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Jugoslavija nutraukėjMdiail bfe*'ka'wll0ia® , . f < .. raudonuosius
santykius su Albanija
450 žmonių žuvę Len 

kuose, įvykus \ armini-
cijos sprogimui

Amerikos 
Berliną, 

nusileisti Saksonijoj

lakūnai, skridę j 
buvo priversti

Jugoslavijos Albanijos 
santykiai nutraukti

Jugoslavų charge d’affaires su 
'visu legacijos štabu apleido 
Albaniją

6.

vyriausybei,

Italijos fašistai vokuoja mas
kviškių griekus, kuriuos 
maskv’škiai jiems buvo* pri
kišę

Mussolini darbininkus 
pavertęs vergais

Taipjau praneša ADF iždinin
kas Tobin, ką tik sugrįžęs 15 
Italijos

INDIANAPOLIS, Ind., birž. 
6. —«I)aniel J. Tobin, Ameri- 

■ kos Darbo Federacijos iždinin
kas ir International Brother- 
hood of Teamsters, Chauf- 
feurs, Stablemen and Helpers 
of America prezidentas, kalbė
damas Čia pasako, kad Italijos 

, diktatorius Mussolini savo 
| “darbo čarteriu” kaląs naujus 
i grandinius nuengtai Italijos 
darbininkų klasei.

Tobin, nesenai grįžęs iš Ita
lijos, kur jis buvo nuvykęs ar
čiau susipažinti su fašistų dar
bo įstatymais, sako, kad tais 
įstatymais Mussolini darbinin
kus padaro visiškais vergais. 
Užgindamas streikus, kurie lai
komi kriminaliniu nusikaltimu, 
h* darbininką padarydamas be
valiu fašistų mašinos krumpliu, 
Mussolini padaręs nepataiso
mos žalos Italų pramonei. Jis 
nustelbęs visokią individualinę 
iniciatyvą ir panaikinęs pasku
tinę asmens laisvės liekanėię.

Soviely ministeris ap
leidžia Meksika

VERA ORUZ, Meksika, birž. 
6. — Sovietų ministeris Mek
sikai, Aleksandra Kollantai, 
šiandie iš čia išplaukė į Euro
pą, tariamai į Berliną. Ji pasi
sakė iškeliaujanti trims mė
nesiams vakacijų ir grįšianti į 
Meksiką rugsėjo mėnesį.

M
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ROMA, Italija, birž. 6. 
j Diktatoriaus Mussolinio įsaky-.
mu, fašistų partijos direktorla- 
tas per savo organą “Foglio 
d’Ordine” paskelbia manifes
tą kaip atsakymą į komunistų 
internacionalo manifestą prieš 

• fašizmą, 
j Vartodami 

rius žodžius 
kiai, fašistai 
sius bičiulius

“Ne tik Europoj, 
pasauly vienintelė 
kuri per keletą pastatrųjų me- 

į ir grėsė suar
dyti vadinamą pusiausvirą, 
buvo Rusija. Rusija visur ne
ša savo provokacijos ir agita
cijos darbą ir ryškiai pasisako, 
kad ji siekias su pagalba dur
tuvų užrioglinti visiems savo 
socialinę ir komunistinę Ura
niją. Kai dėl laisvių patrempi- 
mo, tai musų atsakymas yra la
bai paprastas ir tiesus. Fašis
tui Italija, kūri dirba ir sten
gias’sukurti sau tvirtą ekono
minį gyvenimą, sako jūsų pro
fesiniams komunistų internh- 
cionalo šarlatanams, kad ji ne
gali nieko pasimokyti iš žmo
nių, kurie skerdė ir dar tebe- 
skerdžia savo kantrius ir dos-

tokius pat stip- 
kaip ir iraskviš 
savo y • • __
šiaip

raudonno- 
vanoja : 
bet visame 

valstybe.
DaLha kuri Per Keletą iBaisus amunicijos maga- j tų drumstė taiką 

žino sprogimas Lenkijoj ‘
450 žmonių užmušta arba su

žeista; didelių materialinių 
nuostolių padaryta

KRAKOVAS, Lenkija, birž. 
— Vakar čia įvyko baisus 

sprogi-
6.
amunicijos magazino 
mas, kurio daugiau kaip 450 
žmonių buvo užmušta arba su
žeista.

Sprogimas prasidėjo kaip tik 
tuo metu, kai žmonės ėjo iš 
bažnyčios po pamaldų. Kilo di
džiausia panika, * ir minioms 
per kits kitą besigrudant daug
žmonių buvo sutraiškyta ir!n^U3 žmones; ji negali pasimo- 
sutrypta. ’ | kyti iš žmonių, besistengiančjų

Krakovo mieste, kurs turi įtvirtinti savo diktatūrą, kuri 
daugiau kaip . 400 tūkstančių i V11 ne proletariato diktatūra,

• • « • • rl 1 Ir 4-o 4-• • Mirtgyventojų, visų namų 
išbyrėjo. Materialiniai 
liai yra dideliausi.

BELGRADAS, Jugoslavija, 
birž. 6. — Iš užtikimų versmių 
gauta žinių, kad Jugoslavija 
nutraukė diplomatinius santy
kius su Albanija.

Jugoslavijos charge d’affai
res su visu legacijos štabu va
kar vakarą apleidęs Tiraną ir 
išvykęs namo.

Albanijos ministeris 
melavo apie paleidi

mą Giuraskovičo
VIENNA, Austrija, birž.

— Kadangi Albanija ctsisakė 
išpildyti Jugoslavijos ultima
tumą, kad iki sekmadienio pa
leistų iš kalėjimo legacijos ver
tėją Giuraškovičą, Jugoslavijos 
charge d’affaires Tiranoj pra
nešė Albanijos
kad diploipatiniai santykiai nu
traukiami ir, pareikalavęs savo 
pasporto, hpleido Albaniją.

Albanijos ministeris Belgra- Bandė 
de, Cena Bei, kurs praeitą 
penktadienį buvo melagingai 
pranešęs, buk Giuraškovič ta
pęs paleistas, buvo Jugoslavi
jos užsienio ministerio Marin- 
kovičo paprašytas per astuo
nias valandas apleisti Belgra
dą.

Kartu Jugoslavijos kariuo
menės dalims ir valdininkams 
sienoj buvo duotas įsakymas 
Albanijos sieną uždaryti.

Jugoslavų reikalus Al
banijoj doros Ameri

kos ministeris
ROMA, Italija, birž. 6. —- 

Laikraštis Tiibuna sako, kad 
Jugoslavijai nutraukus diplo
matinius santykius su Albani
ja, Jugoslavų reikalai Albani
joj doroti pavesta Jungtinių 
Valstijų ministeriui Charles 
E. Hartui. Visi Jugoslavijos 
konsulai tapo taipjau atšaukti 
iš Albanijos.

Chamberlin ir Levine 
perskrido Atlantiką

pasiekti Berliną, bet, 
pritrukę kuro, buvo priversti 
nusileisti Saksonijoj

langai bet diktatūra prieš proletaria- 
nuosto-^i R negali pasimokyti iš 

į žmonių, kurie per dešimtį mc- 
Itų nuodinga anti-socialine, an- 
ti-ekonominė propaganda sten
gėsi daryti netvarką ir chaosą; 
kurie kiekvieną kritikos balsą 
skandino kraujuose, nors tas 
balsas ėjo dagi iš pačių komu
nistų partijos; kurie persekio
jo ir išgainiojo po visą pasau
lį visus tuos, kurie nusikalto 
tik tuo, kad mylėjo Rusiją.” 

Išvanoję maskviškSis “rau- 
donmarškinius“, Italijos “juod- 
marškiniai” garbina savo fa
šistinį režimą.

Penki asmenys prigėrė 
Wisconsino ežeruose

kurie buvo 
meškerioti.

