ir tegul vėl iškyla. Kepkit kar
štame pečiuje.

Ruginė Duona
Paimkit 4 puodukus ruginių miltų, 

2% puoduko kvietinių miltų, 1 puodu
kų pieno, 1% puoduko vandens, 1 
šaukštų druskos J šaukštų “Ihidvvei- 
ser“ apynių salyklo syrupo, 1 Šmo
tukų mielių.

Turėkit šiltų pienų, dadėkit apynių 
salyklo syrupų, dadėkit šilto vandens, 
supilkit druskų, kuomet užšals, ištir- 
pinlfit mieles šiltame vandenyj, pes- 
kui supilkit ruginius ir kvietinius 
miltus, suminkykit gerai. Padėkit 
šiltoj vietoj dėl iškilimo. Paskiau 
padarykit bakanukus ir tegul vėl iš
kyla. Iškepkit karštame pečiuje.

Malted Pienas
Paimkit 2 šaukštu “Budweiser“ 

apynių salyklo syrupo, 1 šaukštą cu
kraus, 4 šaukštus (14 puoduko pieno) 
sumaišykit gerai, dapilkit du puodu
kus pieno. Dadėkit du kiaušiniu. . Ir 
vėl gerai sumaišykit.

Scotch Lassies
Paimkit 2 puodukus cukraus, 2 

puodukus syrupo, 2 šaukštus ‘‘Bud- 
weiser“ salyklo syrupo, 3 šaukštus 
sviesto, % šaukšto druskos, ‘4 puo
duko vandens. Sumaišyk gerai kol 
pasidarys kieta, kaip užšals, supiau- 
stykit taip kaip patiks.

Garsinkitės Naujienose

einančių nuo skarletinos, ir kar
tais palieka ligas galvoje, ausyje 
ir inkstuose. Skarletina labiau
siai pavojinga vaikams neturin
tiems šešių metų amžiaus.

Kaslink apsisaugojimo nuo 
skarletinos, reikia žinoti, kad vi
si žmonės ta liga sergantys turi 
būti atskirti nuo kitų ir niekas 
neturi būti prileidžiamas prie 
jų kol dar randasi išmatų iš bur
nos, gerklės, ausų ir kitų kūno 
dalių, žmogus, kuris prižiūri 
ligonį neturi su kitais maišytis 
ir visi indai, kuriuos ligonis var
toja turi būti plaunami verdan
čiu vandeniu. Ligonis turi tu
rėti sau kambarį. Seilės ir iš
matos iš ligonio burnos, nosies, 
gerklės ir ausų turi būti suima
mos su popiera ar lino šmote
liais, kurie turi būti tuoj aus su
deginami. Visi drabužiai, ku
riuos ligonis dėvi turi būti disin- 
fektuojami. Niekuomet nerei
kia ligonio drabužius plauti sy
kiu su kitų. Ligoniui turi būti 
duoti lengvas valgis ir daug 
vandens gerti, ypač jei yra van
deninės ligos ženklai.

Gydytojo priežiūra yra neat
būtinai reikalinga. Ligonio ne

Public 
Washington, 

Biuras 
Naudokitės 

[FLIS]

GERIAUSIS

IVOVAR yra žinomas visa
me savo gerumu ir tvir

tumu užsilaikymu savo 
gražaus uibaigmo. Jis yra 
rekomenduojamas ten, kur 
tik geras varnišis yra reika
lingas.

NOVASPAR
Del visų reikalų Varnišis 
kuris yra suteikęs užganėdi
nančiais pasekmes tūkstan
čiams.

famou< Alini j

Pirkit nuo savo vietinio 
PiJsen vertelgos 

PUSĖN PAINT & 
VARNIS'fl CO.

SKONIS
TIKRĮJ 
IMPORTUOTŲ 
SAAZER 
APYNiy

jjuiminnn

iiiinnni

Unijos Padaryti
NSra geresnių 

Del Virimo, 
Kepimo, 

Saldainių dirbimo
Vai Blatz Brewing Co, 

Chicago Branch 
1500 Holt Street

Phone Brunswick 3600-1-2 
and Wholesale Dealers

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

/ei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriteri.

Brėkšta—M. Vaitkaus, pusi. 38.........................................25
žiežirbos—Liudos Giros, pusi. 109 ..................................... 50
Cit, Paklausykite, pusi. 190..................................................75
Didvyriai—Mikuckio, pusi. 32 ............................................ 20
šviesus Krislai—Vaitkau*, pusi. 111 ................................. 50
Prano Vaičaičio dainos, pusi. 190........................................ 75
Musų Vargai—Maironio, pusi. 151 .....................................75
Jaunoji Lietuva—Maironio, pusi. 31...................................75
Ks. Vanagėlio raštai—dainos, eiles, pusi. 188 ........................90
Lietuva pavasarį, vasarą ir rudenį, Liudos- Giros, p. 144 .60

Eilaraščiai—Kazio Binkio, pusi. 50.................................... 25
Saulė ir Smiltys—Balio Sruogos, pusi. 156................. /......65
Deivė iš ežero—Balio Sruogos, pusi. 31............................15
'Tėvynės Kelias—Liudos Giros, pusi. 64 ............................ 40
Vasaros šnekos—Tyrų Duktės, pusi. 82...................... 35
Petro Armino raštai—eilės, dainos, pusi, 60..................... 30
Homero—Odisėja, pusi. 291 ............................................ 1.25
Janonio raštai—eilės, dainos, pusi. 112............................. 50
Vainikai—telpa eilės visų gerųjų musų poetų ir sykiu 

autografijos ir paveikslai, pusi. 230 ............... 1.50

.▼♦▼.▼.▼.▼.▼.▼.▼.▼.▼.▼.▼.▼.▼.▼.▼.▼.▼.▼.▼.▼.▼.▼.▼.▼.▼.▼.▼.▼.▼.▼.▼.▼.▼.▼.▼•▼▼j

Mokslinės, Istorinės ir šiap Įvairaus Turinio Knygos
Mylinti skaityti įvairaus turinio knygas, peržiūrėkite čia 

esamas knygas, o nėra abejonių, kad susirasit sau daug 
naudingų knygų šiame sąraše.

Slaptingoji žmogaus Didybė—Vydūno, pusi. 61 ...........
Dainos Keliais—Biržiškos, pusi. 114 ...........................
Lietuvos-—Lenkų Ginčas—P. Vileišis, pusi. 88..............
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ir tokių lietuvių šeimynų 
(yra ne viena. Kol vaikai maži, 
■ į jų auklėjimų kreipiama ma
žai domės. Gi ištvirksta ir pa
auga, jau nebegalima suvaldyti 

;jų kadir kažin kokias pastan
gas dėtum. — Bridgepoztictis.

su remkime įliau. O jis ir sako h °Tu ru- 
že, aš tave ieškojau. Dar turiu krūvą ir nuveiksime milžiniš- 
pantę. Einava išsigerti.

Aš atsikalbėjau, ] 
turis pasimatyti su kitais. Taip 
ir palikau žmogelį vargstantį 
ant kapinių. Lietuviukas Vincą.

