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Anglijos darbininkai protestuoja 
prieš ekzekucijas Rusijoj

Suomija taipjau protes
tuoja prieš šaudymus

Airių respublikininkai atsisakė 
prisiekti Anglijos karaliui

Britą darbininkai smerkia Suomiai protestuoja dėl 
ekzekucijas Rusijoj Elvengreno sušaudymo

Airijos respublikininkai at
sisakė prisiekti Angli

jos karaliui
PASALINTI Iš SEIMO SALĖS

Skelia algas kintamąją 
paveikslą aktoriams-

LOS ANGELES, Cal., biri. 
23. — Krutamu jų paveikslų 
Paramount Famous Players 
—Laski organizacijos galva 
Jcs.se L. Laski paskelbė, kad 
visiems krutamųjų paveikslų 
aktoriams ir aktorėms, kurie 
gauna daugiau kaip $50 algos 
savaitėje, algos nuskeliamos 
10 nuošimčių.

Savo paskelbime Laski sako, 
kad paveikslų gaminimo išlai
dos pasidariusios taip didelės, 
kad jos suėdančios visas jų pa
jamas iš pagamintų filmų. Delį 
to esą priversti išlaidas mažin
ti.

Darbo unijų kongresas atme
tė maskviečių kvietimų ko
von prieš sovietų priešus

LONDONAS, biri. 23.—Dar
bo partijos vykdomojo komite
to ir Darbo unijų kongreso ge
neralinės tarybos bendra kon
ferencija priėmė rezoliucijų, 
kuria aštriai smerkiamos ekze- 
kucijos sovietų Rusijoj, kaip, 
pavyzdžiui, dabartinis sušaudy
mas Maskvoj dviejų dešimčių 
tu namų kontr-nevoliuaininkų 
dėl keršto už užmušamą Var
šuvoje sovietų ministerio Vol
kovo. Be kita rezoliucijoj sa
koma :

“Kad ir pripažindami sovie
tų valdžios pasipiktinimą dėl 
užmušimo p. Voikovo Varšuvo
je, mes vis tik esame privers
ti protestuoti prieš keršto ek. 
si<\kvicijas asmeny, kurie <lel to 
vi&ai nėra kalti. Mes esame tos 

nuomonės, kad už žmogžudybę 
keršyti žmogžudybėmis yra si- 
vilizuoto gyvenimo normų pa
žeminimas, ir tuo nieko negali
ma atsiekti, kaip tik pakenkti 
pačiai sovietų Rusijai.”

Darbo unijų kongreso taryba 
atidėjo į šalį svarstymą gauto 
iš sovietų Rusijos profesinių 
tąjungų centro komiteto pa
kvietimo laikyti tuojau Anglų- 
Rusų komiteto atstovų suva
žiavimą tikslu prirengti pasi
priešinimą “tarptautinei kovai 
prieš sovietų valdžią.”
Konferencija reikalauja panai

kinti lordų butą
Bendra Darbo partijos ir 

Darbo unijų kongreso konfe
rencija taipjau pasisakė prieš 
Britų valdžios projektuojamą 
lordų buto reorganizavimą. 
Priimtoj dėl to rezoliucijoj 
konferencija reikalauja, kad 
paveldinis lordų butas butų vi
sai panaikintas.

30 žmonių sužeista 
busui susikūlus,

HAMMOND, lnd„ birž. 22. 
— Vėlai vakar vakarą Čia at
sitiko nelaimė. Vienas Shore 
Line busas, Leonardo Feddero 
šoferiuojamas, ištruko iš kon
trolės ir trenkė į elektrines 
tarnybos stulpą. Trisdešimt pa- 
sažierių buvo sužeista, penki 
jų pavojingai. šoferis tapo 
areštuotas, kaltinamas dėl ne
atsargaus važiavimo.

Žemės drebėjimas ir 
meteoras išgązdino 

norvegus
OSLO, Norvegija, birž. 28.— 

Rytinėj Norvegijos daly vakar 
buvo jaustas žemės drebėji
mas, lydimas stiprių pažemi
ntų dundėjimų. Kalnuose nu
krito su smarkiu trenksmu 
didelis meteoras, labai išgąs
dindamas kaimiečius.

Maskva įspėjama, kad panašus 
metodai pavojingi abiejų 
valstybių santykiams

EIjSINKIS, Suomija, birž. 
23. — Sužinota, kad birželio 
18 dieną Suomių valdžia pa
siuntė sovietų Rusijai notą, ku
ria ji protestuoja dėl ekzekuci- 
jos Suomių piliečio, gen. El
vengreno, kurs andai buvo su
šaudytas Maskvoj kartu su 
dvidešimt asmenų, kaltinamų 
dėl kontrrevoliucinės darbuo
tės.

Protesto notoj sakoma, kad 
panašių metodų atkartojimas 
pastatytų pavojuje draugingus 
santykius tarp Suomijos ir so
vietų Rusijos.
Maskvos atsakymas į Suomių 

valdžios protestą
MASKVA, birž- 29. — At

sakydama j Suomių valdžios 
protesto notą dėl gen. Elven- 
greno sušaudymo, sovietų val
džia pareiškia, kad Elvengren 
atvykęs į sovietų Rusiją netei
sėtai, su Rumanijos pasportu, 
ir niekados nesikreipęs j Suo
mijos misiją Maskvoj dėl pro
tekcijos.

Nori būtinai reformuoti 
Brity lordą butą

Jis turįs virsti “paskutine ap 
sigynimo linija” prieš perga 
lingą Darbo partiją

LONDONAS, birž. 23. — 
Lordas Birkenhead vakar pra 
nešė lordų bute, kad vyriausy
bė nusitarus padaryti visa, kad 
projektas lordų butą reorgani
zuoti butų parlamento priimtu 
prieš ateinančius visuotinus 
rinkimus.

Pareiškimas iššaukė karštų 
debatų. Liberalų pėrai reikala
vo, kad projektas butų paves
tas balsavimui per rinkimus 
Darbiečių pėrai gi pareiškė, 
kad jie visomis jėgomis kovosią 
prieš sumanytą reformą.

Valdžia, matyt, bijosi darbo 
sovietų. Northumberlando ku
nigaikštis (“dūke”) per deba
tus įspėjo, kad Anglijoj atsto
vų butas šiandie duodąs dides
nės progos revoliucioniškiems 
įstatymams leisti, ne kad kur 
kitur pasauly. Darbiečiai socia
listai šiandie turį savo rankose 
visas darbo unijas, sakė North
umberlando “diukas”; jie, gir
di, sėbraujami su priešo agen
tais ir patys skelbiasi neištiki
mumu..i

“Diukas” karštai graudeno 
pasinaudoti dabartine proga ir 
lordų butą pastatyti tokioj po
zicijoj, kad jis galėtų būti kaip 
“paskutinė apsigynimo linija 
prieš tiranijcs jogas ir cha
osą.”

DUBLINAS, Anglija, birž. 
23. — Naujam Laisvos Airių 
Valstybės parlamentui (dail ei- 
rann) susirinkus. Airių respub- 
likininkų (fianna fail) atsto
vai su savo vadu Ramonu de 
Valera prieky atsisakė prisiek
ti ištikimumą Anginos kara
liui, ir dėl to jje į posėdžių sa
lę nebuvo įsileisti. Parlamen
tas savo posėdžius pradėjo be 
Jų.

Per rinkimus De Valerus 
respublikininkai laimėjo ketu
riasdešimt keturias vietas par
lamente, — tik dviem vietom 
mažiau ne kaip valdžios parti
ja, kuri turi keturiasdešimt 
šešias vietas. Darbo partija lai
mėjo dvidešimt dvi vietas.

Kadangi bijota neramumų 
parlamentą atidarant, apie 
parlamento rumus buvo pasta
tyta stipri policijos sargyba.

Garlaivis paskandino 
žvejy laivą

Trys paskandinto laivo žmonės 
žuvo, visi kiti buvo išgelbėti

T1IURO, Mass., birž. 23. — 
Clyde linijos garlaivis Ozark, 
plaukęs iš Jacksonvillės, Fla., į 
Bostoną, šį rytą susidūrė su 
žvejų laivu Surge of Gknices- 
ter, kuris, baisiai sužalotas, 
tuojau paskendo. Devyniolika 
žvejų Iziivo žmonių buvo išg^^l 

būta, bet trijų pasigendama. 
Jie veikiausiai paskendo kartu 
su laivu. Taip išgelbėtų du bu
vo sužeisti.

Pats garlaivis Ozark taipjau 
buvo skaudžiai sužeistas ir 
turėjo kuoveikiausiai plaukti 
krantan, kur jis ir įstrigo sek
lumom Visi žmonės tapo nuo 
jo jau nukelti.

Nelaimė atsitiko laike stip
rios miglos penkias mylias nuo 
Truro.

11 metų vaikas žuvo 
broliuką gelbėdamas b

TERRE HAUTE, Ind., birž. 
23. — Robert U art, 11 metų 
vaikas, pastebėjęs savo mažą 
broliuką geležinkelio bėgiuose 
tuo tarpu, kili visu greitumu 
artinosi pasažierinis traukinys, 
šoko jį gelbėti. Atbėgęs jis 
broliuką nustūmė nuo bėgių, 
bet pats nebesuskubo pasiša
linti: jis žuvo po traukiniu.

Universiteto studentas 
nusižudė

* • \
JOPLIN, Mo., biri. 23. - 

Vakar vakarą čia nusišovė 
Oklahomos Universiteto stu
dentas senioras Jeff Strange, 
19 metų amžiaus. Manoma, 
kad nusižudymo priežastis bu
vo pairusi sveikata.

MOTINA IR HUNUS, JĄ GEL
BĖDAMAS, ŽUVO UGNY

LEVERING, Mich., birž. 23. 
— Netoli nuo čia praeitą nak
tį gaisras sunaikino farmerio 
Joseph Winno gyvenamus na
mus. Kadangi gaisras kilo tuo 
metu, kai visi miegojo, tai ug
ny žuvo pats farmerys ir jo 
serganti motina, gulėjusi ant
rame aukšte. Pabudęs sūnūs 
per liepsnas buvo nubėgęs auk
štyn motinas gelbėti, bet nu
nešti žemyn nebepajėgė, ir abu
du žuvo liepsnose.

t Pacific and Atlantic Photo 1
“Sveikas!” “Ant sveikatos!” gali sakyti be baimės Ontario 

(Kanados) gyventojai, gurkšnodami svaigiuosius gėrimus. Ir jie 
per 11 metų turėjo prohibiciją, gere munšainą, butlegeriavo, bet 
iš to nieko neišėjo ir nuo birželio 1 d. prohibiciją ten liko panai
kinta valdžiai pasilaikant monopolį degtinės pardavinėjimo.

Tėvas teisme nušovė sa
vo dukters užpuoliką

DUNCAN, Okla., birž. 23.- 
Distriklo teisme vakar įvyko 
šitokia tragedija. Teisman bu
vo pristatytas vienas vyras, B. 
P. Cox, kaltinamas dėl užpuo
limo balandžio m&nesj farrric- 

rio Arch Gilbreatho jaunos 
dukters ir dviejų jos draugių. 
Tuo tarpu, kai buvo renkami 
prisiekusieji1 posėdininkai (ju- 
ry), Gilbreath staiga pakilo iš 
savo vietos ir šovė tiesiai į kal
tinamųjų suole sėdėjusį Coxą. 
Tasis susmuko negyvas. Šovi- 
kas savo revolverį atidavė tei
smo valdininkui ir čia pat bu
vo areštuotas.

Gilbreath pareiškė, kad jis 
per kelias savaites negalėjęs nė 
miegoti nė valgyti dėl padary
tos dukteriai skriaudos, ir nu
taręs tam niekšui Coxui at
keršyti. Tik vis negalėjęs prie 
jo prieiti. Dabar jis tatai pa
daręs, ir jam pasidarę leng
viau ant širdies.

Policijos rekordai rodo, kad 
Cox jau pirmiau nekartą buvo 
areštuotas ir baustas už mer
ginų ir moterų užpuldinėjimą.

šeši žmonės užmušti 
kalnų traukinio 

katastrofoj
LIMA, Peru vija, birž. 23. — 

Traukinio katastrofoj Oroya- 
Huncayo geležinkely, kurs yra 
aukščiausias kalnuose geležin
kelis pasauly, šeši pasažieriai 
buvo užmušti, trylika sužeisti. 
Katastrofos priežastis nežino
ma.

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našaus a:

Bendrai, gražu ir šilčiau; vi
dutinis žiemių rytų ir pietų ry
tų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 54° ir 56° F.

Šiandie saulė teka 5:16, lei
džiasi 8:29. Mėnuo teka 2:10 
ryto.

Dvylika budelių Kiny 
komunistams žudyti

LONDONAS, birž. 23.
Reutero telegrama praneša, 
kad Kinų nacionalistų genero
las Jenghu, Šanchajaus srities 
komendantas, atvykęs į Ning- 
po, Cekin^o provim-ijoj, su 200 

gvardijos ir dvylika budelių. 
Spėjama, kad jo atvykimo tik
slas yra “apsidirbti” su vietos 
komunistų agitatoriais.

Francijos ir Amerikos 
sandaros paktas

PARYŽIUS, birž. 23. — 
Francijos vyriausybė įteikė 
Jungtinių Valstijų ambasado
riui Herrickui tekstą nuolati
nės sandaros pakto, kurį Fran- 

(cija siūlo padaryti su Jungt. 
Valstijomis, taip kad ateity vi
sokį nesusipratimai, kurie ga
lėtų kilti tarp abiejų valstybių, 
butų vien derybų keliu, o ne 
ginklu, išsprendžiami.

Ambasadorius Herrick vakar 
išplaukė į Jungtines Valsti
jas ir pakto tekstą pristatys 
Washingtono vyriausybei as
meniškai.

NIKOLAJEV — VIENINTE
LIS BELIKĘ RUSIJOJ MIES

TAS CARO VARDU

Miestas Nikolajev, Ukrainoj, 
yra vienintėlis rusų svarbes
nis miestas, kuris dar išsilaikė 
savo senuoju “carišku” vardu. 
Visi kiti žymesni miestai buvu
sių carų carienių vardais tapo 
bolševikų perkrikštyti saviškių 
vadų vardais.

Miestas Nikolajev buvo caro 
Mikalojaus I įkurtas devynio
likto šimtmečio pradžioj.

MILIONIERIUS PASIKORĖ

PHILADELPHĮA, Pa., birž. 
23. ~~ šiandie rado savo namų 
rūsy pasikorusį Williamą No- 
well, milionierių, Bethlehem 
Steel kompanijos Philadelphi- 
jos ofiso administratorių. Jis 
sirgo nervų suirimu. Buvo dar 
jaunas, 35 metų amžiaus žmo
gus.

9 Portugalijos revoliu- 
cininkai pasmerkti

LISABONAS, Portugalija, 
birž. 23. — Ką tik pasibaigė 
teismas šešiolikos asmenų, kal
tinamų kaip dalyvavusių suki
lime praeito vasario mėnesį. 
Kaltinamųjų devyni buvo rasti 
kalti ir pasmerkti įvairiems 
terminams kalėjimo, o septyni 
išteisinti.

Naujų Fordo automobi
lių paslaptys buvę 

pavogtos
N. W. Ayer and Son, Fordo 

Motor kompanijos skelbimų a- 
gentura, telegrama Naujienoms 
praneša, kad iš jos ofisų Phi- 
ladelfih i jo.i buvę iAvotyti “t«ra 
tikri preliminariniai ir cksperi- 

mentiniai" skelbimai apie nau- 
jus Fordo automobilius. Skel
bimai buvę daugely savo deta
lių išsvajoti, fiktiviški, bet vie
na žinių agentūra pąleidu1 
juos kaip au lentingus. Nau
jų Fordo automobilių tipai 
dar nesąs pilnai pabaigtas, o 
todėl paskelbti visi jų ypatin
gumai neatitinką teisybę;

Keturios, moterys žuvo 
gaisre Bostone

BOSTONAS, birž. 22. — 
Back Bay miesto daly šiandie 
gaisras sunaikino namus Wil- 
liamo L. Shaerero, didelės ra
kandų kompanijos vicepirmi
ninko. Ugny žuvo dvi jo duk
terys, 19 ir 26 metų amžiaus, 
namų tarnaitė Alice Scott, 32 
m., ir virėja Helen McLaug- 
hlin. Gaisrą gesinant trys gai
srininkai buvo sužeisti.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

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

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas {eina 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 išmokėti adresatui ar grąžinti atgal 
jei adresantas nebūtų surastas.

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, I1L

Meksikos Yaki indėną 
maištai patrempti

MEKSIKOS MIESTAS, birž. 
23. — Gen. Francisco Manzo, 
Sonoros karo komendantas 
pranešė respublikos preziden
tui Gailesni, kad Yaki indėnų 
maištai jau numalšinti ir kad 
federalinė vyriausybė gali iš 
indėnų krašto atšaukti 2,000 
kariuomenės.

Dešimt rusą teroristą 
sušaudyta Kijeve

e * *

MASKVA, biri. 23. — IŠ 
Kijevo telegrafuoja Pravdai, 
kad ten tapę sušaudyti dešimt 
teroristų, žinomos “Kobilinski 
Garas” [?] bandos narių. Ta 
banda operavusi Lenkų sienoj*

Devyniolika kitų sugautų 
laikoma dar kalėjime.

Du aviatoriai prigėrė 
aeroplanui nukritus 

i jūres
SAN DIEGO, Cal., birž. 23. 

— Du aviatoriai iš North !»♦ 
land laivyno aviacijos stoties 
prigėrė, jų aeroplanui nukritus 
į jūres keturias mylias nud 
kranto, tarp Lagūna Beach ir 
Nevvport Beach. Trečias įgulos 
narys sugebėjo išplaukti į 
krantą.