Naujas Rumanijos minis 
teriy kabinetas

rytr\ 
Eis- 
UO 

Ber-
9 Vi

MILWAUKEE, Wis., birž. 6.
Packaway ežere vakar pri

gėrė trys vyrai, 
valtele išplaukę
Nelaime atsitiko valtelei apvir
tus toli nuo kranto, žuvusieji 
yra Arthur Erdman, 28 m., 
Ira Smith, 81 m., ir vienas ne
žinomas berniukas, visi iš Mil- 
waukee.

Rado tuščią valtelę
GRfcEN BAY, Wis., birž. 6. 

— Du berniukai, C. Langosch

Nusileidžiant 
propeleris ir 

maknynėje, 
sveiki, 

lakūnai

[Pacific and Atlantic i’holėl «
Du žymus aviatoriai.— Amerikos aviatorius kapt. Charles A. 

Lindbergh, kuris be sustojimo nuskrido į Paryžių ir Anglijos avia
torius Sir Alan Cobham, kuris nuskrido j Australiją ir sugryžo, pa
sakoja savo prietikius Le Bourget laukuose, Francijoj, Lindberg- 
hui į ten atskridus.

Brity kariuomenės dalis | Rumunija panaikinsianti
.plaukia į Tienlsiną spaudos cenzūrą

ŠANCHAJUS, Kinai, birž. 6.
— Britų kariuomenės batalio
nas šiandie išplaukė iš šancha-'
jaus į Tientsiną, kame, dėl organizavęs savo 
šiaurės Kinų armijų nepasise- nybės° kabinetą, 
kimų prieš nacionalistus (kan-| cenzūrą ir duoti 
toniečius), bijoma neramumų, laisvę.

Antras Britų batalionas gavo 
įsakymą plaukti į Veihaivei, 
šantungo pusiausaly.

BU C HA (RĘSTAS, Rfimanija, 
birž. 6. Naujasis Rumanijoš 
premjeras Barbu Stirbey, su- 

“tautinės vie- 
žada pašalinti 
spaudai pilną

bus karaliausParlamentas 
dekretu paleistas ir nauji, ne
varžomi rinkimai turėsią įvykti 
liepos 7 dieną.

Bolševikai Odesoj sušau 
ds penkis asmenis

Buvo kaltinami dėl šnipavimo 
Rumunijos naudai; pys nu
teisti kalėti

ODESA, Ukraina, birž. 6. — 
Bolševikų teismo pasmerkti 
mirties bausmei, penki asme
nys, kaltinami dėl šnipavimo 
Rumunijai, tapo sušaudyti. 
Trys kiti kaltinamųjų nuteisti 
dešimčiai metų kalėjimo kiek
vienas.

Kapt. Lindbergh pakel
tas į pulkininkus

JEFFERSON CITY, Mo
ir Leonard Bodoh, praeitą šaš-1 biri. 6. — Missouri gu-bernuto- 
tadienį išplauks valtele į Green'nus Baker šiandie išleido orde- 
Bay ežerą žvejoti ir daugiau >i. kuriuo lakūnas kapt. Lind- 
nebegrįžo. Jų valtelę rado ap- bergh pakeliamas į 

Manoma, kad abudu nacionalines gvardijaivirtusią.
yra prigėrę, nors jų kunų dar 
nesurasta.

į Missouri
pulki-

NUŠOVĖ MAŠINISTĄ

CENTRALIA, III., birž. 6. — 
John Kaelin, Illinois Central 
geležinkelio agentas, nušovė 
lokomotivos mašinistą A. Fran- 
tzą. šovikas suimtas. Jis tei
sinasi, kad šovęs besigindamas 
nuo mašinistę.

Reikalauja mesti lau
kan Trockį ir Zinovjevą

MASKVA, birž. 6. Mas
kvos komunistų vykdomasis 
komitetas vėl pareikalavo, kad 
Trockis ir Zirovjevas butų pa
šalinti iš centralinio visos Ru
sijos komunistų partijos vyk
domojo komiteto už tai, kad 
jie kritikuoja komunistų parti
jos politiką, ypač Kinuose.

< 
Kinų vadai tariasi dėl 

susijungimo prieš 
komunistus

PEKINAS, Kinai, birž. 6. — 
Praneša, kad tarp trijų vy
riausių Kinų karo vadų, tarp 
Mandžurijos Čang Tsolino, na
cionalistų (nuosaikiųjų kanto- 
niečių) Vado gen. čian Kaiše- 
ko ir šansi provincijos guber
natoriaus gen. Jen Hsišano, ve
damos derybos dėl susijungi
mo prieš komunistus.

AUTOMOBILIO KOLIZIJOJ
VIENAS UŽŽMUŠTAS, 3 

SUŽEISTI
A merikos ambasado

rius Kubai atsista
tydino

6.VVASHINGTONAS, birž.
— Generolas Enoch H. Crow- 
der įteikė prezidentui Coolidge 
rezignaciją kaipo Jungtinių 
Valstijų ambasadorius Kubai. | 
Gen. Crovvder yra jau 70 metų 
amžiaus.

URBANA, III., birž. 6. — 
Automobiliui susidūrus su di
deliu motoriniu- vežimu, vienas 
asmuo, George Collins, iš Urba- 
nos, buvo užmuštas, du kiti su 
juo važiavę pavojingai sužeisti.

Traukinio išsprogdini- 
nimas Jugoslavijoj

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

Du Graiky parlamento 
nariai suimti

ATĖNAI, Graikija, birž. 6. - 
Praneša, kad Salonikuose po 
įvykusio susikirtimo tarp ko
munistų ir policijos, buvę are
štuota keliolika asmenų, jų tar
pe du Graikijos parlamento na
riai.

FrancuzŲ lakūnai pri
versti nusileisti Sibire

PARYŽIUS, biri. 6. — Gau- 
ta pranešimas, kad pasižymėję 
franeuzų aviatoriai, kapt. Rlg- 
not ir Coste, kurie praeitą šeš
tadienį išskrido iš Paryžiaus į 
Tokio, bandydami vienu susto
jimu Čitoj pasiekti Japonų so
stinę, buvę priversti nusileisti 
žemėn ties Nižny-Tagilsku, 
Uralo kalnuose, 120 kilometrų 
į žiemius nuo Ekaterinburgo. 
Toliau nebežada skristi. Jie 
buvo skridę 29!/i valandos.

y.s<

Geležinkeliečių brolijos 
konvencija

CLEVELANB, Ohio, birž. 6. 
— šiandie čia prasidėjo penk
ta trimetinė Brotherhood of 
Locomotive Engenoers konven
cija, dalyvaujant penkiems 
šimtams delegatų iš visų Jung
tinių Valstijų ir Kanados. 
Konvenciją, kuri tęsis ištisą 
mėnesį, atidarė brolijos pirmi
ninkas W. B. Prenter.

Du žmones užsimušė 
aeroplanui nukritus

PERRY, Iowa, birž. 6. — 
Vakar vakarą nukritus netoli 
nuo čia aeroplanui, užsimušė 
du jo pasažieriai, Oscare O’- 
Connor ir Joe Hansen, abudu 
iš Perry. Aeroplano pilotas, 
Ralph Parcaut, susižeidė, bet 
nepavojingai.

BELLEVILLE, 111., birž. 6. 
— Guy Neal, darbininkas, ei
damas geležinkeliu atsigulė 
pasilsėti, padėjęs galvą ant 
bėgių. Traukinys jį suvažinėjo.