Bridgeportas PADĖKOS ŽODIS Bridgeportas
Lietuvaitė laimėjo aukso meda

lį — kandidatė aukštesniam 
laimėjimui ir didesnei garbei.

P-lė Silvija Saboniutė, duktė 
žinomo Chicagos lietuviams

ko n tęst e

didžiausia 
yra pasi-

padėką.
Mano moterei mirus ir man 

palikus vienam su mažais vai
kais, rodosi, jog tapau atskir
tas nuo gyvenimo, apleistas vi
sų. Bet toks žmonių didelis 
atjautimas, taip skaitlingas gi- 

draugų ir pažįstamų

Neturėdamas kitokios gali
mybės atsiteisti su visais, da
lyvavusiais mano mylimos žmo 
nūs Stepanijds laidotuvėse, ta-'day? 
riu širdingą ačiū per laikraš
tį. Tikiuosi, kad priimsite šį 
mano ačiū, kaip ncveldmainin-

vargonininko ir veikėjo, ir p-jgą, iš gilumos širdies einančią 
nios Sabonienės, rasi žymiau
sios vietos lietuvių tarjM* smui- 

Kkininkės, nesenai laimėjo auk
so medalį muzikos 
tarp jaunuolių.

Vienok tai nėra 
garbė, kurią įsigyti
mojusi p-Iė Saboniutė. Daly- minių, 
kas toks, kad aukso medalius dalyvavimas laidotuvėse prida- 
yra laimėję ir kiti p-lės Sabo- 
niutės amžiaus berniukai ir 
m<‘rgaitės, kaip, pavyzdžiui Bi
rutė Sarpalius, jei neklystu, 
Ričardas Ramašauskas ir Hil- 
degard Forrester (pastaroji pa-|už suteiktus 
varde išrodo ne lietuviška, bet 
nešioja ją tikri lietuviai).

Aukso medalius laimi, kiek 
man žinoma, penki iš kiekvie
nų 50 kontestuojančių. Bet. 
tarpe šių, laimėjusių aukso me
dalius, paskui eina jau kontes
tas dėl didesnių laimėjimų ir 
dėl didesnės garbės. štai ir 
šiame kontsete tarp laimėjusių 
kontestantų p-lė Saboniutė tai
pgi laimėjo.

O tai reiškia, kad ji dabar 
yra tarp geriausių 30 Chicagos 
jaunuolių muzikų, devyniems 
kurių skyriama dovanų $1,000; 
— trims laimėjusiems pirmus 
prizus po $50(1 kiekvienam ar
ija kiekvienai, trims laimėju
siems antrus prizus po $.300 
kiekvienam arba kiekvienai ir 
trims laimėjusiems trečius — 

$200. Galų gale gi geriau
sia) muzikantas (tė) iš 

$1000

vė ir priduoda man tvirtumo. 
.Tikiuosi, kad ir ateityj gimi
nės, draugai ir pažystami ma
ne neapleis.

Dar sykį tariu ačiū visiems 
vainikus, ačiū 

' grabnešiams, V. Poškai už pa
sakytą kalbą prie kapo, taipgi 
visiems dalyvavusiems laidotu
vėse ir 
kiui. -

6917 Archer Avė

graboriui A. Masals- 
Alex Kaminskas,

Ctycago.

18-tos gatvės apielinkės

P<>

šią devynių grauš dar 
viršaus.

šis paskutinis kontestas ro
dosi Įvyks trečiadienyj, birže
lio S dieną. Linkėtina p-lei 
Silvijai ne tik patekti į tų de
vynių jų skaičių, bet taipgi lai
mėti ir aukščiausia dovana., 
Mes linkime jai pasiekimo, bet j 
kartu suprantame, jog toks lai- j 
mėjimas yra veik negalimas, i 
Dalykas toks, kad šiame pas
kutiniame konteste jai, jaunai ; 
mergaitei, teks kontestuoti su . 
daug senesniais, daug 
gesniais kontestantais ir 
testantėmis. —Japu-Jahnis.

Vietos parapijonai rengiasi 
didžiausiam apvaikščioj|mui. 
Mat 12 birželio bus pašventi
nimas Dievo apveizdos bažny
čios. Iškilmių pradžia bus 9 
vai. ryte. Iš visų kolonijų su
važiuos parapijinės draugijos. 
Su vėliavomis, su paveikslais 
maršuos gatvėmis. Apie 10 vai. 
draugijos mano pasitikti kardi
nolą Mundeleiną. žinoma, bus 
da\ig kunigų, vargoninininku 
etc. Pamokslą sakys kun. Vait
kevičius. Po pamaldų —- pie 
tųs svečiams.
Darbininkas užmuštas Halsted 

gatvėj

Halsted gatvėj, prie 15 gat. 
yra platinama gatvė. Kaip 
11:50 v. prieš pietus, darbinin
kas italionas, L. Piorio, 134 S. 

įLoomis st. vežė vienračiu že- 
!mes. Gatvekaris, važiavęs pie
stų link, drožė italioną, įvertė 
jį į iškastą duobą. Ant jo už- 

: virto vienratis ir ant vietos 
užmušė italioną tą pačią 

priau- Lundą. — Reporteris, 
kon- ■ --------- :-------

so-

Kritikuoja Reporterį
Tik ra- 
nemie-

yra čia

išva- 
pa ma
tėliau.

Reporteris peranksti 
žiavo iš kapinių. Jis tik 
tė minias, minias ir taip 
Matyti, kad skubinosi visur ap
žiūrėti. Bet perdaug išsižiojo 
apie Tautiškas kapines. Sako, 
daug buvo girtų aplink kapi
nes. Tas 
važiuoja 
geria jie

Nesenai musų domę atkreipė 
savęsp Strazdas, paskilbęs plė
šikas. Jo neužmiršome, 
si Strazdo tėvai nakty 
ga dėl sūnaus likimo.

O kiek tokių lietuvių 
pat Chicagoje? štai
porte, ant Halsted gatvės yra 
barberys. Turi sūnų. Jau kuris 
laikas, • kaip vaikėzas areštuo
tas ir kaltinamas “hold up’u”. 
Visos pastangos tėvų išimti su- vėsyje. 
nų ant bondso nepavyko. j 1

Gaila sūnaus. Nesmagu, man teko pastebėti 
ypač dar todėl, kad motina — 
viena karščiausių lietuvių ka
talikių. Vienintelis suramini
mas tik tas, kad kalbama šei
myna turi tokią dukterį, ko
kią norėtų turėti kiekviena pa
dori motina.

nera taip svarbu: šū
vi šokių žmonių, na ir 
sau patinkamame pa-

Bet ant kazimier^nių kapinių 
po tų visų 

šventenybių štai kas: žiuriu 
vienas mano pažįstamas dar iš 
seno krajaus, klupo ant savo 
moters kapo, meldžiasi, verkia 
ir vemia.