Ir turkų aviatorius žada 
skristi per Atlantiką

KONSTAMTTTNOPOI.IS, Tur
kija, birž. 23. — žymiausias 

turkų aviatorius Vedžihi Bei 
ruoškis i skristi iš Konstantino- 

polio į New Yorką, niekur ne* 
nusileisdamas. Vartos turkų 
darbo aeroplaną. Savo sumany-i 
mui jis gavo respublikos prezi
dento Kemalio Pašos pritari
mą. Aviatorius tikisi nuskris
ti į New Yorką per penkiasde
šimt valandų.

Alfonsas važiuoja “in- 
cognito” j Londoną

MADRIDAS, Ispanija, biri. 
23. — Ispanijos karalius Al
fonsas išvyko incognito į Lon
doną per Paryžių, vienų vieno 
sargo lydimas.

BERLINAS, birž. 23. — Dr. 
Hjalmar Schacht, Vokiečių 
Valstybės Banko prezidentas, 
šiandie išvyko į Jungtines Val
stijas dalyvauti bankų valdyto
jų konferencijoje.
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Pramokinimas Pūslės

Yra daug sunkiau kūdikį pamo
kinti sukontroliuoti savo šlapumo pū
slę. Abelnabta pati sistema gera 
kaip aną sykį minėjome. Supranta
ma, kudikj ant puodo reikia sodinti 
dažniau,, gal būt kas valanda, jei jis 
nemiega. Laipsniškai jį galima pa
pratinti parodyti kada jis nori' ,1a- 
pintis. a

vi*1
KŪDIKI

Bandžiau

HTnrJffiNOS, CHOJU, m Penktadienis, Birž. 24, 1927

Alkte'

pieno

į IETUVE motina iš Bosto
no rašo: “Aš negaliu penėti

pati savo kūdikio.
daugelį rūšių prirengto pieno, 
bet nei vienas nepatiko mano 
kūdikiui, kol mano gydytojas 
užraše Borden’s Eagle Brand 
Condensed Pieną, kuris jam la
bai taip patiko ir yra lengvai 
virškinamas, 
___ ” nas.
Jei Jun prlslątlte 
•u Juru vurtlu Ir 
niurnu atvirute,___ _ - .
dikal. pamokinimų Juru kalboje kaip 
penėti Juru kūdiki; tak»Bl vaikų knygutę 
Ir kltokhm Idoniloa llteraturoa. l’anĮduoda 
visose vaistinėse Ir srvsernėse.

kaip mano pie-

ntum* litą pARkelblmą 
ailrruu, «rb» prtelųRlte 
meR paulųuliiie Juntu,

THE BORDEN COMPANY
Bordeu Bldg., Ncw York, N. Y

VITAMINŲ-BADAS
Sulaikytojas progreso vaikų mokyklose tan

kiausiai yra priežastimi badavimas dėl stokos vita
minų arba nedavalgymas. Nėra taip didelė bėda 
dėl stokos maisto, kaip dėl stokos vitaminu rųšies. 

SCOTTS EMULSION 
yra malonus vartoti ir geras būdas užtikrinti vai
kams užtektinai sveikatą budavojanėių vitaminų 
iš cod-liver aliejaus. Scott’s Emulsion yra specialiai 
naudingas dėl pagelbėjimo berniukams ir mer
gaitėms, namie ar mokykloje, dėl gero maisto 
ir gero atrodymo.

Visuomet reikalaukit Scott’s Emulsion!
Scott A Bowne, Blo^mfield, N. J.
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Grojikliai Pianai 
PFOPLES^KRAUTUVĖSE

Yra kelrodis Lietuviams, kur įsi
gyti geriausj pianą už teisingą 
kainą.
Kimba!! pianus vartoja pasaulyje 
didžiausiai pagarsėję muzikos ar
tistai — vartokite ir Jus! Mes 
negalime rasti Amerikos pianų 
marketuose geresnių ir vertesnių 
pianų už “Kimba!!”. Jus taipgi 
nerasite niekur kitur kaip tik 
pas ‘“Peoples!”
Prašome atsilankyti ir susipažin
ti su mumis ir Kimba!! Pianais. 
!.abai lengvus išmokėjimo budus 
pritaikinant kiekvienam.

DEL APRŪPINIMO
MOTINŲ IR JŲ 

SVEIKATOS.

»l.m. .kyliu). MM laiku

kalu Itonloa.blbUntloma 
■ithiMii Ir aratlaoM Ju*
•| kOOklv.f

KAdikly *prt*laimu Ir 

adjlmu y r* dalyku II’" 

■rūbo* Mnynal Ir lutei 

Ir mm* Jaoftama, kad Ui 

yra dalykas, kurį swa ta
rinis rttallaridksU blko- 

Urviato atvirai ir laisva)

Verkimas

Verkimą negalima skaityti 
tiniu pas kudikj, nes tai

papra- 
vienatinis 

būdas kuriuo jis pareiškia savo no
rus. Jei sykį kūdikis patirs, kad ver
kimas duos ko jis nori, jis pripras 
perdaug tą privilegiją vartoti. Sunku 
tą papratimą panaikinti, bet yra 
galima rižiurėti, kad visko jam butų 
kas reikalinga, ir pavelijant jam 
verkti iki užmigs. Bet jei kūdikis 
verkia prisimigęs, be jokios matomos 
priežasties, motina gali nužvelgti li
gą. Paprastai .kūdikis nori, kad jj 
paimtų ant rankų ir vovytusi, ir jei 
motina jam pasiduos, tai turės kapri
zą, lepumą.

Ix>vos Prišlapininias

4177-83 Archer Avė.
M. KEZES, Vedėjas

1922-32 So. Halsted St.
J. NAKKOŠIS, V.dfjau

Mažai kūdikiai tpri papratimų ku
riuos taip sunku panaikinti kaip šla- 
pinimąsi lovoje. Pas senesnius kūdi
kius priežastis gali būti kokiame nors 
nervų suirime, bet didumoje atvejų 
butų stoka pirmais menesiais nuolati
nio ir atidaus pratimo kontroliuoti 
reikia duoti skystimų vėlai po pietų.

N u ra m i n toj a i—Z a bovos
Nuramintojų kūdikiui nereikia duo

ti. Apart to, kad jie nešioja bakte
rijas, šie daiktai gali iškraipyti kūdi
kio išvaizdą. Piršto čiulpimas irgi 
blogas įprotis. Reikia neatlaidžiai 
pirštą iš burnos atimti, o kūdikio <lo- 
mę nukreipti kur nors kitur, arba pri
segti spilkute rankoms prie šono.

P£r keletą gentkaičftj w tūkstančiai 
Lietuvių motinų išaugino Savo kūdi
kius su Bo’rden’s Eagle Pienu. Jos 
tą darė dėlto, kad. jų drauges reko
mendavo tą pieną ir dėlto, kad rado 
jį užganėdinančiu. Bet, ant nelaimės, 
daugelis Lietuviu motinų niekados ne
buvo pilnai informuotos kodėl jos ap
turėjo šitų puikių rezultatų. Eagle 
Pienas yra puikiausias ir gryniausias 
iš šviežio, saldaus, su rūpestingai ap- 
grynintu cukrum, ir padaro kudi-

* kiams maistą, kuris yra geriausias 
k ' duoti kada motinos pieno neužtenka,
* arba jis nėra tiek stiprinantis kaip 
n reikėtų.3 , . —♦—
J Skaityk šiuos straipsnius kasi savai- 
J : tę ir pasidėk ateičiai.

«xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxr

AR NORI BOTI GRAŽIAUSIA MOTERIS

Miss Amerika

Už visus geriausias

Gyva Apysaka
buvo paskutines gegužio die

nos.
Onytč su Juliuku dulkančiu 

vieškeliu grįžo iš bažnyčios. 
Švelnus pietų vėjelis kuteno 
margus pievų kilimus, lingavo 
geltonomis žiedų dulkytemis 
dulkėjo rugių varpos. Saulė, iš 
rytų kopusi ant dangaus 
skliautų, paslydo ir ritosi vaka
rų pakalnėn.

—Kaip karšta! o Žiemą aš 
vis pykdavau, kad saulutė taip 
nedrąsi, kad jos spindulėliai 
taip bailus... Palaužk man kaš
tono lapą.

Juliukas pasišokėjo, griebė 
ir nulaužė visą šaką. Nuskynė 
keletą didelių lapų it padavė 
Onytei, kuri jau spėjo atsisės
ti ant griuvo kranto pu kašto
nu.

—Oho! Tamsta tikras atle
tas, be to nuolankus Helerius.. 
— pastebėjo pralinksmėjusi 0-

barškėjo ratai... Onytė išsigan
do, šoku iš lovos, bet, pania- • 
čiusi Juliuką dar tebegulintį, i 
staiga paraudonijo ir padavė 
komandą...

dingtelėjo—Ricierius!
Juliuko galvoje. Nors jis nesu
prato žodžio prasmės, !>et in
stinktyviai jautė, kad jį giria. 
Todėl ir jis, meiliai nusišypso
jęs atsisėdo šalia Onytės. ši 
paėmė jo ranką, sulenkė, spus
telėjo muskulus ir smagiai žni- 
btelėjo.

Oi, oi, panyte!... Tamstos 
pirščiukai tikrai kaip dantis
tės.

—Argi?... O gal tamsta kada 
matei pianistę?

—Taip. Bet... atleisk, panyte, 
jos rankos visai panašios į 
tamstos lanksčias rankutes.

Ir paėmęs jos dešinę pri
spaudė prie savo lupų, ši stai
ga atitraukė.

Kaip keista! O vis dėl to 
tamsta mane vaizdavais dantis
te. Ištikrųjų tamsta įdomus, 
kaip romanas...

Ir įbedė į jį iš po juodų kak
tą pridengusių plaukų spdk- 
sančias savo męlsvas akis; jos 
suvirpėjo lyg užgauta styga, 
atsiduso ir pagriebė abi jos 
rankas. .

—Panyte, taip nešnekėk/, 
aš nebesusilaikysiu pabučiuo
siu.

III.
—Kaip su m am i tamsta šįryt 

pasirodei!
—O aš tikrai gėriuosi tams

tos miklumu...
—Bet ir velniškai privargau 

toj spintoj...
O aš maniau tamstą po lo

vą palindusj... Kai atnešusi 
mamos palitą pravėriau spin- į 
tos duris, tamsta sujudėjai; 
man tik smilkt širdį, o veidas 
taip ir užsidegė. Kai nubėgau 
prie arklių, tėtė pažvelgė tie
siai į akis... Aš taip susisarma
tijau...

—žinai ką, šįvakar išeikiva į 
laukus, į paruges. Ten taip 
gražu! — vosilkos tik mėly
nuoja, mėlynuoja, o žvaigždės 
danguje tai lyg Onytės akutės 
tik kruta, kruta...

—Puiku. Aš labai gerai pa
žįstu dangaus geografiją. No
ri, — tamstai parodysiu, ku
rioje vietoje Grįžulio ratai ir 
tolimoji Alfo žvaigždė?...

—O šiaurės polius į kurią 
pusę ?

—Šiaurės? Hm... Man vienas 
gimnazistas aiškino, kad šiau
rės polius visuomet Pietų po
lių traukia. Taip, šiaurės — 
Pietų ir — atvirkščiai...

—Reiškia, kaip tu mane 
ir...?

—Ak, Juliuk!...

Tekanti saulė apšvietė žaliuo
jančius laukus. Juliukas ramiai 
ilsėjosi parugėje, lyg paslėpęs 
galvą Onytės sterblėje. Onytė, 
nulenkusi savo garbanas ant jo 
krutinės, vestuves sapnavo...

Užspiegė skardus kerdžiaus 
rago balsas, jaunieji pašoko ir 
pasislėpė rugiuose...

—Juliuk, dabar tai bus!...
—Simas Bakšys.

niekus kalbi!
gerai ne

vardas 
mane vi-

kaire apkabino

širdis 
paj uto 
karšta,

nuleido

Pardavimas Prasidės
Nedėlioj Birželio 26

/

Oliver Salinger & Co.
Springfield Avė. Subdivision 

4 mylios šiopus miesto rubežiaus 
Tiktai 7 mylios nuo City Hali 

Beveik už kainos 
negu sale žemė parduodama

Kas yra poetų, dailininkų, muzikantų ir rašytojų svajonė? 
GRAŽIAUSIA MOTERIS!

Kur gulima Rauti patarimu DYKAI kaip tapti graži.
Kur galima gauti sveikus, nenuodijančius preparatus 
veidui, plaukams, rankoms gražinti?
Kas prirengia paskiausios mados grožybei įgyti prepara
tus pagal naujausių Paryžiaus receptų ir pilnai garan
tuoja kiekvieną savo produktą.
Turime savo laboratorijoj didelį pasirinkimą visokiausių, 
kokius tik pasaulyj yra grožybei įgyti preparatų: 
MOTERIMS: pudrų, visokiausios rųšies, dėl sausų ir rie
bių odos mostelės, ferfumų, lotions dėl plaukų ir tt. 
VYRAMS: mostelės dėl veido, pudrų, lotions dėl juodų ir 
šviesių plaukų ir tt., ir tūkstančius kitokių preparatų.

REIKALAUKITE KATALOGO
Siųskite Money Orderius. — Kainos žemos.

Ollette Laboratory
3138 So. Halsted St., Chicago, III

NEPALYGINAMAS 
SKONIS

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS
Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali* 

ikumn*.
3315 South
Halsted St.

Tcl. Yards 1546 
Bes. Tel.

Beverly 2300

FLIT
IŠNAIKINA

Kandis, Tarakonus, 
Blakes, Muses ir kitus 

stubos vabalus.

►

Unijos padaryti

Nėra Geresnių Del Virimo, 
Kepimo

Saldainių dirbimo

Vai Blatz Brewing Co.
CHICAGO BRANCH
1500 Holt Street

Phone Brunswick 3600-1-2 
and VVholesale Dealers

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

KWIK - KLEAN
BILE KĄ jus norite valyti 
bandykit šį puikų valytoją. 
Jis išvalo medžio darbų ir 
sienas, malevotas ir varni- 
šiotas grindis, tile grindis — 
faktiškai viską kas reikia 
valyti. Ir jis nekenkia nie
kam kur yra vartojamas, 
taipgi nekenkia nei rankoms.

ATVAŽIUOKIT NEOELIO J!
Mes parduodame šitą žemę pigiausia kaina ir ten ga
lima tiktai statyti mūrinius apartmentinius namus 
ir šiaip namus. Dabar eina čia 2 karų linijos — iki 
vienos 1 blokas, iki kitos 2 blokai nuo tos žemės. Mo
kyklų Direkcija nesenai pirko čionai žemės dėl trijų 
mokyklų. Tai bus jūsų paskutinė proga nusipirkti 
lotą tokia pigia kaina.

Taip pigiai Q£
Kaip yJUU

$250 cash

Suros, šalytakiai jau yra ir įskaityti į kainą

IŠMOKĖJIMAIS: $10 Į MENESį
Didelė proga dėl pelno 

Nepraleiskite jos
Niekuomet daugiau jus nenupirksite tokiomis pigiomis kainomis. Jei 
mums dabar reikėtų supirkti tą žemę, tai mes turėtumėm ją pardavi
nėti po $1300 iki $1600 už lotą vietoje $995. Jus sutaupysit nuo $400 
iki $500 pirkdami dabar, nes lai mesi t, jei tik pirksit dabar.

ATVAŽIUOKIT NEOELIOJ

Pirkite nuo savo vie
tos Pilsen pardavėjoPILSEN PAINT &

VAKNISH CO.
užgavo šir- 
gražus ar- 

taip dunde

tikra kal-

•—Fi, tamsta, 
Aš tamstos ir vardo 
žinau...

—O man panelės 
toks gražus... Tamsta 
siškai sužavėjai.

—Juliuk
jo kaklą, — ne jau Onytės var
das toks gražus?

Konvulsingai plasdėjo 
krutinėję, smagenys 
kraujo potvynį galvoj... 
karšta — visa lyg ugny.

Juliukas susigėdęs 
akis:

—Reiškia, mudu pasipažįsta- 
va?

Tik nuo šios minutytės, 
Juliuk! — čia pridėjo prie jo 
veido antspaudą rožavų lupų.

—Ar ilgam ši dovana?...
"II.

Prasidėjo birželis. Saulė gel
svus spindulius sijoja erdvėse, 
rugių laukai dar teberūksta.

Onyte užprašė Juliuką vaka
ruoti...

Pirmą valandą ryto meilės 
potencijalas audra 
dis. Vos girdėjosi 
monikos verksmas, 
jo krutinės.

Onyte, jumyse 
ve...

—O tamstos krutinėję ark
lius kausto! — stačiokiškai at
rėžė Onytė, bet... pažvelgė į 
vienas antrą, paraudo ir nutilo.

Rausvaspalvė aušra jau ren
gėsi išstumti saulę ant dan
gaus sklautų, kai baigėsi vaka
ruškos. Onytė ir Juliukas, pa
sveikinę brėkštančią dieną, 
mindžiodami pievų deimantus 

kiemo vejelės rasas, žings
niavo į svirną.

—Ar tikrai šiąnakt nebegrįš 
tėvukai ?

—Tikriausia, Juliuk... Petrų 
sūnaus krikštynos tai ne bet 
kieno. Ak, kaip gaila, kad tos 
vakaruškos taip ilgai užsitęsė!

Kai laikrodis ant komodos 
kramtydamas minutes trečia 
valanda paspringo, kieman į-

PRANEŠIMAS
Šiuomi pranešu vi
siems savo drau
gams, pažjsamiems 
i r kostumeriams, 
kad atidariau naujai 
auksinių daiktų 
krautuvę. Taisau 
laikrodėlius, priski
riame akinius dėl 
jaunų ir senų. At
silankykite kuriems 
yra reikalas, aš su
teiksiu teisingą pa
tarnavimą.