BERLINAS, Vokietija, birž. 
6. — Amerikos aviatorius Cla- 
rence D. Chamberlin ir jo kom- 
panas Charles A. Levine, kurie 
šeštadienio rytą išskrido iš 
New Yorko Bellanca monopla
nu “Columbia” į Europą, ban
dydami be sustojimo pa
siekti Berliną, per Atlantiko 
vandenyną laimingai perskrido, 
tečiau kelionės tikslo — Berli- 
no - nepasiekė. Pristigę gazo
lino, jie buvo priversti šį 
kaip 5 valandą nusileisti 
lebene, Saksonijoj, apie 
mylių į pietų vakarus nuo 
lino. Pasiėmę čia kuro,
valandą ryto jie tęsė toliau Ke
lionę į Berliną, bet galą pa- 
skridus pradėjo gęsti motoras 
ir jie turėjo nusileisti Klinge 
kaimo laukuose, netoli nuo 
Kottbuso, septyniasdešimt my
lių nuo Berlino. 
sulužo monoplano 
mašina nuklimpo 
bet lakūnai išliko

*Palikę monoplaną, 
automobiliu buvo pargabenti į 
Kottbusą, iš kur jie rytoj at
vyks į Berliną.

I Iš New Yorko iki Eislebeno, 
BUCHAJIESTAS, Ilumanlija, Saksonijoj, kur jie pirtną kar- 

birž. 6. — Vietoj atsistatydinu- tą turėjo nusileisti, viso arti 
sios premjero Averescu minis- 3,800 mylių, Chamberlin skrido 
terijos, naujas premjeras, ku- nesustodamas keturiasdeŠinV 
nigaikštis Barbu Stirbey, suda- dvi valandas, tai yra aštuonias 
rė vadinamą ‘‘tautinės vieny- ir pusę valandas ilgiau, ne kad 
bes” kabinetą. Premjeras Stir- kapt. Lindbergh skrido 3,600 
bey bus kartu užsienio, vidaus mylių iš New Yorko į Paryžių, 
reikalų ir finansų ministeris. Į -----------------

Kunigaikštis Barbu Stirbey DARiRANQUILLA, Kolum- —
esąs karalienės Marijos favori- biją, birž. 6. — Lėkęs čia vir-;ktros šviesos ir jėgos kompani- 
tas ir pirmiau buvusio premje- šum miesto aeroplanas nukrito jos darbininkų streiką ir kartu 
ro Bratiano švogeris. ir užmušė keturis žmones. nukapoti elektros kabelius.

Rio de Janeiro areštuo 
ta 14 komunistų

RIO DE JANEIRO, Brazili
ja, birž. 6.
komunistų įstaigą padarė kra
tą. ir suėmė keturioliką. komu
nistų vadų. Areštų priežastis 
buvo vyriausybės gautos žinios, 
kad komunistai planavę iš
šaukti gaminančios miestui ele-

Policija puolus

ninkus.

Chicagai ir apielinVei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nenusistojęs oras; mažumą 
šilčiau; vidutinis pietų 
ir pietų vakarų vejas.

Vakar temperatūros 
tarp 50° ir 68° F.

šiandie saulė teka 5:15, lei
džiasi 8:22. Mėnuo leidžiasi 

*1:43 valandą ryto.

BELGRADAS, Jugoslavija, 
birž. 6. — Sprogusi po ekspre
siniu Niš-Skople traukiniu 
bomba sudraskė lokomotivą ir 
geležinkelio bėgius, bet žmonių 
niekas nebuvo užmuštas. , 

Jugoslavų vyriausybė spėja, 
kad tą sprogdinimo darbą pa-' 
darę bulgarų komltadžai, tai i 
yra partizanų banda.

Du Britų aviatoriai 
užsimušė

rytų

buvo
BOURNEMOUTH, Anglija, 

birž. 6. — Dviems aeroplanams 
susimušus ore ir nukritus že
mėn, abiejų pilotai, L. Open- 
ąhaw ir Įeit. W. Longton, už
simušė,

yra trys Iš daugelio kitų pneiaHČių, k u rio r pritraukia 
lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

1. NAUJIENOS duoda geriausių patarnavimą pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos K operacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas jeina į 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

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

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA. 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2340 West 69th Street.

NAUJIENOS
Chicago, 111.1739 So. Halsted St.,'
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[korespondencijos
‘ jraUJTENOS, UKIdp, 11 Antradienis, Birž. 7, 1927

Indiana Harbor, Ind.
“Surprise parčs“

Indiana Harbor yra nuo Chi- 
cagt* tik už poros desėtkų my
liu. tad kas daroma Chicagos 
lietuvių gyvenime, tą bandoma 
ir čia daryti.

Chicagos lietuviams susirgus 
“surprise parių” epidemija, ta 
epidemija persimetė ir pas 
mus ir taip smarkiai visus 
apėmė, kad jei ta epidemija 
nesustos siautus, tai teikės ir 
su snierčiu pasimatyti.

Tos “parės”- yra taip pa
plitusios, kad k.'i'i' kada pasi
taiko net kelios j v’eną dieną. 
Kuriems tos parės yra rengia
mos, tie labai džiaugiasi; bet 
kurie tas pares rengia, tie ne
labai nori dirbti, o tie, kurie 
turi pakelti visas išlaidas, tai 
jau apie paros ir girdėti neno
ri.

Mano išrokavimu, nėra ko 
labai “kikinti"’ ant tų “surpri- 
se parių”. Tik reikia savo drau
gams pasakyti kokis yra tavo 
vardas, arba kada gimęs ir ko 
reikia — ar naujo parlor siuto, 
dining room siuto, ar pinigais, 
o jau draugai ir draugės su
rengs “surprise parę” ir bus 
atliktas kliukis, — turėsi ko 
geidavai.

"Surprise parių” epidemija 
labai paplitusi ir “surprise pa
rės” yra Vengiamos visiems .% 
visoms, bet visgi niekam ne 
buvo tiek daug surengta parių 
kaip musų klebonui. Jam veik 
kas savaitę buvo rengiamos 
visokiausios rūšies parės. Bū
davo davatkos atsiskleis visų 
šventųjų litaniją ir iš jos rengia 
kunigui pares: tai kunigo pri
ėmimas, tai mėnesio išbuvi
mas, tai vėl metų išbuvimu,s. o 
kur dar vardadieniai, gimittio 
dienos, įšventinimo dienos ir 
tt., ir gabaus išleistuvės vaka- 
cijoms Lietuvon.

Kaip tik kunigas atvažiavo į 
Indiana Harbor, nuo tos die
nos vietos lietuviai neteko ra
mumo. Kunigas’ tuoj prisispau- 
sdino glėbius tikietų ir paleido 
vaikus pardavinėti, neva para
pijos naudai; Vaikai vienas už 
kito ėjo per dienų dienas.

Išpradžių žmonės tuos tikie- 
tus pirko, bet kad jų pardavi
nėjimas nesiliovė, tai tie tikio- 
tai visiems įkirėjo ir žmonės 
nustojo juos pirkę. Kunigas 
matydamas, kad su vaikais jau 
nebepadaro biznio, paleido su 
tais tikietais burius davatkų. 
Tos vargšės keliavo ir keliavo: 
būdavo viena išeina, kita tuoj 
ateina, nebuvo galima spėti ir 
duris uždaryti. Bet ir jos ne
begalėjo padaryti tokio biznio, 
kokio norėdavo klebonas. Pa
leido jis tada vyrus. Su tuo ir 
užsibaigė, žmonės tiek įbugo 
tų surprais parių, kad pasigir
dus skambučiui bijosi ir duris 
atidaryti: nežino, ar draugas, 
ar agentas su tikietais, ar koks 
kolektorius dėl surprise parės.

Kunigui išvažiavus vakaci- 
joms į Lietuvą žmonės buvo 
nudžiugę, manė, kad užsibaigs 
tas nelemtas vaigščiojimas po 
stubas su visokiais tikietais. 
Bet kur tau: Klebonas išva
žiuodamas paliko visą vežimą 
tikietų, kad juos parapijonys 
išparduotų laike jo vakaeijų.