Aš manydamas, kad jis ap
alpo iš gailesčio, paėmęs pakė-

T

BILL Y ’S ? UNCLE

” ką darbą.’’ Taip, taip, senų 1h.K
pasakiau ką poete, aš žinau, ką reiškia 

pečių suglaudimas. Teko ma
tyti, kaip gatvekaryj žmonės 
suglaudžia pečius: žiūrėk, pi
nigų ir nėra kišeniuje. Tai taip 
špokas ir *’Vilnies” parapijo
nams pataria glausti pečius, o 
atidaryti savo kišenius.

Nekuriems chiengiečiams 
štai kt| patarsiu: jeigu vyrui 
reikia apatinių marškinių, ar 
čeverykų, o moterei gorseto ar 
pančiakų, tai nepirkite— tik 
surengsite “sunprise ' party”, 
ir tų Viską gausite veltui, ir 
dar pasišoksite; ar tai nege
rai ? — PiiHtapėdis.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

—Pasakyk* tu man, kokiems 
galams reikalinga “Decoration 

uždavė 
sutikęs 
ant ry-

reikalinga
Tokį klausimą 

man pilietis Vilimas, 
mane antradienyj, t. y. 
tojaus po

—VVell, — 
važiuoti ant 
ir paklausyti 
kui patraukti 
Tautiškų kapinių ir 
“good time”.

—That’s right 
sako. — Bet kiek ta 
nėms trobelių pridaro!

Ir pilietis Vilimas ėmė dejuo
ti man, kad jis turėjęs suy sa
vo automobiliu daugiau trobe- 
lio, negu jo “automobilius” 
esąs vertas. Mat Vilimui ir jo 
draugams besilinksminant ir 
automobilius tapęs linksmas, ir 
vakare, užuot važiavus į na
mus, jis pasuko į Lementą. 
Nors Vilimui jo draugai kalbė
jo, kad jis važiuojąs “rough”, 
l>et automobilius šovė 
link, kol arti Lemento jis 
mušė į stovėjusį pakelyj 
automobilių.

O kas atsitiko vėliau, 
mas neatmena, tiktai žino, kad 
iš kažin kur atsirado policistas, 
parodė musų piliečiui kokį ten 
automobilių be lempų, be spar
nų ir klausia, ką Vilimas ma
nąs daryti — ar pirkti naują 
automobilių tam nekrikštui, ar 
pataisyti sudaužytą?

Pilietis Vilimas mano, kad 
daug geriau butų visai panai
kinus Decoration day, ar nors 
perkėlus jos apvaikšeiojimą 
ant Bridgeporlo. Ir Japu-Jah- 
ms jo nuomonei pilnai pritaria.

—Japu-Jahnis.

Ncužilgio Chicagoj 
sandu riečių seimas, 
patarčiau fašistams, 
išmetė sandariečiai

Decoration 
atsakiau, 

čalinių 
pamaldų,

į miškus prie 
ten turėti

— nu- 
kapinių 
o pas-

Vilimas 
diena žmo- 
-»

Pastabelės

atsi- 
kitą

Vili-

kad atei-
di-nančią žiemą ji pradės eiti 

desnė ir geresnė. Kai dėl 
durno, tai gal ir eis, bet kai 
gerumo, tai esu tikras, kad 
resnė negalės baiti, nes jos
redaktoriai į tokį trumpą laiką 
logikos ir žmoniškumo negales< 
išmokti, ba ne tam sutverti.

ge

Chicagos policijos viršinin
kas ir mayoras Thompsonas' 
prieš rinkimus prižadėjo Chica-1 
gą apvalyti nuo plėšikų, žmo-’ 
nes net nusidžiaugė šitokius 
žodžius išgirdę. Mat manė, kad 
nereikės tokių didelių taksų ‘ 
mokėti. Bet tikrenybė kaip bu-' 
vo taip ir yra: viskas po seno
vei pasilieka.

Nekurie žmonės turbut neži
no, kas yra klerikalas. Kleri-' 
kalas yra, toks gyvūnas, kuris 
panašus į žmogų. Jeigu kas jį 
mato, tai jis susiėmęs rankas 
Dievą garbina, o tuo pačiu lai-' 
ku jo galvoj velniai pikniką' 
kelia. Gi prie pirmos 
klerikalas tokį darbą 
kaip laukinis žvėris.

progos 
atlieka,1

“bris-1 
styliaus editorialuo- 

“Nu, tik vyrai dar

“Vilnies” špokas savo 
beiniškio’ 
se sako:

IN —JUST

V TA VAJAOUS TAX-

įvyks 
I aigi as 
kuriuos 
iš savo

tarpo, ar ba kurie patys pasi
traukė: tik susimildami nepa
sididžiuokit, bet ateikit į jų 
seimą ii- nepamirškite apsivilk
ti juodais marškiniais, kad 
žmonės galėtų pažinti, kas per 
paukščiai jus esate.

S. D. LACHAWIGZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

Patarnauja laido
tuvėse kuopigiausią 
Reikale meh 
sifiaukti, o 
darbu busite užga
nėdinti.

Tel. Canal 1221 
Ir 2199

migiausią 
:1d žiu at

mano

i

*5

ta

'■j.

eonas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų Ir moterų

Dr. J. W. Beaudatfs
VIRBUI ASHLAND STATO 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedi-
* Uoi nuo 2:80 iki 4:80 po pietą

REZIDENCIJA:
2226 Marahall Blrd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9164

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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P
AŽIŪRĖKIT per langų j 
savo kaimyno lankų — 
vienas taiso tajerj — 
kitas malevoja savo ga
ražų — senas dėdukas 

užsikėlęs kojų ant kojos skaito laikraštį. Tokie tai yra Illinois 
valstijos gyventojai — daugiau negu 650,000 jų — kurie yra sa
vininkais public utility kompanijų valstijoj. < / .<

Iša'ugc su pageiba mažų 
f investuotojų

Nepaprastas pasidauginimas vartojime 
elektros, gaso ir elektrinės transporta- 
cijos, padarė .tai galimu, taupymu tūk
stančių vyrų ir moterų, kurie vidi sy
kiu prisidėjo prie kompanijos, investavo 
savo pinigus, kad pabudavojus dideles 
‘generating’ diibiuves^ gaso sandelius ir 
da'statymo sistema.

Negali būti geresnio investmento, kaip 
investavimas į kompanijas kurios tei
kia žmonėms šviesą, šilumą ir patogu
mus arba j tas kompanijas kurios nu
veža ir parveža iš darbo greit ir pigiai. 
Tas patarnavimas yra būtinas kaip 
tingiems taip ir bčdniems žmonėms.

tur- 
Jie

gali suteikti savo nuvargusiems raume
nims pasilsj. Išlaidos už tokius gauna
mus patogumus yra labai mažos.

Jus esate kviečiamas tapti 
šėrininku

Kokią saugesnę vietą jus manote sura
sti dėl taupymo pinigų negu public 
utility apsaugos? Jos teikia 6% ir di
videndų čekiai atsiunčiami jums kas 
trys mėnesiai. šėrai yra apie $100 ir 
visi gali įsigyti.
Lengvais mėnesiniais ištnokėjimais yra 
labai lengva dėl alginių darbininkų, kad 
pastojus į kelią finansinės neprigulmy- 
bės — o jei kuris nepajiegia išmokėti, 
pinigai yra grąžinami. Rašykit šiandien 
dėl gavimo dykai literatūros.