JOHN A. KASS
(JOHN A. KAZAKAUSKAS) 

2045 W. 35th St.
Tel. Lafayette 3315---------..... .. . .

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinų kablegramą

šimtai naujų apartmentinių namų jau yra pastatyta kaiminystėj. Yra 
tiesioginė transportacija j viduriniestj. Randasi tūkstančiai dirbtu
vių kur dirba šimtai tūkstančių darbininkų gaudami geras algas. Mi- 
lionai dolerių čia yra išleista dėl publiškų investiųentų, kurie pabran
gins šitą žemę, pasidarys didelis jos reikalavimas ir kainos pakils. 
Atsiminkite, kad šita žemė randasi keturios mylios šiopus miesto ru
bežiaus, gatvekariai eina nuo tos žemės j vidurmiestį, j vakarų ir 
pietvakarių svarbesnius industrijos vietas. v

Visi lotai pabrangs $100 ar daugiau 
po šio išpardavimo

Atsiveskit savo šeimyną visos dienos piknikui. 
Išoardavimas prasidės 10 vaL ryto.

mbjia m ■ Atsiveškite vaikus, lai jie jodinėja ji V If A I Shetland arkliukų. Bus patyrę jų 
U I IbMI žiūrėtojai.

Atvažiuokit Nedėlioj!
DYKAIA

1

f PFl Imkit bile karą j šiaurę arba pietus ir perneskit ant
vvit ARCHER AVE Važiuokit ARCHER AVĖ. karu

nuvažiuot iki CRAWFORD AVE. M ūsų atstovas bus ant 
kampo ARCHER IR CRAVVFORD AVENUES per visą dieną dėl pa
rodymo jums žemės.
AUTOMOBILIAIS KELIAS — ARCHER AVE. iki CHAWFORD 
AVE., važiuokit j pietus 1 bloką, arba 55 St. (GARFIELU BLVD.) 
iki CRAWFORD AVE. ir važiuokit 2 blokus į Šiaurę. Žiūrėkit musų 
atstovų su baltais kaspinais.

Chicago Trust Co., Trustec
Visos title garantuotos per Chicągo Title & Trust Co.

OLIVER SALINGER‘Co
1

“18 metų toje pačioje vietoje”
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Išpardavimas Pertaisytų

Siuvimui Mašinų

•’ ‘('t
KLEIN BROS

NAUJIENOS, Chicago, III

KORESPONDENCIJOS MIKAI REIKALAUJA

Indiana Harbor, Ind.
Mitingas. Rengtasi į Naujienų 

pikniką

“CASTORIA”
Specialiai prirengtos dėl 
vaikų ir kūdikių visokio 

amžiaus

$12.50 iki $25.00

JUS

DEL NAMĮJ PAPUOŠIMO

S;
Jei planuojate vasarinę kelionę 

į LIETUVĄ 
“Plaukite po Amerikos Vėliava*

Nupiginta ten ir atgal kelionė 
trečia klesa į
LIETUVĄ

tik $203.00 ir brangiau per 
Cherbourg ar Bremen
Liepos išplaukimai: 

per Angliją-Franciją-ar Vokietiją
. S.S. LEVIATHAN

Liepos 2
S.S. REPUBLIC

Liepos 2
S.S. GEORGE WASHINGTON 

Liepos 13
S.S. PRESIDENT KARDINO 

Liepos 16
S.S. PRESIDENT ROOSEVELT 

Liepos 27
IŠNAUDODAMI visas progas reguliarių 
* vasarinių United States Lines ekskursijų 
gaunate kelionės patogumų ir patarnavimų 
už kurius laivai valdomi ir operuojami Su
vienytų Valstijų Valdžios pagarsėjo.

Pasirinkite bile i§ augščiau įvardintų 
laivų ir keliausite malonioje draugėje jūsų 
tautiečių po asmeniška priežiūra prityrusių 
United States Lines atstovų.

Visi prirengimai perkelti jus ir jūsų 
bagaža iki kelionės tikslo bus jums atlikti 
pirm negu užlipsite ant laivo.

Klauskite vietos laivakorčių agento
šiandie informacijų, arba rašykite pas

United 
States Lines 
p 110 S. Dearborn St., Chicago

43 Broadway, New York City

Kiekviena mašina yra garantuota 
|;:.d sius labai gerai. Turime tik
tai keletą tų augštos vertės maši
nų — išparduosime kiek tik jų 
bus. Neatidėliokit nei minutės — 
Ink it čionai anksti iš ryto.

Lengvais išmokėjimais — 
be nuošimčiu

BARGENAS

Cash arba išmokėjimais
Puikumas namų priguli nu y parloro setų kokį 
išsirenkate. Modelis, kuris augščiau pažymėtas 
yra tikras pasididžiavimas. Apmuštas smart 
Jacųuard Velour, su minkštomis su springsais ap
verčiamomis paduškaitėmis. Rėmai užbaigimo rie
šuto medžio ir išmarginti.

CENTRAL DISTRICT FURNITURE GO.
3621-25 So. Halsted St

E,xtra Didelis Išpardavimas
Pėtnyčioj ir Subatoj, Birželio 24 ir 25

Kviečiame Širdingai atsilankyti, o busit gerai užganėdinti. Kiekvienas kostumeris, pirkdamas už $1.75 ta- 
voro gaus gražią dovaną DYKAI. .

Vaikų ir Mergai- 1 Qp 
čių tanciakvb ■

Vyrų darbinės 4 Op 
Pančiakos, pora I ww

Vaikų trumpos 1 Q A 
Silkinės pančiakos, ■ V U

Mergaičių apati- 1 A.P 
niai Marškiniai I “f v

Mergaičių Ging- *7£p 
ham Dresės I wU

Mergaičių šil- AA 
kinės Dresės *viUU

Mergaičių dailiai išdirb-

‘^kry’ 85c

Vyrų šilkinės 
Pančiakos, pora

Moterų lenenės 1 Rp 
Pančiakos, pora I Ov

Abrusai vertės 9 C p 
65c už OUU

Moters auzos
Sliperiai, pora

Vyrų šilkiniai 
kaklaraiškiai .......

Moterų vilnoniai Bathing
Siutai ................................
Vaikų gražus Bathing
Siutai ................................
Moterų Silkinės Pančiakos, 
pora ......................................
Moterų Chiffon Silkinės, 
vertės $1,00, pora ..............
Moterų Kvortukai
(aprons) ................-............
Moterų naktiniai Marškiniai
(nigbt gowns) ........................

$2.50 
49c 
35c 
69c 
39c 
45c

Vyrų šia.udi- 2 K 
nes skrybėlės I stv

lig $4.95

Vaikų Coverall 39C

Vyrų vasari
nės Kepurės $125
Vyrų Darbi
nės Kelnės $1.25
Vyrų auziniui 
Sliperiai 85c
Vyrų 
Overalls 95c
Vyrų Broadcloth CSIZp
Marškiniai vvv

Vyrų vasariniai ARp 
Union Siutai

Vyrų šventadieniai Marš
kiniai vertės C O C A 
$4.00 už

Bathing
Kepurės .......... 9c
Vaikų 
Kepurės 85c
Vaikų 
Kelnės 85c

J. Saudargs & J. Pikelis, Savininkai

Mid-West Dry Goods Store
4172 Archer Avė., Chicago, III.

M iaide

Sekmadieny, birž. 19. d., po 
i piet, įvyko L. P. D. Kliubo mi
tingas. Mitingas buvo pusme
tinis, tad buvo šauktas atviru

tėmis. Tečiaus sulig narių skai- 
įčiaus, susirinkimas buvo ne
skaitlingas. Kas nenori eiti į 

'susirinkimus, tas randa viso
kių. išsisukinėjimų. Jei diena 
pasitaiko graži, tai važiuoju pa
sivažinėti; jei lietus1 lija, — 

i niekur neina, — nė į susirinki- 
: mą, nė pasivažinėti.

šiame susirinkime buvo 
daug “svarbių” dalykų nutarta.

Priėjus prie komitetų rapor
tų pirmiausia pakviečiamas 
raportuoti pikniko komitetas. 
Iš trijų nanų pasirodo tik vie
nas J. Paulauskas, o kitų dvie
jų — St. Barkaus ir S. Barz- 
džio susirinkime nebuvo ir jie
du iš savo pusės nepridavė jo
kio raporto, nė raštiško, nė per 
kitą asmenį. Tas komitetas jau 
penki mėnesiai kaip išrinktas, 
bet vis dar negali surengti kliu- 
bui pikniko: visi biznieriai ir 
“neturi Laiko” susieiti ir pasi
tarti apie pikniko rengimą, šį 
kartą, kaip ir pirmiau, J. Pau
lauskas pakaltino savo bendra
darbius už neveiklumą.

I
Antras komitetas buvo dar 

svarbesnis, .lis buvo sumany
tas paties B. Yasiulio metinia
me susirinkime: permainyti 
kliubo vardą. Mat B. Yasiu- 

|liui atsibodo “grinoriškas” kliu- 
įbo vardas — Lietuvių Pasilin
ksminimo Draugiškas Kliubas. 
Jis todėl pasiūlė tą vardą “su- 
amerikoninti” ir kliubą pervar
dyti į Lietuvių Amerikonų 

; Kliubą. Kliubo vardą butų gali
ma buvę ir permainyti, jei B. 
Yasiulis butų susipratęs tą pa
daryti dvejetą metų atgal, ka
da buvo mainoma kliubo kons
titucija ir visos kitos popieros. 
Bet dabar kliubo vafdo mainy
mas reikštų nereikalingas iš
metimas šimto dol., o gal ir 
daugiau. Pagalios, kliubo var
das gal ir butų likęs permainy
tas, jei butų buvę smarkiau par 
dirbėta. Dabar gi komitetas su
sidėjo iš B. Yasiulio, St. Barz- 
džio ir S. Simono ir todėl nie
ko nepadarė. S. Simonas kiek
viename susirinkime raportuo
davo, kad jis negalys prisipra
šyti nė Yasiulio, nė Barzdžio, 
o jis, Simonas, vienas negalys 
nieko veikti. Kaip matyt, Ya
siulis tik 
mą davė 
bet kada 
energijos

Motinos! Fletcher’s Castoria 
yra jau vartojama virš 30 me
lų kad apsaugojus vaikus ir 
kūdikius nuo, Užkietėjimo, žeg- 
čiojimo, Wind Colic ir Diar- 
rhea; prašalina kilantį pas juos 
karšt j, ir reguliuoja skilvį ir 
žarnas, pagelbsti suvirškinti 
maistą, suteikia naturalį miegą 
be opia tęs. Tikros gyduolės tu
ri šį parašą.

Tel Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akuščrė

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Mo
terims ir merginoms patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutartį),
4120 So. Richmond Street

Mrs.

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutartį.

Viršuj Universal

State Bank

WENNERSTEN’S
•uuhcibian uupo

TIKRI APYNIAI 
TURTINGAME SALYKLE

Yards 4951
Anielia Jarusz-Kaushillati

AKUšERKA
3252 So. Halsted St.

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMESTRIST

labai smarkiai įneši- 
ir tada daug šaukė, 
reikia veikti, tai jau 
nebeliko. Todėl šis

pusmetinis susirinkimas 
kino Yasiulio įnešimą, 
neįvykdomą ir komitetą 
kė.

panai- 
kaipo 
atšau-

Po susirinkimo žmonės bū
reliais sustoję kalbasi apie pik
nikus. Vieni primena, kad šian
die yra bolševikų gazietos pik
nikas, j kurį išvažiavo ir keli 
kliubiečiai, kurie nedalyvavo 
šiame susirinkime. J piknką 
turbūt išvyko ir tie, kurie sakė
si skaitą tą gazietą “už dyką”: 
turbūt- esą nuvažiavo užsimo
kėti prenumeratą.

—Mes irgi važiuosime, —♦ 
kalba bareliuose, — Bet mes 
važiuosime j geresnį pikniką 
— į Naujienų pikniką ateinantį 
sekmadienį. Važiuosime ar lis, 
ar saulė kepins, bet visi busi
me tame piknike.

IŠtikrųjų, tą dieną visi In
diana Harboro lietuviai! bus 
Naujienų piknike, palikę flar 
mie gal tik sergančius ir jų 
prižiūrėtojus, nes harboriečiai 
myli Naujienas ir nori pasima
tyti ir pasilinksminti kartu su 
viaąis naujieniečiais.

— KJiubietis,

Tel. Empire 7365
DR. F. MATULAITIS 

322 Holbrook Avenue 
DETROIT, MICH.

Adynos 12—2 ,

A. VIDIKAS-tULEVIGH
AKUŠERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

Tel. Boulevard 6487
4649 S'o. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
Kenwood 1752

Praktikuoja 20 metų

DR. G. SERNER
• LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679

GERESNIO SKONIO
Vm/ v? py

vii S‘t]v/iln
N<’i > AnitK ialiu Prieskoniu

SUDRIKO NAUJA 
KRAUTUVE

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

Nuolatinės Slogos ir 
Reumatizmas

SKAUSMAS
Ar Jum kenčiat akausmua bile daly sa

vo kūno, kaip tai nuo Kataro, Inkatų, 
Širdies. Kepenų, Skilvio ar Puslėa ne- 
amagumų. Dusulio Reumatizmo, Nuolati
nių Slogų, Uiainuod'jimų, Goiterio, Mo
terų lyt'nio r.etvarkumo, Nervuotumo, 
Kosutio, Odos li»ų. Socialių ligų ir tt.

Vartokit MERITEX. Pasauly geriausia 
Ir nekenksming'ausia Gyduolė $1.00 
buteliuką.

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

Meritei Lab.. |stelfcrta 1182
1924 Blue Island Avė.

CHICAGO, 1LL.
Siunčiame bile kur ui $1.00. 

Nesiunčiame C. O. D.

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

Tel. Boulevard 4705
Chicago, III.

ui

Lietuvis Mraktorius
Suvedam šviesas b 
elektros jiegą į nau 
jus ir senus namus 
mainom naujas Ii 
pas į senas; duodam
ant. lengvo išmokė) 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudir^ron

Lietuviai Advokatai
4

{vairus Gydytojai
Phone Pullnran 0621 

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

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

Nedėlioj 10 iki 1
k

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

Telephone Yards 0904

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Rea. telephone Plaaa 82®

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn SU Room 11H 

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

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE 
77 W. Washington

Cor. Washington and
Ofiso Tel. Central 2978 *

Namų Tel.: Hyde Park 8395

DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

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

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

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W.
18th St., netoli Morgan St.

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

(Dienomis: Canal 
Telefonai: J 8110. Nakt|

į South Shore 2288
V Boulevard 4136

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

BLDG. 
St.

Clark

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

Tei. Dearborn 2784 
Valandos nuo 9:80 iki 2:30 vai.

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Po pietų nuo 8:80 iki 8:00 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12

Tel. Yarda 0141
Ab-

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9600
L J

Bylos visuose teismuose. — 
straktai. — Ingaliojimai. — 
kola pinigų 1 ir 2 morgiči

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 
10756 So. Michigan Avė.

TeL Pullman 5950 
Specialistas Abstraktų 

Vedėjas visų teisių

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. 
vakaro, Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

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

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

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. U Šalie St., Room 2001

Tel. Randolph 1084—-Vai. nuo 9-6 

ttkurni s
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios

--------------- ----- -... —

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 6358

S--—

Nėra kito šaltinio

kaip Naujienos.
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ANGLIJOS DARBININKAI SMERKIA 
KERŠTO POLITIKĄ.

Štai, Anglijoje jau beveik per dešimtį metų valsty- 
bes iždas ir miestai užlaiko daugiaus kaip milioną bedar
bių; Vokietijoje per paskutinius trejus-ketverius metus 
pašalpas iš valdžios gauna apie du milionu žmonių. Rei
kalingas toms pašalpoms sumas valdžios surenka mokes
niais iš visų gyventojų, kurie turi kokį nors turtą arba 
uždarbį.

Ar gali šitokia padėtis amžinai tęstis?
Kapitalistinė tvarka šitą nedarbo problemą išspręsti 

nepajėgia, nežiūrint to, kad darbo technika šiandie nuo
latos vystosi, gamyba eina vis sparčiau ir turtai visuo
menėje auga. Jeigu žmonėms nereikėjo badu mirti tuo
met, kai visuomenė buvo daug biednesnė, negu dabar, tai 
matyt, kad yra kas nors radikaliai bloga pačiame visuo
menės susitvarkyme, prie kurio gali reikštis šitas milži
niškas masinis skurdas.

Tie, kurie pirmiausia suinteresuoti tuo, kad nedarbo 
nebūtų, t. y. darbininkai, bus priversti anksčiaus ar vė
liaus padaryt kapitalizmui tokią “operaciją”, po kurios 
šita išsisenėjusi liga išnyks.

“Beždžionių bilius” Mis
souri legislaturoj

Kuo Missouri valstija pasižy
mi? — La^raštininko špo
sas. — “Beždžionių bilius.” 
—“Dėdė“ Sam McDanlei. — 
“Uodegos pasaka/’ — Juo
kas virto rimtu dalyku. — 
Pataisymai. — Debatai dėl 
biliaus. — Beždžione legisla- 
turos posedyj. — Balsavimo 
pasėkos.

Britanijos darbo unijų taryba ir Darbo Partijos val
dyba bendrame posėdyje priėmė rezoliuciją, kurioje 
griežtai pasmerkiama masiniai sušaudymai, prasidėję 
sovietų Rusijoje po ambasadoriaus užmušimo Varšuvoje. 
Rezoliucijoje sakoma:

“Į žmogžudystę atsakymas žmogžudyste yra to
kia politika, kuri žemina civilizuoto gyvenimo lyg- 

i malę ir neneša nieko kita Rusijai, kaip tik žalą.”
Kuris sveiko proto žmogus sakys, kad šitie žodžiai 

yra neteisingi? ? ‘
Politika, kuri vadovaujasi principu, kad už kraują 

turį būt užmokėta krauju, gal būt sutinka su tam tikrais 
instinktais žmogaus prigimtyje. Bet dalykas tame, kad 
tie instinktai yra ne civilizacijos vaisius, bet — barbariš
kumo arba net žemesnio žmogaus stovio palikimas.

