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Lietuvoj karo teismas 
pasmerkė 15 asmenų ’ (
Sovietijoj 10 asmenų pas 

merkta sušaudyt
Maskva stato Lenkams aštrių 

reikalavimų dėl Voikovo 
nužudymo

Karo teismy veikimas 
Lietuvoj

Odesoj pasmerkta 10 
asmeny sušaudyt
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kiaciju£ and Atlantic Photo j

Amerikos delegacija, kuri dalyvavo tautų sąjungos sušauktoje nusiginklavimo konferencijoje 
Genevoj. Iš kairės į dešinę: legalis patarėjas R. A. Dulless, ąmbasadorius Šveicarijoje Hugh Gibson, 
vyriausias laivyno patarėjas adm. Hilary P. Jonės ir karo planų viršininkas adm. F. H. Schofield. 
Delegacija'sugryžo į Ameriką raportuoti prezidentui Coolidge apie konferencijos darbuotę.
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Telšiuos iš 15 kaltinamųjų 5 
buvo pasmerkti mirties baus
mei; kiti ilgiems metams ka
lėjimo

Kiti šeši nuteisti kalėti; visi 
buvo kaltinami dėl šnipavimo

MASKVA, birž. 13. — Iš še
šiolikos areštuotų Odesoj as
menų, kaltinamų kaip šnipų, 
dešimt pasmerkta sušaudyti* 
Likusieji šeši nuteisti įvairiems 
terminams kalėjimo.
Sovietų valdininkas užmuštas

Maskva, birž. 13. — Pra- 
1 stoty, netoli 

4) nuo Maskvos, tapęs nužudytas 
Vladimiras Ginsburgas, kitą 

prekybos 
atstovas Berlinė, o vėliau sc-

Kauno “Lietuvos žinios“ ge
gužės 28 dienos leidiny prane
ša :

Prie 8 pėstininkų pulko Tel
šiuose majorui Sabeckiui pir-' 
mininkaujant, karo teismo pa
smerkti mirti: 1) Greifenber- ................ ,
gienė, 2) stud. Kilikevičius An- neša, kad Bicos 
fanas, 3) Šleinys Stepas, 
šilas Jonas, 5) Kruškolė Cho- 
nė, bet, kaipo 
mirtis pakeistą

nepilnamečiui, kart buvęs sovietų 
kalėjimu iki

gyvas bus. 6) Abromsonaitė, vietų prekybos komisariato nu 
‘11/2 metų sunkiųjų darbų ka-'rys Maskvoj. Nužudymo smulk
Įėjimo, 7) Bobrauįkaitė — 5'menų dar trūksta.
m., 8) Kazlauskas — 3 m., 9) 
Krilovaitė — 8 m., 10) Stan- 
kaitė — 5 m., 11) Vainaitė 
—11/2 m., 12) Butkus — 5 m., 
13) Raseinių 8 klasės gimna
zistas Grigaitis — 15 m., 14) 
Gurvičas — iki gyvos galvos 
sunkiųjų darbų kalėjimo, 15) 
studentas Vilčinskas Antanas 
—15 metų.

Kaltinami buvo iš 51, 142, 
532 st. § 14 p. 8 karo lauko 
įstatymu.

Leista per 48 valandas pa
duoti pasigailėjimo prašymus.

Oficialus komunikatas pra
neša, kad jie buvo atiduoti ka
ro teismui už tai, kad šių me
tų gegužės mėn. 1 d. karo sto
viui esant bendrai veikdami 
pasipriešinę sargybai ir kurstę 
kareivius sukilti kartu su jais.

Į Kinus atvyko dar 1,150 
J. v. kareiviu

birž.: 
tran- 
šian- 
Šan-( 

1,153

ŠANCHAJUS, Kinai, 
13. — Jungtinių Valstijų 
sporto laivas Chaumont 
die atplaukė iš Manilos į 
chajų, atgabendamas dar
laivyno kareivių, dvidešimt 
penkis tankus ir aviacijos vie
netą.

Kinų nacionalistų lai
mėjimai Kiangsu 

provincijoj

Siūlo aeroplanų reisus 
namo per Atlantika

Prezidentas Coolidge iš 
' vyko vakacijoms

Maskva stato Lenkams j Didelė komunisty demon- Voikovo nužudymo 
aštrius reikalavimus stracija Londone . tardymas pabaigtas

Kaltina, kad Lenkai leidžią 
veikti krašte teroristams 
prieš sovietų atstovus

Mitingas, kuriame 
apie 10,000 žmonių, 
vo dėl nutraukimo 
su SSSR

dalyvavo 
protesta- 
santykių

Užmušėjus jaunam rusų mo- 
narchistui lemiama mirties 
bausmė

BERLINAS, birž. 13. — Su
žinoję, kad komandorius IV.- 
chard A. Byrd žada netrukus 
skristi iš New Yorko į Paryžių, 
Amerikos lakūnai Clarence 
Chamberlin ir Charles Levine 
iš Berlino pasiuntė jam kable- 
gramą proponuodami, 
Paryžiaus visi kartu 
atgal per Atlantiką 
Chamberlin ir Levine 
savo nedideliu Bellanca
planu “Columbia”, kuriuo jie 
nuskrido iš New Yorko į Vo
kietiją, o Byrd su savo kompa- 
naij skristų savo milžinišku 
Fokkero monoplanu “Ameri
ca”. Tai butų savo pušies lenk
tynės ir praktiškas bandymas, 
kuris turėtų parodyti, katro 
tipo aeroplanai yrc. geresni, ar 
su vienu motoru, ar su dau
giau jy-

Pakeliui į South Dakotos Black
Hills, sustos Hammonde,
Indiana.

kad iš 
skristų 
namo, 

skristų 
mono-

WASHINGTONAS, birž. 13. 
— Prezidentas Coolidge su 
žmona šį vakarą apleido Wash- 
ingtoną ir keliauja į Black 
Hills, vakarinėj/ South Bakotos 
daly, vasaros atostogoms pra
leisti.

Pakeliui prezidento trauki
nys sustos Hammonde, Ind., 
kame antradienį [šiandie] p. 
Coolidge dedikuos Wicker Me- 
morial parką, įsteigtą pasauli
niame kare žuvusių Amerikos 
kareivių atminimui.

Prancūzu komunistu riaii 
sės; 21 suimtas

Vokietija baigė griaut 
savo ryty fortus

MASKVA, birž. 13. — At
sakydamas į Lenkijos notą, 
kuria ji pareiškia apgailestavi- ‘ 

■mo dėl nuž.idymo Varšuvoje1 tėj Londono komunistai laikė 
sovietų ministerio Voikovo, so- < 
vietų užsienio reikalų komiša- Anglijos nutraukimą santykių 
ro pareigas einąs Maksimas su sovietų Rusija. Pasiklausyti 
Litvine-vas stato Lenkams kele- kalbėtojų, kurių tarpe buvo ir 
tą aštrių reikalavimų. Visų pir-‘žinomas parlamento narys 
minusiai Maskva reikalšuja, SaklatvaJą ir kurie kalbėjo per 
kad Lenkų vyriausybė imtųsi į dvi valandas, buvo susirinkus 
reikab’ngų priemonių padaryti,apie 10,000 žmonių minia, 
pilniausį atentato tardymą, su
sektų visą privedusį prie to 
sąmokslą ir aštriausiai nubaus
tų kaltininkus, y»x»tingai palį 
atentato Įvykintoją.

Ji reikalauja, kad tardyme 
butų leista dalyvauti Ulianovui, 
sovietų charge d’affairos Var
šuvoje, arba kurtam kitam so
vietų autorizuotam valdinin
kui.

Trečia, 
tų pėdų likviduoti

LONDONAS, birž. 13. —Va- 
kar garsioj Trafalgaro likšr-

VARŠUVA, Lenkija, birž. 
13. — Lenkų vyriausybė pabai
gė sovietų ministerio Voikovo 
nužudymo kvotą, ir jį nušovęs

BERLINAS, birž. 13. — Vo
kietijos užsienio reikalų depar
tamentas šiandie pranešė diplo
matiniams Anglijos, Francijos, 
Italijos ir Belgijos atstovams, 
ffad tvirtovių rytinėj Vokieti
jos sienoj griovimo darbas ta
pęs jau visai pabaigtai, ei
nant šių metų sausio 31 diena 
padarytu Paryžiuje sutarimu.

PARYŽIUS, birž. 13. — St. 
Etienne vakar įvyko komunis
tų riaušes, dėl, kurių dvidešimt 
vienas riaušininkų buvo areš
tuotas. Keletas riaušininkų if 
penki policininkai buvo sužeis
ti.

Komunistai bandė suardyti 
viešą mitingą, kuriame kalbėjo 
viešųjų darbų ministeris Andre 
Tdrdieu, ir dėl to įvyko susi
kirtimas su policija.

didelį mitingą protestui prieš liannas rusų monarchistąs Bo- 
* ris Kovceda [ar Koverda ?] 
tuojau bus atiduotas specia
liam teismui. Bendrai manoma, 
kad Kovceda bus pasmerktas 
mirti.

Minioj maišėsi gausiai polici
jos, atsiųstos tvarkos žiūrėti, 
tečiau jokių neramumų neįvy
ko. Neramumų mažne išpro
vokavo keletas uniformuotų 
laivyno kareivių, kurie, vienam 
kalbėtojų kalbant, ėmė šaukti: 
“God save the king!
saugok karalių), bet jie tuojau 
buvo policijos pašalinti.

(I>ieve,

Prasidėjo T. Sąjungos 
tarybos sesija 

■ t

• GENEVA,
13.
riasdešimt penkta Tautų Są
jungos tarybos sesija.

. *

/Šveicarija,
Šiandie atsidarė

birž.
ketu-

Francijos rojalistų va
das paimtas j kalėjimu

Šeši asmenys prigėrė 
; valčiai apvirtus

FOREST LAKE, Minn., birž. 
13. — Forest ežere, netoli nuo 
čia, prigėrė šeši asmenys, ap
virtus jų valčiai. Viso valty 
buvo astuoni asipenys, bet du 
jų pavyko išgelbėti. Prigėrė 
Haakon Eliasen ir du jo vaikai 
ir Hjalmar Hansen su žmona 
ir dukterim, visi iš St. 
Veltis apvirto vaikams 
dant pasikeisti sėdimomis 
tomis.

PARYŽIUS, birž. 18. - Fran
euzų rojalistų vadas Leon Ban
dėt, laikraščio L’Action Fran- 
caise redaktorius, kurs per 
tris dienas buvo užsibarikada
vęs redakcijos kambariuose, 
šį rytą pagaliau pasidavė poli
cijai ir tapo nugabentas i ka
lėjimą.

Prieš tai betgi buvo vėl stip
inų susirėmimų tarp rojalistų, 
gynusių Daudetą, 
Susikirtime nemaža 
žeistų, tarp jų 
šininkas. Keli 
areštuoti.

Daudet yra
kiems mėnesiams kalėjimo už 
valstybės įžeidimą.

Paul 
ban- 
vie-

ir policijoj, 
buvo su- 

ir policijos vir- 
rojalistai buvo Lindberffho oro pašto 

ženklaiAmerikos laikraštinin
kų suvažiavimasLenkija turinti ant 

terpristų 
veikimas 
, sovietų 

sąjungą ir jos atstovus, ir vi
sus tokių organizacijų narius ir 

i teroristus išvytų lau- 
i kan iš Lenkijos.

Notoj sovietai pareiškia dė
kingumo už draugingą Lenkų 
vyriausybės ir žmonių užuojau- 

Kinu vadis, atsisako priimti Lenkų
įsiūlomą Voikovo našlei atlygi

nimą.
Sovietai nurodo, kad, 

rint nuolatinių įspėjimų, Len
kija vis tik n opa vartojus reika
lingų priemonių sovietų atsto
vams apsaugoti. Nors Lenkų 
vyriausybė tvirtinanti, kad ji 
niekados neleidus teroristų or
ganizacijoms veikti, sovietų 
vyriausybė turinti Ir pateik
sianti faktų, kurie parodą vi
sai ką kitą.

LONDONAS, birž. 13. —Ex- organizacijas, kurių 
change Telegraph pranešimas ?S4S ~atkreiptas prieš 

, iŠ Šanchajaus sako, kad genc-,r-
šį spiendimą karo apygar-įrojo £,jan nuosaikiųjų}8

nacionalistų vado, kariuomenė .atskirusdos viršininkas pristatė Krašto 
apsaugos ministerio nuožiūrai, 
kuris einant Karo Teismo įsta
tų § 11 Kilikevičiui 
Šleiniui Stepui, 
Greifenbergerienei 
špolui Chonui 
Maušai sumažino 
15 metų sunkiųjų 
jimo, o Vilčinskui 
Grigaičiui Jonui iki 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

Malonės prašymuose nesmer
ktieji, tarp kitko, nurodo, kad 
nusikaltimus papildę dėl savo 
neprityrimo gyvenime, nepaži
nimo jo ir menko išsilavinimo.

Albinui, 
Šilui Jonui, 
Zlatai, Kru- 
ir Gurvičiui 
bausmę iki 
darbų kalė- 
Antanui ir 

10 metų

paėmus Haičau 
miestus^

Maršalas Cang 
riausias šiaurės 
svarbiausią savo
traukiąs į Mandžuriją.

provincijoj 
ir Skijang)

Tsolinas, vy-

armiją ati

Tarptautinė muzikos 
meno paroda

Vokiečių užsienio min>steris 
smerkia džiazą ir kitas sak
sofonų kakofonijas

Sugavo Filipinų maišti
ninkų vadą

FRANKFURTAS TIES MAI
NU, Vokietija, birž. 12. — 
Trys žymiausių Europos vais- 

itybininkų, Vokietijos užsienio 
_____ _ _ t ministeris Strescmannas, Fran-

MANILA, Filipinai, birž. 13. cijos švietimo ministeris Her-
— Camarines Sur provincijoj riot ir Belgijos užsienio minis- 
tapo galų gale suimtas Ui u re- teris Emil Vandervclde šuva- 
no Soler, pagarsėjęs filipinie- žiavo čia tarptautinei “muzi- 
čių maištininkų vadas. Jis jau kos tautų gyvenime’’ parodai 
ketvirti metai kaip buvo gau- atidaryti.
(lomas. | Atidarydamas parodą, kurioj

yra reprezentuojamas septy
niolikos kraštų muzikos menas,
Dr. Stresemannas savo kalboj Šanchajuje turi didelių preky- 
smerkė džiazą ir “kitas stikso-.bos įstaigų dr milžiniškų ne- 
foniškas kakofonijas” ir išiviš- krutamųjų nuosavybių. Girdėt, 
kė pageidavimo,

Gaisras rezorto miestely
NIAGARA, FALLS, N. Y., 

birž. 13. —Mcott rezorto mie
stely ties Ontario ežeru gaisras 
sunaikino visą bloką vasarinių
viešbučių ir mažų vasarnamių, gimtų dvasiškumas muzikoj. 
Nuostoliai siekia per 80,(X)0 
dolerių.

nežlu-

Jėzuitai uždarė savo 
laikrašti Šanchajuj

ŠANCHAJUS, Kinai, birž. 
13. — Ėjęs čia per daugiau 
kaip trisdešimt metų franeuzų 
laikraštis L’Echo de Chine 
(Kinų Aidas), tapo sustabdytas 
ir daugiau nebeeis. Laikrašti 
leido franeuzų jėzuitai, kurie

Ragina franeuzus boi- 
kotuot Amerikos 

lakūnus
Smerkia gausų skelbimų laik

raščiuose Žinių apie piktada
rybes \

nuteistas pen-

PARYŽIUS, Francija, 
18.—Paryžiaus laikraščio 
korespondentas ragina franeu
zus boikotuoti perskridusius 
per Atlantiką Amerikos avia
torius Chamberliną ir Levine, 
kai jie atvyks į Paryžių, o tai 
dėl to, kad tie aviatoriai ir 
Amerikos ambasada Berline vi
sur jgnoravę franeuzus, kur tik 
kas buvę lakūnų garbei rengia
ma. ' ,

biri.
Midi

Chamberlinas, Levine ir 
Amerikos ambasados valdinin
kai, sako Midi korespondentas, 
visą laiką sistematiškai šalinę 
franeuzų žurnalistus ir valdi
ninkus iš visų socialinių ir ’ 
politiniuv manifestacijų “Co
lumbia” lakūnams pagerbti.