UTILITY SECURITIES
COMPANY

72 West Adams Street, CHICAGO
St. Louis Milwaukee Louisville Indianapolis

Utility S'ecurities (’ompany, 72 West Adams Street, Chicago 
Be jokios man atsakomybės, malonėkit atsiųsti literatūros, kur 
pasakoma, kaip aš galiu investuoti j public utility staką, mo
kantį apie 6%, lengvais išmokėjimais jei norėsiu.

Vardas
Gatvė
Miestas Valstija
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Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAb
Palengvins akių įtempimą, kuris 

: esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
jvaiglmo, 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. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Vai. 10 

I iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.
4712 So. Ashland A’.t, 

Jioulevard 7582

ANTANAS ZUBRICKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 1 dieną, 10 valandą die
ną, 1927 m., sulaukęs 38 metų 
amžiaus, gimęs Lietuvoj, Berš- 
tupio kaimo, Pilviškio parapi
jas, Mariampolės apskr., paliko 
lideliame nuliudime moterj Ma
rijoną, dukterj Marijoną ir 2 
sūnų, Antaną ir Albiną. Brolj 
seserį ir 2 švogerius Amerikoj, 

. o Lietuvoj motiną, 2 seseris ir 
3 brolius. Kūnas pašarvotas, 
randasi 1931 Canalport Avė.

Laiuuiuvės įvyks subatoj, bir
želio A dieną, 8:30 vai. ryto iš 
namų ; Dievo Apveizdos para
pijos bažnyčią, Kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Antano Zubrickio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Vaikai-,' 
Brolis ir Sešuo.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Butkus and Co., Tel. 
Caną|. 8161.' 
I v '

KATRYNA KALNAITIS 
Balčiūnas

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
biržellio 2 d.; 3:45 vai. po 
pietų, 1927 ni., sulaukus 62 
metu amžiaus, gimus Lietuvoj. 
Paliko dideliame nuliudime 
vaikus Mrs. Menie Waitkus, 
Gary, Imi. John J. Mrs. Lucile 
Duffek. Kūnas pašarvotas 
randasi 2009 Thomas st.

Laidotuvės įvyks panedė- 
lyj, birželio 6 d., 8:30 vai. 
ryto iš namų į šv. Mikolo pa
rapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos 
už velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėtas j šv. Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. Katrynos Kadai
tis giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekamo.
Vaikai.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius W. H. Nelies. Telefo
nas Monroe 0899.

Tel. Boulevard 4139
Ą. MASALSKIS 

GRABORIUS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia- 

' <ne reikale, visuomet
A^^^^^esti sanžiningas ir 

^nebrangus, todėl kad 
neturime išlaidų už- 
laikymu skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Tel. Roosevelt 7532

S. M. SKUDAS
Graborius

Nubudimo valandoje suteikiam ge
riausi patarnavimą.
Palaidojimą atliekame rūpestin
gai ir gražiai; busite pilnai pa
tenkinti.

1911 Canalport Avė.
Chicago

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To preso Lietuvos žmonės r 
taip pataria Lietuvos bankai
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NAUJIENOS, Chicago, UI Penktadienis, Birž. 3, 1927

Tarp Chicagos 
, Lietuvių

Universal State Bank
Viena stambiausių lietuvių 

staigų netik Chicagoj, bet 
visoj Amerikoj yra, be abejo
nės, Universal State Bank, ku
ris randasi pačioj BBridgcporto 
širdyj, kampas So. Halsted ir

1-
ii

Tai yra pilnoj prasmėj lietu
viška įstaiga. Žymesnieji ban
ko ' vedėjai-lietuviai; daugunr 
betiko darbininkų lietuviai, 
dauguma banko direktorių 
irgi lietuviai.

Natūralu todėl, kad Reporte
ris, kuris kasdien “apmaršuo- 
ja Bridgeporta ir kitas Cliica- 
gos lietuvių apgyventas vietas, 
nusitarė pažvelgti į Universal 
banką ir iš “vidaus.”

Nutarta padaryta. Įėjo vi
dun ir kreipėsi į pirmą poną, 
kuris sėdėjo prie stalo po kai
rei, tuoj prie durų.

Norėčiau p-ną Elias pama
tyti — prabilo Beporteris. 

—Aš esu Elkis.
—Tamsia? Tamsta ^si p. 

Elias, Universal State banko 
prezidentas,

—Taip. Bet kodėl stebiesi? 
Įdomavo p. Elias.

—Hm... kaip čia pasakyti... 
Matai, p. Elias, aš niekuomet 
neturėjau progos susitikti su 
bankininkais taip arti, kaip 
dabar. Taigi man rodėsi, kad 
prieiti prie jų yra labai sunku. 
O štai kalba kaip ir su bile ku
ri um žmogus.

—Musų banke — atsakė p. 
Elias — visi priimami manda
giai. Turtuoliui ir bednesniam, 
vyrui arba moteriškei, o ir kū
dikiams, kurių ne vienas turi 
čia depozitą, patarnaujame 
taip pas mandagiai, taip pat 
rūpestingai, 
nepratusiam 
“aš
tingiau, 
teiviui, 
statyti.”

-Užėjus kalbai apie patar
navimus — tamstų įstaigos biz
nis yra padalytas į skyrius?

Taip. Mes turime vadina
mą Savings Acount, t. y. depo
zitų skyrių, kuris išmoka tam 
tikrą nuošimtį ant Įdėtų pini
gų. Tolia u s — Checking Ac
count; paskui — Lankas siun
čia pinigus i visas pasaulio ša
lis draftu ir telegramais; turi
me paskolų skyrių; duodame 
patarimus finansiniuose reika
luose ir tt.

Universal State Bank nėra 
tik vieta, kur žmonės atneša 
pinigus, padeda, ir tuo visas 
biznis užsibaigia.

Aitpenč, kasdieniniame pačių 
lietuvių gyvenime pasitaiko 
daugybė dalykų, kur reikalinga 
rodos, rimto patarimo, ypač 
finansiniuose reikaluose 
ko 
yra 
kus 
kad 
gali
įstaiga, kaip Universal State 
Bank, užima svarbią vietą šios 
ppie’iRkės gyvenime, kadangi 
visi ją žino, tai ir jos patari
mai, jos biznio transakcijos tu
ri būti ir yra svarbios rųšies.

—Aš matau iš atskaitos, kad 
šio banko turtas siekia keletą 
milionų dolerių — kokia yra ta 
pamatinė taisyklė, kuria vado
vaujasi bankas savo biznyje?

Musų banko obalsis yra —

(ial paprastam, 
pareikšti savo 

patarnaujame dar rupes- 
negu turtingam ver- 

kuris moka save “pasi-

Ban- 
vedėjai, banko tarnautojai 
žmonės, kurie tuos daly- 
geriausia supranta. Aišku, 
ir patarimų rimčiausių jie 
duoti. O kadangi tokia

Lietuvis Kontraktorius
Suvedam Šviesas 1 
elektros jiegą i nau
jus ir senus namui _ 
mainom naujas įtam
pas j senas; duodam 
ant lengvo išmokėji- 
mo.