Kai žmogus supyksta, tai jisai nejučiomis sukanda 
dantis ir sugniaužia kumščias. Šitie judėjimai yra, vadi
nasi, instinktyviški ir atatinka žmogaus prigimčiai. Bet 
ar tai reiškia, kad jie yra geri?

Kodėl supykimas iššaukia žmogaus kūne tokius ju
dėjimus, tarytum visa jo energija susikoncentruoja dan
tyse ir kumščiose ? Del to, kad kitąsyk žmogus buvo toks 
gamtos tvarinys, kuris tais savo organais kovodavo. Jo 
nervų sistema buvo taip sutvarkyta, kad kovos upui už
ėjus momentaliai gaudayo signalą tie raumens, kurie 
valdo žando ir saujos judėjimus, kad jisai butų pasiruo
šęs kąsti ir mušti.

Šiandie žmonės ne taip dažnai kovoja kumščiumis, o 
dantimis — beveik niekuomet. Bet jų nervų sistema dąr 
nėra daug pasikeitus, todėl žmoguje ir dabar neretai pa
sireiškia primityvio gyvūno prigimtis.

Su ta savo prigimtim žmogus privalo kovoti, o ne va
dovautis ja, jeigu jisai nori kilti aukštyn civilizacijos 
laiptais!

Apžvalga
ŠPITOLES PUBLICISTIKA

Klebonas, sakydamas pamok
slą, Lietuvoje, •dažnai iškolioja 
savo klausytojus “galvijais,” 
“gyvuliais,“ “karvėmis“ ir t. t. 
Tokiu pat tonu kalba į savo 
skaitytojus paprastai ir kuni
giniai laikraščiai. O kai kuni
gai išvažiuoja “j vakeišinus,” 
ir palieka savo vietose redakto
riais špitolninkus, tai jų laik
raščiai visai pavirsta nei šiuo, 
nei tuo.
Tokie kunigus pavaduojantys 

“publicistai” dabar, matyt, ra
šo redakcinius straip s n i u s 
“Draugui?’

Viename jų “kritikuojama“ 
sandariečiai ir, būtent, sekan
čiais žodžiais:

“Visos lietuvių gyvenimo 
atmatos dėjosi ‘Sandaron,’ 
nes jos niekur netiko.“

“Šiandien tą šliupo suda
rytąją tešlą — sandariečius 
minko bolševikų ir lenkų 
agentai.”

“Gaila, kad doros motinos 
lietuvės vaikas taip ištinža, 
apsileidžia, savo tėvų ir tė
vynės išsižada.“
Blogosios sandariečių pusės 

iškeltos aikštėn. Dabar reikia 
parodyti ir kas pas juos yra

kad susirinkimas užsibaigė, 
liet kiti pasiliko* ir užsige
sinę žiburius laukė iki po 12 
vai. nakties, o paskui susi
rinkę vėl laikė kokusą ir 
pienavo, kaip tinkamiausia 
išgązdinus narius, o paskui 
apsidirbus su jais.”

Buvęs į tą naktinį “kokusą” 
pakviestas ir advokatas, kuris 
paaiškinęs, kad einant Illinois

, valstijos įstatymais nieko bol
ševikams, esą, padaryt negali
ma.

Pagalinus:
“P. Grigaitis nusivedė ko

kose išrinktą valdybą pas 
notarijušą, kad užtvirtintų 
ir pasiųs P. Tarybai ‘for ap- 
proval’. ”
Tai tokia ta pasaka.
Iki šiol “Laisvėje“ buvo do 

dama specialia skyrius bolševi
kų vaikams “šviesti“. Bet da
bar, matyt, visa “Laisvė” jau 
skiriama kūdikiams.

Tik klausimas, kam jos sėb
rai aikvoja savo laiką naujų 
pasakų rašymui? Daug leng
vinus butų paimti kokį sena 
pasakų rinkinį ir perspausdi- 
nėti iš jo vieną pasaką po ki
tos. Pakeitus tose pasakose 
veikiančių asmenų vardus (sa
kysime, visur, kur minima Bau
bas, dėti “Grigaitį“ arba “Vi- 
taitį’’), išeitų puikiausios “ko
respondencijos” — daug gyves
nės, negu tds, ką dabar telpa 
raudonųjų beibių organe.

Missouri, sako, Thomas Van 
Dycke “The New Republic“ sa- 
vaitraštyj, yra valstija ne be 
garbės. Ji pasižymi savo mu
lais. Visas pasaulis žino apie 
jos gyventojų skeptiškumą. Iš 
tos valstijos pareina Jim Beed. 
Šiomis dienomis ten beveik 
neatsitiko toks dalykas, kuris 
butų plačiai išgarsinęs Missou
ri valstijos vardą. Tik, beje, 
tos rųšies pagarsėjimas valsti
jos gyventojams garbės nebū
tų padaręs. Missouri valstijoj 
beveik nepasikartojo toks pat 
dalykas, kaip Dayton mieste
lyj, kuomet ten 1925 in. buvo 
iškelta beždžionių byla. Visu 
audra kilo dėl to, kad iš nuo
bodumo vienas laikraštininkas 
sumanė šposus pakrėsti. Legis- 
laturai tapo įteiktas bilius, km 
ris siekėsi iš valstijos mokyk
lų evoliucijos mokslą išvyti.

Iš pradžių tam biliui didelės 
svarbos nepriduota. Negalimas 
daiktas, mane mokslo šalinin
kai, kad obskmantai turės le
gislaturoj pasisekimo. Bet juo 
toliau, tuo pradėjo eiti alar- 
mingesnės žinios. Pasirodė, jog 
bilius turi nemažai šalininkų, 
kurie politiškais sumetimais 
nutarė į obskurantų liogerį per
simesti.

Kai prasidėjo legislaturoj de
batai dėl biliaus, tai tūkstan
čiai žmonių suvažiavo iš Kau
šas City, St. Louis ir kitų mie
stų į Jeffcrson City. Jokiu bū
du nebebuvo galima gauti kam
bario viešbučiuose.

Legislaturos salėj paprastai 
telpa apie 300 pašalines publi
kos. Bet laike debatų jos pri
sirinko bent kelis kartus tiek.

gal kramtys tabaką valstijos 
senate.

Bilius tapo įneštas legislafu- 
ron, ir laikraščiai pradėjo rašy
ti apie jį. Leigslaturos nariai 
tapo užversti laiškais. Miestų 
gyventojai reikalavo, kad bi
lius butų tuoj išmestas. Gi 
farmeriai prašė, kad jų vaikai 
butų “nuo tų profesorių apsau
goti.“ Tačiau ne visi funda
mentalistai gyvena farmose. 
Vienas St. Loųiso kompozito
rius paraše savotišką bimną 
vardu “Uodegos pasaka.“ Tas 
himnas buvo išdalintas legisla- 
turos atstovams.

“Beždžionių bilius“ atsidūrė 
legislaturos komiteto rankose, 
{nešėjų buvo atsiklausta, ar jie 
nori, kad komitetas bilių nu
marintų. Pastarieji griežtai 
užprotestavo. Vienas kitas ko
miteto narys irgi reikalavo, kad 
bilius butų legislaturoj svars
tomas. W. E. Freeman, švieti
mo komiteto pirmininkas, pri
verstas buvę bilių legislaturos 
svarstymui pavesti.

Padėtis pradėjo darytis rim
ta. Mokslo šalininkai pamatė, 
kad biliaus likimas priklauso 
nuo legislaturds. Jeigu legis- 
latura jį priims, tai senate jis 
be didelio vargo praeis. Mat, 
Missouri senatas turi nemažai 
fundamentalistų. Buvo kreip
tasi į apšviestus legislaturos 
atstovus. Pastarieji pareiškė, 
jog biliui jie nepritaria, bet 
viešai išeiti prieš jį negali. Esą 
jeigu jie taip padarytų, tai sa
vo politiškai karjerai .galėtų 
kryžiuką pastatyti.

Ant galo, prisiartino ir bal
savimo diena. Susirinko visi 
atstovai. Publikos tiek prisi
rinko, jog kvėpuoti buvo sun
ku. Atstovas C. P. Turky pa
siūlė bilių priimti su tokia pa
taisa:

“Bilius galioja tuose pavie
tuose, kur žmonės didele bal
sų dauguma atmetė ir dabar 
atmeta visus paskutiniųjų 400 
metų mokslo išradimus; kur, 
žmonės tiki, kad žeme yra 
plokščia, kad saulė aplink že
mę sukasi, kad jurose audras (

pagimdo gelmių baisūnai, ir kad 
nucr?2riu sergantys žmonės y- 
ra velnio apsėsti.“

Pirmininkas pataisymą atme
tė. Publika pradėjo kvatoti. 
Tąsyk atstovas C. C. Bens pa
siūlė kitą pataisymą, būtent, 
kad nepildantys Diliuj numaty
tą patvarkymą butų baudžiami. 
Ta bausmė turėtų būti tokia: 
prasikaltėliai praleisiu keturias 
diešimtis dienų ir keturias dc? 
šimtis naktų St. Diuis zoolo
giškame darže.

Kai MacDaniel baigė savo 
karštą kalbą, gindamas bilių, 
gal i orkoj pasirodė “Joe Sco- 
ix's,” didelė beždžionė, kurią 
atsivedė laikraštininkai. Pub
likoj kilo tikras jomarkas. Bez- 
dionė tapo išvesta iš salės. Je- 
rome Walsh pasakė, labai ge
rą kalbą, kuria jis griežtai pa
smerkė bilių. Po to prąsidėjo 
balsavimai. šeši atstovai, ku
rie biliui nepritarė, bet politiš
kais sumetimais balsuoti neno
rėjo, apleido salę.

Publika didžiausiu nekantru
mu laukė Alsavimo rezultatų. 
Kuriam laikui praėjus tapo pa
skelbta, jog 82 prieš 62 balsu 
beždžionių bilius tapo atmestas. 
Šviesos ir mokslo šalininkai len
gviau atsiduso, nes obskuran- 
tams nepasisekė mokslo laisvę 
suvaržyti. —K. A.

KORNA1
Greita pagelba nuo skau« 
danių kornų ir pirštų «pau« 
dimo čeverykuoic.

DtSchoUs 
ZLitto-įpads

Aptiekose ir 
čeverykų 

krautuvėse

gyvenimas
Mineainis žurnalas

Antanas Žymontas
Redaktorius-Leidi) as

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

Važiuodami atastogų, pa
siimkit su savim GYVE
NIMĄ ir skaitykit jį. Lai 
“Gyvenimas” būna jūsų 

geriausiu draugu.
Prenumerata metama ........ $2
Pusei metų .................... $1
Kopija .........................   20c

_____________________ >

Taip pat yra ir su paveldėta iš barbarizmo gadynės 
kruvino keršto “teise”. Barbarams ji tiko, bet civilizuo
tus žmones ji žemina, — nežiūrint, kokiomis “idėjomis” 
butų mėginama ją pateisinti “Naujienos” tatai pasakė 
tuojaus, kaip tiktai pradėjo ateiti žinios apie politinių 
kalinių sušaudymus sovietų Rusijoje. Mums malonu pa
žymėti, kad tokį pat įsitikinimą turi ir geriausioji Angli
jos visuomenės dalis — organizuotieji darbininkai.

DEŠIMTIS MIUONŲ BEDARBIŲ.

Kuomet “leninizmo” talmudistai skelbia, kad kapita
listinis pasaulis esąs pasiekęs tik “laikinos stabilizacijos”, 
po kurios turėsianti įvykti katastrofa, tai iš tokių strioš- 
nų pranašavimų tenka tiktai nusišypsoti Eksplozijos, 
kuri, kaip dinamitu, sudraskytų ir paverstų griuvėsiais 
kapitalizmo tvarką, laukti nereikia

Bet butų klaida manyti, kad ši visuomenės sistema 
esanti geriausia, kokią tik žmonija gali savo apribotomis 
pajėgomis sukurti

Štai, Genevoje, kur nesenai susirinko tarptautinė 
darbo konferencija, drg. Albert Thomas paskelbė, kad 
per 1926 metus svarbiausiose kapitalistinėse šalyse buvo 
10,000,000 bedarbių. Ar galima pripažinti gera tokią 
visuomenės tvarką, kurioje šitoks milžiniškas skaičius 
žmonių turi būt be darbo?

Darbas tiems žmonėms dąžniausia yra vienintelis 
gyvenimo šaltinis Jeigu nėra darbo, tai nėra ir kuo gy
venti — ir tai, ne tiktai bedarbiams, bet ir jų šeimoms — 
žmonoms, vaikams ir seniems tėvams. Kuomet netenka 
darbo dešimts milionų bedarbių, tai ištiesų reiškia, kad 
nebeturi kuo gyventi trys, o gal ir keturios dešimtys* mi
lionų žmonių, t. y. skaičius žmonių, lygus pusėtinai didelei 
valstybei!

Tų žmonių dauguma, beje, badu nemiršta. Vieni 
gauna pašalpas iš valstybės, kitus remia įvairios labda
ringosios įstaigos, dar kitieins padeda unijos ir kitokios 
darbininkų organizacijos. Likusiems tenka verstis kito
kiais budais. Bet aišku, kad tie visi bedarbių palaikymo 
budai pašalina tiktai galutiną nelaimę. Žmonės išlieka 
gyvi ----- bet ' isuoniene už tai nuolatos velka pasibaisėti-

ną) naštą.

gera (to reikalauja argumen
tacijos taisyklės). Marijonų or
gano “daraktorius” ir tai at
lieka:

“Laimingai įvyko, kad ir 
tie trylika (sandariečių at
stovų seime) susiskaldę i 
grupeles.”

“Gerai, kad iš tos kom
panijos pasitraukė Sirvydas, 
Karpavičius ir kiti.’’ 
Pagaliau, išvada:

“Vis dėlto obuolys nuo o- 
belės toli nekrinta.“

Vadinasi—vieni “atmatos“, o 
kiti—nuo jų “toli nekrinta!“

Kai klebonas sugrįš iš “va- 
keišino,“ tai savo pavaduotoją 
vadinamoje “redakcijoje” pa
glostys, kad gerai uždrožė be
dieviams.

Iškasė senovės reklamą

PASAKA BOLŠEVIKŲ
KŪDIKIAMS

“Laisvėje“ plačiai “aprašo
mą,” kaip Krigaitis ir jp vien
minčiai ruošęsi “suskaidyt“ S. 
L. A. 36 kuopą. Kartot visą 
istoriją butų perdaug ilgas dar
bas, todėl paduosime iš jos tik
tai “įdomesnes“ vietas.

“Skaldytojai” girdi, laikę 
slaptą mitingą (arba “koku
są“) ir padarę jame visą lita
niją nutarimų. Gerieji nariai 
(t. y. bolševikai) patyrę apie 
tą jų sueigą ir ėmę jon skverb
tis, iš ko kilę daug nemalonu
mų “skaldytojąms.“ Viena:

“Pamalę, kad* nariai sau
goja, (“skaldytojai“) patele
fonavo, kad Vitai lis neitų ir 
jo nebuvo.” *
Antra:

Įlekiama, skelbimasis ar gar- 
sinimasis, matyt, tiek senas, 
kiek ir pati žmonija. Kiek tik 
žmonių žinojimas siekia seno
vės gilumą, beveik visur užtin
kama reklamos žymės. Pati 
reklama ir jos budai kas kar
tas tobulėjo ir kilo kaip ir 
žmogaus kultūra. Šių laikų rek
lama tiek išaugo ir išsiplėtė, 
kad jeigu ją lygintume su jos 
pirmtakune pas pačią kultūrin
giausią tautą, sakysime kokią 
devynetą šimtų metų atgal, tai 
neabejojamai gautume tokį pa
našumą, kaip Afrikos laukinių 
nių namų pašiuręs su didžiau
siu New Yorko 40 aukštų dan- 
garaižiu. Tačiau kaip nekeista 
butų, bet yra viena reklamos 
priemonė, kuri prieš tūkstantį 
metų buvo nei kiek nebloges
nė už šiandienines, štai ir pa- 
vyzdis. Atkasant 79 melais ug- 
niakalnio Vezuvijaus pelenais 
užverstą Gerkulano miestą ras
ta miesto aikštėse ir skersgat
viuose skelbimams klijuoti to
kios lentos ir stulpai, kokie 
šiandien yra bet kuriam mies
te. Lentos ir stulpai buvo ap
klijuoti skelbimais, kuriuose 
pranešama apie liaudies susi
rinkimus, pramogas ir rinki
mus.

—Kaip tau negėda tokiam 
girtam pareiti į šeimyną!

—Kas gi daryt... grįžčiau 
atgal į karčiamą, bet jau pir
ma vahmda — uždrausta.• -<n • J

“Vėliau, norėdami apgau
ti lanke esančius, išleido bti- 

rj laukan neva tai parodyt,

Atėjo Kultūra No. 5—6 
Galima gauti 

N aujienose 
Kaina 45c.

Tūkstančiai turėjo pasilikti už 
durų ir laukti debatų pabaigoj. 
Debatai tęsėsi šešias valandas, 
o po to eita prie balsavimų.

“Beždžionių bilių” sufor
mulavo H. W. Drake, Kansas 
City laikraščio korespondentas, 
tikėdamas turėti daug “fonių.” 
[nešti kgislaturon bilių apsiė
mė “dėdė“ San D. MacDaniel, 
iš MaiDonald pavieto, kramto
mojo tabako čempionas, kuris 
mano, jok kakraryšis yra visai 
nereikalingas daiktas. “Dėdė“ 
Šamas kaklaryšį tik ant didžių
jų švenčių užsiriša. Legislatu
ros posėdžiuose jis ir be to 
padaro apsieina.