*QRH

būvu

Chicagai ir apiėlinkei federa
linis oro biuras Šiai dienai pi a- 
našauia:

Dalinai apsiniaukę; vėsu; 
stiprokas žiemių ir žiemių ry
tų vėjas.

Vakar, temperatūros
kad vėl at- kad laikraščio leidimas paliauta tarp 57° ir 61° F.

franeuzų katalikų bažnyčios šiandie saulė teka 5:14, lei- 
Paroda trauksis iki rugpiu- vyriausybės Paryžiuje įsaky- džiasi 8:26. Mėnuo leidžiasi 

čio mėnesio pabaigos. m u.

bažnyčios
Paryžiuje įsaky- džiasi 8:26. 

> 5:26 ryto.
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OMAHA, Neb., birž. 13. -- 
šiandie čia prasidėjo Amerikos 
laikraščių leidėjų ir redaktorių 
National Editorial Asociacijos 
konvenciir.

Anksčiau atvykę žymus laik
raštininkai vakar vietos bažny
čiose iš sakyklų laikė kaitas. 
Asociacijos pirmininkas Her- 
man Roe, kalbėdamas kongre- 
gacionalistų bažnyčioj, aštriai 
kritikavo Amerikos laikraščius, 
kad jie didžiulę sąvo lapų dalį 
pašvenčia sensacingoms ži
nioms apie įvairias piktadary
bes, sakydamas, kad skelbimas 
tokių žinių gimdąs daugiau 
piktadarybių.

Iš Jolieto pabėgo 5 kali
niai; 2 pašauti

JOLIET, III., birž. 18. — Iš 
kauntės baudžiamojo kalėjimo 
šiandie buvo ištrukę penki nu
sikaltėliai, už žmogžudybes pa
smerkti mirties bausmei, bet 
tik vienam jų pasisekė pabėg
ti, kiti keturi buvo veikiai su
imti. Gaudant, ,du jų buvo pcv- 
šauti. /

Ištrukę buvo Charles Dus- 
chowski, Walter Stalesky, 
Oharles Shader, Gregorio Riz- 
zo ir Roberto Torrez. Shader 
sugebėjo pabėgti ir jo ieškoma.

-

MIRDAMA UŽRAŠĖ
KATĖMS $7,000

birž. 13. 
moteriškė,

LINDLEY, N. H 
— čia mirė viena 
Emma Bennett’ienė, našlė. Kai 
buvo atidarytas jos testamen
tas, pasirodė, kad savo aštuc-

WASHINGT()NA§, birž. 13. 
—Pašto departamentas išleido 
specialinių Lindbergho oro pa- 

SAVO^to ženklų, kurių pirma kopija, 
gražiai aptaisyta, buvo jau 
generalinio pašto vir-, 
šininko New įteikta pačiam la
kūnui pulk. Lindberghui.

CALLAVVAY, Neb., birž. 13.
nioips katėms ji užrašė 7,003 — Mirtinai pašovęs savo žmo- 
dolerių, o dešimčiai savo gimi-iną, nusižudė vietos pilietis Am- 
nių paliko tik 4,450 dolerių. ber Wind.

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS -

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

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentą® Lietuvoj — 
Lietuvos Koperaėijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas jęina j patarnavimą.

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

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

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

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUCIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČ1O APTIEKA. 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2316 West GOth Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicajro, 111

■■



N USTOKIT mainę vienus * 
cigaretus į kitus. Atsigry- 
žkite prie Helmarų ... Kara
lienės Žymiausių Cigaretų. 
Kaip tik sykį dasilytėsite jų 
savo lupomis jus suprasite 
kiek jus esate nustoję sma
gumo \ gyvenime. Tūkstan
čiai vyrų grįžta prie Helmarų 
kasdien.

Kada 
nors jus irgi atsigrįiite prie 

Helmarų 

Šiandie 
turėtų būti tas laikas

XXXXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXX

Peoples Furniture Co.
Išdirbėjai Dailiausių Seklyčioms Setų, Taipgi savo 

setų dirbtuvėje darome ir ant užsakymų.

>4

Šiuose didžiausiose Lietuvių Krautuvėse Chicagoje, Visuomet rasite 
trinkimą naujausių ma<Ių4 geresnio padarymo, Pian 
idų, Kaurų, Pečių ir visų kitų namams reikmenų 
nesnę kainą. — Su pilnai patenkinančiu patamąvin 

Leng vus mėnesiniai išmokėjimai

J’w.rruRE ro"k *
1177-83 Archer Avė., 
Lafayette 3171 
M. KEZES, Vedėjas

1922-32 So. Halsted St.
Canal 6982

J. NAKROŠIS, Vedėjas

*M h

g ____  J Mxxxxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sveikatos Dalykai
Dvokiantis kvapas

Hašo Dr. A. Montvidas.
Kaip gražiai žmogus neišro- 

(Jyty, kaip dailiai jis nesipuoš
tų, jis darosi nepakenčiamas, 
jeigu iš jo burnos ar nosies 
eina dvokiantis kvapas. Ne tik 
arti jo stovėti nesmagu, o ir 
kaniabrio oras, kuriame jis gy
vena, darosi šlykštus. —

Iš ko dvokiantis kvapas pa
eina ir ar galima jo nusikra
tyti?

Pradėsime analizuoti iš eilės.
Retuose atsitikimuose kva

pas dvokia, dėl chroninio nosies, 
plėves uždegimo. Jei plėvė vys
ta arba mažėja, tuomet kvapas 
tiesiog biaurus. šita liga gy
dymui retai tepasiduoda, vie
nok plaujant nosies skyles au- 
tiseptišku skiediniu nors sykį 
dienoj biaurus kvapas darosi 
pakenčiamu.

lankiausiai dvokiantis kva
pas atsiranda delei burnos ne
švarumo ir dantų išgedimo. To
dėl dantis reikia šepetuku ir tin
kamais milteliais valyti kas 
diena ryte ir vakare. Miltelių 
ir košių dantų valymui yra 
visokių. Kurie geriau tinka, 
tuos reikia vartoti. Vienuose 
yra daugiau muilo, kituose ma
žiau, visi kiti skirtingumai ne
turi svarbos. Tarpdančius rei
kia iškrapštinėti, kad maisto 
šmoteliai juose neputų. Jei 
dantys iškiurę, reikia kreiptis 
i dentistų, pav. Dr. Kliaugų ar 
kitą. Jei sniegenos apie dan
tis išparpusios ir skaudžios, 
reikia jas tepti iodo skiediniu 
kas diena ar kas antra bent 
per porų savaičių. Arba gali
ma bandyti burną plauti skie
diniu iš vienos aleoholio dalies 
ir penkių dalių vandens. Plovi
mas burnos antiseptiškais skie
diniais irgi gelbsti, tik reikia 
perplauti pabaigoj alkaliniu 
skiediniu. Vartojant peroksidą 
burnos plovimui irgi reikia už
baigti* alkaliniu skiediniu.

J tonsilų plyšius gali patekti 
maisto dalelės ir puti arba ga
li rastis juose pūlių, kas irgi 
padaro dvokiantį kvapą. v Čia 
jau tik gydytojas gali pasaky
ti, ar pagelbės kokiu budu ar 
reikės tonsilus išimti.

Nosies užpakalio ir gerklės 
chroninis uždegimas irsi daro 
dvokiantį kvapų. Prisieina už
degtas dalis plauti valančiąis 
skiediniąis ir kitaip gydyti, kam 
reikalinga daug kantrumo ir 
koperavimo su ligoniu, nes ne
greitai taisosi.

Plaučių ir bronchų ligos ga
li daryti kvapą dvokiančiu, 
tuomet reikia vartoti kvepian
čius antiseptikus (alsavimui 
sykį ar du dienoj.

Maisto nevirškinimas ir vi
durių kietėjimas kartais yra 
dvokiančio kvapo priežastis. Ši
luos keblumus priprastai nesun
ku prašalinti. '

Vadinasi, priežasčių yra ne
daug ir visos jos lengvai suran
damos. Netoli visos lengvai pra
šalinamos. Todėl žmogui su 
dvokiančiu kvapu neturėtų bū
ti vietos Chicagoj, nes čia oras 
ir šiaip nevisuomet kvėpia, o 
kas bus, kada žmonės ims da 
j j teršti...

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu

COLUMBUS
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riui, tiktai staterooms

NORTH GERMAN

100 N. LaSalle St., Chicago, III 
arba pri« vietinių agentų

PARODYKITE ŠĮ AfHtAfe 
S1NIMA JUSU

i laivakorčių agentui
ir jis Tamstai pasakys 

Į kaip reikia keliauti į, S* 
I nąją TCrynę už pigiausią , I kainą su visais patogu- 
I mats, geru maistu ir g©- J 
1 riausiais
ii kūmais.
I tą galima padaryti aut
II milžiniškų, greitųjų laivų, 
įl kaip tai: MaJestic, dili džiausiu laivas pasauly, 
llOlympfc, Homcric, Bei-

kelionės parąn- 
Jisai žino kaip

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heatjng

Kaipo lietuvis, lietuviams visados

4604 So. Paulina SI, Chicago, III

f

Dabokit Rytojaus 
NAUJIENAS

YftUITEYD
Night and Moming to Ictecp 
thcm Clean, Clear apd Healthy 

Write for prse “Bye Care” 
<nr ”By« Beauty” Book

MvriM C«4 !L 9 B. Okio 9t.,CHn<o

Tilps dėl jūsų daug 
žingeidžių žinių

Prašalina Niežtėjimų
Nicžtanti ir deganti oda netik er
zina, bet gali būti ženklu bloges
nės ligos. Saugumo dėlei geriau
sia vartoti Severa’s Bsko. šis vė
sinantis, raminantis tepalas pra
šalina niežtėjimą ir degimą grei
tai ir odą padaro švaria, aiškia. 
Su pirmu ženklu odos uždegimo 
tuoj tepk Severa’s Esko.
Pasipirkita iš. aptiekus. Odos ligą 
prašalink iš sykio.

W. F. SEVERĄ CO.
Cedar Rapids, Iowa

Vilniaus Kraštą
Siunčiami per Naujienas pašto perlaidomis 
kablegramomis greičiausia nueina.

Visi pinigai siunčiami per Naujienas Len
kijon yra, išmokami Amerikos doleriais. Pašto 
perlaidomis pinigai ntieina j 14 
legraipu — 
nuoja $1.00.

15 dienų; kab
3 dienas. Telegramas kai

Norėdami pasiųsti pinigus Lenkijon, Lietu
von ar Rusijon, visados kreipkitės j Naujienas

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

Pikniku Piknikas
NAUJIENŲ
Pavasarinis Piknikas

LEDELIO J

Chernausko Darže
JUSTICE PARK, ILL

■ —-....................... '.‘■U '•» '» ' >

Pradžia 10 vai. ryto. Įžanga asmeniui 50c

WENNERSTENS
~Uohetnian Cppo

TIKRI APYNIAI
TURTINGAME SALYKLE

PROCESAS iškelia

turtingo Si

BUDRIKO NAUJA 
KRAUTUVĖ

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

JOS. F. BUDRIU
3417-21 So. Halsted St, 

Tel. Boulevard 4705 
Chicago, III.

VI. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS
Vestuvių, Gru- A 
pių ir Šeimynų 
Musų Speciali- 

škumas.
2315 South įg% Ej* W
Halsted St. £

Tel. Yards 1546 T", J&iA
Res. Tel. V t 1

Beverly 2300

I
 NAUJOS KNYGOS

GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE
VIRCJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ...................................... $2.50

1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro ........... $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 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 

'Ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paštas.

KAUNO ALBUMAS ................................... — 50c

Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRfiVfiS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ........„.............. $7.00

LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ............ ....................  ......... 50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS .............................................................. 55c

Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

VIENYBĖ193 Grand Street ' Brooklyn, N. Y.

MUSŲ POLICIJOS VEIKLU
MAS.

Kapnjys (policijos nuova
doj. Ponas viršininke. Atėjau 
tamstai pranešti, kad suradau 
po priegalviu vakar dingusi 
laikrodėlį. , \

Viršininkas. Per vėlu, mano 
mielas. Mes jau paėmėm vagi.

RYTOJ!
Žiūrėk atidarymo 

skelbimą

Į šį pikniką suvažiuos visi Chicagps ir 
apielinkės miestelių lietuviai. Programas bus 
įvairus, turiningas ir gražus. Bus pagaminta 
valgiai puikiausi, gėrimai gardžiausi. K. Po- 
ciaus muzika šauniausi, čia busite visi sve
tingai priimti. Atsilankykit!

Širdingai kviečia,
Naujienų Pikniko Rengimo Komisija.

SERGANTI ŽMONES!
Dr. Ross patarimas yra 

dykai dcl jūsų
Jus esate kviečiamas pasinaudoti 
iš tos progos. Per daugelį metų. 
Dr. Ross yra pasekmingai išgydęs 
Chroniškos. Nervų, Kraujo, Odos, 
Inkstų, Pūslės ir Visas šlapumo 
Ligas. Del gydymo tų ligų Dr. 
Ross vartoja geriausius Amerikos 
ir Europos metodus. Jo atpigin
tos kainos už medikolj patarnavi- 
>nn yra Per Pusę no,-u paprastai.