Tikietas, rodos, nekaltas da
lykėlis — tik šmotukas popie- 
ros. Bet parodyk dabar žmo
nėms tikietą, tai bėga nuo jo 
kaip nuo piktos dvasios, — bi
josi ir į rankas paimti. Oi tie 
tikietai, tikieta!

—Tikietų pirkėjas.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON 

įprašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

VVaukegan, III.
Iš T. M. I), apskričio 

susivažiavimo.

Gegužės 22 d., 11 vai. iš ry
to. Liuosybės svetainėje, tapo 
laikytas ketvirtas metinis \Vis- 
consin T. M. 1). apskričio suva
žiavimas. Atidarytas suvažia
vimas su trumpomis prakalbė- 
lėmis; taip ir baigtas. Galiu 
sakyt, kad šis suvažiavimas pa
vyko geraj. Dalyvavo keturios 
kuopos, prisiųsdanios 21 atsto
vą. Vietinė T. M. D. *13 kp. 
veikėjai pilnai ir tvarkiai pri
ruošė kas reikalinga. Iš kuopos 
apmokėjo rendą už salę ir ska
nius atstovams pietus, už ku
riuos pats apskritis apsimokėjo. 

[Valgių tiek dalig ir skanių bu
vo, kad sunku juos visus bu
tų ir įvardinti. Suvažiavimas 
baigtas 5 vai. po pietų.

Padaryti sekanti tarimai:
1. Lietuvos reikaluose išneš

tu rezoliucija, kuri žemaiti tel-
!pa. Aukota fašistų išsprogdin- 
i to Varpo B-vės namo reinon- 
■ tui $‘40. Kviečiamos ir visos 
jkp. pasekti apskritį, prašomos 
aukoti Varpo B-vei kiek kuri 
išgali. x

2. Visos T. M. D. organizaci
jos reikaluose: Pataria Centro 
valdybai, kad visos leidžiamosI *
T. M. D. knygos ne storume, 
bet išlaukine forma didžio bu
tų vienoda. Organo klausimas 
atidėtas kitam suvažiavimui 
spręsti.

3. Apskričio reikaluose: Ruo
šti išvažiavimą tarpe Racino 
ar Kenosha, pelną skirti apskri
čio iždui. Rudeniop ruošti 
kuopoms pamokas, kviečiant iš 
Chicagos lietuvius mokslo drau
gus; teikti pamokas. Žiemą 
apskritis ruoš programą ir 
drauge šokių vakarą. Apskir- 
čio sekantis suvažiavimas bus 
laikomas 1928 m., Kenosha,' 
Wis.,

1. Kuopų reikale: Kviečiamos 
ir prašomos visos kuopos im
tis visais galimais budais už 
organizativio darbo, rašant nau
jus narius prie T. M. D. Na
riai gautomis- knygomis būda
mi pilnai patenkinti, gavę “Dai
lės Milžinus’’ ir “Knygnešį”, 
dar energingiau imsis už dar
bo.

| valdybą išrinkti šie: pirm. 
Jonas Bankus, vice-pirm. Fe
liksas Povilianskis, sekret. M. 
Kasparaitis, ižd. Mykolas Vijū
nas, organizatorium Vincas- Va- 
lukonis.

Rezoliucija
Tėvynės Mylėtojų Draugijos 

\Visconsino Apskričio kuopų 
atstovų suvažiavimas VVauke^ 
pno mieste gegužės 22 d., 1927 
m., Liuosybės svetainėj, apsvar
stęs susidariusią padėtį Lietu
voje po 17 d. gruodžio mėn. 
1926 m., atstovaujantjs 150 
narių, vienbalsiai nutarė priim
ti sekančią rezoliuciją.

1) Kadangi 1926 m. gruodžio 
mėn. 17 d. perversmo organiza
toriai Smetona. Voldemaras, 
Plechavičius, Glovackis ir kiti 
nuvertė Lietuvoje tuomet esan
čią teisėtą deniokraitnę val
džią ir įvedė krašte terorą;

2) Kadangi nuvertimo val
džios tikslas buvo grinai jų as
mens ir savigarbos, bet ne tau
tos interesai;
3) Kadangi smurtininkai Sme

tona ir Ko. nuversdami teisė
tą valdžią sulaužė Lietuvos val
stybės pamatą, Konstituciją, ir 
jo paties duotą prisaiką saugo
ti Konstituciją, pasiskelbdamas 
save tautos vadu neteisėtu bil
du;

4) Kadangi Smetona su savo 
pasekėjais žudo nekaltus musų 
brolius tautiečius lietuvius ir 
veda kraštą prie pražūties ir 
nustojimo nepriklausomybės;

Todėl mes Tėvynės Mylėtojų 
Dr-jos Wisconsino Apskričio 
kuopų atstovai griežtai protes
tuojant prieš visus smurtinin
kų žygius ir reikalaujam, kad 

butų sustabdytas Žudimas ne
kaltų musų brolių tautiečių 
Lietuvoje, kad butų kuogrei- 
čiausiai atstatyta konstitucinė 
tvarka ir paskelbti Seimo rin
kimai, kad butų panaikintas ka
ro stovis, kad butų nuimta ka
ro cenzūra ir tvarkyti krašto 
reikalus ne savo asmens- naudai, 
bet visos tautos gerovei.

šį rezoliucija priimta atsi- 
žvvlgiant į tėvynės vargus ir 
musų meilę prie jos.

Jonan A. Raukus, pirm. 
Mart. Kasparaitis, sek r t. 
P. Zakarevičius, narys.

Grand Rapids, Mieli.
Lietuvį laukia sunki bausmė.

Kokis mėnuo atgal, tūlas Ke
turis farmeris V. žiūraitis va
žiuodamas savo automobiliu į- 
važiavo į kokio ten drugštor- 
ninko automobilių ir padarė 
kirk žalos, taip kad drųgfetor- 
ninkas sustojo ir bandė paimti 
V. Žiūraičio laisnio numerį. 
Del kokios ten priežasties drug- 
štorninkas negalėjo laisnių 
gauti iš užpakalio, tad užėjo į 
priešakį ir bandė pažymėti 
sau į knygutę numerį. . Bet 
Žiūraitis buk nelaukdamas pa
baigos pradėjęs važiuoti. Drug- 
Štominkas šokęs ant Žiūraičio 
karo fenderio, bet nepataikęs 
ant fenderio, žusikaBino ant 
radiatorių ir žiūraitis vilkęs 
drugštorninką tol, kol pastara-

■ sis nupuolęs ir pakliuvęs po a- 
pačia karo. Žiūraitis neužilgo 

į tapo suimtas ir pasodintas ka- 
lėjiman, o drugštorninkas nu- 
veštas ligoninėn pasimirė. Da
bar laukiama Žiūraičio teismo 
ir sulig vietos anglų spaudos 
pranešimo, Žiūraičiui gręsia 
bausmė iki 20 metų katėjimo. 
Ta vis neatsargumas.

Pereitą antradienį apsivedė 
p-lė Emilija Apečenkiltte su 
Klemensu Vaičiuliu. *i(.lungtuvės 
įvyko teisme. Vestuvių iškil
mės • įvyko Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Dr-jos svetainėje. Ar 
buvo aukos renkamos Rusijos 
naudai, to man neteko sužino
ti.

šeštadieny, gegužės 29 dieną 
įvyko SLA. 60 kp. jaunuolių 
skyriaus piknikas. Nors oras 
dar buvo nelabai šiltas, bet 
žmonių gražus būrelis atsilan
kė ir jaunimui liko keletas do
lerių pelno. Tai jau trečią pa
rengimą SLA. jaunimas paren
gė ir visuomet su gerom pa
sekmėm; jeigu ir toliau jauni
mui taip seksis, tai greitai sa
vo iždu subytins senąją kuopą.