Kai laikraščių koresponden
tai norėjo nuimti jo fotografi
ją, tai jis pareiškė: “Heli, don’t 
take my pieture, boys, 1’11 
have to buy me a new neck- 
tie.“

Vien iš to pasakio galima 
jau spręsti, kad “dėde” Šamas 
yra pirmos rųšies ignorantas. 
Nepasitikėdamas savo gabu
mais, Šamas susirado sau pa
dėjėją Charles C. Jackson as- 
menyj. Tuodu ponai tad ir pa
siryžo “gerus, teisingus ir pa
dorius žmones nuo velnio mok
slo išgelbėti.” (

Kaip Jackson, taip ir MacDa
niel sutiko bilių legislaturon j- 
nešti. “Dėdė“ Šamas prisipa
žino, kad jis pats norėjęs tos 
rųšies bilių pagaminti, tik abe
jojęs dėl jo pasisekimo. Drake 
įtikino legislaturos narius, kad 
“beždžionių bilius” padarys 
juos garsiais visoj valstijoj ir. 
ko gero, padės jiems įsigauti 

•; valstijos senatą.
Ir iš tiesų MacDaniel ir Jack

son labai greit pagarsėjo. Apio 
juodu buvo daug’kalbama ir 
daug rašoma. Nors įneštasis 
Bilius ii- tapo atmestas, liet, 
kad kokios, “dčdč” Šamas dar

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tcl Boulevard 5913

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

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare

Ifes. 3201 So. Wallace Street

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakare.
Ofiso Telefonas: Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0578

1 A
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 r.
Rezidence 6640 S. Maplewood Av.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

V—............. ... ...... ............................... ■/

DR. M ARGERIS
3421 So. Halsted Street 

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

Dr. C. A. O’Britis
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

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

A. I. DaviMs, M. D. 
ir DR. J. A. GOODHART 

4910 So. Michiggn Avė
Tel. Kcnwood 5107 

Valandos-nuo 9 iki 11 val- rytc»
J nuo 6 iki 8 vai. vakare

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boulevard 
7820. Ros., 6641 So. Albany Avė. 
Tcl. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, G-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.Dr. A. J. KARALIUS 

Gydytojas ir Chirurgas 
3303 S. Morgan St. 

Chicago, 111.
Tel. Boulevard 2160 

— Valandos —
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
ir 6 iki 9 valandai vakare

III I ■ .. .....................................

A. MONTVID, M. D.
1079 Milwaukee Avė. Room 209 
Kampas North Avė. ir Robcy St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunsvvick 4983.
Namų telefonas Brunswick OIS97 

Ultravioletini šviesa ir diuthermia.
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GRADUATE
From my Diary (?) CONVCfCATIONS

DESIGNATED AND
BEAUTIFUL TOO

THE STUDENTS’ CORNER
May it be a Joy and an Inspiration and a forum for student- 

opinions, ideas and activities.

STUDENT AND ATHLETE

TO THE GRADUATES
Young Man and Sweet Giri Graduate, is it a little 

timid and shy that you are stepping forth into the strange 
unfeeling world?

It is fear lest you may not succeed ?
“The only failure a man ought to fear is failure in 

clcaving to the purpose he sees to be best.”
— George Eliot.

“The first duty for a man is štili that of subduing 
Fear. We mušt get rid of Fear; we cannot act at all till 
then. A man’s acts are slavish, not true būt specious; 
his very thoughts are falše, he thinks too as a slave and 
coward, till he have got Fear under his feet.”

— Thomas Carlyle.
“Aims of a higher order, even though they may not 

be fulfilled, are in themselves more valuable than lower 
ones entirely fulfilled.” — Goethe.

*Tis education forms the mind:
Just as the twig is bent the tree’s inclined.”

— Alexander Pope.
“—the human brain is a more terrible weapon than 

the lion’s paw.” — Schopenhauer.
“Noble minds contemn

Despair.” — Christopher Marlow.
“No man can answer for his courage who has never 

in dantrer.” — Leo Rochefoucheuld.

Our future second ‘‘Red 
Grange”! Why not? He is 
athletic and intends to go to the 
University of Illinois. Best oi 
luck, Norbert!

Mr. Tumavich, the acting 
president of the L. S. A. A., was 
just-graduated from the Morton 
Junior College where he was 
taking prelegal work. There he 
belonged to the Prelegal Club, 
the Varsity Club, the Tennis 
Club. He was a real athlete, 
playing baseball, football, 
basketball. Further, be was a 
popular man and was especially 
known 
a good

Just 
the L.
president before he became 
president.

Editor’s note: When I learned 
that Aldonna had come back, I 
asked her to “write up” her 
trip.

“Oh! no!” she said, “I can’t. I 
don’t know what to write.”

Būt finally she consented to 
“let the students in on her ex- 
periences.” And here’s what 
she wrote:

“Oh hearken, ye Students, 
and ye shall hear

Of the wonderful ride of 
Aldonna here.”

UNIVERSITY OF CHICAGO

among the “fair” sex as 
dancer.
so, he is also popular in
S. A. A. and was vice-

A FUTURE DOCTOR

“Lives of great men all remind us
We can make our lives sublime,

And departing, leave behind us
Footprints c?. the sands of time.”

— Longfellow.

Though štili, comparatively, 
a new member of the L, S. A. A. 
already Joseph George Yaku- 
bowski has made himself a 
valuable and well-liked member.

At school too he had a host of 
friends. He was president of 
the Pre-Medical Club and an 
active member of the Varsity 
Club, Football, and Tennis Club. 
“Red” was an excellent student 
and was graduated this June 
from the Morton Junior College 
where he took a Pre-medic 
course.

A PROMISING I’HĄRMACIST

“Knowledge, in truth, is the great sun in the firma- 
nient. Life and power are scattered with all its beams.”

— Daniel Webster.

Ignorance is not innocence, būti sin.”
— Robert Browning...

“Knowledge is proud that he had learned so much 
Wisdom is humble that he knows no more.”

— William Cowper.

a

That John Chesta, Jr. will, in 
the near future, be one of our 
best Lithuanian pharmacists, is 
not būt a vague prophecy. He 
is an ambitious young man, and 
a good student. Now that he 
waa graduated from a four year 
Pharmacy Course at the Lind- 
blom High School he will enter 
the University of Illinois College 
of Pharmacy this autumn.

MUSICAI MORTON HIGH

Let alone that he was a good[ A Sweet Giri Graduate 
student, 
was also

Alexander Luberskyj Helen Tumavich from the J. 
a skilled trombone Sterling Morton High School. 

the Band and violin Of her studies in the four year 
the Orchestra. The

While at Lindblom he waš a 
popular student and belonged 
to the Botany Project Club, the 
Junior Boys, the Senior Boys, 

ig and was in the Opera 
Chocolate Soldier”.

Beside his studies and 
activities, “Junior” has

The

player i n
Giee Club also held his attention 
at the Tilden Technical High 
School from which he was 
graduated this June after a four 
years Technical Course. He was 
also a basketball, baseball and 
tennis player.

So, Alex, may all your life be 
music vvhich you may play with 
ease and joy!

Commercial Course, she prefers 
accounting and has intentions 
of pursuing that in the Morton 
Junior College.

She too, likę her brother, is 
athletic 
sport.
Soccer
Senior

And on top of all this 
time to 

snare

VACATION NUMBER

The 
dent’s 
tion 
what ? 
Editor.

next issue of The Stu- 
Corner will be the Vaca- 
Number. Who’s doing 

Pass it along to the

Ar jus žinote, kad

buvo 
Kris

taus gimimo, .lis užėmė 5 akrus že
mės ir galėjo sutalpinti 90,000 žmo
nių. Namas buvo apvalus, diametre 
turėjo 312 iki 515 pėdų, aukštumo 
puo 160 iki 180 pėdų. Aredoje ko
vojo gladiatoriai tarp savęs ir su 
žvėrimis. Atidaryme to namo 5,000 
gyvuliu tapo užmušta ir puota tę
sėsi apie 100 dienų. Kaip kada are
na buvo prileidžiama vandeniu. Ar 
jus žinote, kad jys nebusite užga
nėdinti cigaretais, kuriuos jus rū
kote kol jus nepradėsite rūkyki 
Helmarus, karalienė Žyimausiy ci-i 
garely. '

Koliscuni namas Komoje 
pradėtas statyti 80 metais po

and took part 
She was even 
Tearn. The 
Club, also,

school 
conti- 

nually been working in a drug 
store.
he has even found 
practise on his beautiful 
drum!

Congratulatiąns, John, 
work! For arrjbition 
persęverance such as yours 
rich revvard is vvaiting.

fine 
and 

a
in every 
on the 
Junior- 

included
Helen in its membership list.

“Tuney”, as she was known 
at school, is likevvise a popular 
and faithful member of the 
L. S. A. A. The best of wishes, 
Helen, for a happy future!

A GENTLE DENTIST

APPLICATIONS

All desiring to beęome 
members of the L. S. A^ A. will 
please send applications to the 
chairman of the Membership 
Committee, Mr. Williams Mack, 
Jr., 4450 S. Spaulding Av., Chi
cago, III.

Emily Žilvitis aspires to be 
dentist. She was graduated 
from the J. Sterling Morton 
High School from a four year 
General Course. Aside from 
her studies Emily was active in 
the Glee Club, was on\the Soc- 
cer Team and was an able 
basketball player.

She hopes soon to enter Lake 
Forest College. We are sure 
that you will make good, Emily, 
and it’s hardly necessary to add 
that the L. S. A. A. wishes you 
great success.

a

Tel. BoUlevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paulina StM Chicago, III.

CONTRIBUTORS’ COLUMN

In the next issue “News and 
Nonsense” will be Contributors’ 
Column. Will ’ your contrib 
apear in New Sense’s “kolyum”?

The One Hundred Forty- 
Sixth Convocation at the Uni
versity of Chicago was held on 
June 14, 1927 on Hutchinson 
Court. Over the court was 
stretehed a large canopy. The 
shade, the paims, a gentie 
breeze; then the platform, the 
“aristoeratie” chairs, and the 
gowned officials: all — solemn 
dignity.

The University of Chicago 
Band, in maroon uniforms, play- 
ed Mendelssohn’s 
“Athalia” for the 
of the Candidates 
and the Officials.

There were 485 
for the Bachelor’s 
for the Master’s degree, 159 for 
the Professional Degrees, and 
53 for the Doctor’sx degree.

These numbers also include 
the Candidates from the Ogden 
Graduate School of Science and 
Rush Medical Collegė, which 
colleges are “part” of the 
versity of Chicago.

NEWS AND
WARM,

warmer) hot, s-z-«-z-zs-z, Hot, 
-z-w-z-zw-z- HOT!

If I am not careful somebody 
certainly is gonna find me out. 
A certain party is RED-HOT on 
my trail.

Npmber 12

NONSENSE
of every TEN ? And that’s 
much more fun and no trouble 
at all.

March from 
Processional 
for degrees

Candidates 
degree, 121

Michigan.
Irish Hills being re
to their proper
we next turned

Receiving word of an impend- 
ing strike at the Gary steel-mills, 
we hastily gavę Lizzie a drink of 
water, tied on a nose-bag of oil 
and gas and madly rattled to 
Indiana. Having averted 'the 
strike we hastened on to Elk- 
hart to hearten the Eikš. After 
giving them a shot of illicit 
booze we hurried onwąrd and 
found some Irish Hills lošt in the 
wilds of

The 
turned 
locotion
our attention to Detroit just in 
time to prevent Henry Ford 
from manufacturing one can 
Less a day. While in Detroit we 
heard a runrtor that booze was 
being smuggled into Canada, so 
we crossed over to Windsor, 
Ontario. Upon investigatingi 
and finding to our satisfaietion 
that it was real booze we dashed 
on again only to find to our sur- 
prise and horror that London 
and Paris were being moved, 
piecemeal, from Europe to the 
province of Ontario in Canada.

We settled this International 
movement and rolled on to 
Niagara, where to our astonish- 
ment we found that some mis- 
chievous boys had turned off 
the Falls and plugged up the 
pipes. Chaos reigned supreme 
until we arrived and took 
charge; we superintended 
pipe cleaning and turned 
Falls on anew.

Hearing that Buffalo 
wild we determinde

NORTH WESTERN

Uni-

North Western University 
graduated 1169 seniors in the 
commencement exercises that 
took place lašt Manday. In a 
solemn procession the graduates 
marched from the Lunt Library 
into the gymnasium where 7000 
guests awaited them. There 
the degrees were awarded. Seven 
honorary degrees were bestowed 
as follovvs: Wilfred Beardsley, 
doctor of human letters; Her- 
man N. Bundesen,
Science; George A. Coe, doctor 
of laws; Edwin 
doctor of literature; Daniel L. 
March, doctor of literature; 
Eliakim H. Moore, doctor 
Science; and Thomas 
Tallmdage, master of afts.

doctor of

full 
the 
the

care of our

was 
to 

take it by the horn and were 
thrown aeross the statė of New 
York into Wilkes-Barre, Penn- 
syvania where we recuperated 
under the tender 
relatives.

Štili in a convalescent statė 
(resulted of Buffalo and my 
camp cool$ing) we srawlcd to’ 
Gettysburg and after seeing the 
beautiful cemeteries we decided 
to ręst there. This good inten- 
tion, unfortunately, did not go 
into effect, for we received a 
telegram stating that our im- 
mediate presence was requested 
to help Admiral of the United 
States Navy review the cadets 
before commencement at Anna- 
polis.

We were just sitting down to 
a banquet with all the big of
ficials in MacDonough’s Hali at 
the Navai Academy when a 
seaplane dropped into Ches- 
apeake Bay and the pilot popped 
in to tell us that Cal was at a 
loss about welcoming Lindy. We 
left for Washington at once to 
help Cal, and on entering the 
Capitol, the people mistook us 
in our camping clothes, and Liz
zie for Lindy in his flying 
clothes and “first plane”.

We felt discountenanced at 
the big welcome and fled to 
Fredricktown to visit Barbara 
Fritchie’s bungalow. I stuck my 
head out of Barby’s famous 
window and hbllered: :

“Shoot if you will this gay 
blonde head,

Greenlawfi,

of

CRANE JUNIOR COLLEGE

On the evening of Wednosday) 
June 22, 1927, President
Bartholf awarded diplomas to 
the Crane Junior College Kradu- 
ates. The President of the Board 
of Education, J. Lewis Coath, 
delivered the Commencement 
Address.

Among other numbers on the 
program, there were seleetions 
by the Filipino string ųuartet.

MORTON JUNIOR COLLEGE

The class that graduated on 
Monday June, 1927, from the 
Morton Junior College was the 
second class of graduates from 
thefe. Of the forty-six gradu
ates three were Lithuanian. 
Albina Struginis, Norbert Tu- 
mavich, and Joseph Yaku- 
bowski.

UNIVERSITY OF MICHIGAN

Two thousand of the Uni
versity of Michigan students re- 
ceived “sheepskins” on Monday 
morning, June 20,1927, at Ferry 
Field. The Commencement

Būt spare our ‘Lizzie’s tireš 
instead,”

and just then I was hit in the 
eye by a spit-ball.

Discomfitted by the
ment we had received at the 
various places we turned toward 
home firmly resolved “never no 
more to roam”.

treat-

Of all the nerve! Why don’t 
he quit minding my business or, 
I mean, my vvhereabouts and 
identity, as if it would do him 
any good, būt I do sorta-fear it 

(Of course it wouldn’t do him 
any good, būt I do sota-fear it 
might do me some harm.)

Būt let’s not talk about him 
any more.

IRENE ŠPOKE TO “LINDY” 
YESTERDAY ..........................
in her dreams.

SUSPECT
as yet not CONVICTED! Each 
has his own bright idea and 
wise (?) suspicion, būt how 
many HAVE PROOF?

Not I. no none! Although 
all suspect this one or that one 
for being New Sense--------------
who knows? The latest suspi- 
cion-victim is “Jay”.

I wonder if they’ll ever Jail 
the right BIRD.

Oh! the Marquette Four! 
what they don’t do! And all 
on a Sunday mdrning! First 
they get freckles and country 
color from playing tennis in the 
sun! next they develop blisters 
from boat—rowing. And then, 
eat chicken dinners to reduce!

WHAT NEXT?
Haven’t you heard about the 

awful quarrel Frances and Al
donna had just recently? It 
was a howl! Būt you ask Al
donna, she’ll tell you more 
because she is the one who 
dreamed it.

Don’t girls dream terrible 
though? and funny? Oh well 
what could you expect?

(Oh am I lucky that I am 
unknown!)

Vaseline, Frank J., Vaseline!

YES, vaseline, I heard, if 
applied regularly, aids one’s 
moustache to grow. And I do 
think that you ousht to hurry 
the growth. Really, at present 
the “fuzz” is not especially 
becoming, Frank.

A FINE HUSBAND v
Norbert will be some day! His 
mother and sister are both siek 
and so “Nor” is maid and 
nurse. He cleans and cooks. 
Yep, a mighty fine husband be 
may be some day, that is if he 
lives to be one, ’eause you can 
never tell what his own cooking 
will do to him right now.

Sh, scandal!
Emily had a party and Diek 

was not there 1

SEARCH
for ONE in a BILLION! Do 
you think that Anthony will 
ever find her?

I wouldn’t bother that hard, 
A. A. D. Why should you 
search for that ONE in a 
BILLION when right at your 
elbow may be found NINE out

Address was given by Nicholas 
Longworth, Speaker of the 
House of Representatives of the 
69th Congress.

UNIVERSITY OF ILLINOIS

Over a thousand Univeristy 
of Illinois graduates were honor- 
ed with degrees in the cer- 
emonies held on the Ulini campus 
lašt week. This was the clim‘ax 
to the four years of successful 
study that these students went 
through. Scholastic honors 
were given to the superior mem
bers of the class in the form of 
scholarships by wich these 
lucky few can continue their 
studies to higher degrees. The 
senior bąli held the ninth and 
tenth of June was the lašt sočiai 
Union of the class of ’27.

SECRETS
Sorry I can’t tell you their 

ages, būt the “Ed” won’t let me. 
Anyhow I will tell you that on 
June 6, 1927, Norbert was one 
year older than he was on June 
6, 1926; and Julius is just one 
day older than Anthony since 
he was born on June 11 and 
Anthony, on June 12, in the 
šame year; and Frances became 
Frances oh June 21, 190? — 
(the little—?—saved me!)