IN-MO-KAY
tHERAPY Z;|W

apsaugoja nuo pirm- 
laikinio pasenimo, 
sugrąžina jaunystės ' 
vikrumą ir prailgina \ 
kiekvienam paupin- 
gą gyvenimą'. Jos 
sustiprinina Vikru- 
mą ir priduoda vy- .... 
riškumą silpniems specialistas 
vyrams. Grynas kraujas ir stip
rus nervai yra svarbus faktoriai 
dėl sveikatos, Atsišaukit šiandien. 
Vi&ų ligų paslaptys niekam neiš
duodamos.
Vyrų priėmimo kambarys 506 — 
Moterų priėmimo kambarys 508.

DR. B. M. ROSS .
35 South Dearborn St., 
Kampas Monroe Street, Chicago, 

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

Siuskit pinigus per 
"■ AC.CENAS
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Indiana Harbor, Ind.
Coclidge ir Dawes ppsilinkynias

Pas mus pradėjo lankytis žy
miausi šios šalies asmenys. Ke
letą dienų atgal Čia lankėsi J. 
Valstijų vice-prezidentas Char
les Da\ves, o šiandie sulauksime 
ir patj prezidentų Calvin Cooli-

Ohio traukiniu kaip 3 vai. po 
piet. Jį stoty pasitiks visa 
miesto valdyba. Iš čia prezi
dentas automobiliu važiuos- į 
llammond, kur jis dalyvaus iš
kilmėse ir laikys prakalbą ati
darant ten didelį parkų.

—Korespondentas.

Brooklyn, N. Y
Vice prezidentas Da\ves lan

kėsi čia birželio 10 dieną atida
ryti Indiana Harbor naujų di
delę prieplauką. Tą prieplaukų 
pasistatė viena cmecnto kom
panija, kad jai patogiau ir pi
giau butų gabenti vandeniu ce
mentų. Bet tąja prieplauka 
galės naudotis ir kitos vietos 
pramonės įstaigos. Todėl tiki
masi, kad ši prieplauka prisi
dės prie ugdinimo ir šiaip spar
čiai augančio šio pramoningo 
ineisto. O ir dirbtuvėms bus 
lengviau gauti žaliųjų medžia
gų (rudą, nes čia daugiausia 
yra geležies liejiklos) ir išga
benti savo išdirbinius, nes kaip 
žinia, gabenimas vandeniu 
pigiausias transportai-i jos 
das. |O ikišiol tuo patogiu 
liu sunku buvo naudotis,
nebuvo čia tinkamos prieplau
kos laivams sustoti, iškrauti at
vežtas prekes ir prisikrauti iš
vežamas prekes.

Karščiai. Lucky Lindy. 
Artistų apsilankymas.

yra
bu

nes

zidentas Coolidge. Atvažiuoja 
jis iš Washington Baltimore &

u2-
gy- 
kas
pa-

Netikėtas karštis, kuris 
klupo brooklyniečius, visus 
vus žmones varo j vandenį, 
tik laiką pagauna drožia į 
jurj, o kurie tos progos neturi,
tie tik vaikšto ir dūsauja. Lai
mingiausi iš visų, turbut, keli 
musų kriaučiai-bedarbiai, jiems, 
mat, nors čielą dienų vandeny 
tupėk.*

'l ik naujienietis Linkus, jau
nų vyrų-atletų patronas, tas 
tik šypsosi ir rankas trina, nes 
jis turi šaltakošės puikių užei
gų, lai jam tiek ir rūpesčio, kad 
‘Litbuanian baluty” store ne- 
pristygtų.

ant visų lupų ir ant visų stul
pų visur tik mirga ir skamba 
“lucky Lindy” vardas. Puošia
mos šiam drąsiam lakūnui pui
kios sutiktuvės. Žiūrint į tas 
iškilmes, ne vienam lietuviui 
užeina noras orlaiviu į savo

t tautiečius išgarsinti.
Buvo BjaLravičiaus-Vanagai

čio koncertas. Programa vi
sus sužavėjo, labai visiems pa
tiko ir chicagietis pianistas Jo- 
zavitas. Šeštadieny, 18 d. bir
želio, Transfiguration Hali vai
dins- art. St. Pilka. Žmonių vai
dinime atrodo bus daug, nes vi- 
si(s labai įdomauja toji “dzim- 
dzi-drimdziška” komedija “Že
mės Bojus,” o be to art. St. 
Pilkos vardas iš jo darbų Chi- 
cagoje pas mus jau gerai yra 
pagarsėjęs. Art. St. Pilkos vai
dinimą ruošia Operetės choras, 
tai jau iš anksto galima tikė
lis gerų pasekmių, o pats art. 
St. Pilka porų syk pernai lan
kydamas Brooklynų visiems la
bili patiko. Brookly n iečiai tik
rai gailisi, kad negali kurio 
nors iš tų gabių artistų pas sa
ve užlaikyti.

šiam kartui užteks, kitą kar- 
daugiau naujienų paoprysiu.

—K Kaučiukas.

liejęs, medinius namus nunešė, 
o atstlugęs vanduo paliko sto- Rugštumai Viduriuose

tlĮ

Hardburly, Ky.
šiandie, birželio 7 d., gavau 

gegužės 31 d. Naujienas, nes 
šiandie nuo gegužės 29 d. pir
mų kartų atėjo traukinys j 
Hardburly, Ky. Tas susitruk- 
dimas susisiekimo buvo iš prie
žasties didelio potvinio, — rei
kėjo tikros Nojaus arko^ kad 
išsigelbėti nuo vandens.

Angliakasiai dar ir dabar ne
dirba. Viskas autojo, nė elek
tros nebuvo visų pereitų savai
tę. Musų gi didmiesčio (Hard
burly turi 1,000 gyventojų) Ha- 
zard geležinį tiltą vanduo nu-

Potvinis prasidėjo geg. 29 d. 
naktį. Žaibai šviestė per vi
są naktį, buvo baisiausia per 
kunija, o lietus pylė kaip iš 
viedro. Jokios’ audros nebuvo, 
apie kurią rašo amerikiečių 
laikraščiai.

Daugiausia nukentėjo L. S. 
N. geležinkelis, kuris turės pa
nešti milžiniškus nuostolius. 
Vanduo išplovė ar akmenimis: 
ir purvu užnešė bėgius, o ne
toli Hardburly geležinkelio til
tas nors ir atlaikė, bet visgi ' 
tapo pajudintas iš pamatų, pa- 
kripo, taip kad ir dabar tik i 
garvežis su keliais vagonais 
pamaži pereina, bet anglių va-, 
gonų neleidžia, delei jų dide
lio sunkumo.

Visą pereitą savaitę mes bu
vom tamsoj ir be susisįekimo j 
su kitais miestais. Tik aero- daug malonesnis vartoti negu 
])lanas buvo atskridęs ir nume- soda. Būtinai reikalaukit “Phil- 
tė paštą. Ir man atnešė birž. | hps”. Dvidešinltis penki ir pen- 
1 d Naujienas. _ W. C. kiasdešimtis centų buteliukas,

bile kokioje aptiekoje. “Milk of' 
Magnesia” yra U. S. Užregis- j 
iruota Trade Mark per The 
Charles H. Phillips Chemical Co. 
ir jo pirmtakuno Charles H. 
Phillins nuo 1875.

South Haven’s auksinės
pakrantės

nuo 
randasi 

miestelis,

kraštų nuskristi, kad save ir nešė, o ir visų miestą buvo už-

Antra “NAUJIENŲ” Exkursija

LIETUVON
Liepos 19 d., 1927

Iš New Yorko-KJaipėdon,-be persėdimo

m ■uiiiiUtjII_____ u 'ly v W

L »w .

Baltic American laivu LITUANIA

NAUJIENOS
4 1739 S. Halsted St.

ii

Ši ekskursija pasižymės nepaprastomis ypatybėmis: 1. Ji 
plauks iš Nevv Yorko Klaipėdai! be persėdimo, 2, Duos geriausį 
patarnavimą, valgį, refrešmentus ir užlaikymą, 3. Specialė 
atida lietuviams; lietuviški šokiai ir muzika, 4. Puikiausi vaiz
dai plaukiant Baltiko jūrėmis.

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

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

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

Skersai Michigan ežero 
Chicagos rytų pusėje 
South Haven, Mich. 
kuris sulig chicagiečių biznie
rių ir industrijalių pranašų bu
siąs Chicagos Riviera.

South Haven yra -apgobtas 
puikiomis- apielinkėmis ir gam
tos patogumai: 
save žmones 
kių pakrančių 
ir šešių mylių 
ežero kranto 
mis smiltymis.

šilą puiki vieta sumanyta 
padaryti Chicagos žaismaviete. 
Pradėtas didelis “boom”. Į šią 
vietą, kaip kaikurie tėmytojai 
sako, tapo atkreiptos akys vi
sos šalies. Kaikurie mano, jog 
tai bus tiek jau garsi vieta, 
kaip Californijos ir Floridos 
centraliniai resortai. Bet South 
Haven nesiremia ant real este
te ekspertų, 
gabių pardavėjų 
kitose vietose, 
žmones pati

Nepertoli
Kelionė iš 

tik keturias 
biliu, laivu ar traukiniu. Lai
vu plaukiant iš Chicagos yra 
tik 75 mylios; gelžkeliu, kuris 
eina pakraščiais ežero yra 115 
myliu. Taipgi yra labai pato- 
įjus važiavimas automobiliu 
garsiuoju M-ll keliu. Iželei 
puikių vietų ir patogaus susi
siekimo,' South Haven gyvento
jų skaičius vasaros metu pa
sidaugina keliolika kartų.

Kelionė yra puiki ir pilna 
dailiausių vaizdų. Keikia pasu- 

i kyti, kad gamta tverdama 
i Michigan Ežero pakraščius ne
skubėjo apnovanoti puikiomis 
scenerijomis ir vaizdais. Bet 
South Haven savo gražumu 
pralenkia visas vietas: čia vin
giuotas minkštučių smilčių pa- 
kraštis, kur net žvyro badan
čio kojas nematyt, čia augštas 
krantas apaugęs puikiais me
džiais; čia tyras švelnus dvel
kimas gaivina žmogų kaip ro
jaus balsamas.

Pavėsio keliai ir gyventojai
Tenai yra- mylių mylios me

džiais apaugusių kelių jodinė
jimui arkliais. Yra vietų, kur 
pigiomis kainomis galima pasi
samdyti arklius keletai valan
dų ar visai dienAi ir puikiose 
giriose praleisti dienos karš
čius.

čia yra vartai į okeaną dėl 
industrijos ir komercijos, ir 
vasarinis rojus dėl vakacijų 
praleidimo ir žuvininkų. Mies
telyje ir prie resortų yra dai
lus /Viešbučiai; žmonių vasaros 
metu suvažiuoja po kėlės de
šimtis tūkstančių.

South Haven ateitis.

kas vilioja į 
Jis guli prie pu i

Juodosios upės, 
ilgio Michigan

subdivaiderių ir 
kaip daroma 

į čia traukia 
grožė ir gamta.

nuo Chicagos. « n
Chicagos užin\a 
valandas automo-

Paskutiniu laiku į South Ha- 
ven pradėjo plaukti žmonės iš 

'visų kraštų. Eina labai didelis 
(judėjimas, žemė visu paežerių 
tapo užpirkta įvairių perkup- 

’čių ir išdalinama lotais ir par-

Phillips Milk of Magnesia” 
Geriau negu Soda

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

Per penkiasdešimtį metų tik
ras “Phillips Milk of Magnesia” 

i yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaipu ’saturated 
solution of bicarbonate of soda 
ir palieka skilvį liuosą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimą viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 

malonesnis vartoti

Tel Lafayette 0004

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

Confinementi 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

RYTOJ!

Rytoj tilps atidarymox 
skelbimas.

Skaitykit jį, skaitykit jį 
ir veikt

T

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

/
Ar jus žinote, kad

Visi vežimai kurie yra vežami me
chaniška jėga, garu, gasolinu 
elektra yra žinomi kaipo 
liai arba motoriniai karai, 
bilių atsiradimas yra dar 
bet garo jėga jau gyvuoja 
metų.

arba 
automobi- 

Automo- 
nesenas,1 

„_ „„___ apie 50
Automobilių Jungtinėse Vai-1 

stijose randasi apie aštuoni milionai 
ir turi vertės apie dešimtį bilionų do
lerių. Ar jus žinote, kad Helmarai 
yra rūkomi virš 20 metų. Milionai 
ima juos geriau negu paprastus ei-, 
garėtus. Susipažinkit šiandie su 
Helmarai s. *

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos 
ilgui 

j vusi 
, vanijos 
( bučiuose.
ningai 
nauju, 
se ligose prieš 

, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ii 

, kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki
tės, o rasite pa- 
gelbą.

kolegiją; 
praktika- 
Pennsyl- 

ligon- 
. Sąži- 

patar- 
visolęio-

Y artis 4951 1 ^rjfpdymo,
Mrs. Anielia Jarusz-K'. ushilla r tnmdvmo’

AKUŠERE A
3252 So. Halsted St.

Viršuj Universal
State Bank

Moterys ir mergi 
I 
nos kreipkitės su Valandos nuo 
reikalais nuo 12 iki pietų, nuo 6 iki 
8 vakaro. Kitu lai- va • vakare. 

k u pagal u

Lietuvis Kontraktorius
Suvedain Šviesas h 
elektros jįegą j nau 
jus ir senus namus ir 
mainom naujas kam
pas j senas; duodame 
ant lengvo išmokėji
mo-

*
Metropolitan Electric 

Shop ,
2215 W. 22nd Street 

Phone Canal 2591

Nuolatinės Slogos ir 
! Reumatizmas

SKAUSMAS
Ar jų.< kenčiat ukauamus bile daly ur

vo kūno, kaip tai nuo Kntaro, Inkatų, 
; Širdies, Kepenų, Skilvio ar Pualea ne- 
l smagumų. Dusulio Reumatizmo, Nuolati

nių Slogų, Užsinuod jimų, Goiterio, M<>- 
terų lytinio netvarkomo, Nervuotumo, 

i Kosiijo, Odoe ligų, Socialių ligų ir tt. 
j Vartokit MERITEK. Pasauly geriausia 

ir nekenksming'ausia Gyduolė $1.00 
buteliukų.

Gaunamos pas
Dr. Ohlendorf, M. S., M.

Meritei Lab., (steigta 1882
1924 Blue Island Avė,

, CHICAGO, ILL.
Siunčiame bile kur už $1.00. 

Nejiunčiame C. O. D. 
:---------: ........ .

UŽ

D.

f
Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 

akių įtempimą, ir galvos 
skaudėjimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėliomis nuo 10 iki 1. 
3265 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 7679
>•■ ■■ I I—■

Įvairus 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 G-8 

Nedėlioj 10 iki 1
v 
z

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį 

———————

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMESTRIST

Tel. Boulevard 6487 
4619 So. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St. 
Kenwood 1752

Praktikuoja 20 metų

— ■ . . ...................... ..I.. I, I .... ... ............ '

Telephone Yards 0&04

DR.' MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Are.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis auo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaza 82M

duodama augštomis kainomis.
žmonės nusipirkę lotų budavo- 
ja pigius vasarnamius ir iš-
renduoja visam vasaros sezo- Siųskit Naujienas
nui Minui aušrotomis kainomis. * ” - . • »

Naujienų Korespondentas.
Lietuvon ----- bus
brangi dJKvana

Lietuviai Advokatai
K.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411.