Metropolitan Electric
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

— atsargumas. Mes ne 
kostumerį praradome tik 
kad mums pasirodė, jog 
transakcija su juo nėra 

kad

Announcements
Pranešimai

saugumas, užtikrinimas žmo
nėms, kad įguldyti čia jų pini- į 
gai neprapuls; musų biznio me-, 
t oda s 
vieną 
dėlto, 
biznio
pakankamai garantuota, 
banko pinigams užtikrintas su 
grįžimas.

Per vienuoliką metų^ nuo pat i mokesčiais, 
atidarymo banko durų neturė
jom 
real estate; neturėjome nei tei-1 prieš pusmetinį 
?mo 
arba

Tamsta, be abejonės, žinai, 
kad musų bankas yra valstijos 
prižiūrima įstaiga; kad Vfll- 
Ižics atstovai reguliariai per- 
’iuri musu bankus padėtį ir 
’iiižiuri, kaip vedame bizni.

Apart to, Universal Stale 
Bank yra narys Chicagos Clea- 
"ing Hcuse asociacijos. Kitaip 
sakant, musų įstaiga priklauso 
Susivienijimui visų stambiųjų 
Chicagos bankų. Ir šis susivie- 
rijimas prižiūri tur-but dar a- 
'ydžiau savo narių—bankų biz- 
li, negu valstijos auditoriai, 
let užtai bankų susivienijimas 

jau garantuoja (užtikrina) sa
vo narių — bankų saugumą ir 
tvirtumą. Ir jeigu reikalas 
kiltų, bankų susivienijimas sto- 
ų savo nario paramai.

Help VVanted—Mak
Darbininkų Reikia

JUS GALIT UžDIRPTI
DAUG PINIGŲ

nei vieno foreclosure ant

bylų dėl neapsižiūrėjimo I 
dėl rizikos.

SLA 226 kuopa laikys savo mė
nesini susirinkimą nedėlioj, birže
lio 5 d., 10 vai. iŠ ryto, Liuosybės 
svet., 1822 Wabansia avė. Visi na
riai ir narės malonėkite pribūti į 
susirinkimą. Katrie esat užsilikę su nTRPnAMT VT^IA LAIKA Į mokesčiais, priimkit užsimokėti. LHK151JA1V11 Vlfc^

ARBA DALI LAIKO
Reikia vyry dėl pardavi- 

d., 4<aip 12 v. nejimo PATTAWATOMIE 
dieną. Ch. Lietuvių Auditorijoj, tttt t q į.:K afirinrvt-i tai 3133 S. Halsted st. Visi nariai bu- ^IIjI^o, Ką, LIK aLlCta ytl, tai 
linai i 
svarbus

K. čepulevičius,

Sitnano Daukanto Draugija laikys 
susirinkimą sek- 

birželio 5 < 
Ii. Lietuvių

mahmėkilc priimti, nes yra yra South Slde puikiausi 
subd i vizija. Gatvės dabar 
yra jau išcementuotos. Illi
nois Central geležinkelio 
transportacija. Labai pigiai 
parduodama šios rųšies že
mė. Ofisas atdaras iki 8 
vai. vakaro. Pasimatykit su 

MR. GEO. ELMORE,
H. W. ELMORE & CO.

29 S. .La Šalie St.
Room 348

su trinkimas.
P. K. nut. rast.

susirin- 
val. uo 

2436 W. 
Visi nariai kviečiami atsi- 
taip pat naujų kandidatų 
e, —260 kp. sekr.

SLA 269 kp. mėnesinis 
\inws ivyks 5 <1 b iželio, 
liet., K. .1. M:v hitiVo svet., 

’)9lh st 
lankyli:

18-tos gatvės apielinkė. — Jau
nuolių SLA 429-tos kp. pamokos ir 
susirinkimas atsibus šeštadieny, t 
li.enų birželio. Pradžia 2:30 vai. 

uo pietų, .1. Savicko svet., 1900 S. 
Union avė. Visi nariai malonėkite 
dalyvauti. Mokytoja P-lė V. Bigc- 
lintė. —Pirm. P. Tapis.

Marš visi į Jeffersono girias!
Nedalioj, birželio 5 d. bus dide

lis išvažiavimas .leffersono miške, 
-irs Northsidės Lietuviu Draugijų 

rengia gigantiškų revoliu- 
šurum-burum. Apart to 

muzika ne vien Northsidės

VYRAI norinti gerų darbų ir ge
rų užmokesti atsišaukit 
Patyrimas nereikalingas.

Matykit: 
MR. BARTKUS 

7 W. Madison st. 
Rm. 502.

šiandie.

Business Chanccs
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė, grosernė, 
parduosim arba mainysim, kas ką tu
rit. Pdiimsim pusininką. Biznio 
daroma nuo $90 iki $100 į dieną, 1967 
Canalport Avė. Tel. Roosevelt 4395.

PARDAVIMUI Soft Dring Pado
ria Blue jsland, III. f*31 Vermont St. 
Atsišaukite, Jonas Paškevičia, 1858 
W. 14 St.

Real Estate For Sale
Namabžemi Pardavimui

DIDELIS PASIRINKIMAS

PARDAVIMUI naujas mūrinis.  ........................ Į

3 KĖDŽIŲ barbernė parsiduoda, namas, 4 pagyvenimų, viskas jtai- 
Biznis gerai eina. Išvažiuoju Lietu- ■ syta pagal vėliausios mados. Ice 
von, noriu greit parduoti. b°x ir ga* rangės, l aipogi 3 karų

2351 So Oaklev Avė garažas. Randasi S. h. kampas 66
 y tir Rockwell st. 2549—59 West 66th

street.DEL svarbios priežasties pačsi- ________
duoda kendžių šloras. Pigiai. Grei- „ . , , ,
tam pardavimui. 297!) Archer avė. I. nnn'imai namai, tik
___________________________________ I baigiami budavotl, 2 fintu po 4 ir
..... ......... , . , L 4 kambarius, bus įtaisyti pagal vė-
PARDAVIMl I pigiai grosernė ir liausies mados, 70 Tahnan avė.

kendžių krautuvė. Geroj vietoj. Par
davimo priežastį patirsi! ant vie
tos. 708 W. 30 St. A

PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
katesen, cash arba mainysiu. Kų 
jus turit. 1146 W. Adams st.

2 METU senumo namas, po 5 ir 
5 kambarius, aržuolo trimas, karš
tu vandeniu apšildomas pirmas fla
tas. Randasi Brighton Parke, 4637 
So. Washtenaw Avė.

Financial
Finansai-Paskoioti

2- RI
3- TI

MORGIČIAI
MORGIČIAI
Nuošimčiai6%

Paskola suteikiama 
į vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

PARSIDUODA BIZNIS. BARGENAS 
Parsiduoda grosernė ir bučernė. 

Biznis gerai išdirbtas. Mėnesio apy
varta $5,000. Geras loasas. Barge
nas. Parduodama iš priežasties 

j prastos sveikatos. Priimsime ver
tingus popierius, kaip dalinu |mo- 
kėjimų. 10742 S. Michigan avė.