(Ed’s note: Blame it on the 
“Ed”, sure! How can you tell 
their ages when you do not 
know them?)

NAUGHTY LITTLE 
SISTERS

Our Sec’y, and Betty----- Oh!
heaVens grow dark! lapsus 
calami!----- our Sec’y. and Eli-
zabeth went to Miller’s Beach, 
Ind., instead of to the meeting. 
A tip, girls! If you miss any 
more meetings, we shall -----
shall----- anyhow it’s gonna be
AVVFUL!

Al K.’s dad is going to Europe 
this summer, result:

Alex, Summer no dad, the 
CAR, and Blondes!

All we NEED is REAL- 
BEER! We already HAVE 
PRETZELS!

WHERE? — 4102 Archer.
Junior is now known as 

“Pretzels”. (Diek likęs beer, 
why not call him “Real-beer”?)

MUTT AND JEFF? NOT 
EXACTLY!

Honestly, I do not darė 
mention narnės, būt they do 
make me think of PATSY and 
MIKE! Haven’t you noticed 
’em? — yes they’re IN OUR 
CLUB.

Oh, BiR! Another one? N0W 
where did you find THIS 
Blonde?

THE very FIRST

Wednesday, after he had come 
back from Urbana, our “Vee” 
Just went and sought out 
another “Vee” Būt gosh, it 
certainly was a long time since 
they had seen each other, wasn’t 
it?<

Baah-aa! Fermez-ma-bouclie!
I’m gonna go and see if I 

can’t dream funny likę some 
girls do.

See you in my dreams,
NEW SENSE.
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Tarp Chicagos

Persiskyrus su bolševikais
(Iš SLA 36 kp. susirinkimo)

šaukiant šį susirinkimą įgalio
tinio rankose nebuvo 36 kuo
pos knygų, nes susjjenduotoji 
valdyba atsisakė kuopos tu»’- 
ą grąžinti, ir kad dėl šito 

keblumo kvietimo laiškai ga- 
.ėjo nepasiekti dalies narių, 
p. Vitaitis pareiškė, kad su
spendavimas nuo kuopos nu
imamas. Susirinkimas tuojaus 
buvo pakviestas rinktis naują

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 36 kuopa pereitą trečia
dienį turėjo tokį ramų ir vai
singą mitingą, kokio jau se
nai nebuvo matę jos nariai.

Nors susirinkimas tęsėsi tik 
apų? dvi valandas, liet jame 
buvo išrinkta visa kuopos val
dyba ir kiti viršininkai, priim
ta svarbi rezoliucija ir išspręs
ta eilė kitų klausimų. Be to 
dar, prieš atliekant šituos rei
kalus, susirinkimas išklausė 
geri). S. E. Vitaičio pranešihną 
iš centro.

j Pirmoje susirinkimo dalyje, 
kuri buvo > ilgesnė, tvarką ve
dė Pildomosios Tarybos įga
liotinis, suėjus j svetainę šim
tui ir keletui dešimčių žmonių, 
kurių kiekvienas, įėjęs pro du
ris, padavė savo vardą-pavardę 
ir adresą komisijai, sėdėjusiai 
prie stalo. Su atvykstančiais 
nariais nesusipratimų nebuvo, 
tik dvejetas ar trejetas “anos 
pusės” simpatizatorių pradžio
je labai nenorėjo, kad butų už
rašyti jų vardai; ir vienas lan
dus žmogelis iš tų, ką yra iš
skirti iš 36 kuopos, mėgino ne
žymiai pralįsti į svetainės vi-

čia jisai nereikalingas, supratę 
savo “klaidą” ir pasišalino.

P. Vitaitis dar kartą prane
št- susirinkusiems, dėl ko Pil
domoji Taryba turėjo suspen- 
duoti kuopą, ir perskaitė są
lygas, kuriomis kuopa yra pri
imama atgal. Paaiškinęs, kad

Iš eilės buvo išrinkti pirmi* 
pro- 
sek- 
iždo 

kon-

ninkns, vice-pirmininkas, 
tokolų sekretorius, finansų 
retorius, iždininkas, trys 
globėjai (kaip reikalauja 
stitucija — o ne du, kaip bu
vo pirma), daktaras-kvotėjas 
ir maršalka (pirma kuopa šito 
viršininko neturėjo, kas irgi 
nesutinka su konstitucija). Val
dybos narių vardai buvo va
kar “Naujienose” laiduoti. Už 
pirmininką Adomą Micevičių 
buvo paduota 108 balsai, o už 
kitu du kandidatu j tą urėdą — 
5 ir 1, ir dar 10 balsų buvo 
sugadinta. Tai rodo, kad susi
rinkimas buvo gana' skaitlin
gas, nors bolševikai dėjo visas 
pastangas sulaikyti narius.

Susirinkimo diena visi kuo
jos nariai buvo gavę “aplink
raštį’’ iš Juknio ir Lietuvnin
ko, kuriame buvo rašoma, kad 
p. Vitaičio kvietimas į mitin
gų tai “intrigantų” pasikėsini
mas suardyti kuopą. Ne vie
nas asmuo atsinešė i svetainę 
tuos cirkuliorius ir sakė, kad 
jie abejoję, ką čia daryti, kuo
met iš vienos puses Pildomo
sios Tarybos įgaliotinis šaukia 
į susirinkimą, o iš antros pu
sės “kuopos valdyba” laiškais 
liepia neklausyt “intrigantų” ir 
į susirinkimą neit. Bet, girdi, 
sveikas protas jiems visgi pa
diktavęs, kad Pildomosios Ta- 
rybos autoritetas yra aukštes
nis, negu Juknio su Lietuvnin
ku. Kai kurie nariai tečiaus to

ITAPJIENOS. CKIcapo, ffl.

Prieglaudos namas ar ligonbu- 
tis?

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris

GYDO 
Kraujo, odos, chroniškas 

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

Dr. J. W. Beaudette

per 20 Metų

Kuomet paprasti cigaretai nepatinka jums,
atsigrižkite prie HELMARŲ, Karalienes

žymiausių Clgatetų

sveiko proto galėjo turėt ne
pakankamai.

Bloševikų diriguojamoji kom
panija dar be to ne tik aplink
raščiais stengėsi suklaidfnti na
rius, bet ir buvo atsiuntusi sa
vo “pikietus” prie Auditorijos 
durų. Vadovaujami Žolpio, tie 
“pikietai” stabdė einančius j 
mitingą žmones arba mėgino 
užvesti su jais ginčus.

Bet, nežiūrint šitų trukdy- 
ir nežiūrint to, kad nariai 
keletą dienų prieš tai bu- 

laikę du mitingu, visgi su- 
skaitlingas būrys. Renkant 

viršininkus, susirinkimo

mų 
tik
vo 
ėjo
kitus 
balsai skaldėsi daugiaus, negu 
pirmininko rinkimuose, taip 
kad kai kurie jų gavo po 60 
halsų, kiti mažiau.

Valdybos įvesdinimas
Pasibaigus rinkiniams, P. T. 

įgaliotinis pakvietė naująją 36 
kp. valdybą prie 
stalo ir ją 
tydamas iš 
iškilmingo
džius, kuriais esti 
ma’, SLA seimuose

pirmininko 
prisaikdino”, skai- 
konstitucijos tuos 
pasižadėjimo žo- 

saikdina- 
naujoji

ėmė vesti p. A d. Micevičius. 
Pastarasis pasakė trumpą ir 
labai* nuoširdžią kalbą, pareikš
damas savo pasiryžimą darbuo
tis Susivienijimo gerovei Ir 
griežtai laikytis jo įstatų, ir 
susirinkimas šitiems jo žo
džiams pritarė smarkiu delnų 
plojimu. Svetainėje dar kurį 
laiką pasiliko ir p. Vitaitis, ku
riam buvo užduota keletas 
klausimų, liečiančių užgrobto
jo 36 kuopos turto likimą, lai
kiną naujų finansų knygų ir 
protokolų užvedimą ir t. t. Del 
36 kuopos turto atgavimo iš 
Juknio, Lietuvninko ir kitų su
spenduotųjų buvusios valdybos 
narių centro įgaliotinis pareiš
kė, kad tai yra Pildomosios Ta
rybos darbas ir kad ji, jo nuo
mone, darysianti visa, kas ga
lima, kad turtas nežūtų.

Kuopa, jau 
visas teises ir 
triukšmingų 
svarstyt kitus 
savo reikalus,
lankytojai ir kuopos organiza
torius. Del reguliarių savo mi
tingų vietos ir laiko nutarta* ši 

reikalą pavesti valdybai, išreiš
kus pageidaviųią, kad kuopos 
susirinkimai birtų laikomi, kaip 
ir pirmiaus, pirmą trečiadieni

dabar turėdama 
atsikračiusi nuo 
elementų, ėmė 

neatidedamus 
Išrinkta ligonių

Valdyba dabar užėmė savo 
(vietas ir susirinkimo tvarką

ii piuiiuuiio, *■■<£ nvviuuiviij

\\ kiekvieno menesio ir toje pat

DIDELIS BARGENAS
Perkantiems už $1.00 ar daugiau duosim gražią dovaną už dyką. 

Parsiduoda už nužemintas kainas
Tik Pėsčioj ir Subatoj, Birželio 24 ir 25

svetainėje (Auditorijoje). Pa
sibaigus susirinkimui, valdyba 
tuojaus susitarė su Auditorijos 
užveizda, kad sekančiam 36 
kuopos mitingui liepos 6 dieną 
svetainė bus užtikrinta.

Prieš uždarant mitingą kuo
pa nutarė dažu atšaukti visus 
senuosius delegatus iš 2 Aps
kričio (vienbkfciai) ir priėmė 
rezoliuciją, kundje visi 36 kuo
pos nariai įspėjami kreiptis vi
sais kiiopos reikalais tiktai į 
šią, trečiadienio mitinge išrihk-

Pastaba: Mano ofisas‘dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTnMvT^jgTAS

LIETUVIS AKIU SPEClALLSTAb
Palengvins akių {tempimą, kuria 

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

4712 So. Ashland A ve, 
Boąlevard 75$P

VIRŠUI ASHLAND STATE 
BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietn

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480 
TELEFONAS CANAL 9464

Pirm keleto dienų teko pla
čiai kalbėtis su keletu parapija* 
nų apio planuojamą statyti 
Marąuette Manor apielinkėj lie 
tuvių ligonbutį. žemiau steng
tasi išdėstyti esmėj, kaip para
pijom? i žiuri į tį reikalą.

Jau bus kokia 10-12 metų, 
kai Chicagos lietuvių parapijo- 
nų tarpe ir draugijose, artimo
se parapijoms, gimė mintis su
kelti tam tikrą sumą pinigų, 
nupirkti didoką žemės plotą ir 
įtaisyti ant jo lyg» kokią farmą 
prieglaudą našlaičiams ir naš
laitėms ir pasenusioms.

Parapijonai stojo darban; 
draugijos prisidėjo. Suskato 
aukas rinkti. Pritarimo minio
se pasirodė didelio. Sukelta ge
ra pįnjgų, suma. Nupirkta pu
sėtinas žemės plotas dabarti
nėj Marųuette Manor apielin
kėj. Rodėsi, kad prieglauda 
artimu laiku taps gyvenimo 
faktu.

Dalykai betgi susipynė. Vie
na, labdariai — tokį vardą 
įgijo žmonių kalboj tie, kurie 
rūpinosi šiuo reikalu, pavedė 
nupirktą prieglaudai žemės plo
tą kardinolo Mundeleino glo- 
bon, o antra, šir.o laiku planuo
jama statyti jau nebe prieglau
da, bet ligonbutic.

Kaip žiuri į šį planų pakei
timą lietuviai parapijonai, tai 
yra tie žmonės, kurie pradėjo 
ir ikišiol varė kalbamą darbą? 
Yra visokių nuomonių, bet 
parapijonai, su kuriais teko 
Reporteriui kalbėtis, užtikrino 
jį, kad didelė didžiuma jų, kad 
veik be išimčių jie, parapijo
nai, esantys priešingi šiam pla
nų pakeitimui.

Kad jie yra priešingi, liudi
ja tas raktas, jog aukos veik 
visai sustojusios plaukti. Lie
tuviai parapijonai pasijuto už
gauti, apsiviję pirmiausia ta
da, kai jų nupirktas žemės plo
tas tapo pavestas kard. Mun- 
deleinui. Mat labdarių viltis, jų 
troškimas buvo turėti nuosavą, 
lietuvišką priglaudą, ją remti 
ir ją pilnai, kaip geriausia iš
manys, kontroliuoti, nesiki
šant svetimtaučiams. Atsitiko 
kitaip. Tai viena priežastis, dd 
kurios aukos sustojo plauku
sios. ■ ■■ . *

Antra priežastis: lietuviai 
parapijonai nemato didelio rei
kalo ligonbučiui statyti. Jie sa
ko, kad ir šiame ligonbutyj, 
kaip kituose, jie turės mokėti. 
O už pinigus sergančiam gali
ma gauti viela bile kuriam 
esamųjų jau dabar ligbnbučių.

Toliaus, pastatymas planuo
jamo Marųuette Manor ligon- 
bučio kaštuosiąs į $630,OOŪ. 
Labdariai turi surinkę daug— 
maž apie 70- 80 tūkstančių do
lerių grynais pinigais. Jų nu
pirktoji žemė Marųuette Mano- 
re, sakysime, yra 
tūkstančių dolerių, 
suma pinigų,
šimtų tūkstančių., 
čius 450 
dėti kiti 
nizacijos 
įvestuos
ir kontroliuos ligonbutį. O lie
tuviai parapijonai (labdariai) 
taps tik nelyginant kokiu pri- 
dėčku, jų balsas veikiausia rna-

toliau

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

GRABORIUS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 
esti sanžiningas ir 
nebrangus, todėl kad 

TJf neturime išlaidų už
laikymų skyrių.

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO, ILL.

žai ką giliuosiąs.
Kas kita galėtų būti pasta

čius prieglaudą. Labdariai šiuo 
laiku turi kokias 70 arba 80 
tūkstančių dolerių grynų pini
gų. Jie yra nupirkę žemės plo
tą, kuris vertas šiandien į 
120 tūkstančių dolerių. Susida
ro suma 200 tūkstančių dole- 

• inų.
Už šią sumą galima butų pir

kti graži farma kiek
nuo Chicagos. Galima butų 
taip pat įtaisyti trobesiai ir vi
si įrengimai prieglaudai. Kal
bamos sumos jau užtektų tin
kamos prieglaudos įrengimui. O 
jei ir stokuctų tukstančio-kito, 
tai žmonių pritarimas prieglau
dai esąs taip aiškus; kad rei
kalingą sumą butų lengva su
kelti.

vz < lt / iBet ir prieglaudos užlaiky
mui reikalinga juk pinigų. Kur 
bus galima gauti pinigų tam 
tikslui? k p ,•
. Į tai parapijonai atsako taip: 
prieglauda manyta rengti naš
laičiams ir seneliams kaip ir 
kokią farmą. Daržovių, vaisių, 
reikalingų maistui, galima butų 
dalis išauginti ant pačios far- 
mos. Tad butų kartu ir tinka
mas laiko praleidimas ir. nubo- 
vijimas tiems, kurie bus prie
glaudoj. Toliaus, pačių našlai
čių giminės, pažįstami ar prie- 
teliai, užsinterėsuoti jų buviu, 
aukautų prieglaudai vienas ke
letą dešimčių dolerių metams, 
o kitas visą šimtinę arba dau
giau. Ylra lietuvių tarpe ir to 
kių žmonių, kurie turi turto pc 
keletą ir kelioliką tūkstančių 
dolerių, pasenusių,, jieškančių 
pasilsio. Ne vienas tokių žmo
nių buvo pareiškęs noro paves
ti savo turtą prieglaudai, o už 
tai gauti užlaikymą ir priežiū
rą prieglaudoj. Pagalios drau
gijų aukos, kolektos, parengi
mai — visa tai yra šaltiniai, iš 
kurių galima pasemti pakanka
mą pinigų sumą prieglaudos 
deficitui padengti, jei deficitas 
butų.

Dar keletas žodžių. Parapijo
nai pranešė Reporteriui, kad 
ligonbučio statymo pritarėjai 
raminantys labdariuvs taip: gir
di, kai pastatysime ligonbutį, 
imsimės statyti prieglaudą. To
kie prižadai nepajiegia sura
minti labdarius. Jie žino, kad 
sukelti kitus porą šimtų tūks
tančių dolerių yra nelengva. 
Juk lietuviai — ne milionie- 
riai. Bet gal kiti žmonės, pa
vyzdžiui, pats kardinolas — 
padės sukelti reikalingą prie
glaudai sumą pinigų? Į tai pa
rapijonai sako: jei jie prisidės, 
tai prieglauda bus nebe musų 
lietuvių. Mes norėjome ir nori
me turėti savą, lietuvių prie
glaudą našlaičiams ir pasenu
sioms, ją palaikyti ir jos rei
kalus tvarkyti. Mes norėjome 
turėti tikrą lietuvišką įstaigą.

—Reporteris.
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SAM**'»TO 
BILL

BetterCannotbeMade

^toubleį

<

fc|4ALT SYRUP
for Bakin^

and Home Cookin^

RED SUN PRODUCTS fr 
CHICACO.IL L.