Dabar tas pats jaunimas vėl 
rengia pikniką, birželio 12 d. 
šis piknikas bus kur-kas įvai
resnis negu pirmutinis buvo. 
Patartina visiems lietuvaims 
atsilankyti ir paremti jauni
mą, tokiu budu priduosim jiems 
daugiau energijos veikime.

Gegužės 30 d. Lietuvių Lais
vų Kapinių Dr-ja minėjo 10 
metų sukaktuves nuo įsigijimo 
sau laisvo kapinyno. Kaip to
kią dieną — Memorial Day, vi
sas tas paminėjimas įvyko ant 
pačių kapinių. Pora vietinių 
kalbėtojų pasakė po kelis žo
džius ir pristatė kaipo vyriausį 
kalbėtoją žinomą Amerikos lie
tuviams barškalą Jukelį iš Chi
cagos. Tas žmogelis atsistojęs 
ant tam tikros platformos, pra
dėjo režtį spyčių ir sulig sa
vo gabumo apraudojęs. Buthen- 
bergą ir Karalių, pradėjo aiš
kinti apie dangų ir pagalios pa
sakė, kad mahometonai tiki į 
tokį dangų, kur daug moterų 
yra. žmonės pradėjo juoktis, 
kiti pasipiktinę skirstėsi. Iš- 
tiesų tokis kalbėtojas geriau 
tiktų kur sorkėse kalbėti, o ne 
ant kapinių. Keista, kaip lais
vų kapinių draugija leidžia sa
vo komitetui kviesti tokius kal
bėtojus, kurie juos pačius ir 
laisvą kapinyną tiesiai pasta
to ant žemiausio laipsnio. Juk i 
lai gėda lietuviams.

( 

Gudriai atsakė.
Vienas komunistines darbi

ninkų partijos narys, kuris dir
ba mašinšapėj, nuėjęs į žemu
tinį augštą kur dirbo socialis
tas, paklausė, ar jis nematęs 
kur tos kepurės, ką ant vir
šaus mašinos užsideda. Socia
listas nesupratęs klausė- kokios 
kepurės, darbietis gi atsakė: 
nugi tos su dviem ragais, kaip 
avino galva. Socialistas tada 
pastebėjo jam: broli, nedėlioj 
nueik į Lietuvos Sūnų ir Duk
terų Draugijos svetainę, kur A. 
D. P. laiko savo susirinkimus, 
ten rasi kelias lygiai avino gal
vas. —Gulbiniškis.

KORNAI Peopleš Furniture Co.
Išdirbėjai Dailiausių Seklyčioms Setų, Taipgi savo 

setų dirbtuvėje darome ir ant užsakymų.

Prašalina skausmus j 1 
minutę

Jus užmiršit, kad jąa turšjot komą j vieną 
minutę po uždėjimo Dr. Scholl’s Zino-pad 
—itai kaip greit jie prašalina skausmus. 
Kuomet komai iigydomi jie daugiau ncat- 
sinaujina. Jei nauji čeverykai ersina tą 
vietą. Zino-pad pagelbės i vieną naktj.

Dr. ScholPa Zino-pad yra ploni, su gy
duolėmis, antiseptiAki, apsaugojant!, gy
danti. Saugios, tikros, greitos pasekemės 
garantuojamos. Nusipirkit bakselį aptiekoj 
arba čeverykų krautuvėj—35c.

DlScholl's 
'ZAnopads 
Uždekit vieną ir skausmas pranyks

Nėra kito Šaltinio., 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
<aip Naujienos.

Pikniku Piknikas
NAUJIENŲ
Pavasarinis Piknikas

NEDELIOJ

Pradžia 10 vai. ryto, Įžanga asmeniui 50c

visi sve

Į šį pikniką suvažiuos visi Chicagos ir 
apielinkės miestelių lietuviai. Programas bus 
įvairus, turiningas ir gražus. Bus pagaminta 
valgiai puikiausi, gėrimai gardžiausi 
ciaus muzika šauniausi. Čia busite 
tingai priimti. Atsilankykit!

Širdingai kviečia,
Naujienų Pikniko Rengimo Komisija

Chernausko Darže
JUSTICE P ARK, ILL.

Darbininkai apsisaugoki!
Visi darbininkai, kurie ieš

kot įvairių darbų, apsisaugokit 
nuo sekamų vietų: Puckety 
Crędk, Pa.; Covordale, 'Pa.; 

Mollenauer, Pa,; Layton, Pa.; 
Montout, Pa.; Jacobs Creek, 
Pa. Viso virš paminėtose vie
tose yra anglių kasyklos ir vi
si angliakasiai yra organizuoti 
į U. M. W. oi’ A. uniją, ir nuo 
balandžio 1 dienos visi išėjo j 
streiką už palaikymą savo se
nųjų algų ir darbo sąlygų. Bet 
(Jabar anglies viešpačiai suma
nė musų uniją panaikint ir už 
bado algas nuvaryt prie dar

namesnę kainą. — Su pilnai patenkinančiu patarnavimu.
Lengvus mėnesiniai išmokėjimai

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

TW0 LARGE STORM

4177-83 Archer Avė 
Lafayette 317J 
M. KEZES, Vedėjas

1922-32 So. Halsted St.
Canal 6982

J. NAKROŠIS, Vedėjaa

bo ir pradėjo po visus kumpus 
ieškot streiklaužių ir vežti į 
čionais, žadėdami gerus dar
bus, gerą užmokestį ir geras 
gyvenimo sąlygas. Streiklau
žių ieško prigavingais budais 
sekamai: reikalauja angliaka
sių, kalvių, sliesorių, dailydžių, 
mašinistų ir tt. Daug darbi
ninkų atvežė iš labai toli ir tie 
darbininkai sužinoję, kad juos 
kompanija prigavo ir atvežė 
skėbauti, tųojaus reikalauja iš 
kompanijos, kad juos vežtų at
gal, iš kur juos atvežė. 'Todėl 
visi darbininkai apsisaugokit 
nuo virš paminėtų vietų.

—Streikieris.

m

Warehouse Sale
Sekanti dalykai turi būti greitai 

išparduoti už rendą

KIMBALL grojiklis pianas, riešu
to medžio, *50 rolių už .... 1235

\VALTIIAM Stora medžio grojiklis 
pianas, vertės buvo $800, už $295 

VVESSIE brendi grojiklis pianas, 
vertės $600, už .................. $110

WURL1TZER elektrikinis grojiklis 
pianas, vertės $5500, už .. $210 

BEI.MAN grojiklis pianas su 50 
rolių už ....... ..................... $75

LYON & Healy Baby Grand pianas, 
vertės $700, už ................. $195

HEPREDUCER Baby Grand grojik
lis, visai naujas, už ...... $395

UPRIGHT rankinis pianas už $32.00

V1CTOR Viktrola console, vertės
$225. už ................................. $419

VICTOR Ortophonic, vertės $150, 
naujas, tfž ......................... $49

BHŪNSW1CK Phonografas vertės 
$100. nž ............................. $24

BRUNSVVICK Console Phonografas, 
su 25 rekordais, už ...... $36.00

COLUMB1A Grafonola, vertės $100, 
su 25 rekordais, už .......... $19

COLUMB1A vih Tonai naujas, ver
tės 1150, už ......................... $45

EEDERAL Radio Setas, už .. $35 
ERED—EISMAN 5 tūbų Radio, gra

žus kabinetas, už .............. $38
RADIOLĄ ir Phonografas, vertės 

$200, už ................................. $79
ATWATER—Kent Radio, 5 lubų, 

vertės $90, už ...................... $38
PARLOR setas, 3 šmotų Valui’, 

už ......................................... $49
MEDINĖ lova, springsai, matrasas, 

už ......................................... $25
GASINIS pečius, didelis, už .. $25 
AUTOMOBILIS, Chevrolet, už $195 
AUTOMOBILIS, Touring, Villys, 

už ..................................... $235
TROKAS, Studebeker, nauji tajerai 

už ........................................ $175
Galima pirkti ir ant išmokėjimų

STORAGE AVAREHOUSE CO. 
3313 So. Halsted st.
Tel. Boulevard 1705■ ■■! .... .. — - ------ -----

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

1525 W. 47 St.

Reikalui priėjus, kreipkitės priemusų. 
Musų patarnavimu busit užganėdinti.