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

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
• Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearborn 2734 
Valandos nuo 9:30 iki 2:30 vai.

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Po pietų nuo 3:30 iki 8:00 vai. Vak. 
' Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Soredoj ir Potnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 Weat Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES 
. LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 Sb. Michig-an Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

DR. HERZMAN
—IŠ RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyrus gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

Ofihas ir Laboratorija: 1025 W. 
18th SL netoli Morgan St.

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

L Dienomis: Canal 
) 3110. Naktį
į South Shore 2288 
’ Boulevard 4136

3235 So. Halsted St.
Vai. 9-10 ryto ir po 8 vak.

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, UI.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakarą, Nedėliomis nuo, 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas 3102 So. Halsted St., Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien. 

' .. .... ■■■-■
DR. M. J. SHERMAN

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353 

b... ................     i

A-----------
Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienom.

. J
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ASMUO IR VISUOMENĖ.

Šiomis dienomis, kai Amerikon sugrįžo Europos ka
ralių ir prezidentų apdovanotas medaliais lakūnas Char-
les Lindbergh, daugelį žmonių apėmė didvyrių garbini- Aleksa, norėdamas pasilikti val- 
mo manija. Tose milžiniškose miniose, kurios pasitinka turėjo isP’ti is partijom 
drąsųjį jaunuoli, perskridus} aeroplanu per Atlantiką, ne ų purtija nutrauks ryšius su 
vienas sau galvojai Matai, ko gali atsiekti žmogaus pa- Voldemaro kabinetu, esanti ta, 
siryžimas, jėga ir gabumas. Nesenai buvęs beveik nie- kad valdžia laužo valstybės kon-
kam nežinomas vaikinas staiga pagarsėjo visam pasauly
je. Valdžios ir kapitalistai lenkiasi jam, nesuskaitomi 
turtai yra jam siūlomi!...”

Tiesa, kad žmogaus iniciatyva daug reiškia. Tikre-I 
nybėje, be tos iniciatyvos — sumanumo, drųsos ir energi
jos — pasaulyje nebūtų nieko nepadaryta. Bet reikia ne
užmiršti, kad asmuo gali turėti pasisekimo tiktai tam 
tikrose sąlygose.

Ar aviatorius “Lindy” butų galėjęs nulėkti oru iš 
New Yorko į Paryžių, jeigu lakiojimo technika nebūtų 
buvusi tobulinama per dvidešimts suviršum metų? Aiš
ku, kad ne, O tą techniką auklėjo ir vystė visa civilizuo
toji žmonija. Visuose pasaulio kraštuose mokslininkai ir 
mechanikai darbavosi, kad padarius kaip galint geresnę 
mašiną; valdžios ir privatinės kompanijos dėjo tam tiks
lui pinigus; lakūnai mokinosi valdyti aeroplanus ir, rizi
kuodami savo gyvybę, bandė juos ir paskui vartojo įvai
riems praktiškiems reikalams: paštui, pasažierių gabeni
mui ir 1.1. *

Visos šitos darbuotės rezultate, daugiaus kaip per 
dvejetą dešimčių metų, susidarė sąlygos, kurios padarė 
galimu Lindbergh’o žygį. Kad jo žygis yra šitų visos 
žmonijos pastangomis sutvertų sąlygų vaisius, matyt jau 
vien iš to fakto, kad už keleto dienų po Lindbergh’o skri
dimo Paryžiun nulėkė iš New Yorko į Vokietiją kitu du 
Amerikos aviatorių.

Taigi, gėrėdamiesi Lindbergh’o didvyriškumu, neuž
mirškime atiduoti kreditą ir toms visos žmonių visuome
nės pastangoms, kurios jam prirengė dirvą.

Ir dar vienas dalykas. Prieš savo nuostabią kelionę 
per okeaną Lindbergh tarnavo, kaipo Amerikos pašto la
kūnas. Diena iš dienos jisai aeroplanu gabendavo laiškus 
iš vieno pašto punkto į kitą, atlikdamas po keletą šimtų 
mylių kiekvienam žygyje. Žmogus, kuris siunčia laišką 
oru, lipina ant laiško tik 10 centų markę: taip plačiai ir 
praktiškai jau yra suorganizuota šita pašto veikimo šaka.

Šitoje tarnyboje Lindbergh turėjo išlavinti savo ga
bumą, kuris jam dabar atnešė viso pasaulio pagarbą. Va-' 
dinasi, valstybinė įstaiga tiesioginiu budu prisidėjo prie 
to, kad davus žmonijai naują didvyrį.

O tuo tarpu kai kurie mano, kad, jeigu į valstybės 
rankas butų paimtos pramonės, tai jos pražūtų, nes butų 
užmušta asmens iniciatyva! , |

Kaip matome, net labiausia paprastas atskiro žmo
gaus žygis priklauso nuo pajėgų, veikiančių visuomenėje. 
Juo tos pajėgos geriau suorganizuotos, juo platesnė dir
va atsidaro ‘‘didvyriškiems” darbams.

cialistus. Paskutinėmis dienoms ta spauda ėmė keikti 
unijų viršininkus ir socialistus “razbaininkais” “gengste- 
riais” ir “kruvinais mušeikomis”.

Mums rodosi, kad jeigu kova tarp “kairiųjų unijis- 
tų” (t. y. komunistų) ir jų oponentų darbininkų judėji
me priėjo iki šitokio laipsnio, tai komunistai jau turėtų ne 
šaukt, kaip už liežuvio pakarti, bet — pradėt galvot.

Nes, iš tiesų,, kam gali būt nauda iš šitos kovos? 
Kuomet viena darbininkų dalis kovoja prieš kitą darbi
ninkų dalytai pasinaudoja tiktai kapitalistai. Mes čia,

KAM Iš TO NAUDA?

New Yorke dalis darbininkų, užimtų kailinių siuvimo 
pramonėje, nesenai išėjo į streiką. Jam vadovauja ko
munistai.

Komunistų spauda kelia baisų lermą, šaukdama, kad 
streiko tikslas esąs nugalėti kapitalistus, “parsidavu
sius” Am. Darbo Federacijos vadus ir “geltonuosius” so-:

rtngdamiesi prie vietinės savi
valdybės- rinkinių, ir kad šito 
lietuvių žinksnio nepeikia nei 
tautininkai, nei klerikalai, ku-

žinoma, kalbame ne apie idėjinę kovą,'bet apie kovą tomis 
priemonėmis, kurias tenka darbininkams vartoti prieš 
savo išnaudotojus. Jeigu darbininkai vieni prieš kitus i 
eina į streiką, keikia vieni kitus ir griebiasi fiziškos pa- rie pačioje Lietuvoje kelia’dide-

Užsimokėjimo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams .................................... $8.00
Pusei metų .............................. 4.00
TNms mėnesiams ................... 2.50
Dviem mėnesiams ................... 1.50
Vienam mėnesiui .......................... 75

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ..........   8c
Savaitei ..............................   18c
Mėnesiui .................. .................... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams ......... \.......................... $7.00
Pusei metų ............................. * 8.50
Trims mėnesiams ......~.......... 1.75
Dviem mėnesiams ................... 1.25
Vienam mėnesiui ..............„........... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams .................................... $8.00
Pusei metų ..... .................... ..... 4.00
Trims mėnesiams   .............. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Monoy 

orderiu kartu su užsakymu.

jėgos arba ginklo, — tuomet iš to darbininkų judėjimui 
negali išeiti nieko gera.

Tos liaudnos kovos priežastis, rodos, yra ta, kad kai 
kurie komunistų vadai buvo pašalinti iš unijos. Vadinasi, 
jeigu jie negauna kontroliuoti unijų, tai jie pasiryžę su
naikinti tų unijų ir sugriaut darbininkų judėjimų. Kuris 
sveiko proto darbininkas gali šitokį jų “nusistatymų” 
remti?

z—■■■'■   1 -—■■■■>

Apžvalga
..............   ...l d

ŪKININKŲ PARTIJA ,
. IR VALDŽIA.

Lietuvos ūkininkų partija 
(vadinama “skiptininkais”) sa
vo organe, “Ūkininko Balse,” 
sako, kad ji esanti pasitraukusi 
iš valdžios, nežiūrint to, kad bu
vęs jos žmogus, Aleksa, da te- 
beministeriauja. Karjeristas

r.tituciją.
“(Ik. B.” pareiškimas seka:

“Jau praėjo pusantro mė
nesio nuo balandžio 12 d., t. 
y. nuo tos dienos, kuomet 
Lietuvos Ūkininkų Partijos’ 
žmogus Seimo atstovas Ski
pitis pareiškė Vyriausybei 
nepasitikėjimų. Tų pareiški
mų atstovas Skipitis padarė 
ne kaipo pavienis asmuo sa
vo vardu, bet visos L. Ūki
ninkų Partijos vardu. L. 
Ūkininkų Partijos Centro 
Komitetas tani pareiškimui 
visiškai pritarė ir pasiūlė sa
vo partijos žmonėms išeiti iš 
vyriausybės, šis nutarimas 
buvo įvykintas; tik kas ne
norėjo išeiti iš vyriausybės, 
tas išsiskyrė su partija, šis 
reikalas nebuvo išdėstytas 
musų laikraštyje, bet ir pa
slaptyje nebuvo laikomas. 
Kiekvienam, bent Kaune gy
venančiam, nesunku buvo su
žinoti, kaip tikrai yra, jei, 
žinoma, teisybė žinoti rūpė
jo.

“Bet'pastaruoju metu tam 
tikra grupė žmonių leidžia 
gandus, kad Lietuvos Ūki
ninkų Partija iš vyriausybės 
neišėjusi, o tik taip, sakosi' 
kad apdumus akis kitiems.

“Tokių gandų pramanyto
jus ir platintojus mes laiko
me piktos valios žmonėmis.

“Lietuvos Ūkininkų Parti
jos nusistatymas nuo pat 
gruodžio 17 dienos buvo aiš
kus ir nesvyruojantis: padė
ti naujai susidarančiai vy
riausybei politikos darbų 
dirbti su ta griežta sąlyga, 
kad butų einama Konstituci
jos nustatytu keliu.

“Todėl, savaime supranta
ma, kad būti atsakominga už 
vyriausybės politikų L. Ūki
ninkų'Partija negalėjo ir to
dėl pasiūlė savo partijos na
riams išeiti iš vyriausybes.

“Tas musų nusistatymas 
ir šiandien nesikeičia.

“Iš to kas čia trumpai pa
sakyta matome, jog Lietu
vos Ūkininkų Partijos nu-
s'istatymas svarbiausiais val
stybės tvarkymosi klausi
mais griežtai skiriasi nuo 
Vyriausybės nusistatymo, to
dėl musų partija iš dabarti
nės Vyriausybės išėjo.”

SUFAŠISTfiJO IR SUVAIKĖJO

Tas ignorantas, kų 'redaguo-
a Brooklyno “Vienybę”, befa- 

šistuodamas, matyt, išbarstys 
ir paskutinius proto trupinius, 
kurie dar pas jį buvo, šeštam 
Smetonos laižymo mėnesyje ji
sai jau priėjo iki to, 'kad nebe
pajėgia suprasti paprastų laik
raštinį straipsnį.

“Naujienose” buvo nurodyta, 
kad lietuviai Vilniuje susidėjo 
į blokų su kitoms tautinėms 
mažumoms (žydais ir kitais),

lį triukšmų dėl tautinių mažu
mų stengimosi iškovoti sau 
daugiaus teisių. ,

Iš šito “Naujienų” straipsnio 
Brooklyno smetonlaižiai pada
rė išvadų, kad “ponas Grigaitis 
gina nuskriaustųjų Lenkiją”!

Anot tų smetonlaižių, Grigai
tis

“norėtų, kad Lietuva draus
tų (?) savo tautiečiams Vil
niuje su mažumomis dėtis, 
idant nebūtų nuskriausta 
Lenkija, o Lietuvoje norėtų, 
kad tautinėms mažumoms
(butų) duota tokia gale, kad 
nebūtų nuskriausti Lenkai.”
Nieko panašaus /‘Naujieno

se”, žinoma, nebuvo pasakyta. 
Toks dalykas, kad Lietuva tu
rėtų “drausti” lietuviams Vil
niuje ar kame nors kitur dėtis 
su kitomis tautinėmis mažumo
mis, — mums nė nesisapnavo.

Aišku, kad kaip Maskvos da
vatkų protas galutinai atbuko, 
begarbinant bolševizmų, taip 
Sirvydo — bešliaužiojant ant 
pilvo prieš .Smetonų!

Kada ant žemės nebe
bus žmogui vietos?

Kiek dabar gyvena ant žemės 
žmonių ir kiek jų dabar ga
li gyventi?
Iš istorijos žinome, kad dau

ginantis žmonijai, atskirais lai
kotarpiais kaikuriose žmogaus 
gyvenamose vietose atsirasdavo 
žmonių perteklius, pasidaryda
vo jiems ankšta gyventi ir tuo 
budu gyvenimo sųlygų verčia
mi, turėdavo jie ieškoti laisves
nių vietų. Iš' to kildavo, taip 
vadinamas, tautų kilnojimųsis/ 
Tas žmonių kilnojimųsis ir da
bar eina, tik, žinoma, daug 
smarkiau; bet kultūrinėms są
lygoms esant, tas kilnojimųsis 
nėra taip žymus, kaip anais 
laikais. Statistika rodo, kad 
per paskutinį 100 metų iš Eu
ropos išsikėlė į Amerikų 31 
miliohas europiečių. Šis persi
kėlimas, kaip tvirtina du gar
sus geografai Penkas' ir Fišeris 
seka iš to, kad Europa beveik 
aklinai peripldyta žmonėmis; 
lies jų apskaičiavimu Europoje 
gali gyventi 560 milionų žmo
nių; dabar yra jau 460 milio
nų, t.y. apie 85% jos maksi- 
malinio skaičiaus.

Tų pat mokslininkų apskai
čiavimas rodo, kad Azijoje gy
vena 1030 milionų gyventojų, 
o galėtų gyventi 1700 milionų; 
Afrikoje — 110 milionų gyven
tojų; bet gyventi galėtų apie 
2300 milionų, Australijoje — 
8 milionai, galėtų gyventi 560 
milionų, Amerikoj gyvena 162 
milionai, tačiaus galėtų gyven
ti 2880 mik gyventojų, Tokiuo 
budu ant žemės dabar gyvena 
apie 1900 milionų suviršum gy
ventojų; bet žemė galinti iš
maitinti net 8,000 milionų; tai
gi galėtų išmaitinti apie 4 su 
puse kartų daugiau, negu da
bar yra žmonių ant žemės.