A»K VOCIR DEALER

Išvažiavo Lietuvon

$3.95

3356 Sn. Halsted St.

Pašalink Kosulį, Šalti "Gal- 
vagele, Ramatizma ir Vitai

Kur buvo $5.00, 
dabar tik

jau 
ma- 
šta-

verta 120
Susidaro 

siekianti pora 
Stokuojan- 

tukstančių turės su-
asmenys, kitos orga- 
ar korporacijos. Jos 

didžiąją pinigų dalį, jos

kompanijos krautu- 
adresu 1922 32 S. 
Čia galima pirkti 
moderniausi namų 

setai) pi-

Pirmiaus
79c

Radiom šil-
69c

Mastinis materiolas 
kas, parsidavė 95c, 
dabar tik

Vyrų marškiniai Broadtcloth, ku
rie buvo po $1.50, 
dabar tik po WwU

Moterims išeiginės dresės, visokių 
spalvų ir visokių šaižų.
l aiduodavome po $1.50, 
dabar tik

Pigesnieji, kurie parsidavė po 50c, 
dabar parsiduoda
tiktai po VWV

khopos reikalais tiktai į

Didžiausias pasirinkimas šilkinių 
Dančiukų, kurios parsiduodavo po 
95c, dabar
tik po WWU

Mergaičių Crepo šilko dreses labai 
gražios padarytos su apatinėms 
dresiukoms, saizai nuo S iki 16, 
parsidavė po $15.00, C 7 
o dabar tik

Garsinkitės Naujienose

ViaoM aptlekoM—JSc ir SSc puodukas Ir 
dudeM. Chdldren’s Miiaterolo (lenjvaa- 

nė forma) 35c.

Geresnis nei Mušt ar d Plaster.

tą, valdybą, bet ne į tuos 
“samozvancus”, ką neteisėtai 
savinasi 36 kuopos vardą 
(vienbalsiai).

Dar neišmušus dešimtai, mi
tingas jau pasibaigė, ir nariai 
skirstėsi, džiauigdftimies^ kad 
pagaliau jie galėjo atlaikyti su
sirinkimą be bolševikiškų 
dzinkų.” Žolpio “pikietai” 
buvo nuo durų išnykę — 
tyt, rengė raportus savo 
bui. — Pilnas narys.

• Mes priversti esame išparduoti 
viską Į vieną menesį laiko, verčia
mi kreditorių.
Čia didžiausias pasirinkimas viso
kių aprSdalų, kaip moterims, vy
rams ir vaikams,

M/YTULAUSKAS

miLLYŠSgUNCLB

LACHAVICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balza m notoj as
2314 W. 23rd Place 

Chicago, UI.
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga- 
nJdhiti.

Tel. Canal 1271 
ir 2199

1 G.O'clSS

uJV\&V XG\)
(X\_U
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Išvažiavo Lietuvon p. Motie
jus Kizas, Peoples Furniture 
Co. prezidentas ir vedėjas šios 
kompanijos krautuvės, kuri 
randasi Chicagoje, vadinamoj 
Brighton Park, 4177-83 Archer 
avė.

P-nas Kizas apleido Chicagą 
pereitą sekmadienį. Palydėjo jį 
būrys draugų, kurie dirba su 
juo kalbamoj kompanijoj, o 
taipgi skaitlingas būrys pažįs
tamų. Europoj p. Kizas pa
bus keletą mėnesių.

Prie Peoples Furniture Co. 
p-nas Kizas prisidėjo 1919 m. 
Viena šios 
vė randasi 
Halsted st. 
geriausi ir
rakandai (seklyčių 
giau negu kurioj svetimtaučių 
krautuvėj.

Bet Peoples Furniture Co. 
turi ir kitą krautuvę, būtent 
sekamu adresu 4177-83 Archer 
avė., kur laikoma taipjau ma- 
dnus ir geras tavoras ir par
duodamas pigiausia galima kai
na.

Kaip ir kai kurios kitos di
delės krautuvės, Praplės Furni
ture Co. turi savo dirbtuvę 
rakandų (seklyčių setams), ši 
kompanija stengdamosi patar
nauti kostumeriams, netik par
duoda rakandus, padirbtus ša- 
pose (dirbtuvėse). Ji pataiso 
arba pritaiko setus pagal koštu 
merių reikalavimus, idant pil
nai patenkinus kiekvieną kos- 
tumerį.

CHICACO.IL


I

NAUJIENOS, Chicago, m,
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Penktadienis, Birž, 24, 1927

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
Apvogė lietuvio krautuvę

mergaitė, turi daug energijos! 
ir pasiryžusi dirbti, ir turėda-j 
ma Šiuos reikalingumus sykiu 

i su dideliu dramatiško soprano 
balsu ir būdama muzikališka, 
turi atsiekti savo tikslą.

šiame programe ji išpildė, 
ariją “Ritoroa Vincitor” iš ope-j 
ros Aida, ir išpildė jų artistiš
kai, parodydama lygumą ir ge
rą valdymą josios plačios ska-, 
lės balso,, aiškią dikciją, muzi- 
kališką gerą išpildymą, liuosą 
užsilaikymą scenoje, 
ausimis ir akimip yra malonu.

Help Wanted—Mak
Darbininfclį Reikia

REIKIA 2 JAUNŲ VYRŲ 
Prie telefono daibo 
Alga ir komišinas.

Atsišaukit į 
NAUJIENAS, 

1739 So. Halsted St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Entate For Sale
Namai-Žemi Pardavimui

REIKALINGAS patyręs virėjas 
taip kad, (cook) dirbti vakarais, vyras ui’ 

moteris. 3517 S. Halsted str

PARDAVIMUI saldainių, soda 
fountain, cigarų, cigaretų krautuvė, 
pigi renda, 4 kambariai gyvenimui, 
ilgas lysas. 2815 .W. ,88 St.

2 NAUJI 5 rm. muro bung. garo 
iii. kieto medžio trinias, prie 65 
St. $1500 ir $1000 cash. 3700 AV. 
65 St. Pros, 3906.

Real Estate For Sale 
Nnmaj-temė parįdavimui 

PRADEK ŠIANDIEN

PARDAVIMUI saldainių ir groser- 
nės krautuvė, 3518 S. Wallace St.

PARDAVIMUI grosernė, pigiai, 
renda $20. Išvažiuoju j Canadą, 6236 
Wentworth Avė.

Trečiadienio vakare, kaip 9 
vai., p. G. Burba, savininkas 
moterų drabužių krautuvės, sudėdama Auditorijoje tarp vi- 
3214 S. Halsted st., uždarė sa- sai svetimų žmonių, žiūrėdama 
vo krautuvę ir išvažiavo kur į tą minią, kuri nežino nė par
buvo šauktas. tijų, nė pužvalgų, nė kitokių

Trumpam laikui praslinkus, i Įsitikinimų, kurie priėmė n- ap- 
per stoųų ir per stiklinius lun-į^’nav<’ mU!"' Panelę Salave.ėi- 
uus i krautuve įsiveržė vairi- kl,lt'‘ k,,lpo artiatę-dainininkę, .
v • • i ♦ i- • pamaniau sau, kada taip bus ir na» an^ viet°s hutų telefonas ir; grosernė, su namu. 5940 W. 63 PI.Iii i | k rft ii t u vę. jinomc |Mr- t? q MnutH i D»»i/v4r.o4i^ i
mirusia apie 30 dolerių smul- mua‘ ...... .. . .
kinis pinigais, kuriuos rado) ® ®
krautuvės kasoj; tolinus pasi
griebė auksinį p. Burbos laik
rodį. Paskui, — šliubo žiedą, 
šiuose žieduose yra išspaus
dintas ženklas: raidės B. L, 
1015 metų, siamary 1>4. ik.

Taigi, jei kam tektų pašte- ' 

bėti žiedus su puimnėtomis _ 
skaitlinėmis ir raidėmis, turė- ^- 
kitę domėj, kad tie žiedai yra! 
vogti. | _

Vagiliai dar išsinešė namų 
raktus. Vagiliai buvo pasidarę naujos ir narių 
“sale passage 
išeigą—per kel norės
montą) duris pasprukti, 
dangi šeimininkai greitai su- 
gryžo, tai vagiliai turėjo pa
bėgti neužbaigę save žygių. 
Jie turėjo pabėgti nespėję hs- ■ ja atsidaro vaikams ir mergaitėms I 
nešti daugiau turto.

Furnished Rooms
KAMBARYS RENDON, dviem vy-' 

ram. Naujos mados įtaisymai. Tel.i ne<jįiią 
Boulevard 2035, i 2 bizniu. Kreipkitės 2862 W. 38 St.
—- --------------------------------- --------- : Virginia 0387.

REIKALINGAS kambarys 18 St.1------------------- —--------------------------
apielinkėj arba Bridgeporte. Geisti-j BARGENAS. Pardavimui bučernė,

T , ,, i j a • , garažas. F. S., Naujienos, 1739 South i priežastis — važiuoju Lietuvon.
1 hope , kad tai at- Halsted St. Box 957.

RUIMAS ant rendos, ant antrų 
. lubų iš fronto. 4345 So. l'airfield 
avė.

PARDAVIMUI grosernė pusdykiai, 
geroj vietoj, turi būti parduota šitą 
nedėlią. Pardavimo priežastis turiu

CLflSSIFIED APS, j
Announcements 

Pranešimai
ų ką, kur, kaip ir kada 
rengia, veikia ar kviečia

Birutės Choro Valdybos senos ir 
j susirinkimas įvyks 

neklindruiin i Birželio-June 24 d., 8 vai. vak , Ray- neKiiuaonuj i nwnd Cha(w| svet 816 w 31 st 
(base- Į Daug svarbių reikalų de) aptarimo. 

Ka- Visi choristai privalote būti susirin
kime. — Valdyba.

PRANEšlMAS
Vasarinė, laike vukacijų, mokyk-

I nuo 4 iki 14 metų amžiaus, Ray
* ‘ . ........................ Mo

For Rent
YRA 7 nauji ofisai rendon dak

tarams, dentistams, advokatams ir 
kitiersiR prqt’e*iornilain«i; didelis 
laukimui kambarys, vėliausio* 
dusi 8i,lu apšildomus. 1121 
waukee avė. Ilumboldt 0158.

IIIU
MII

PARENDAVOJIMUI krautuves 
vieta su visais rakandais, tinka bile 
bizniui, 3820 So. Wallace St., ir už
pakalio.

TIKRAS bargneas. Pardavimui 
restoranas pigiai, nes turim greit 
parduoti. įvairių tautų a|>gyventa 
vieta. 540 W. 1«th St.
----------- ------ ,---- ]--------- -

KEPTUVE juodos duonos ir kėk- 
sų (wholsnle ir retail). Parduodu 
arba mainysiu į lotą arba namų. 
850 W. 18 St.

PARSIDUODA pool ruimis, vi- sas arba puse ar mainysiu į ma
šiną. Priežastis — turiu du bizniu, 
negaliu apsidirbti. 3236 S. Limo 
str. I *

Automobile^

BEVEIK dykai priversta esu 
parduoti ninŽą, pelningų kerdžių 
krautuvę dėl nesveikatos. 2979 
Archer avė.

GRAŽI grosernė ir bučernė par
davimui, geras cash biznis. 2837 
W. 89 st.

PIGUS namas ant Bridgcporlo, 
843 W. 33 PI., 2 fl., 4—6 ruimai, 
karštu vandeniu šildomas. Kaina 
$7,500 ir 2 karų garažas. Savinin
kas .gyvena ant antro floro. Arba 
pašaukit:

Boulevard 5066.

NAUJA 5 kambarių moderniška 
rezidencija, turit pamatyti, kad 1 
tinkamai įvertinus. Atdara dėl ap
žiūrėjimo tarpe 9 ryto iki 6 vaka
ro kasdie. Lengvais išmokėjimais, 
arba mainysiu į lotą, arba ką jus 
turite, be jmokėjimo. 

7215 Lincoln avė.

South Side pigus lotai 36x123 yra 
geriausias investavimas. Atmink, 
kad į žemę įdėti pinigai auga. Di
delis pasirinkimas biznio ir rezi
dencijų lotų. Išlygos.

Z. S. MICKIvVlčE & CO. 
2505 W. 63rd St., Chicago, III. ;

2 Kl ivlORGIČIAI 
3-TI MORGIŪIAI 

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

GARADŽIUS
Modemiškai įtaisytas su visomis 

priemenėmis, didelis garadžius Brid- 
geporto koiionijoje ant didelės gat
vės. Parduosime už cash arba mainy
siu ant namo ar bungalow. Priežas
tis patirsite ant vietos. Kreipkitės 
tuojaus, 901 W. 38rd St. Yards 4669.

PARDAVIMUI Bellmont biznio lo
tas, $2800, už jūsų pasiūlymą, didelis 
nuleidimas kas mokės pinigais, verta 
dvigubai.

Adresuokit 3698-X, 
Room 840, 

608 So. Dearborn St.

Miscellancous

TURIU pigiai parduoti savo gra
žų 40 pėdų rezidencijos kampinį lotų, 
prie Grace St. Yra miesto vanduo, 
šulytukiai ir apmokėta, kaina tik 
$1800, turi turėti $500 cash, kitus po 
$30 j mėnesį.

Adresuoki! Box 3695, 
608 So. Dearbom 

Rm. 840

PARDAVIMUI 2 flatų biznia- 
vas medinis namas labai pigiai. ne^nunSavininkas. 732 W. 22nd st. ,Vedam > nesnuf’

Tel. Wentworth 6292 
“UŽRanėdinanti« Apšildymas*' 

SOUTH TOWN HEATING 
. M. J. SCHULTZ, 

Kontraktorius 
Suteikiamas apskaitliavimas už Va- 
cuum, Garu ir Vandeniu Apšildymą. 
* i ir naujus namus.

6810 So. Morgan St.

Policija kolei kas (kai pa- pSį’s biriel‘io’27 .“ir "au>> mekanlSkai 
aiekė Ji žinia „“Naujienų” JT {diJl kreik na' 
dakeiją) neturėjo plėšikų ped- »rttXnių ■9 iki'lUSO
sakų. —M. iš ryto.

Ypač lietuviai gyvenantis šioj 
apylinkėj niaolnėkite siųsti savo 
apylinkėj malonėkite siųsti savo 
kinti ir tėvai busite užganėdinti.

Komitetas. •

Skaityk ir kitiems 
pasakyk!

Parsiduoda labai pigiai ir labai ge- 
rae automobiliua, 4-ių pakerių i^^'iinroutuvnr" 
coupe. Sis automobilius yra beveik ,338 w (3|h St

yra perfect ,| ____ __________ ____________
nereikės pridėti nei dolerio prie pa- ~7 .
taisymų, beveik nauji “robai’. Daly-[ IARDAVIMUI bekęrnė, sena js- 
kas yra tame: — savininkas gavo šį;<«'««. priežastis pardavimo liga, 
automobiliu mainais ir neturi kur pa- tinkama vieta dėl lietuvių, atsi

šaukit. 5416 Princeton avė. Tel. 
Yards 2714. i

PARDUOSIU savo 200 pčdų fron- 
tage, į vakarus nuo Oak Park, už 
$1200, reikia $300 cash, kitus išmo
kėjimais, tinka dėl vištų farmos.

3696-A, 
Room 840, 

608 So. Dearbom St.

GROSERNfiS, saldainių, visokių 
mažmožių, ice cream ir sodos krau
tuvė pardavimui. Sunku moterei už-

PARDUODU savo 4 kambarių cot
tage, randasi North West Si<ie, dide
lis lotas, netolu mokyklų ir krautu
vių, kaina $2500, reikia $300 
kitus po $30 į menesį.

Adresuokit 9697-M 
Room 840 

608 So. Dearborn St,

cash,

INVESTUOTOJAI—BUDA-
,VOTOJAI

Mes turime dar didesnių bar
genų, negu Šitie du paminėti i bas visokios rųšies, 24 mėnesiai dėl 

in'ie Parndl nve išmokėjimo. Alės duodam planus ir 89 Ir 9(1 St.,Vrytinio fronto Z’ finan.uojani namus 15 mėty dėl iš- 
ros, vanduo, cementiniai šalytakini I??l0AeA1lnl?v H patyrimo. I. C. 
ir gatvė cementuota ir viskas ap-: L' l^KLES, 2483 Archer avė. Tel. 
mokėta, $47.50 už pėdą. Morgičių Galumet 1012.
$5,000, užsibaigs į du metus 6%, j ______________________________ __
liktai $3,300 cash. Y^a public mo
kykla, 2 blokai iki Rock Island , Tn11. o o r
ųeležlnkelio stoties, iki gatvekario oOl PjlllS & oORS, 1RC.
4 blokai.

GENERALIS kontraktorius ir bu- 
davotojas, Garažai, mediniai, niu- 

. riniai ir stocco porčiai, vilkai, fia
lai ir pertaisymus. Cementini® dar-

taid/h Jobbera In
ĮAUGI Plumbing Ir namų šildymo reikmenų

u x pč(ių Pr*e Aberdecn 
89 ir 90 St., rytinis frontas, i 

vanduo ir cementiniai 
šalytakiai* ir apmokėta pilnai, la- f 
bai pigi kaina tik po $40 pėdai. 
Morgičių $2500, reliese užsibaigs 
į du metu 6%, tiktai $1500 cash, 
3 blokai iki Rock Isląnd geležin 
kelio ir gatvekarių.

KARL J. LINDHOLM & CO 
1404 West 79th Street.

100X125 
st., r 
Yra suros,

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

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

STOGDENGYSTK
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 

, ir garantuojamas už $4- Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 

. dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.

J. J. DUNNE ROOFING CO.
3411-13 Ogden Ave^ 

Phone Lawndale 0114

automobilių mainais ir neturi kur pa
dėti dviejų karų, tai neatbūtinai turi 
parduoti. Čia yra milžiniška proga 
kuriems reikia gero automobiliaus.