Tel. Pullman 6762.

PARDAVIMUI labai gražus cot- 
tage, 5 kambarių, aržuolo trenin
gas, furnasu apšildomas, gražioj 
vietoj, tik pusė bluko nuo karų li
nijos, taipgi ir lotas 20X125 šalę 
namo. 6222 S. Kildare avė.

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820

Phone Central 6260

•tonišką 
lar bus 
lietuvių muzikantų, bet ir Jefferso- 
io girių --- 1-**:- ...o.l —

į
"i bankai, juk leidžia kapitalą I .y.” 
apyvarton?

Žinoma. Stambiausios musų 
capitalo sumos yra įguldytos 
zalstybės ir pačių didžiųjų, biz
no metodosc konservatyvių 
atsargių) kompanijų ir 

aeracijų bondose. Toliaus, 
iname ytin dideles sumas 
norgičių. Bet morgičius 
kame tiktai pirmuosius, 
mtrųjų, nei taip vadinamų 
‘cbater* morgičių neimamu.

Dar vienas klausimas: kaip 
su direktoriais*?...

Daugelį musų banko direk- 
orių tamsta veikiausia pažįsti. 

Visi jie yra netik direktoriai, 
bet ir banko šerininkai. Jų 
turtas įguldytas banke. Natura- 
u, kad jei ne dėl ko kito, tai 
:au savo turto delei jie prižiū
ri ir rūpinasi atydžiai banko 
eikalais.

Kalbant apie kitus direkto
rius — štai p. Antonisen: jis 
uvęs vedėjas kredito skyriaus 

National City Bank of Chica- 
<o; štai Oto Beutler — advo
katas, finansierius, vienas 
stambiųjų musų banko šėrinin- 
kų; štai Frank M. Stresenreu- 
er — milionierius ir taipgi 
nus-ų banko direktorius, depo- 
zitorius ir vienas stambiųjų šė- 
rininkų.

Išrodo, kad tamstos turite 
nemažai svetimtaučių.

—Taip. Ir turiu pasakyti, 
kad mes darome plačias tran
sakcijas ir turime daug klijen- 
tų svetimtaučių, ir jų skaičius 
vis auga.

Paskutinis klausimas: ko 
'ietuviams labiausia reikalinga 
šiandie Chicagoj?

i ;s .Icffer.sono 
jų paukščių

; kitę būtinai
io pietų.

i >us apart

paukščių. Kam yra mielos 
.•r------- ■, sirios ir inalo-

atvy-

VYRA! norinti gero darbų ir ge
rų užmokesti atsišaukit šiandie. 
Patyrimas nereikalingas. Matvkit: 
MR. BARTKUS, 7 \V. Madison st. 
Hm. 502.j čiulbėsią!

nedėlioję po 12 vai.
Cin visko rasite, visko ———— ---------— 8——------ —

gervės pieno. Kviečia Help Wanted—Male-Female 
Northsidės Dr-jų Sąryšio Komitetas Darbininkų Reikia

GROSERNR
Geras biznis, pigi renda, prie 

pat dirbtuvių. Apsukrus žmogus nu
pirkęs šift) vietų padarys dtiug pi
nigų.

Lafayette 6036

PARDAVIMUI 4 fintų mūrinis 
namas, visi po 4 kambarius, mau
dynės, elektra ir visi parankumai, 
namas tik 9 metu senumo, randasi 
Brigbton parke, graži vieta. Kaina 
$15,500; jmokėti pagal sutarties.

Miscellaneous

kor- 
sko- 
ant 

per-
Nei

kad galėjus biznį varyti 
nėj skalėj; kad galėjus 
pirkti ir pigiau parduoti 
tam pasekmi ngiau konkuruoti 
su svetimtaučiais, vienybės rei
kalinga, kad galėjus turėti di
desnės įtakos pačiame miesto 
gyvenime — kaip kiti sako — 
politikoj; jei butų daugiau vie
nybės, pats Bridgeportas galė
tų pakilti. Ačiū vienybėj lai
mėtų netik biznieriai, netik pro
fesionalai, bet ir paprasti dar
bininkai: ir lengviau darbo bu
tų gauti ir geresnes vietas jie 
galėtų užimti. —Reporteris.

pigiau 
ir aciu

CU1SSIFIED APS?]
Announcementg 

Pranešimai

Chicagos Lietuvių Draugijos S. 
P. konstitucijos taisymo komisijos 
ir valdybos susirinkimas bus su- 
batoje, birželio 4 d., Liuosybes sve
tainėje, 1822 \Vaban.sia avė*, 3 v. po 
pietų. Pageidaujama, kad dalyvautų 
susirinkime D r. Montvldas, j. De
gutis, X. Saikus, K. Rugis, C. Kai
lis, J. Stungis, V. Pačkauskas, V. 
Briedis, I. Černauskas, J. Radži- 
šauskas. K. Ciuplevičius, .1. Daugi
nis ir J. Mickevičius

Kviečia pirmininkas.

J tunų Liet. Amerikoj Taut. Kliuhas.
Laikys mėnesinį susirinkimą penk

tadieny, birželio 3, 7:30 vai. vakare, 
Lietuvių Auditorium, 3133 S. Halsted 
St. Visi nariai malonėkite laiku pri- 
but, nes randas daug svarbiu dalykų 
aptarti. — Nut. ra5t. S. Kuneviče.

Draugija šv. Kazimiero Karalaičio 
rengia vakarienę, subatoj, 8 vai. vak., 
Birželio-June 4, Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. Vakarienė bus 
pagaminta gražiausia; muzika švel; 
niausią dėl šokimo, visi linksmai ga
lės praleisti laiką. Kviečia visus be 
skirtumo senus ir jaunus.

— Komitetas.

REIKALINGAS virėjas (moteris 
arba vyras) dirbti naktimis. 1947 So. 
Halsted St.

Furnished Rooms

BUCERNP.
Dar nėsat matę tokios geros bu- 

černės ir už pigių kainų. Lietuvoj 
mirė mano tėvas ir turiu skubiai 
išvažiuoti priimti žemę. Pasisku- 
binkit ateiti. Pirmas bus laimingas.

5097 ARCHER AVĖ.
Lafayette 6036

Me» tuos namus galime mainyti 
mažesnius ant didesnių, didesnius 
ant mažesnių, arba lotų, taipgi ir 
ant biznių.

Mes budavojam namus ir ant 
kontraktų. Jeigu neišsirenki iš mu
sų gatavų namų, tai mes pabuda- 
vosime pagal tamstų reikalavimų.

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

uŽKanSdinim^. Įvedam elektros dra- 
CU8, motorus, taisom elektros reik

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

Phone Victory 7452

RENDON furnišiuoti kambariai, 
pilnai ir gerai jrengti. 2246 West 
Grand Avė.

RENDAI 2 ruimai dėl vaikinų 
arba merginų, yra maudynę. Gali 
pasigaminti valgį arba mes paga
minsiu). 1' lubos, užpakalyj. 827 W. 
31 PI.