Vienok žmonių 'skaičius kas
met progresyviai auga, tokiu 
budu teoretiniai apskaičiavimai 
priveda prie tos išvados, kad 
bus ant žemės toks laikas, kuo
met naujki gimstantiems žmo
nėms nebebus gyventi vietos, 
kitaip tariant, nebebus kuo mai
tintis. Kada ateis tas laikas, 
mokslininkai įvairiai apskai
čiuoja, įvairiai šį klausimų gvil
dena, nesigailėdami savo jėgų 
šiam gana sunkiam darbui. Ir 
ištikrųjų, yra tai. nelengvas da
lykas, juo labiau, kad kultūrai 
sparčiai žengiant pirmyn, kas 
kart vis daugiau atsiranda nau
jų sunkumų šiam uždaviniui! 
išspręsti. Tačiau mokslininkai 
yra įsitikinę, kad tas laikas at
eis, kai ant žemės nebebus kur 
ir kaip gyventi, bet kas tuo
met bus, ir jie patys dar neži
no. —A. Stanionis.

$2,000,000 fondą. Jeigu, sako 
i, tatai pasiseks padaryti, tai 

už 25 metų Filipinuose daugiau 
nebebus raupsvais sergančių 
žmonių.—K. A.

Raupsvais sergančių 
žmonių kolonija

Culion sala. — Išvežimas šimto 
žmonių. — 6,000 Ilginių. — 
Pastangos sukelti dviejų mi
lionų fondą. — Dorothy Wade 
—Raupsvų gydyymas. — Cu
lion kolonijos įsteigimas. — 
12,000 raupsvais sergantys 
žmonės. — Gyvenimas Culfon 
saloj.

Netoli Filipinų randasi nedi
delė sala. Jos vardas—Culion. 
Tai ašarų ir vargų sala. Ten 
gyvena nelaimingiausi pasaulyj 
žmonės, kurių visi lenkiasi, visi 
bijosi.

Prieš keletą metų papulti j tą 
salą reiškė ant visados atsisvei
kinti su likusiu pasauliu Tik 
mirtis tokį žmogų begalėjo nuo 
skurdaus gyvenimo išgelbėti. 
Bet dabar dalykai kiek pasikei
tė. 1923 m. rudenį iš salos iš
plaukė nedidelis laivukas. Jis 
vežė 100 pasažierių— jaunų ir 
senų. Išleisti tuos pasažierius 
susirinko visi salos gyventojai 
—šeši tūkstančiai galvų. Jie 
žiurėjo į išvažiuojančius ir ai
manavo. Kada jie bus tokie lai
mingi ir galės tą prakeiksmų 
ietą apleisti.
Bet pasažieriai jų aimanavimo 

negirdėjo. Jų akys buvo į Ma
nilą nukreiptos. Jie džiaugėsi, 
kad vėl galės žmoniškai gyventi 
ir nuo jų jau niekas nebesiša
lins.

Culion sala yra raupsvais ser
gančių žmonių kolonija. Tos rų- 
šies ligonių ten yra apie 6,000. 
1923 m/buvo išvežtas pirmas 
pasveikusių jų būrys. Palydėti 
iškeliaujančius atvyko ir Do
rothy Wade, salos daktaro žmo
na. Prieš keletą metų skaitan- 
uiajai publika jos vardas buvo 
gan žinomas. Ji buvo rašytoja. 
Vėliau ji susituokė su Dr. Wadė, 
žymiu patologu, kuris tapo pa
skirtas Culion salos daktaru.

Reikia nepaprasto pasiauka- 
vimo, kad gyventi tarp raups
vais sergančių žmonių. Tokiu 
pasiaukavimu pasižymi Dorothy 
Wade. Ji apleido linkimą mies
to gyvenimą ir nutarė dirbti 
nelaimingųjų labui.

Seniau raupsvai buvo nepa
gydoma liga. To pasakyti dabar 
negalima. Jeigu raupsvais ser
gantieji neturi širdies ar kokios 
kitos ligos, tai yra galimybės 
juos pagydyti. Iki šiol iš Culion 
salos tapo išsiųsti į Filipinus 
apie 1,000 pasveikusių ligonių.

Bet kad butų galima tinkamai 
gydymo darbas pastatyti, reika
linga daugiau pinigų. Jeigu 
žmonės turėtų bent šiokį tokį 
supratimą apie tų nelaimingųjų 
ligonių padėtį, tai jie nesigailėtų 
dolerį kitą duoti. Savo aukomis, 
sako Dorothy Wade, jie išgelbė
tų tūkstančius nelaimingųjų, 
kurie šiandien yra tikri gyvieij 
nabašninkai.

Dorothy Wade atvyko Ameri
kon sukelti dviejų milionų dole
rių fondą. Keturis metus ji 
praleido tarp sergančiųjų raups
vais. Daug kartų jai teko gir
dėti ligonių beviltingus dejavi
mus. Daug kartų jai teko ma
tyti, kaip miršta tąja pasibaisė
tina liga sergantys žmonės. Bet 
1923 m. sužibėjo vilties kibirkš- 
lėlė. Tapo išgabenti 100 išgy- 
dytų ligonių. Likusieji salos gy
ventojai pasijuto geriau. Kas 
žino, gal už metų kitų ir jie bus 
sveiki. Tąsyk jiems atsidarys 
laisvas keliai į Manilą. Jie nebe
bus nuo viso pasaulio atskirti.

Suprantama, nėra galimybės 
visus išgydyti. Apie raupsvus 
mažai dar tėra žinoma, nors to
ji liga yra labai sena—ji mini
ma net biblijoj. Ligai gydyti 
vartojama chaulmoogra aliejus. 
Tas vaistas jau gan nuo senai 
vartojama Indijoj. Tačiau Indi
joj! aljejų ligonys turėdavo ger
ti. Tatai labai, ant vidurių atsi
liepdavo. Rezultate toks gydy

mo būdas buvo neparankus, nes 
raupsvais sergantieji paprastai 
silpnus vidurius turi. Tad gy
dyti tuo aliejum kai kurie ligo
nys visai nepasiduoda. Ameri
kos ir Anglijos mokslininkai 
surado būdą tą aliejų tiek nuo į- 
vairių priemaišų apvalyti, kad 
dabar jį galima įšvirkšti po oda. 
Aliejus įšvirkščiama kartą sa
vaitėj. Į ligonį tai neatsiliepia 
blogai. Po trijų metų tokio gy
dymo jis gali tikėtis pasveikti.

Culion kolonija tapo įkurta 
1907 m. Jos įkūrėjas buvo Dr. 
Victor G. Heiser, kuris tuo laiku 
buvo Manilos sveikatos direkto
rius. Jis surinko iš Filipinų 
raupsvais sergančius žmones ir 
išsiuntė j Culion salą, kad tuo 
budu apsaugoti sveikuosius nuo 
užsikrėtimo. Iš pradžių ligonys 
bijojosi vykti į tą salų. Bet 
kuomet filipiniečiai patyrė, kad 
tai daroma jų pačių labui, jie 
visai kitokiomis akimis pradėjo 
žiūrėti j Dr. Ileisero pastangas.

Raupsvais sergančių žmonių 
Filipinuose priskaitoma 12,000. 
Iš jų tik šeši tūkstančiai tapo 
atskirti ir į Culion salą išvežti, 
kur jie gydoma. Likusius 6,000 
nėra galimybės išvežti, nes trū
ksta pinigų. Jie maišosi su 
sveikaisiais ir ne retai užkrečia 
juos. Blogiausias dalykas apie 
raupsvus yra tas, kad pradžioj 
sunku tą ligą pažinti, žmogus 
gali sirgti raupsvais penkioliką 
metų ir atrodyti visiškai sveiku, 
ifudamas tokiame stovyj, jis ga
li užkrėsti raupsvais kitus. .

Gyvenimas Culion saloj nėra 
užvydėtinas., Atskirtieji užsi- 
ma žemdirbyste ir gan skurdžiai 
gyvena. Koks yra jų gyvenimas, 
sako Wade, galima jau spręsti 
iš to, jog kiekvienas kolonistų 
metams gauna vieną dolerį dra
bužiams pirkti I

Kitas labai tragingas dalykas 
yra tas, kad nėra galinlybės 
raupsvais seigančiųjų vaikus 
atskirti. Jeigu tie vaikai butų 
galima atskirti, tai jie išliktų 
sveiki. Bet tam reikalinga pi
nigų štai kodėl Dorothy Wade 
dabar ir deda pastangų sukelti į

j

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5918

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

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

Res. 8201 So. Wallace Street 
k ........... ....— ■

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA 

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

Dl a. j. karalius ’ 
Gydytojas ir Chirurgas 

8303 B. Morgan St.
Chleago, UI.

Tel. Boulevard 2161 
— Valand a — 

Muo 9 iki 12 vai. dienos ir 
Nuo 6 iki 9 valandai vakare

A. MONTVID, M. D.
1079 MUvrankee Avė., Room 299

■ Kampas North Avė. ir Robey St, 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tek Brunswick 4988.
Namų telefonas Spaulding 8688 

Ultravioletini iviesa ir diathermia 
...... . , , „f

Juokai

TURGUJE.

—Sakyk, tamsta, kas ten do 
triukšmas?

—Jokio triukšmo nėra.
■ —Nu-gi, kas taip rėkia?

—A! Tai Mauškienė silkę 
trim centais pigiau parduoda.

TUŠČIA BAIMĖ.

—Žmonele, — sušuko vyras, 
žadindamas iš miego savo žmo
ną, — ką tik sapnavau šmėk
lą asilo pavidale.

—Duok man ramybę, — pik
tai atrėmė gražioji žmonelė,— 
nesibaidyk savo šešėlio!

CHEDERE.

Mokinys: Bebe, kas tai yra 
diplomatas?

Rebe. Tai yra žmogus, 
kurs pirkliauja politika.

RYTOJ!

Jus pamatysit didžiausi 
pasiūlymą koks kada 
nors yra buvęs, kuomet 
gausite NAUJIENAS

GYVENIMAS
Minėsima Žarnalaa

Antanas žymontas
X Redaktorius-Leidi j m

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

Meldžiame įsigyti šio mė
nesio Gyvenimą. Perskai
tykit jį ir pasidėkit savo 

knygynan.

Prenumerata metams ........ $2
Pusei metu .......... .......... $1
Kopija _.......................   20c

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Avė. 
Valandosi 2—4 dieną; 6:30—8:80 

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0578

DR. KARCERIS
3421 $o. Halsted Street 

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

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

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

Res. 6000 So. Campbell Avė. 
Vincennes 6987 arba Hemlock 5526

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

Tek Lafayette 4146
Valandos 1 nU0 9 11Valandos j nuo 6 įfc 9 Val. Tak

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4691 So. Ashland. Tol. Boulvuard 
7821. Res, 6641 So. Albany Ava. 
T ei. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedilioj lt iki 12 d.

Office Boulevard 7042

_Dr. C. Z. V eželis
LIETUVIS DENTISTA8

4645 So. Ashland Avė.
Ąpt Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.



Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

GRABORIUS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia- 
.ne reikale, visuomet 
asu saužinmgas ir 
nebrangus, todėl 
neturime išlaidų 
laikymu skyrių.

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO, ILL.

Tel.

kad 
ui-

NAUJIENOS, UHcSgC, HL

CHICAGOS [Tarp Ghicagos
ŽINIOS Lietuvių

Sandaros šeiminis bau 
kietas bus rytoj

Roseland GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

Chicago - tai pasaulinis 
Metropolis

Pastabelės
komu-

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 
ir BalMinuotojas 

2314 W. 23rd Place
Chicago, III.

Patarnauja laido
tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at

mano 
užga-

1271

sišaukti, o 
darbu busite 
n ėdintl.

Tel. Ganai 
ir 2199

Simpatiškai

Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki
tu Patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

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

SKYRIUS 
3201 Aubarn Avė., Tel. Bivd. 3201

nuomonę pareiškė p-asTokią 
langley, vedėjas Branigar 
Bros, firmos.

“Pažvelgus į Chieagos nuola
tinį progresavimų ir palyginus 
kitus laikus su dabartiniais, aš 
matau daug daugiau progų, ne 
gu pirm 20 metų”, sako p. 
Langley. “Chicago žengia pir
myn sparčiau, negu kitas mies
tas pasaulyje, ir trumpame lai
ke ji užims pirmutinę vietą. 
Chicagai visų pirma pagelbsti 
jos pozicija, paskui centras 
gclžkelių, laivų prieplauka ir 
patogiausia vieta aeroplanų sto
čiai ir apart to daugybe gabių, 
darbščių ateivių.”

P. Langley yra vedėjas Bra- 
nigar Bros, firmos, veikiančios

Kaip girdėt, Rusijos 
nistai tariasi atmokėti Franci- 
jai caro skolas. Aš nežinau, ar 
verta Francijai mokėti ar ne. 
Bet jeigu jau mokės Francijai, 
tai “Vilnies” komisarai turėtų 
atiduot spaustuvės mašinas 
LSS. Sąjungai, nes jie konfis
kavo jas. O jei to nepadarys, 
tai reikš, kad jie neina Rusijos 
pėdomis.

Ruthenbergo pelenus komu
nistui nusiuntė į Rusiją palai
doti, ule kai Brooklyno Dėde- 
lė numirs, tai, žinoma, jis ne
degs, nes perdaug šlapias. Ko
misarai turės pirma visko įdė
ti į presą, kuris vyną išspau
džia. Išspaus kokius 3 galio
nus munšaino. Munšainą galės 
pasiųsti į Rusiją Kapsukui, o 
skūrą padžiauti “Laisvėj” ant 
sienos.

Sandaros šeiminiai posėdžiui 
eina savu keliu, o banketas-puo- 
ta yra kitas dalykas. Šioje di
džiulėje ir iškilmingoje puoto
je mes atsilankydami parody
sim, jog gerbiamas viešnias ir 
svečius-delegatus mokame tin
kamai priimti ir pamylėti.

Dar nėra vėlu ir šiandie įsi
gyti tikėtą arba atsikreipti prie 
bile sandariečio su užsakymu. 
Programas bus trumpas, bet 
jame dalyvauja žymiausios Chi
eagos menininkes: p-ia L. Sa- 
bonienė, ponia Z. Krasauskie
ne, Sadauskaitė ir J. Bijanskas. 
Svečiai iš Lietuvos p.p. N. Ba
dys ir Pronckus, pastarasis 
“Sandaros” dabartinis redakto
rius.

Todėl mums visiems reiktų 
kuoskaitlingiausiai dalyvauti, 
k. a. profesionalams, biznie
riams, visuomenės darbuoto
jams ir visiems, kuriems tik 
rupi žmonijos pažanga.

Krivių-Krivaitis.

nomas lietuviams.