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

SERGANTI ŽMONES!
Dr. Ross patarimas yra 

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

IN-MO-RAY
THERAPY f 

apsaugoja nuo pirm- f 
laikinio pasenimo, M
sugrąžina jaunystės < 
vikrumą ir prailgina 
kiekvienam naudin- A 
gą gyvenimą. Jos 
susti prinina vikru- 
mą ir priduoda-vy- . .. . 
riškumą silpniems specialistas 
vyrams. Grynas kraujas ir stip
rus nervai yra svarbus, faktoriai 
dėl sveikatos. Atsišaukit šiandien. 
Visų ligų paslaptys niekam neiš
duodamos.
Vyrų priėmimo kambarys 506 — 
Moterų priėmimo kambarys 508.

DR. b. M. ROSS
35 South Dearborn St., 
Kampus Monroe Street, Chicago, 

Crilly Ruikling
Imkit elevatorių iki penkto augšto.
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto t 
iki 5 vakare. ‘ Nedaliomis nuo 10 
ryto iki I po pii t Panedėlyj, Utar 
ninke ir Sercdoj nuo 10 r. iki 8 \ 

\----------------------- ;-----------------------
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IŠ NEW YORKO TIESIAI KLAIPEDON 
IŠPLAUKIA LIETUVOS VYČIŲ 

EKSKURSIJA 
BIRŽELIO (JUNE) 14 d., 1927 m, 

BALTIKO AMERIKOS LAIVU “LITUANIA”
•

Smagesnės kelionės Lietuvon ir patogesnio lai
ko už šitą niekas šįmet neturės. Del savo patogumo 
ir dėl pakėlimo lietuvių vardo keliaukite su minėta

Baltiko Amerikos linija viską pritaiko taip, kad 
įtikti lietuviams. ’’ 7 . <

Laiko visai nedaug beliko, todėl ketinantieji 
vykti, turi pasiskubinti su vietos užsisakimu ir do
kumentų gavimu.

Turime dar truputį vietos ir kas bus pirmesnis, 
tas gaus geresnę vietą-kajutą ant laivo.

Del platesnių informacijų kreipkitės tuo
jaus pas:

PAUL BALTUTIS & GŪMPANY ■
901 West 33rd Street, Chicago, III.

Tel. Yards 4669

Rusiškos ir Mišias Vanos ~
12th STREET

Tel. Kedns 8992

Iš spaudos draudimo 
laiky

Leidosi saule aptraukdama 
žemę juoda nakties šmėkla, šil- 
'tas ir Švelpus vasaros vėjelis 
judino medžių lapus. Aplinkui 
buvo girdėti skardus genamų 
galvijų halsai. ,

Musų šeimyna susėdo vaka
rieniauti. Bevalgant mudu su 
Juozu fcutareva po vakarienei 
eiti į Vokietijų, nes naktis bu
vo tamsi ir nepavojinga. Kai 
pavalgėme* huvo jau visai gerai 
sutemę ir mudu nieko nelau
kę išėjova. Aš, kaipo metais 
vyresnis ėjau pirma, Juozas gi 
paskui. Priėję gale musų lauko 
esantį rėvą, sustojova ir apsi- 
dairėva, ar nematyti kur mas
koliaus. Bet maskolius tur būt 
kur nors užsnūdęs buvo. Nu
sileidę pakalnėn ir perbridę 
upę, nuėjova į netolimų ūki
ninką, kur iš Tilžės, Bagainės

Ten ir iš LIETUVOS h 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu

COLUMBUS i
Arba kitais Šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių HB 
Puikųš trečios klesos kamba- Ky 

nai, tiktai stuterooms

3514-16 Rooaevelt Rd. 
Arti St. Louis Ava. 

CHICAGO. ILL.

100 N. LaS'alie St., Chicago, III. 
arba prie vietiniu agentų

Jau Daug' Žmonių
PASIRENGE KELIAUTI

NAUJIENŲ EKSKURSIJA
Liepos 19 d

K eliauk T\amsta
Mes aprūpiname keleivius reikalingais dokumentais 
nežiūrint kur keleivis gyvena. Kreipkitės tuojaus 

asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III

Laivu

LI7UANIA
IŠ NEW YORK TIESIAI I KLAIPĖDA

ir iš kitur būdavo atgabenami 
lietuviški laikraščiai ir kny
gos. Įėję j kambarį rado va sė
dintį prie stalo šeimininką ir 
bevakarieniaujantj su dviem 
svečiais, šeimininkas tuoj mu
du paprašė į kompaniją, bet 
mudu prašėva, kad duotų lite
ratūros ir norėjova grįžti at
gal. Bet jis būtinai reikalavo 
ir mudu turėjova pasilikti.

Buvo jau 12 vai. nakties kaip 
pradėjova rengtis namo. šei
mininkas nusivedė mudu į klė
tį ir padavė didelį ryšulį kny
gų ir laikraščių. Pasidalinę ry
šulį pusiau ir prisitaisę ant pe- 
čių, pasakę šeimininkui laba
nakt, artinovos prie upes. Pa
upyje sustojova, apsidairėva ir 
kadangi nieko pavojingo nesi
matė, pradėjova bristi. Bet vos 
įbridus į pusę upes, maskolius 
iš kažin kur išlindęs suriko: 
“stoi“, “stoi“, bet mudu taip 
persergėti kvailo maskoliaus, 
galvatrūkčiais sprukova atgal. 
Maskolius vis šaukė “stoi“, ir 
matydamas, kad mudu nestoja- 
va, keletą kartų iššovė, bet kol 
visa tai įvyko mudu jau sto- 
vėjova vokiečių pusėje ant 
kranto ir žiurėjova kas toliau 
dėsis. Bet neilgai trukus, šūvio 
paskatintas atjojo vakmistras. 
Užspeitęs kvailą maskolėlį klau
sė, kur kontrabandininkai. 
Maskolėlis visokiais’ budais tei
sinosi ir pasakė, kad perbėgo 
į vokiečių pusę. Taip pat klau
sė, ar jis kontrabandininkų ne
pažinojęs, bet nieko gero neiš- 
gaudanias, nujojo toliau. Mudu 
laukėva kada maskolius nueis 
toliau ir tada galėsiva pereiti. 
Bet jis- visą naktį trynėsi vie
toje ir mudu švintant turėjova l 
grįžti pas tą patį vokietį, kur 
laikraščius ir knygas gavoya.