Apie kainą ir išlygas tai greitai 
susitaikysime, tiktai neatbūtinai tu
rite pamatyti šį karą. Aš priimsiu . .
mainais ir lotą, nepaisant kur jis bu-i South Sidėj, rendos $75 j mėnesį, 
tų, bile tiktai Chicagoje, jeigu reikės; Mūrinis namas. Lysag 5 metams, 
primokėti dar “cash’, tai aš primo-< rainiai gj veniniųL 
kesiu, nes tai yra mano užsiėmimas, _ , ,i ;>146 S. Halsted’-st., 2 htbos frontas

Aš manau kad Chicagoj yra daugy-! —•
PARDAVIMUI-’ grosernė ir kitų 

“ •' 3512 S. Lowe

M. J. Matuliauskas, 3356 S.
Halsted st.„ keletas metų kai 
jau užlaiko Dry Goods krautu
vę. Matuliauskas yra gerai ži-. 
nomas žmogus ant Bridgepor- 
to, todėl jam ir biznis sekasi, i

Matuliauskaa skelbia bargu- J°E VAGm TIį’- paJ1®8k?u sav0 namų statymas..uaiuiiausiuts snt iuia oiug**-, (,unau8 joe Nagaičio su kunuom gy- ______
uus savo krautuvės šeštadię-' venau Cicero, III. Aš esu blogam tokių, kurie turi,. kur,.ntfrs užalli-: 
uyje (sukatoj). Ponia Matu- ĮJ»» r ' “
.. i . . *' k.„j l-~— -- — -     ------------ --- ------- r — i Luoin tarpu kcium uuiuiiivuihub urnųluiuskiene sako, Kaa Šitame rėčiau pasimatyti nors pneft mirt),: jienw naudingiau, tai tokiems tai čia

PARDAVIMUI, vienų fruktų što- 
ras, taip pat patogi vieta dėl kito
kio biznio; randasi prie Halsted st.

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis na
mas, yra vana, elektra, fumas, furnas 
šildomas 1 fl. 6-6 kambarių, 2 karų 
garažas su šviesa ir vandeniu, prie 
Ix>we Avė., netoli 36 St. Šaukit South 
Shore 0203, savininkas.

TfiVAI MIRĖ
Personai

Asmenų įeik o

krautuvės šeštadję-' venau Cicero _ WAiU> Rwrie r„ni/rtvimv,
Loi). Ponia Matu-■ ^a( ^au 6 mėnesiai kaip sergu, kUFj ]0įą n{eko negali su juo veikti,; smulkmenų .štoras?

- -- -- neturiu nei cento. Mielas sūnelį no- tuorn tarpu geras automobilius butų avė. —
7" -- “ _______ 7a

pardavime jie duos jferiausius ar^a duok man pagelbą. Girdėjau, I yra auksinė proga, arba kas turite 
lYnrdnndnmi ' kad gyvena Kenosha, VVis. Atsiliepk jnternational Investment Corporationbarbenus, parduodami ap^da-jar kit| jj pažisUmi praneškite į Wni. nri5mji;n kaino “cash“

lūs moterims, 
kam*. Kainos 
mos už gerus 
ta a t lankyli

PARDUOSIU arba mainysiu į lo
tų, Cicero arba Bervyn, 2 flatų 6-6 
kambarių, karštu vandeniu šildomas, 
2 boileriai, aržuolo trimas, moderniš
kas, augštas skiepas, 2 kari; medi
nis garažas, prieš naują parkų 
roj.

5949

neturiu nei cento.

jį pažįstami praneškite , tai juos priimsiu kaipo “cash

JOE NAGAITIS, 
4412 So. Wood St.

Chicago, III.

ar 
vyrams > ir vai- Į man. 
nepaprastai. žc*-;
reikmenis. Ver- 
jų krautuvę ir 

nusipirkti reikalingų dalykų, i 
I IlElKAIJNGA moteris arba vy- 
1 ras dėl naujo išradimo kaipo part
neris į biznį. Reikalinga pinigų!

i įnešti. Geras biznis trumpoj atei-j 
' tyje. Išradimui trūksta pinigų. Ga-1 
! Ii būti žmogus be pinigų, kuris tu- i 
I ri gabumo biznyje. Gali atsišaukti, SALIUNO fikčeriai parsiduoda 
vyras arba moteris. S. C., Box 959.;Spigiai, gerame stovyje, Tel. Lafa- 
Nsujienos. : yette 1721.

pinigą. Kuriems teks skaityti šis 
pranešimas, meldžiu pasakyti ir drau
gams, kad greičiau priėjus prie daly- 

i ko. Atsišaukite ypatiškai ar per 
lefoną prie

HIGHWAY MOTOR SALES, 
5816 So. Westem Avė., 

Prospect 8134.

te-

Exchange—Mainai
KĄ turite mainyti ant pie- 

karnės? Į tris dienas turiu iš
mainyti. Pek&tnė verta 2000 
dolerių. Ji randasi 4450 So. 
Kedzie Avė. Yards 4951.

Del informacijų šaukit 
.Cicero 2183-R, 

arba matykit savininkų, 
1811 — 51 Avė., 

Cicero 
(Agentų nereikia)

Cice-

Vaikai turi parduoti prie 
Sangamon St., 2 flatų mūrinis ir 
skiepas.. Garažas. Pasimatykit su 
C. J. Erickgon, 5845 S. Halsted st. 
Adininistartorius.

VASARINIAI BABGENAI
BRIGHTON PARKE

Farms For Sale
_________ Uloai Pardavimui_________ į

Aš TURIU nuo 1 iki 5 akrų že
mės, tinka vištų farmai arba kito
kiam bizniui, randasi prie Milvvaukee 
kelio, pigiai greitam pirkėjui.

Atsišaukite
MARY VOGEL, 

815 N. Ashland Avė.

Bridgeport Painting'
& Hardware Co.

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

3149 So. Halsted St. 
Phone Yards 7282 

J. P RAMANCJONIS

įdomus koncertas Fumiture & Fixtures
Rakandai-IUUai

Real Estate For Sale
Namai-žerai Pardavimui

Rašo Nora

ai^i .t Uc±LkUriLa ™ Help W.nted-Male-Female 
didžiajame l.nicagos Andit/vi v 
ritime vakar, birželio 22-rą, pa
siklausyti 41-mo metinio “A- up3ip«x4nu3iy yriui 
mencan Conaervatory of Mu- vartojančių keletą kalbų, 
sic“ programo, sutiks su ma- 
nim, kad praleisti tą vakarą 
nepasidalinus įspūdžiais su mu-

IŠPARDAVIMAS
Neprisipažįstančių naujų ir var

totų rakandų, turi būti parduoti už
Audito-! - Re|kia

, unų ruKanuų, turi
PA1ESKAU vyru ar merginų, | laikymu sandėlyj. Mohair ir sku- 

apsipažinusių gerai su Chicaga ir rlniai parloro setai, riešutiniai val- 
\ Uždarbis^, gonio kambario setai, $39, mieg-

gali būt 5 iki 10 dolerių dirbant va-: ruimio ir virtuvės setai, naujos 
karais. Smulkmenas sužinosite kas-: plieninės loVos, springsai ir niat- 

rasai| kaurai, pečiai, vaikų veži- 
P. CONRAD STUDIJOJ inukdi, veidrodžiai, gražios pasta- 

3130 S. Halsted St. tornoi lempos ir lenoleum labai pi
giai, j atdara vakarais. DOUGLAS 
STORAGE, 4043—45 Roosevelt Rd.

j Phon^ Luwndale 0351.

ŠTAI KAS JUMS REIKIA
1% augšto mūrinis namas, atneša 

$85 j mėnesį, 4 kambariai pečiumi 
šildomi apačioj, 5 kambariai karštu 
vandeniu šildomi viršuj, garažas, gat
vė ir ėlė cementuota ir apmokėta, 
kaina $7000. Nupiginimaa už cash.

3547 Hirsch St.

sų muzikos mylėtojais, 
neturėjo progas būti toje 
stintinėje minioje, butų 
ir “selfish”.

Minėta konservatorija 
viena didžiausių muzikos mo- patyrimų tegul atsišaukia, 
kyklų Ohieagoje turėda- i nu® \ 
ma tarp savo mokytojų pla
čiai pagarsėjusių žmonių, o 
mokinių iš visos Amerikos, iš 
kurių apie du šimtu vakar už
baigė savo kursus gaudami dip
lomus, etc. Paminėjimui šitokio 
mokslo užbaigimo buvo pareng
tos tam tikros įspūdingos cere
monijos ir įdomus koncertas,— 
įdomus tuo, kad jame dalyvavo, 
tie konservatorijos mokiniai, 
kurie laimėjo konteate; kiek
vieno skyriaus teisėjai buvo 
profesoriai neturintys ryšių u 
šia konservatorija.

Programe dalyvavo didelė 
simfonijos orkestrą, prie ku
rios pildė visi artistai savo 
numerius,— trys pianistai, du 
smuikininku ir trys daininin
kės, tarp jų musų lietuvaitė 
p-lė Anelė Salaveičikiutė, kuri 
ir buvo priežastim mano ėjimo 
minėtąjį koncertan, Ir kurios 
darbą dailės srityje turėtų sek
ti kiekvienas lietuvis, ypatin
gai dailės mylėtojas. Panelė 
Salaveičikiutė yra dar jauna

kurie 
tuk- 
kaip

PARDAVIMUI garažas arba mai
nysiu i mažą namą arba 
čius arba priimsiu lotus j 
kaipo dal| įmokėjimo. Del 
nių informacijų kreipkitės 

Wri, Gritenag, 
3241 S. Halsted st. 

Telephone Boulevard 5066

inorgi- 
niainus 
plates- 
pas:

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA moterų dėl karpyrfto bal
tų skudurų. Tiktai tos kurios turi 

‘ ‘ Darbas
. "American Sanitary Rag GROJIKUS pianas, tip top 

Co., 1415 Dayton Avė. ' iJžiuhis, už $110, pridėdama
\ [ daug rolelių, benčius ir cabinet,

REIK A patyrus $50 ensh ir po ?10 j mėnesį
operetorkų prie moteriškų dre- ffil2 So Halsted str. 
«ių. Atsišaukit: 

LIPSON BROS.
825 W. Adams st.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

NAMAS PARDAVIMUI Už
NUMAŽINTA KAINĄ

Moderniškas, 8 kambarių namas 
parsiudoda pigiai. Visas aplink ge
romis plytomis mūrytas. 2 toile- 
tai, karštu vandeniu apšildomas; 
puikus daržas, dėl dviejų automo
bilių garažas. Randasi labai ge
roj apielinkėį. Parduosiu greitai, 
todėl nepraleiskite progos.

5654 S. Maplcwood Avė.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKIA 10 VYRŲ 
Prie laikraščio cirkuliacijos darbo 

Geras komišinas 
Atsišaukit į 

NAUJIENAS, 
1789 So. Halsted St.

PARDAVIMUI vartotas Allington 
1 cabinet grand upright Grojiklis Pia
nas, 88 notų, su 48 roleliais, cabinet 
ir suoleliu už $180. Pasimatykit su 

MR. HOOD, 
1120 So. Halsted St., 

1 fl.

MES turime savo sandely) 3 ge- 
1 rus upright pianus po $35, $55 ir 
$65 — 2 grojiklius pi«nuš po $95 
kiekvienas, 4 fonografus po $18 ir 
$22 ir $25, 1 vargonus už $15. Turi 
būti parduoti tuojau. Atsišaukit

REIKIA lietuvio pardavinėtojo.; šiandie arba rytoj iki 9 vai. ryto.
Gera proga uždirbti daug pinigų* j 1723 S. Ashland avė.
žiūrėkit musų skelbimą šiandien ----------- ------------------
šiame laikraštyje. /* ’* ~ 
General Manager,

Olivcr Salinger and Co.
Room 660 

31' S. Clark st.

Atsišaukit prie Miscellaneous for Šalę
Įvairus Pardavimai

PARDAVIMUI “pedigreed police 
dog“, septynių niėnesių senumo, 

j šuniukas. M. Okunis, 3210 S. Union 
REIKALINGAS draiveris duonai avė.

IŠvažioti. 1208 E 93 St. ..................
Business Chances

Pardavimui Bizniai

GROSERNĖ, delicattesen ir ken-

REIKIA beilerių badavimui maišų 
skudurų skalbykloj. Turi būt paty
ręs ir įmokėti skaityti ir rašyti. Tin- ____________ w __________ _ _
kamam vyrui gera alga. American rffių krautuvė. Parsiduoda nebrah. 
Sanitary Rag Co., 1415 Dayton Avė. giai. 4650 S. Sacramento avė.

BIZNIAVAS mūrinis namas 2 
aukštų su bučeme ir groserne. 3 
flatai ir 3 karų mūrinis garažas. 
Viskas gerame stovyje. Didelis 
bargenas, greitam pardavimui. 
Agentų komišenas eis pirkėjui.

700 W. 31 st.

PARSIDUODA namas su bizniu 
arba skyrium, sąliunas, naujai iš
imti laisniai. Savininkas išvažiuo
ja ant farmos. Vieta apgyventa lie
tuviai.® ir lenkais. 2335 S. Leavitt 
st. Kampas 23 PI.

SAVININKAS turi greit parduo
ti 5 kambarių mūrinį bungalovv, 
35X125 pėdų lotas, gera konstruk
cija, 1 karo garažas, furnas šildo
mas, dideli viškai, geras skiepas ir 
vaisių sklepukas, 1 blokas iki 
krautuvių, savininkas ant vietos, 
bargenas tik $8000, cash $1200, 
mėnesiniais išmokėjimais. 8940 
Morgan St.

1 blokas iki

PARDAVIMUI namas Ir groser
nė, pigi kaina, prie grosernės 4 
kambariai. Atsišaukit 4525 South 
Fairfield avė.

2—4 kambarių medinis, ce
mentiniu pamatu, geroj vietoj, 
modemiškas, netoli gatveka
rių, įmokėti $1800, didelis bar
genas — $5800.

2—4 kambarių naujas mūri
nis namas, moderniškas, prie 
2 gatvekarių, parduosiu iš prie
žasties ligos, kaina $10,200.

2—5 kambarių mūrinis, ge
roj vietoj, modemiškas, $3000, 
didelis bargenas, $10,900.

MABQUETTE MANOR
2—4 kambarių naujas mūri

nis namas, netoli mokyklos ir 
bažnyčios, didelis . bargenas, 
$10,500.

2—5 kambarių naujas mū
rinis namas, modemiškas, ne
toli parko, nauja gatvė, gatve- 
karis, $3000 įmokėti, ekstra 
geras bargenas. $11,900.

6—5 kambarių medinis, fur
nas šildomas, garažas, moder
niškas, didelis bargenas, $8800.

1 krautuvė ir 5 kambariai, 
karštu vandeniu šildoma, 2 ka
rų garažas, mainysiu į ką nors 
mažesnį, lotus arba cottage.

1 krautuvė, 2—5 kambarių* 
naujas mūrinis namas, 2 karų 
garažas, stikliniai porčiai, ice 
box, pečius, garu šildomas, par
duosiu arba mainysiu į ką nors 
mažesnį.

Jei jus iš tų negalėsite sau 
išsirinkti, tai mes galėsime 
jums pastatyti namą pagal jū
sų skonį. Mes tuirme dar dau
giau gerų bargenų. Jei jus ne
norite pirkti, tai mes galime 
jums išmainyti jūsų namą. Pa- 
simatykit su mumis pirmiau
siai. Atdara nedėlioj iki 4 
pietų.

W. H. KELPS & CO. 
2419 W. 69 St.

Phone Hemlock 8099

FARMOS, FARMOS
Lietuvių apgyvento] kolonijoj yra 

daugelis gražių ūkių ant pardavi
mo ir mainymo. Atsišaukit

J. A. ŽEMAITIS, R. 1, Box 17, 
FOUNTAIN, MICH.

, RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8700

Chicago
% AKRO žemės, namas, višti- _ ' _ i

ninkas, $3000, cash $1000. 5129 So. ELECTRIC KONTRAKTORIUS 
Natchcz avė. 3 blokai į šiaurę nuo ( lietuvių, kur duoda
Archer avė. į užganėdinimą. Ivedam elektros dra-

tus, motorus, talsom elektros reik
menys, fikčerius ir t. t

j W. P. Stephan Electric Co., (not Ine.)
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7452

Financial
Finansai-Paakoloa

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

Mes paskolinsime 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 m- 
>edos ir pėtnyčios.

PORTIS Bros, skrybėlės, kepu
rės, Wilson Bros, marškiniai, kak
laraiščiai Ir darbiniai rūbai.

Gerumas ir patarnavimas.
BARNEY PETKAS 

Me«s’ Fumishing 
4171 Archer avė.

S. E. cor. Richmond st.

i»

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgiftią 

mažas komisas. Teisingai atHksin> 
reikalą į 24 valandas.

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

Phone Central 6260

WM. DAMBRAUSKAS
Lietuvių mufuotojas. Esu pasiren

gęs trfmstoms patarnauti, kuomet 
jus mufuositės, arba reikalausit ang
lių, tai kreipkitės pas mus, mes at- 

! liksiu darbą pigiai ir teisingai. Ma
tykite mumis pirmiausia.

i ■ 817 Weat 34th St.
Tel. Boulevard 9886

ATYDOS
Jei jus esate savininku bile kokio 

stako, šėrų, bonų, arba specialių! 
notų ir jus manote, kad jos neturi 
jokios vertės dėl jūsų, atneškite jas 
dėl manęs, nes aš turiu dėl jų mar-1 
ketų, aš jums duosiu 100% ant kiek
vieno jūsų dolerio. Atsišaukite bile 
dienų iki 5 vai. po pietų, subatomis, 
iki 7:80 vakaro.

Klauskite
MR. KUČINSKIS, 

506 So. Wabash Avė 
Room 521, 5 fl.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI 
Grosernių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekemių, Mu
sų ppecialumas. Ge-

patarnavimas, Žemos

So. State Street,

Educational
Mokykloa

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

J. S. L0WITZ, 
318 So. Dearborn St.

MES PERKAME IR PA 
gaminame antrus morgičius 
dvi dienas.

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47th Str.

MOTERYS ir vyrai, išmokit bar- 
berystės. Mes mokinam dienomis ir 

i vakarais. Atsišaukit arba rašykit: 
International Barber College 

651—672 W. Madison St. 
arba 109 S. Wells St.

MOKINAME
. Anglų kalbos, lietuvių kalbos, arit-
l metikos, pilietybės, knygvedystės, 

stenografijos ir kitų mokslo Šakų.
' AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 
i J. P. OLEKAS, Mokytojas
3106 S. Halsted St., Chicago, III.