Garsinkitės Naujienose

šis miestukas pradeda puoš
tis naujais geresniais namais. 
Biznio gatvėj Michigan avė. se
nuosius namus nugriauna, jų 
vieton pastato naujus, geres
nius namus. Nesenai tapo pa
statytas namas dviejų aukštų 
ant 113 gatvės. Atidarė jame 
dešimtštorį. Dabar jau Rose- 
land yra šeši dešimtštoriai. Juo
se gali gauti dalykų nusipirkti 
ir virš vieno dolerio vertės. Jie 
skaitomi dešimtštoriais, bet tik
renybėj turėtų būti užvardija- 
mi kitaip. Jau senas namas ant 
110 gatvės, buvęs ant trijų lo
tų, dvejų aukštų nugriautas. 
Savininkas žada statyti naują 
namą krautuvėms ir ofisams.

Kur tik pažvelgsi, visui1 ma
tos senus namus griaujant, kur 
jau negalima gyventi ir netin
ka bizniui, jų vieton stato nau
jus namus. Vis daugiau tą da
ro pasiturintys biznieriai. Be to 
taiso ir gatves. State gatvę pra
deda taisyti, bet dar neužbaig
ta. Taisoma ir skersgatvės. Jei
gu taip butų taisomos gatves 
prieš kelis metus, butų buvę daug 
geresnės gatvės, negu šiandien. 
Boselande yra įvairių krautu
vių. Jų languose įstatyti įvai
rus daiktai kaipo garsinimas. 
Žmonės eidami gatvėmis -retas 
kuris nesustoja nepažiūrėjęs į 
tuos daiktus įstatytus languose. 
Todėl pasidaro susikimšimas 
žmonėmis.

Be to, ant tuščių lotų ir gat
vių pristatyta senų automobi
lių. Proga yra nusipirkti, bet 
yra atsitikimų, kad kitas nori 
juos pasiimti veltui.

Pereitą savaitę buvo kelios 
dienos karštos, daug daugiau 
žmonių atsirasdavo ant šaly- 
gatvių. .Net sunku būdavo ir ei
ti gatvėmis dėl susikimšimo 
žmonių. Kurie turi automobi
lius, tiems nereikėjo eiti šaly- 
gatviais, jie tiesiog gatve va
žiavo automobiliais, kur jų 
akys nešdavo. Šiandien sekma
dienis, — vėsiau, darbininkai 
laukia atidarymo maudyklių.

Alginis Vergas.

Dr. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandai:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė 
lioi'nuo 2:30 iki 4:30 po pietą

REZIDENCIJA:
2226 MarahaU Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 0464

Bridgeportas
Ieško kailinių

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

Benas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

naujoj vietoj
DR. VAITUSH 

OPTOMETRISTAS

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karfttį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo- 

j se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avr.
Boulevard 7582

RYTOJ!
John Warren, 4643 S. Union 

avė., praneša, kad pavogta jo 
kaliniai, juoda gelumbe ap-, 
traukti, o iš vidaus šeškų kai
liais mušti. Kalniečius seals 
kailių. Kailiniai dar nauji. Gu- 
zikai juodi, gelumbiniai. Dvi 
guzikų eilės. Kailiniai europiš- 
kos mados. Pavogta ir pinigų. 
Jei kas pastebės tokius kaili
nius, ypač parduodant 
malonėkite pranešti. Bus 
ginU.

sužinosit didžiausius 
pasiūlymus 

pasaulyj

juos Maž-daug, taip sakant, 
atlv- pinigėlių, neturiu gumi- 

nėlių” ir tt.
Ponia Staniulienė vaišino 

puikia vakariene. Todėl ir sa- 
| kau, kad buvo lietuviškas Vą- 
kaias. —“Dovidas Karalius.”

Jackson parko apielinkė

CiceroLindberghas perlėkė Atlanti- 
ką. Laimė, kad, jis ne buvo lie
tuvis, nes butų kilus baisi ko
va tarp tautininkų ir dėdės 
Šamo.
sakę: musų tauUi garbė, o dė
dė Šamas nebūtų pigiai pasi
davęs. Bet švedai, matyt, ne
paiso tos garbės, ir 
dėdei Šamui.

rp tautininkų 
žinoma, tautininkai būt

Pirko automobilį

P-nas Pocius, 
konservatorijos 
3259 So. Halsted st. pirko nau
ją PAIGE automobilį iš pono 
Suromskio. Nors p. Pocius pir
ko automobilį nesenai, vienok 
jau važinėja juo. P-ia Pocienė

atiduoda

tai lie- Pirko automobilį.

bls-

nutarė

vakar, Pirko automobilį.

WENNERSTENS

Laiškai Pastoje
Eu-

Marpuette Park
• Lietuviškas vakaras

pa-

Garsinkitės Naujienose

Bethoveno 
direktorius, ■

birželio šių 
jvyko teis-

sekmadienį * įvyko 
vakaras inus p-nią 
6448 So. Rockwell 
kiu’ie klaus, kodėl 

lietuviuku ' vakaru ?

taip din-
Frainas:

nė 
Vitaitį,

Tad 
kreiptis į

Margeris taipgi

HO-BUT tunu.

VU. vU\kt

l
t.

G E R B. Naujienų įkai
tyto jos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienos e«

J. F. RADIJUS
Pigiausias Lietuvis 

Graborius Chicagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie gral>ų išdir- 
bystės.

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4053

Antanas Kasparas
Persiskyrė su šiuo pasauliu birželio 12 die

ną, 10 vai. ryte, 1927 m., sulaukęs 41 metų am
žiaus, gimęs Lietuvoj, užaugintas Amerikoj, 
paliko dideliame nuliudime moterį Oną po tė
vais Jakševičiutę, sūnų Antaną, tėvą Antaną ir 
Jakševičių šeimyną. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 6912 So. Green St. Telefonas Normai 504L

Laidotuvės įvyks seredoj, birželio 15 dieną, 
8 vai. ryte iš namų j šv. Jurgio parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines. 

>

Velionis priklausė Si mano Daukanto, šv. 
Martino iš šv. Mateušo draugystėse.

Visi A. A. Antano Kasparo giminės, drau
gai ir pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, sūnūs, tėvas ir Jakševičių familija.
Laidotuvėse patarnauja graborius S. P. 

Mažeika, Telefonas Yards 1138. 
KtY

Surprizų partija

Tautininkų Balutis 
go, kaip komunistų 
nieko apie jį negirdėti ir nie
kas nekalba. O seniau tai pir
mą v’fetą turėjo užėmęs. Tauti
ninkai manė, kad be jo 
tuvių tauta pranyktų.

» Chieagos komunistai 
k į nemažiau pagerbė 
kaip kad amerikonai, kurie pa
sitiko ir pageibė lakūną Lind- 
berghą, nes kaip tik Vitaitis 
atvyko į Ghicagą, tai “Vilnis” 
ir garbina. Nežino nė kaip jam 
pasitarnauti. —Pustapedis.

Šie laiškai yra atėję iš 
ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
do\v” lobej nuo Adams gat* 
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko 
t ik ketuvioliką denų nuo 
skelbimo.

509
513 
520 
528 
534 
537 
538 
539 
540 
546 
554 
562 
582 
587 
588

Bružas Francziskas 
Ciuras Castantin 
Endruskai Petrei 
Gudaniss Henry 
Ilrron Jancus 
Jonas Anna 
Kairis Kazimeras 
Kalvaitis Baltramejs 
Karpavichienė K. 
Krasauskas Nykolas 
Mikas K. 
Perglova Olzbeta 
Urbanavičius Jonas 
Vasilauskienė Emilija 
Vaičiūnienė P. M.

Lietuvių liuosyliės namo di- 
dektoriai patraukė teisman Lie
tuvių Dramos Draugiją (ši 
draugija jau trys metai negy
vuoja). Dalykas štai kame: 
lapkričio 24-tą dieną, 1924 me
tų, Dramos Draugija turėjo va
karą Lietuvių Li uosy bes sve
tainėje. Parengimas davė nuo
stolių. Už svetainę liko nemo
kėta $45. Kontraktas buvo pa
sirašytas Dframos Draugijos 
prezidento, p. S. A. Stankevi
čiaus. Bendrovės direktoriai 
reikalauja iš p. Stankevičiaus 
sumokėti tuos pinigus. O bu
vusios draugijos prezidentas to
kio reikalavimo neišpildo, 
direktoriai 
teismą.

Taigi 13 
metų, t. y.
nias. Byla peykratineta 10 vai. 
iš ryto. Perkratinėjo teisėjas 
Emily Fisher. Lietuvių Liuosy- 
bės Svetainės Bendrovę atsto
vavo direktorių prezidentas, p. 
C. Genis. O kaltinamieji, S. A. 
Stankevičius ir J. Dambras 
(kaipo iždininkas) buvo miru
sios draugijos valdyboj.

Teisėjui klausinėjant paaiš
kėjo, kad draugijos iždininkas 
turįs $6.62. Teisėjas paklausė, 
kodėl jis tų pinigų neišmokąs 
Liuosyvės svetainės bendrovei. 
Skundžiamasai paaiškino, kad 
direktoriai reikalaujantys visų 
pinigų, o tokios sumos nėra. 
Skundžiamieji teisinosi, kad jie 
davę dnektoriams tokią propo
ziciją: jie siūlę rengti vakarą 
ir pelną iš to vakaro paskirti 
atlyginimui skolos. Bet direk
toriai ant to nesutikę.

Teisėjas Fisher pareiškė, kad 
jis duodąs laiko dvi* savaites 
susitaikyti ir liepė pranešti 
apie tai jam, teisėjui.

Tai taip pirmas teismas už
sibaigė. Nuo savęs veliju lai
mingos klikos, kuri išeis bend
rovei ant naudos, nes abu 
skundžiamuoju yra bendrovės 
šėrininkai. —Naujienietis.

• Lietuviai dar iš senos tėvy
nės yra, pratę gerti alaus. Jie 
patys ten daro seliklą ir verda 
alų. Amerikoj daryti seliklas 
veik nėra galimybes. Taigi pri- 
seina jis pirkti.

Wennerstens gamina mišinį 
darymui nesvaiginančių gėri
mų, tai yra tam tikros sudė
ties seliklo ir apinių pagal tam 
tikrą pa tentą iš grynų miežių, 
sumaišytų su šviežiais apyniais. 
Wennerstens uždėjo savo dirb
tuvę. dar 1896 metuose. Jo se- 
liklas yra labiausia prasiplati
nęs lietuvių tarpe.

ši dirbtuvė yra didoka, ge
rai ir švariai įrengta. P-as A. 
Berg, tos dirbtuvės užveizda, 
sako, kad per 30 metų laiko 
nuo dirbtuvės atidarymo kalba
ma firma visuomet stengdavosi 
duoti pirkėjams juo geriausį 
tavorą,

Kredito atžvilgiu Wenners- 
tens duoda geresnes sąlygas, 
negu kas kitas. Patarnavimas 
irgi greitas. Wennerstens taip
gi laiko keletą lietuvių sales- 
manų. —W.

Trečiadienyj, birželio 8 clie- 
neužsileidžia. Ji taipgi mokina- nžb P*^s Abrohiditės pastan- 
si važinėti, ir labai gali būti, S°mis laP° .surengta surprizų 
kad greičiau ir geriau pripras partija p-nams 2^’šonams, 
važinėti negu p. Pocius.

Dr.
naują automobilį — i 
garadžiaus. Jo pirktas automo 
bllis yra STUDEBAKER. Ii 
Dr. Margeris taipgi pirko auto 
mobilį iš lietuvio.

i p-nams Kišonams, 
kurie gyvena 1209 East Mar- 
<iuette Rd. Partija buvo labai 
maloni, graži. Įteikta šeimi
ninkams gražių gėlių dovanos, 

pirko Svečiai pasisvečiavę, pasikalbė- 
Mikia J? išsiskirstė. — Gvaizdikas.

W. Zawlevicz, 6229 Camp
bell avė., pirko naują automo
bilį savo dukterei Josephinai. 
P-as Zawlevicz pirko CRlfS- 
LER. Vienok šis ponas pirko 
automobilį iš svetimtaučio.

NAKTINIS PIKNIKAS
Su ristynėmis

✓Su bato j, birželio 18 d.
OHERNAUSKO DARŽE r'

Justice Park, III.
Rengia S. W. Amerikos Politi
nis Kliubas. Dalyvaus Požėla, 
mergina čempionas ir “Dra- 
piežnas Dzūkas”. Bancevičius 
sako, kad atvažiuotų ir Kama
rauskas. Jam bus garantuota 
$200, kad imtųs su Bancevičium

ATRĖMĖ UŽPUOLIKĄ.

Nuo pat ankstyvo ryto prasi
bastęs nuo vienos dirbtuvės 
vartų prie kitos, ieškodamas 
kokio nors darbo ir negauda
mas jo, sumaniau Aplankyti 
knygyną. , Pasikaitęs laikraš
čių, grįžau namo. Eidamas 
Michigan bulvaru, kuriuo dau
giausia buržujai važinėja, už
girdau, kad kas ten mane pa- 

' siveja. Prisivijo jiiunas juo- 
Dalykas labai paprastas: ke- Jukas 20-25 metų amžiaus, a- 

letas susitarėm palošti korto- pie 5 pėdų aukščia, ir griebė už 
mis. Bet kilo kliūčių, kai švel- galvos mėgindamas perblokšti 
nųs balseliai pradėjo skambėti, mane aukštelninkų. 
Pasirodė, kad kortomis lošti kiau priekin, 
nebegalima.

Bus neprošalį priminti,. kad 
šiame vakarėlyje Vanagaičio 
kompozicijos užėmė pirmą vie-

Pereitą 
lietuviškas 
Staniulienę, 
st. Gul kai 
aš vadinu
Manau, kad bus geriausia at
sakyta į klausimą: Todėl lietu
viškas vakaras, kad tenai 
skambėjo lietuviškos dainos. 
Jas dainavo žinomos “birutle- 
tės” Stanį ulių dukterys ir ki
tos panelės.

Pasilen- 
Permečiau j į 

per savo jietis, bet ir pats su
klupau. Atsikėlėm abu vie
nu kartu. Jis vėl puolė ant 
manęs. Bet aš pasiryžau nepa
siduoti. Pradėjom 
tis.

Pagalios ištrukęs 
susiradau policistą. 
policistu. Radom mano kepu
rę, bet juoduko nebebubo. Po- 
licistas surašė mano adresą, ža
dėjo turėti omenėj juoduko iš
vaizdą ir pranešti man, jei kar
tais tektų areštuoti koks nors 
asmuo, panašus mano apipasa
kotam juodukui.