Sugrįžę radova dar visus be
miegančius, ir nenorėdami bu
dinti, susėdova sode ant suo
lelio. Juozas labai įdomavosi 
lietuviškąją literatūra ir atsi
rišęs ryšulį išsiėmė laikraštį. 
Praėjus porai valandų laiko, pa- 
inatėva kieme vaikščiojančius 
darbininkus ir pasiėmę ryšulius 
atėjova j kiemą, kur sutikova 

j patį šeimininką. Seimininkas, 
mudu pamatęs, labai nustebo. 
Mudu jam visa nupasakojova, 
ir jis nusivedė mudu į klėtį. •

Ičia padėję ryšulius, nuėjo
va truputi į šieną prasnausti, 
nes visą naktį buvova nemigę 

ir labai nuvargę. ‘ Kai pabudo- 
va, buvo jau pietus ir šeiminin
kas pašaukė pietų. Po pietų vi
sa gerai susitaisę, ir sutemus 
artinovos prie upės. Si naktis 
jau nebuvo tokia tamsi, kaip 
pereitoji, bet vėjas buvo dides
nis. Priėję upę apsižvalgėva ir 
pradėjova bristi. Perbridę su- 
Ijndova į karklų krumus ir ne> 
kalbėdami žvalgevos, ar nema
tyti kur maskoliaus. Bet nieko | 
nematydami, 
vienas kitą 
Priėję rėvą 
apsidairėva. 
ką tai dundant ir palipęs revo 
šlaitu, pamačiau ką tai juoduo
jant. Abu nusigandę sugulėvą 
į revo šlaitus ir laukėva, kas 
dėsis. Dundėjimas kas kart da
rėsi vis didesnis ir jau buvo 
galima suprasti, kad kas tai 
atjoja. Dar labiau prisispaudū- 
va prie žemės ir tykiai kvėpuo
dami kentėva baimę. Staiga aš 
pamačiau kalno taku jojąntį 
maskolių. Na, pamaniau, tai 
jau dabar tikrai suims ir Sibi
rą pamatysiva. Bet maskolius, 
spausdamas pentinais arklį, 
prajojo pro šalį, mudviejų ne
pastebėjęs. Jam prajojus, aš 
atsikėliau ir palipęs į šlaitą 
žiurėjau, ar toli jis nujojo. Bet 
kadangi jo jau nebuvo matyti, 
tai iš revo slinkova link namų; 
dažnai atsigręždami į tą pusę, I 
kur nujojo maskolius. įėjus į 
kiemą pradėjo loti šunes, bet 
juos nutildę ir ryšulius šiene, 
paslėpę, nuėjova gulti. —G. L. j

Rūgštymai Viduriuose
“Phillips Milk of Magnesia” 

Geriau negu Soda

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

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

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

W. F. SEVERĄ CO.
Cedar Rapids, Iowa

SEVERU ESKO
WĘNNERSTENS

Mohemfan
TIKRI APYNIAI

TURTINGAME SALYKLE

PROCESAS iškelia 
paskolą skonįpasaulio 
juokiausių apynių ir

slinkova paskui 
artyn prie revo. 
sustojova ir vėl 
Aš išgirdau kaž

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldienfais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.
'uTĮfiriTSTi-ri inra s Tiram i ii 1i WT-rj-~n-.a-^

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
9

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

4120 So. Richmond Street

Yards 4951
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas 

AKUIERKA
3252 So. Halsted St.

Virfiuje Univernal 

State Bank

Moterys ir rnergi 

nos kreipkftčs su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutarti.

SUDRIKO NAUJA 
KRAUTUVE

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

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

Tel. Boulevard 4705
Chicago, 111/

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

Antanas Žymontas
Redaktorius-Leidėjas

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

IŠSILAVINĘ DARBININ
KAI IR INTELIGENTAI 
SKAITO “GYVENIMĄ“ — 

SKAITYKIT. IR JUS!

Prenumerata metams
Pusei metų ..................
Kopija ............ .............. 20c

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS ,
Miesto Ofisas 

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

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

8323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
Miesto Ofisas

IMI No. State St, Room 1013 
Tel. Dearborn 2734

Valandos nuo 9:80 iki 2:80 vai. 
Bridgeporto Ofisas 
8335 So. Halsted St

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

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

JŪHN KUCHINSKAS
LAWYEE

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2652

Valandos 9 ryto iki 8:80 vakare.
Seredoj ir PČtnyčioj nuo 9 iki 6
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 ▼. p. p. ■

V     ...i.., —/

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas yidurmiestyji 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St 

Cor. Washlngton and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8895

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St Room 1217 
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9609

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
TeL Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Baile St, Room 2M]
Te. Randolph 1684—Vai. nuo 9-6

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

7—9 v. v. apart Panedilio ir 
Pėtsyčios.

A. VIDIKAS-LULEViGH
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvia 

Tel. Yards 1119
Bairusi akuie- 
rijos kolegijų: 
ilgai praktika 
vusi Pennsyl- 
vanijoB ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prie A 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Ut dyk« pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki
tės, o rasite dr 
geibų, l |

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

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimų, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

Įvairus Gydytojai
Phone Pullman 0621

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

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

Nedėlioj 10 iki 1

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

Telephone Yarda 0394

DR. MADRIDE KAHN
- 4631 So. Ashland Ava.

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

Res. telephone Plaza 8260

«-DR. HERZMAN
— IŠ' RUSIJOS —

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

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

Ofisas Ir Laboratorija: 102* W.
18th SU netoli Morgan St

VALANDOS4 Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

į Dienomis i Canal 
8110. Naktį

South 'hore 2238 
Boulevard 4186

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

Telefonai i

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland AveM 2 labu* 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

dos ryto iki 12 vai. dienų 
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 8102 So‘. Halsted St., Chicago 
arti Slst Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tai. Fairfaa 6858

I .. I.»l ............   nu
Jei abejoji akimis, pasiteirauk 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
Optemestrlst 

Boulevard 6487 
^^^^^■Bk^4649 S. Ashland A v. 

,r SDi E. 47th 84.
Keavood 1711
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DAR VIENAS!

SMURTININKŲ KLAPČIUKAI.

Komunistų “Laisvė” dar vis plusta pasmerktų ji su
šaudymui Dr. J. Pajaujį ir “Naujienas”, kurios nenori 
purvais drapstyti jį dėl jo prašymo Smetonos “susimy- 
lėjimo”. • /, < h v t į,

Ir išrodo, kad tas Brooklyno komunistų šlamštelis 
laiko savo pareiga juo pikčiaus plūstis, juo mažiau yra 
pagrindo plūdimui.

Viena, iki šio laiko “l^aisvė” jau galėjo atsiminti, kad 
kai kurie ir komunistų, nuteistų mirčiai, prašė susimylėji- 
mo (tie, būtent, kų buvo nuteisti kartu su Melanledu) ir 
gyvybė jiems buvo dovanota

Antra, ta Pajaujo “išpažintis”, dėl kurios ant sienų 
kabinasi brooklyniškiai “surpaipės” didvyriai, yra, kaip 
dabar paaiškėjo, suklastuotoje formoje paskelbta spau- 
<l°je. .i-.-

Trečia, jos autorius yra ne Pajaujis, bet patys smur
tininkai. Štai kokių žinių apie tai yra gavusi “Sandara”:

“Gautomis žiniomis, dėl pasmerktųjų nužydyti 
d-ro Pajaujo, Tornau ir Žemaičio reagavo Prancūzi
jos, Vokietijos ir Latvijos parlamentai ir tik dėlto 
pasmerktieji išliko nesušaudyti; Už tat prašymus 
Smetonai pasmerktieji turėjo parašyti diktuojant pa
tiems smurtininkams.”
Kada, akyvaizdoje šitų faktų, komunistai susiriesda

mi keikia nuo mirties ištrukusias kruvinųjų Lietuvos dik
tatorių aukas, tai reikia pripažinti viena iš dviejų: arba jie 
yra smetoninės šaikos pastumdėliai — arba provoka
toriai.

NAUJI KEBLUMAI SU KLAIPĖDA.

Su Klaipėda Lietuva vėl turi nemalonumų. Kauno 
valdovai tapo apskųsti Tautų Sųjungai, kad jie laužų 
Klaipėdos konvencijų (sutartį), kuria buvo garantuotos 
vokiečių piliečių teisės Klaipėdos krašte.