PARDAVIMUI 9 ruimai su fur- 
nišiais; 7 ruimai de) išrendnvoji- 
mo, visi furnišiai pirmos klesos 
apdčjime. Yra rankinis pianas, 
elektra varoma vietrola. Parduosiu 
viską, nes apleidžiu Chicagų. 1441 
W.* Adams st. Tel. Haymarket 1337

JOKANTAS BROS.
4138 Archer avė.
Tel. Lafayette 7674

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlaikom 
malevą, popierą, stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČJHNIS, Prez.

FURNlšIOTAS kambarys rendon 
prie .privatiškų žmonių, 2 fl. 2061 
N. I Loyne avė.Socialistu l’artiios Press nikni 

niko tikietus ualit nusipirkti Nau 
iienose. LSS kuonos tuojau paini ! huima .’) reniiai ruerginoiii.
vvks birželio ' 19. 1927.’ Riverview ,b,,ps s“ qS’
Parke, I ikieto kaina 30c.

PARDAVIMUI grosernė, ge
ra vieta; parduosiu pigiai,. Ren
da pigi; lysę duosiu ant kiek 
norėsit. Priežastį patirsit ant 
vietos.

4406 S. Wood st.

Personai
Almenu Ieško

KAS norit uždirbti pinigų, eikit . . .
t partnerius. Esu vienas, turiu 2 "•
.vučernes, vien iui sunku. Nemokai)- .. ----------
'j biznio išmokinsiu. Tel. Pullman 
1987. --------------

Situation Wanted
I >a rbo Ieško_____

IEŠKAU darbo prie namų ir 
vaiku pridabojimo arba už sargą. ; 
Dirbsiu pigiai. Ch. Petrosky, 1840 
N. Leavitt st. Brunswick 0466.

Help VVanted—Maie-Female
Darbininkų Reikia

REIKIA patyrusių paduškų ir už
dangalų siuvėjų prie rakandų, 2 
inkštas. 1243 S. Wabash avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA patyrusi mergina 
dirbti į Beauty Parlor; gera alga. 
Nancy Beauty Parlor, 3133 I 
Halsted St., 2 fl.

RUIMAS vendai merginom. Kani-
Gali

būti ir ženota pora. 4440 S. (’.ainp-
bill avė. ___________ j BARGENAS. Pardavimui’ bučernė,

r,... 4KTI^*, o. . : i grosernė, su namu. 5940 W. 63 PI.RAKANDAI. 3 kambarių, pilnas • f,.iežastis _ važiuoju Lietuvon.
įrengimas. Beveik nauji. Parduodu j
pigiai. Siman Bogacheff, 3159 So. '

SAUGIAUSIA VIETA PINIGAMS
Mes parduodam visokia kaina na

mus, lotus, farmas ir biznius po vi- 
>ų Ameriką. Kurie turite kų ant L 
mainymo, kreipkitės pas

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

KRAUTUVIŲ FIKČERIA) 
Grosemių, Bučer- 

^^Mynių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken-

• džių, Bekemių. Mu-
sų specialumas. Ge- 

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State St

iš-

1 RENDA1 Storas, 4 kambariai ir 
tiirkish bath; Storas su fikčeriais, 
tinkamas soft drinks arba kitokiam 
bizniui.

6 KAMBARIU Datas su maudy
ne, renda $22. MišČiukaitis, 3119 S.

į Morgan st. Tel. Boulevard 1601.

PARSIDUODA 2 krėslų barber- 
nė, vėliausios mados įrengimai. 
Pagyvenimui kambariai. Parduodu, 
nes apleidžiu miestą. 2025 W. Chi
cago avė.

Automobiles

PARDAVIMUI hosiery, hemstit- 
ching ir moterų rūbų siuvimo ša- 
pa. Daromas geras biznis. Prie
žastis pardavimo — liga. Rox 942, 
1739 S. Halsted st. Naujienos.

ĮSIGIJIMAS NAMO ĮSIUSTAS
Pabudavosini ant jūsų loto bun- 

ąalow, 2 flatų arba apartmentinį j 
Duosime dėl 15 metų morgičių be 

.nuošimčių per 3 metus. Del apsi
saugojimo pamatyk mano planus 
pirmiausiai. Geo. O. Hadvvick, kon
traktorius ir budavotojas. Phone 
Palisade 3163.

STOGDENGYSTE
Tusų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trekų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. {steigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo {staiga Chicagoj. Tik naty- 
rę unijos darbininkai samdomi.

J. J DUNNE ROOFING CO. 
3411-13 Ogden Avė..

Phone Lavvndale 0114

PARDAVIMUI pigiai 5 kambariu 
medinis namas, fumace šildomas, 2 
karų garadžius, 6220 S. Mayfield Av,, 
near 63rd St. Republic 10016.

ool Eitis & Sons, Ine.
Jobbers In

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

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

Tel. Cicero 130.

PARDUOSIU arba mainysiu j 
lotų automobilių, Buick 1925, sedan, 
5 sėdynių, labai geram padėjime, 
geresnė negi! nauja. 4102 Archer 
avė. Tel. Virginia 1088.

PARDAVIMUI 2 pasažierių Dodge 
cuope. Nebrangiai greitam parda
vimui. 6044 S. Peoria st.

Furniture & Fixtures

Real Estate For Sale
\ Namai-žemi Pardavimui

2 AUGŠTŲ mūrinis namas, 1Ž me
tų senumo, 1 krautuvė ir kambariai 
iš užpakalio, 6 kambarių flatas vir
šui. Krautuvė gera dėl saliuno, ga
ražas dėl 3 mašinų, kaina $9000.

6035 So. Racine Avė., 
netoli 63 St.

Tel. Wentworth 1791 f

EXTRA bargenas. Dviejų pagy
venimų naujas mūrinis namas, 5 ir 
5, 3 miegami. Pardavimui arba mai
nymui ant loto ar. fermos. Rako 
aptiekoj, 2346 West 69th St.

South Rakandai-IUisąi
PARDAVIMUI verdamas pečius, 

gasu ir anglimis kūrenamas, pilkai 
malevotas, library stalas ir taiprai- 
teris (typevvriter). Viską pigiai nu- 

------ į pirksit, 2 lubos, 3608 S. Union Avė,
REIKIA patyrusių moterų indų; 

plovėjų. 4169 So. Halsted St.

REIKIA moterų dėl sortavimo sku-1 
durų, 1820 W. 14 St.

PARDAVIMUI muro namas dviejų 
pagyvenimų, 6x6 kambarių, karštu 
vandeniu šildomas, 2 karu garažas, 
parduosiu pigiai, apleidžiu šią šalį; 
privedėjui komišinas. Atsišaukit pas 
savininkj.

3423 So. Leavitt St, 
Pirmos lubos

PARDUOSIU arba mainysiu nau
jų murini namą, Storas ir ant 2 hf- 
bų 6 kambariai, labai dideli ir pa
daryti pagal šių gadynę; garažas 2 
karams, mūrinis; galima .pirkti ar
ba mainyti, su štoru arba be što- 
ro j bungalow arba lotus. 