Juodukus buvo, be abejones, 
' čiugimis vyras. “Šimtaprocen
tiniai patriotai” nuolat šaukia, 
kad kriminalistų daugiausia 
duoda ateiviai ir kad kovai su 
kriminaliais nusižengimais rei
kia registruoti ateivius. Tik
renybėj dauguma kriminalistų, 
tai čiamigiai vyrai, kaip ir tas, 
kuris mane puolė. —I).

kumščiuo-

nubėgau, 
Atėjom su

J
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Tarp Chicagos 
Lietuviu

1 North Side
Musų profesionalai
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Sandaros Seimo 
Posėdžiai

Svečiak, iš 
Opiausi 
mo ir 
Seimas
sais žvilgsniais

svietui'. Atidarymas, 
klausimai. Prezidiu- 
komisijų rinkimai, 

bus pasekmingas vi-

Seninusiai Nortli Sidėj prak
tikuojantis yra Dr. A. Mpntvi- 
das. Jis per 8 motus laikė ofisą 
vidurmiesty Ma'rshall F i e 1 d 
Buildinge ir vakarais dirbdavo 

: North Sidės ofise. Per pasta- 
! tuosius 3 metus turi ofisą di
deliame buildinge, kur yra ki
tų 14 daktarų. Konkurencijos 
jis nebijo: lenda kur daugiau
sia daktiliu. Jo ofisas yra mo- • v

deru iškai įrengtas. Kadangi

 1 didžiuma jo ligonių yra ameri- 
. , . , kenai, Šyedai, vokiečiai, lenkaiDalyvaujant skaitlingam bu- ŽV(laj s.lko ir tu,,kl) vk,lnĮ 

turįs.
Lietuviškame judėjime jis 

maišosi visur ir visada, todėl 
visi lietuviai jį gerai pažįsta.

Advokatas Grigalius (Grigai) 
vra čia gymęs ir augęs, vienok 
lietuviškai kalba neblogai. Jis 
vra čia gimęs ir augęs, vienok 
bų,.Savitarpinės Pašalpos I>rau-1 

utvarky- W)S» lietuviškos spulkos advo-

riui delegatų ir garbingų sve- 
č'n. ALT. Sandaros 13 seimas, 
vakar pradėjo savo posėdžius. 
Lietuvių Auditorija pasipuošė j 
vėliavomis iš oro ir vidaus, ty-! 
liai pareiškiant, kad ši organi
zacija turės vieną svarbiausių 
suvažiavimų.

Rengimo komisijos narys p.
I. Švitra atidarė pirmą sesiją n 
paskvrė mandatams si_____
ti šiuos deelgalus: K. Katkevi- kata8- Advokatas Grigalius y- 
čienę, P. Petraitienę ir S., ™ tikus ir rimtas vyras. Visi 
Valančių. Tuom tarpu kviečia-;’i ^no ka*po sąžiningą advoka- 
mas kalinėti adv. J. Uvick, at-|^» kuris pataria į bergždžias 
stovas iš Detroito. Jis plačiai Provns neiti; ką prižada pada- 
išdėstė .tuos pagrindus, antpeti, tų pilnai atlieka, apie ką 
kurių Sandara galėtų pasek- vra abejones, jis neslepia ir ne- 
mingiausiai veikti. Rankų plo kursto. Jeigu kas mano apie 
jimai palydi gerb. svečią. Se-1 advokatus kaipo suktus žmo- 
kanlis kalba adv. F. B račių lis, nes, musų Grigalių lai nepri- 
kurs gailis negalėdamas pilnai skaitliuoja. Jis neskubina pra- 
išreikšti savo pageidavimus..lobti, lodei ir už patarnavimus 
Dr. K. Draugelis nusiskundė, ma žmoniškai.
kad dabartinė Sandaros politi-j Advokatas Kaz. Vičas (Wi- 
ka neinanti* tuo keliu, kuris Įczas) turi ofisą tame pat buil-j 
jam atrodo naudingu. P-as !
Vitatis protestuoja prieš pra 
vardžiavimą jo ir kitų sanda- 
riečių “Lietuvos išdavikais,“ 
nes tuomi jie nesą. Kviečia, 
kad saugotumėm SLA. nuo 
Maskvos politikierių.

Toliau pirmą kartą užgirs
tam p. I. Pronskų, naują “San
daros“ redaktorių. Ji 
nuoseklus kalbėtojas ir 
labai gražią kalbą. Gaila, 
dėl vietos stokos negalime 
duoti jo prakalbos.

vartoja 
kad
PA

S. dinge, kur yra Dr. A. Montvi- 
z- Jas. Jiedu matosi kas dieną 

• ir ytin draugiškai sugyvena. 
’ Vičas yra <la jaunas, nevedęs, 
, North Sidėj gimęs ir augęs vy- 
i ras. Savo

nuodugniai ir jokių šelmysčių 
nepakenčia, 
gininkas/ ir 
lieka gerai

: sporto mėgėjas, priklauso ko
letai kliubų, bet niekam nepa
sakoja apie savo golfo “gė- 
mius“ ir kitus- sportavimus, nes 
mano, kad tai jo |>aties reika
las, o ne kitiems klausytis.

North Sidės profesionalai ne
užsiima kaziravimu, girtavimu 
i|- panašiais daiktais.

Dr. Narijauskas buvo atida
ręs ofisą North Sidėj, het da- 

tbar nežinau, kur išsikėlė. Tai 
ir gi rinitas, liberališkas, šva
rus, džentelmoniškas jaunas vy
ras, kuris pats savo pastango
mis- pasiekė mokslo. Jaunam 
gydytojui sunku ganėtinai pa
cientų gauti, todėl gal Išsikėlė 
i patogesnę naujam gydytojui 

Butų gaila, jeigu

profesiją pažįsta

Taipgi nėra bran- 
pasiimtą darbą at- 

Jis yra didelis

N. Kadys garbės svečiu.

VBrJtiečių-Liui^dJ.iynkų atsto
vas p. N. Radys, kurs pasveiki
no sandariečius Lietuvos veikė
jų vardu, buvo delegatų priim
tai garbės svečiu ir gavo pata
riamą balsą.

Po trumpos pertraukos pie
tums, perstatyta kalbėti kap. 
Darius tik ką atvykęs iš Lietu
vos. Jis stengėsi išaiškinti ko
dėl įvyko perversmas, bet savo 
įrodymuose prieštaravo pats
sau. Pav. sakė, kad perversml- apielinkę. 
ninkai norėję nusikratyti Busi- jis apleido North Sidę. 
joj auklėtų karininkų. Tačiau 
kiekvienas žinome, kad tie 
sofilai kaip tik dabar ir *• * **■ 
Kauno šeimininkais.

Paskutinis kalbėtojas p. 
lys, iškrypo iš kelio ir jam 
si rinkimas atėmė balsą.

Renkant prezidiumą, pirmi- gabus žmogus ir kitų mokyto- 
ninku išrinktas K. Semaška, įų gerbiamas, bet pas lietuvius 
pagelbininku adv. Uvick; s*~jjis nepasirodo. Vaidilos turės 
kretoriais I. Švitra ir M. Vaidy- įtraukti jį į lietuvių judėjimą.

Lietuvio dentisto ir aptieko- 
ru- riaus neturime ne vieno. O dir- 
yra va jiems čia labai gera. Ypač 

dentisto lietuvio čia labai rei
kia.

Tulley High schoolėj moky
tojauja ponas IBalkšis. Kiek 

nuo mokinių girdime, yra labai

Tu-
su-

Ja. Komisijos sudarytos sekan
čiai : Aukų ir Pasveikinimų — 
p. Petraitienė, Katkevičienė ir 
Janulis. Pranešimų — p. Pau
lauskas, Kasparaitis ir Bardau- 
skas? Rezoliucijų — p. Kodis. 
Pronckus ir Orentas. Maršalka 
—G. Lucas.

Inžinierius Simokaitis gyvena 
North Sidėj, bet lietuviškame

vių judėjime dalyvauja 
pasišventimo.

Advokatas Kodis nors 
na kiek toliau, vienok 
svarbesnio lietuvių parengimo, 
kurj jis neatlankytų. Jisr ne
paprastai nuoširdus, svetingas, 
malonus lietuvis. Jis ne tik 
northsidiečiarns patarn a u j a 
prakalbomis, planavftne kultū
rinio darbo, bet nėra Chicagos 
lietuvių svarbesnio parengimo, 
kur jo nematytum, nėra visų 
Chicagos lietuvių komiteto ko
kio nors darbo vykdymui, ku
riame adv. Kodis nebūtų narys.

Taigi North Sidės profesio
nalai nėra tinginiai, nėra užsi- 
larę nuo publikos, o dirba su 
ja.

«y ve-
nėra

Prosytojas.

Pasikalbėjimas su sugrį 
žusiu iš Lietuvos

išŠiomis dienomis sugrįžo 
Lietuvos p. Mikas Sinkus, 1601 
So. Halsted St. Iš Lietuvos p. 
Sinkus paeina iš žežmarių kai
no, Kašedorių valsčiaus, 'frakų 
apskričio.

Apleido Ameriką 1926 me- 
uos?. Aplankė Franciją, Aus

triją, Rumuniją, Italiją,, Egyp- 
tą, buvo Palestinoj. Lietuvon 
įtvyko tais pačiais metais rug
sėjo mėnesyj. Tuomte dar Bu
vo liaudininkų-socialdemokratų 
valdžia. Lietuvoj 
10 dienos gegužės, 
Taigi p-nui Sinkui 
Lietuvoj fašistinio 
laiku.

išbuvo iki 
1927 metų.
teko būti 
perversmo

Sutvarkęs savo aparatą, sei
mas ėjo prie svarstymo toles
nių dienotvarkės punktų. Pir
miausia sekė Centro valdybos 
raportai, kurie užėmė geroką 
dalį popietinės sesijos ir tur 
būt dar tęsis rytoj išryto. De
legatų dalyvauja virš 30.

Bendri įspūdžiai iš seimo yra 
geri. Nėra pamato manyti, 
kad Sandara galės būt įtrauk
ta į diktatorių pinkles. Demo
kratija pakankamai stipri at- 
laikyt savas pozicijas.

Šios dienos sesija bus pa
švęsta gal būt svarbiausiems 
klausimams, tai organizacijos 
viršininko ir suspendavimui 
dviejų redaktorių. Delegatas.

judėjime dalyvauja ir pas mus 
ir Bridgeporte. Tai nepapras
tai rimtas, ir išmintingas pir
mos rųšies džentelmonas. Jis 
yra 
tų, 
tis 
bet 
augšto laipsnio vaidila ir ma
sonas. Pasiryžęs dirbti kultū
rini darbą. Turėdamas gerai 
apmokamą ir pastovią vietą, jis 
yra nepriklausomingas ir lietu-

rųšies džentelmonas.
grynai progresyvių pažiu- 
mokantis aiškiai orientuo- 
ir politikos klausimuose, 
partijų šalinasi. Jis yra

RYTOJ!
Yra diena kurios jųs 

jau senai laukiate.
Žiūrėkit savo
NAUJIENAS

\ anksti iš ryto

Perversmo naktį jis nakvojo 
Rokiškyj. Atsikėlė išryto, o 
jau miestelyj iškabinėta prokla
macijos. Pilna kariuomenės.
Perspėjimai, kad karo teismas 
grūmoja tiems, kurie priešin
us naujos valdžios įsakymams 
arba kurie kritikuos valdžios 
žygius.

Davatkos džiaugėsi. Protin
gi gi žmonės buvo nusiminę, 

Į lyg žemę pardavę. ‘ Dauguma 
Lietuvos gyventojų tuoj po 
perversmo buvo nubudę, susi
rūpinę, nežinojo ką daryti, ne
žinojo ko lankti. Davatkos 
'ki šiam laikui pasilieka tokios 
nat, kokios buvo perversmo lai
ku, bet abelna Lietuvos visuo
mene juo toliau, tuo labiau ne
pakenčia Smetonos ir jo val
džios. Šis augimas priešingu
mo galima pastebėti ir ūkinin
kuose, kurie, abelnai imant, y- 
ra ylių indiferentiški politikos 
reikaluose. O apie darbinin
kus nereikia nei kalbėti: jie 
buvo iš pat pradžios priešingi 
fašistams ir pasilieka tokie.

Ūkininkų priešingumas faši
stų valdžia įgija boiko pavyda- 
lą. Vis didesnis jų skaičius re
čiau lanko bažnyčias. Mažiau 
aukų davė jie pernai kalėdoji
mo metu. Kai kurie kunigai 

I dėl to tiesiog dūkti dūko. P- 
nui Sinkui pačiam teko girdė
ti Kronių ir Didžiosios Pa
nemunės parapijų klebonus 
duodant vėjo ūkininkams dėl to, 
kad jie aukų bažnyčiai šykš
tauja. šių abiejų parapijų kle
bonai sakėsi važiuosantys antru 
kartu kalėdoti.

Kalbant aplamai, pritarėjų fa
šistine Smetonos valdžia netu
ri. Bet žmonės yra įbauginti 
grūmojimais, kad laukia karės 
teismas visus tuos, kurie bus 
priešingi valdžiai.

Ir kareivių . tarpe nematyti 
pritarimo Smetonai. Dagi ofi- 
cierų (karininkų) eilėse yra di
dokas skaičius tokių, kurie prie
šingi fašistinei vyriausybei. Ir 
jie laukia,, laukia pirmos ki
birkšties sukilimo prieš sme
toninius banditus. P-nui Sin
kui pačiam teko kalbėti su po
ra tokių karininkų.

Lietuvos piliečiai, ypač liau
dis, greitai pajutusi skirtumą 
tarp buvusios liaudininkų-soci
aldemokratų ir dabartinės fa
šistų valdžios. Piliečiai džiau
gėsi laisve, kurią turėjo. Da- 
barj jie turi tylėti ir tyli, bet 
tyli sukandę dantis.

Iki ko laisvės suvaržymas ei
na šiandien Lietuvoj, matyti iš 
sekamų dviejų pavyzdžių. So- -

i cialdemokratų-liaudininkų val
džiai tvarkant šalies reikalus 

. buvo labai veiklus Lietuvos 
i agronomai, kurie skaitydavo 
, paskaitas ir duodavo daug pa

moku ukinnikams kaip žemę 
, dirbti, išandien tos pamokos 

praktiškai nebegalimos, kadan- 
J gi, užginta susirinkti didesnei 

žmonių miniai, negu 9 asme
nys, Antras pavyzdis: dagi 
vestuves keliantieji Lietuvos 
piliečiai turi eiti pas policijos 
viršininkų ir gauti leidimą. Fa
šistų valdžia įsako, kiek sve
čių turi būti vestuvėse. Nusi
žengusius šiems įsakymams 
baudžiama nuo 50 iki 500 li
tų. f vestuves atsibaladoja 
policijos atstovai persitikrinti, 
ar, gink Dieve, kas nors neda
ro “suokalbio“ versti valdžią I 
Tokio, tiesiog idiotiško suvar
žymo, kaip mes visi žinome, 
nebuvo dagi caro ląikais.

Pirmiau, kad galėjus išva
žiuoti į užrubežį, užteko gauti 
leidimas tik iš policijos virši
ninko ir iš žemės inspektoriaus.' 
Dabar, fašistams viešpataujant, 
tenka vishs valdininkų “staci- 
jas’’ apeiti, kol gauni leidimą.

Seniau, kai buvo Griniaus- 
šleževičiaus valdžia, valdinin
kai, jei kas duodavo jiems “tip- 

I ių,“ pasakydavo, kad jie už al
gą tarnauja, šiandien Smeto
nos smurtininkams viešpatau
jant, valdininkai nebijo viešai 
pasakyti, kad jie “ima už dar
bą.“

Pavasaris šiemet buvo šaltas. 
P-nas Sinkus išvažiavo iš Lie
tuvos 10 dieną gegužės. Bet ' 
medžiai dar buvo pliki, žole ne- 
išdygusi. Pašaro stokavo. Žmo- j 
nes bėdavojo ypatingai dėl gy- . 
vulių. Bijojo bado. ‘

—Reporteris. .

[ CLASSIFIED APS.
Announcements

Pranešimai

Kas, ką, kur, kaip ir kada 
rengia, veikia ar kviečia

Pirmyn Mišraus Choro dainininkai 
bukit visi repeticijose, šiandie, nes 
esame kviesti dainuoti j du piknikus, 
birželio 19 Sociellscų Press piknike 
ir birželio 26, Naujienų piknike.

Visi dainininkai malonėkit nesive- 
linti. . — Valdyba.

Ai < »

Roseland. Birželio 14 d., 8 valan
dų vakare Aušros knygyne, 10900 So. 
Michigan Avė., įvyks Draugijų Sąry
šio delegatų mėnesinis susirinkimas, 
šiame susirinkime bus svarstoma 
svarbus reikalai. Visi delegatai ir 
delegatės atsilankykite paskirtu lai
ku. Draugijos ir kliubai paraginkite 
savo delegatus, kad ant kiekvieno Są
ryšio susiridkimo lankytųsi ir išduotu 
iš jo raportus.

— J. Tamašauskas, sek r.

Lošt and Found
Rasta Pamesta

KRUTAMŲ paveikslų kodak ir 
skrynutė pamesta Schultz Darže, ne
dalioj, birželio 12, atlyginimas $15. 
G. P. Primeau, 375 Maple Avė., Auro
ra, III.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergina dirbti ofi- 
se. Patyrimas nereikalingas, C. P. 
Suromskis, 5883 So. Western Avė., 
Hemlock 6151.

Help Wanted-—Male-Female
Darhininku Reikia

vyrų ar merginų,PAIEŠKAI) ' . . J
apsipažinusiu gerai sti Chicaga ir 
vartojančių keletą kalbų. Smulkme
nas sužinosite kasdien.

P. CONRAT) STUDIJOJ 
3130 S. Halsted St.

- - -1.

.REIKIĄ 25 vyrų ir 15 moterų, 8 
valandų darbas, švarus ir lengvas, ap
mokama kožn% vakarų. Atsišaukit 
panedėly ir Uitarninke, birželio 18 ir 
14, prie lietuviško supredento, 506 So. 
Wabash Avė., R6om 521.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA vyrų, gerai atro
dančių ir energingų. Darbas labai 
geras ir pelningas. Galima v matyti 
nuo 10 iki 1 vai. po piet.

Klauskit
V. J. LĖKIS,

6 N. Michigan Avė., 
Room 903

REIKIA nevedusio vyro dirbti j pir
tį. Nuolat darbas. 3514 West 
Roosevelt Rd .

REIKALINGAS patyręs singelis 
bučeris, 3213 S. Parnell Avo. Victory 
7235.

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Help Wanted—Mak 

Darbininkų Reikia
Business Chances

Pardavimui Bizniai
Financial

Finansai-Paskolo*

AMBITINGI VYRAI IR 
MOTERYS

Mes dar turime labai ydikių 
progų dėl pasiūlymo lietuviams 
vyrams ir moterims, 
mas toje šakoje nebūtinas,

Patyri
nės

PARDAVIMUI lunch room, geroj 
vietoj, netoli transforterinio kampo 
dirbtuvių distrikte, geras biznis, pigi 
renda, nebrangi kaina, 5045 South 
Halsted St.

BRIGHTON Park; Pardavimui 
grosernč, yra daug stako, geri fikče- 
riai. Del ligos apleidžiu miestų. Par

itai jūsų 
proga įsigyti gerą vietą,

Savininkas,
2612 W. 47 St.

musų planas ir nurodymai aiš- ,y;ž.,g®r^paai?,ymą’ 
kus toje šakoje biznio ir 
teikia progos bile kokiam vy
rui arba rnoterei likti kompe- 
lentišku toje šakoje į trumpą 
laiką.

Ar jųs turėjote kokį real 
estate patyrmą ar ne — jei 
tik galit trumpai ir aiškiai iš
aiškinti reikalą ir padaryti su
tartį, kad musų managerius 
galėtų atsilankyti ten— tai vis
kas kas reikalinga veikti. Jei 
jųs turite 23 metus amžiaus ar 
daugiau ir gyvenate Chicagoj 
3 ar daugiau metų, jei švariai 
atrodote ir norit tikrai pasidar
buoti — galima derėtis iš $100 
kad jųs galit dirbti 30 dienų ir 
uždirbti nemažiau $350. Mano
te, kad aš blufuoju? Todėl at
siliepkite ant šio skelbimo ir 
pasirodykit. •

Atsilahkykit ir sužinokit vis- geriausias .
kad į žemę jdėtl pinigai auga. Di- 

Pr,e delis pnslrinkim 1 „L L 
Šeimynos ir1 dęncijų lotų. Išlygos.

Z. S. MICKEVIčE & CO.

Real Estate For Sale
Nainal-Ženiž Pardavimui______

PARSIDUODA kampas 72X125 
ant Pershlng Rd. Labai geras dėl 
gąsdino stoties; su mažu jmokėji- 
inu. .1. J. Lipski, 4650 S. VVestern 
avė. Lafayette 2321.

Tiktai 3'/i% nuošimčių

Be Komiso........
Mes paakolinuime jums $100—$200 ir 
$800 dėl užsimokėjimo taksų, nuošim
čių už morgičius ar kitiems privati
niams reikalams. Pinigai paskolinami 
į 12 valandų.

Industrial Loan Service
1726 W. Chicago Avė.
kampas Hermltage Avė.

Atdara vakarais iki 9 vai. apart sf- 
redos ir pėtnyčios.

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820

Phone Central 6260
PRADĖK ŠIANDIEN

Mes perkame LIETUVIŲ, lenkų ir 
U. S. Liberty Bonus.

J. S. LOWITZ, 
318 So. Dearborn St.

Miscellaneous

South Side pigus lotai 36x123 
i investavimas.

l vra 
Atmink,

ką apie tai, prisidėkit 
musų linksmios ė 
uždirbkite daug pinigų. Jums 
reikės pardavinėti žemę, dėl 
kurios nereikės sarmatytis, že
mė kuri pati per save parsi
duoda, nes jums nereikės da
ryti jokių prižadėjimų, kas 
atsitiks ateity, ten viskas da
bar jau YRA. Rytmečiais atsi
šaukite tik pas

MR. LANGLEY
160 N. La Šalie St. Room 982 
O vakarais į skyriaus ofisą

3400 W. 26 St., 2 fl.

įas biznio ir rezi-

2505 W. 63rd St., Chicago, III.

STOGDENGYSTfe
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 84 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty- 

unijos darbininkai samdomu
J. J. DUNNE ROOFING CO.

3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114

rę

BJZNIAVAS namas ant pardavi
mo ar mainymo. Kaina $10,000. Da
bar yra poolruimis. Aš turiu du i Qnl TPHia TnPbizniu ir negaliu tinkamai apžiu- HdllB DODb, 1I1C. 
rčti, _ z . Jobbers In

Plumbing ir namų šildynąo reikmenų 
Calumet Grove, Blue Island, III.

Savininkas Joę Balkis,

Phone Blue island 84

LOTAI, LOTAI pigiai Stickney 
Illinois, 717 W. 16 St., 1 augštas 
užpakaly.

2118 So. State St., Chicago, III.
Telefonai: Victory 2454 

Ciceros Krautuvė, 4600 W. 22 St.
Tel. Cicero 130.

JŲS GALIT UŽDIRBTI, 
DAUG PINIGŲ

DIRBDAMI VISĄ LAIKĄ 
ARBA DALI LAIKO

Reikia vyrų dėl pardavi
nėjimo PATTAWATOMIE 
HILLS, ką tik atidaryti, tai 
yra South Side puikiausi 
subdivizija. Gatvės dabar 
yra jau išcementuotos. Illi
nois Central geležinkelio 
transpoHacija. Labai pigiai 
parduodama šios rųšies že
mė. Ofisas atdaras iki 8 
vai. vakaro Pasimatykit su

MR. JOHN DENECKE, 
H. W. ELMORE & CO.

29 S. La Šalie St.
Room 348

PARDAVIMUI mūrinis namas 6-6 
kambarių arba mainysiu į mažesnį 
namų, bungalovv arba biznį, namas 
randasi S. W. Side. Mainysiu į namų, 
nepaisant apielinkės. Tel. Hemlock 
1655.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8700

Chicago$100 DOVANŲ!
Duosime kas darodys, kad čia yra ne, 

5 kambarių mūrinė bunfęalow, arti! ELECTRIC KONTRAKTORIUS 
karų, mokyklon ir Storų ............ $5,5001 Seniausias i* lietuvių, kur duodi

.2 flatų po 5 kambarius medinis I u2^nedinjm|. Įvedam elektros dra- 
namas ant biznio gatvės, galima pa- tus> motorus, taisom elektros reik- 
dirbti krautuvę ..........................  $5,500 menys, fikčerius ir L t.

Pirmos klesos bučemė ir grosernė, yę. P. Stephan Electric Co., (not inc.) 
verta $4500, atiduosime už žmonišką — •
pasiulimą.

3939 So. Kedzie nedidelis gj-oseris.
gera vieta bizniui, paimsite už 
pasiulimą.

Kas norit pinigų uždirbt, tai 
tiktai proga.

STANKO & NESTOR,
x 5097 Archer Avė.,

Ijafayette 6036

2522 So. Hglsted St., Chicago 
Phone Victory 7452 

gerų' . --------------

45 automobilių telpantis ga
ražas, su “sales room“, parsi- 

galima 
Navininkas mainys

$2 Į VALANDĄ už darbų vaka
rais liuosame laike. Jųs galit atlik
ti tų darbų gerai. ^Malonus ir leng
vas darbas tiktai vakarais. Nėra 
skirtumo kokį dabar dirbate dar
bų, vienok pažiūrėkit šitą pasiūly
mą. Atsiųskit savo vardą ir adre
są. Naujienos, 1739 S. Halsted st., 
Box 948.

duoda su namu arba 
rendavoti; i 
ant namo arba lotų.

Kreipkitės:
5833-35 So. Western

Tel. Hemlock 6151 •

čia i Elektros Kontratkorius 
! Įvedam dratus į senus ir naujus na- 
1 mus. Taisom. RADIO parduodam 

taisom. Geras patarnavimas ir 
nebrangiai.

Wallin & Cserep 
1485 W. 105th PI. 
Tel. Beverly 9794

ir

Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlaikona 
malevų, po pi erą, stiklus ir t. t 

3149 So. Halsted St.
Phone Yards 7282 

3. ? RAMANCIONIS, Prez.

REIKALINGAS senas žmogus nu
žiūrėti namus ir paukščius. Mrs. M. 
Lavine, Box 18, Willow Springs, III.

Fumished Rooms
REIKALINGAS geras švarus, švie

sus nioderniškas kambarys su gara- 
džium, vienam vyrui, South Sidėj. 
Praneškit Box 949, 1739 So. Halsted 
Street.

PARDAVIMUI Michigan valstijoj 
ūkė su gyvuliais, su visais įrankiais, 
160 akrų, 75 dirbamos, likusia ganik- 
los ir miškas, 8 kambarių stuba, 80 
vaisių medžių, 3 arkliai, 13 karvių 
meldžiamų, 6 vienų 1 metų senumo, 
ant statė kelio, 4 mylios nuo mieste
lio, greit turi būti parduoti, kaina 
$10,000, ca.sh $5,000 arba mainysiu 
ant Chicagos praperčių.

Kreipkitės
JOHN KACHINSKY, 
10626 Edbroke Avė., 

Chicago, III.

Tel. Wentworth 6292 
“Užganėdinantis Apšildymas’- 

SOUTH TOWN HEATING 
M. J. SCHULTZ, 

Kontraktorius 
Suteikiamas apskaitliavimas už Va- 
cuum, Garu ir Vandeniu Apšildymą, 
įvedam į nesnus ir naujus namus. 

6810 So. Morgan St.

For Rent
RENDON 4-6 kambarių flarai, pe

čium šildomi, elektra, toiletaf, \1448 
W. 15 St.

Musiial Instruments
_______ Muzikoai Inztrumentai_______

ESU priverstas parduoti savo gro- 
jiklį pianą, su 90 rolelių ir benčiumi, 
už $65, cash $25 ir po $10 j mčnesj 
6512 So. Halsted St., 1 fl.

Business Chances
Pardarimui Bizniai

PARDAVIMUI pusė arba visa 
“Battery Service Station”, gali pirk
ti su arba be patyrimo. Biznis se
nai įsteigtas. Gera pelno proga. In
formacijų galite gauti:
Economy Battery Service Station, 

5211-13 — 19 Avė., Konosha, Wis.
Phone 370.3

PARDAVIMUI grosernč, kendžių 
ir ice creanio krautuvė. Parduosiu 
pigiai arba mainysiu į automobilį. 
3222 S. Auburn avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI pigiai bųčemė ir 
grosernč už cash. Einu j kitų biznį. 
2801 So. Union Avė.

Financial
Finansai-Paakolos

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

PETRZ1LEK BROS.
1647 W. 47 Str.

GENERALIS kontraktorius ir bu- 
davotojas. Garažai, mediniai, mū
riniai ir stocco porčiai, viškai, fia
lai ir iiertaiaymas. Cementinis dar
bas visokios rųšies, 24 mėnesiai dėl 
išmokėjimo. Mes duodam planus ir 
finąnsuojain namus 15 metų dėl iš
mokėjimo. 20 metų patyrimo. T. C. 
CHARLES, 2483 Archer avė. Tel. 
Calumet 1012.

2- RI MORGICIAI.
3- TI MORGICIAI

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraKtus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

WM. DAMBRAUSKAS
Lietuvių mufuotojas. Esu pasiren- 

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

817 West 34th St.
Tek Boulevard 9336

Edueational
Mokyklos

MOTERYS ir vyrai, išmokit bar- 
berystės. Mes mokinant dienomis ir 
vakarais. Atsišaukit arba rašykit:

International Barber Collego 
651—672 W. Madison St.

arba 109 S. Wells St.

MOKINAME
Anglų kalbos, lietuvių kalbos, arit
metikos, pilietybės, knygvedystės, 
stenografijos ir kitų mokslo šakų. 

(AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKI A 
J. P. OLEKAS, Mokytojas

3106 S. Halsted St., Chicago, III.

.i., 'rf-i.. A.,;.-,, ūdą ŽIJml A i. .4^