4102 Archer avė.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel. Lafayette on05—8700

Chicago

Elektros Kontratkorius 
{vedam _dratus j senus ir naujus na
mus.
ir

Musical Instruments
Murikos InstrumentaiIŠMOKINSIME mergaites visokio

mezgimo. Gera ateitis dėl tų kurios $800 VERTES gdojiklis piani 
norės mokintis. Marshall Field & Co. $95, benčius, rbleliai ir cablnet, 
230 So. Franklin St. 6186 So. Halsted St. 1 fl.

$800 VERTfiS gdojiklis pianas už 
ucuviun, ivicuai ix vubinet, 

6186 So. Halsted St. 1 fl.

PARSIDUODA 6 kambarių nauja 
mūrinė bungalow, Marquette Parko 
apieliųkėje, puikiai jrengta ir geroj 
vietoje. Del informacijų kreipkitės j 
Naujienas, klauskit J Šmotelis.

PARDAVIMUI 6 kambarių mū
rinis bu«galoY> 9 mėnesių senumo, 
kieto medžio užbaigimo, grįsti viš- 
kai, furnas šildomas, yra visi įren
gimai, $1000 jmokėti, nebrangiai. 
Savininkas apleidžia miestą. 6117 
S. Komensky avė.

Taisom. RADIO parduodam 
taisom. Geras patarnavimas ir 

nebrangiai.
Wallin & Cserep 

1435 W. 105th PI. 
Tel. Beverly 9794

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

KEIKIA moteries lengvam namų 
darbui, geri namai. 
Cortez st.

ESU priverstas parduoti savo gro- 
Zamd, 2903 jiklj pianą, su 90 rolelių ir benčiumi, 

už $65, cash $25 ir po $10 j mėnesį 
................   | 6512 So. Halsted St., 1 fl.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

2 FLATŲ medinis namas, 6-6 kam
barių, karštu vandeniu šildomas pir
mas flatas, antras flatas pečiumi, šil
domas, 2 karų garažas, rendos $80. 
Cementuotas skiepas. Savininkas, 
4808 Union Avė., Tel. Yards 2108.

PARDAVfMUI 160 akrų farma, 
100 akrų išdirbtos, yra karvių, ark
lių, kiaulių, javų, 7 kambarių namas 
ir daug budinkų, 2 mylios iki miesto, 
įmokėti $8000. John Salp, Daggett, 
Michigan.

WM. DAMBRAUSKAS
Lietuvių mufuotojas. Esu pasiren

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.
Te>. Boulevard 9336

ESU priverstas parduoti savo gro- 
iiklį pianą, su 90 rplelių ir ben- 

1 čiunii, už $65, cash $25 ir po $10REIKIA piekoriaus dėl kepimo čiumi, už $65. cash $25 ir po $1 
keksų, duonos ir bisketų. 125 So 13th i mėnesį. 651'2 S. Halsted st., 1 fl.
Avė., Maywood, III.

REIKIA mechanikų, mašinistų, 
i dirbtuves darbininku. klerku, 
knygvedžiu ir kitu, kurie nori dirb
ti 1 arba 2 valandas. 3 vakarus i 
savaite, dirbant sneciali darba. Ge
ra mokestis. Priduokit savo varda 
ii- ciclresn i Naui'ienns. 1730 South Halsted st. Box 941.

Business Chances
Pąr^a^111^ Bizni

EXTRA BARGENAS. Grosernė, 
didelis biznis, iš priežasties ligos mai
nysiu bile į ką: j lotą> automobilių, 
mažą namą. Veikit greit. \

2608 Weat 47 St.

PARDAVIMUI arba mainymui j 
lotų Ciceroj arba Bervyn 2 flatų na
mų. 6-6 kambarių, karštu vandeniu 
šildomas, aržuolo trimas, 2 boileriai, 
2 karų medinis garažas. Del infor
macijų šaukit Cicero 2133-R arba ma- 
tykit 1811 — 51 Avė., Cicero (agentų 
nereikia).

Financial
Finansai-Paskolos

PARDAVIMUI Dry Good Krautu
ves fixtures. Pigiai. Turiu parduoti

REIKIA mūrininkų prie naujo ir i trumpą laiką. 2000 — 14th Avenue, 
seno darbo, prie furnace, forge ša- ( Mayvvood, III. 
noj. American Stirel Pipe Work 
14 St. ir 48 Avė., Cicero. . PARDAVIMUI saldainių krautuvė. 

Kampas prie parko. Gera vieta.
1417 So. Union Avė.

SUTAUPYKIT PUSĘ
2 flatų mūrinis namas, 6-7 kamba- 

1-114, sun purlor, uždaromi porMni, UJf- 
navietėp, garu šildomas, 2 karų mū
rinis garažas, 30 pėdų lotas, gatvė ir 
elė cementuota ir apmokėta, 2 flatas 
iš re n d u o ta s ant lyso $80 j mėnesį. 
Savininkas apleido miestų, 1 flątas 
yra tuščias, randasi prie Moplewood 
Avė. % bloko nuo 63 St. $5500 ver
tės equity parduosim už $2950.

Ilelmlock 4701. Mr. Bray

Tiktai 3'/4% nuošimčių 
Be Komiso.........

tfes paskolinsime jums $100—$200 i) 
$800 dėl užsimokėjimo taksų, nuošim
čių už morgičius ar kitiems privati
niams reikalams. Pinigai paskolinami 

12 valandų.
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago A ve.
kampas Hermitage Avė.

Atdara vakarais iki 9 vai. apart se- 
rėdos ir patyčios.

PORUS Bros, skrybėlės, kepu
rės, Wilson Bros, marškiniai, kak
laraiščiai ir darbiniai rūbai.

Gerumas ir patarnavimas. 
BARNEY PETKAS 

Mens’ Furnishing 
4171 Archer avė.

S. E. cor. Richmond st.

Educational
Mokyklos

MOTERYS ir vyrai, iftmokit hnr- berystes. Mes niokinam dienomis ir 
vakarais, Atsišaukit arba rašykit:

International Barber Collcge 
651—672 W. Madison St. 

arba 109 S. Wells st.

IEŠKAU flat janitorinus, unijis- 
to, kuris norėtų užimti mano vie
tų. Gera*. pastovus ir pelningas 
darbas. V. P. 1623 S. Hamlin avė.

PARDAVIMUI Lunch Ruimis. Iš
dirbtas biznis. Parduodu, nes einu j 
kitų biznį. 1818 Canalport Avė.

PARDAVIMUI 3 flatų namas 
bizniavęs. Nęšlė yra priversta par
duoti. Savininkė, 506 W. Pcrshing 
Road.

NEROKUOJAM KOMIŠENO 
už’ antrus morgičius už $100, 
$200 arba $300.

PETRZ1LEK BROS.
1647 W. 47 Str.

MOKINAME
Anglų kalbos, lietuvių kalbos, arit
metikos, pilietybės, knygvedystės, 
stenografijos ir kitų mokslo Šakų. 
AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 

J. P. OLEKAS, Mokytojas
3106 S. Halsted St., Chicago, 111.