Šį kartų dalykas yra keblesnis, negu pirmesnieji ne
susipratimai, kadangi dabartinį skundų yra padavęs Tau
tų Sąjungos tarybos narys — Vokietija. Skundų svars- 
stys ta Genevos organizacijos įstaiga, kurioje Vokietija 
turi balsų, o Lietuva ne. Ir su Vokietija šiandie pasaulis 
skaitosi.

Kai prie Sleževičiaus valdžios pačių klaipėdiečių dele
gacija buvo nuvykusi Genevon, tai Lietuvos įgaliotinis, 
p. Sidzikauskas, galėjo jų skundų sumušti vien techniškais 
argumentais. Jisai įrodinėjo, kad klaipėdiečiai, kaipo 
Lietuvos piliečiai, neturį teisės skųsti Lietuvos valdžių 
tarptautinėms įstaigoms; ir kadangi jokios valstybės at
stovai tuo laiku nenorėjo paremti skundikus, tai jų kalti
nimai buvo atmesti be svarstymo. Tuomet, beje, pati Vo
kietija sutiko, kad klausimas butų likviduotas, ypatingai 
kad iš Lietuvos pusės buvo duotas užtikrinimas, jogei 
Kaunas stengsis kiek galėdamas pašalinti klaipėdiečių 
nepasitenkinimo priežastis.

Dabar, kaip matome, tų patogių Lietuvai aplinkybių 
jau nebėra, ir Voldemaras kažin ar galės laimėti Gene- 
voje, kaip laimėjo Sleževičius.

Dar vienas Amerikos lakūnas perskrido per Atlan- 
tiką: Clarence D. Chamberiin. Jisai nulėkė dar toliaus, 
negu kapitonas Lindbergh, kuris nusileido sale Paryžiaus. 
Chamberiin beveik pasiekė Berliną, atlikęs 3,790 mylių 
kelionę ore.

Ir jisai gabeno savo mašinoje pasažierių, Charles A. 
Levine’ą. Šiam teko garbė būti pirmutiniu pasažierių 
aeroplane, perlėkusiam per Okeanų.

Taigi poros savaičių bėgiu Atlantiko vandenynas tapo 
perlėktas du kartu. Tai jau pakankamai įrodo, kad susi
siekimas oru tarp Amerikos ir Europos yra praktiškai 
galimas daiktas. Lakūnai dar vis rizikuoja savo gyvybę 
— ir todėl jų pasisekimas iššaukia didelį nusistebėjimų 
pasaulyje, bet dabar jau tiktai nuo technikos ištobulinimo 
priklauso, kada tokie žygiai pavirs paprastu, kasdieniniu 
reiškiniu. \

Žmonija progresuoja, — nežiūrint fašizmo, bolševiz
mo, imperializmo ir kitų nelemtų, jos pažangą trukdan
čių dalykų!

Reikia dar pridurti, kad ir Lietuvos vardas šiandie 
pasaulyje yra ne taip geras, kaip buvo prieš “naujųjų erų”. 
Visas Kauno diktatorių džiaugsmas tiktai tame, kad jiems
palankus yra Romos papa ir Mussolini, kurie jau dabar
tenai laiko savo atstovus. Bet tarptautinę politikų ne jie
nulemia.
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orderiu kartu su utaafrymu.

Karaliaus Benjamin 
Purnell ir jo Dovydo 

Namai
Dovydo Namu įkūrėjas teisme. 

—“Septintas pasiuntinys.”— 
Kaip “karalius“ Hen buvo 
areštuotas? — Apklatinimo 
aktas. — Trumpa “septinto
jo pasiuntinio“ biografija.— 
Princas Mike. — Dovydo 
Namų įkūrimas. — “Kara
liaus“ Ben religijas dėsnis.— 
Moterų Kraujo apvalymas.— 
Helen Couch’ienės . pasakoji
mas. — “Karaliaus” santykiai 
su merginomis. — Ištrėmimo 
vieta. — Kaip Ben atrodė 
prieš penkerius metus. —Pra
džia pabaigos. *

Pastaruoju laiku laikraščiai 
daug rašo apie “karalių“ Ben 
Purnell, Dovydo Namų įkūrėją. 
Mieste St. Joseph, Mich., dabar 
\ra negrinėjuma to “merginų 
kraujo valytojo” byla. Teisme 
jau paaiškėjo, jog “karalius” 
Ben yra atlikęs tokių šlykščių 
dalykų, apie kuriuos net spau
doj negalima rašyti.

“Karalius” Ben savo sekė
jams yra žinomas kaipo “žmo
gaus sūnūs” ir “septintasis pa
siuntinys”. Dovydo Namų ko- 
lonijos moterims jis buvo bend
ras vyras. Praeitų metų lap
kričio 16 d. Ben tapo areštuo
tas. Policija užklupo jį apati
niuose drabužiuose. Kartu su 
juo kambaryj buvo rasta jo fa
vorite Myrtle Tulk. Jos dra
bužiai buvo gan netvarkiame 
stovyj. Gretimame kambaryj 
radosi dvi kitos merginos. Jos 
turėjo tik apatinius drabužius. 
Vadinasi, Ben nuo šeiko rolės 
t enori atsižadėti net senatvėj.

Bet laikas viską nugali. Šun
iu su juo kovų vesti. Ben ir
gi nebėra toks, koks jis buvo 
prieš keletu metų. Rūpesniai ir 
‘lapstymasi neišėjo ant gero. 
Jo ilga ruda bazda pražilo ir 
atrodo nušepusi. Akyse nebe
simato to blizgėjimo, koks bu
vo seniau. Išviso, sako Busscll 
'Vilks, jis atrodo senas, nuside- 
’ ėjęs ir ligos kankinamas žmo
gus.

1922 m. Bamford seserys pa
pasakojo tiesiog netikėtinų da
lykų apie tai, kas dedasi Do- 
’ ydo Namuose. Rezultate prieš 
Ben tapo iškelta kriminališka 
byla. Tuo pačiu laiku liko už
vesta kita byla kuri siekėsi vi
siškai Dovydo Namus panaikin
ti. Kuomet tos bylos tapo iš
keltos, Ben paspruko. Ėjo gan
dai, kad Ben iš savo kolonijos 
liekur nevažiavo. Esą jis se

nai butų buvęs areštuotas, jei- 
r,u politikieriai nebūtų intri
gų varinėję.

Ben tapo areštuotas ačiū 
tam, kad Bessie Woodworth su
teikė policijai reikiamas infor
macijas. Kai Bessie buvo jau
na mergaitė (ji ir dabar tėra 
tik 21 metų amžiaus), Ben su 
ja nepadoriai pasiegė. Pana
šaus likimo susilaukė ir kitos 
24 mergaitės. Jos visos buvo 
priverstos pasiduoti “karaliui,“ 
kuris atliko su jomis “kraujo 
apvalymo“ aktą. Tatai, pasak 
Bei), buvo daroma tuo tikslu, 
kad mergaites pasidarytų ne
mirtingos.

Apkaltinimo aktas prieš “ka
ralių” yra labai ilgas. Štai tik 
dalis kaltinimų: 1. dėl Ben’o 
kaltės kai kurios Dovydo Na
mų mergaites išėjo iš proto; 
2. savo skiepe jis turėjo susikro
vęs daug vyno, kurį dalino 
mergaitėms, kad apvalyti sie
la* 3. jis versdavo jaunutes 
mergaites susituokti su seniais 
ir išiųsdavo jas į tolimas vals
tijas, kad paslėpti savo nuode-, 
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mes; 4. pasisavino savo sekė
jų pinigus; 5. pagalba kyšių 
išsisukinėjo nuo teismo, ir 6. 
jo elgimasis su jaunomis mer
gaitėmis buvo tokios rųšies, 
kuris, jei žinomas, butų tuoj 
privedęs prie iškėlimo krimina- 
liškos bylos.

“Karalius“ Ben dabar yra 
65 metų amžiaus. Jaunj^stėj 
buvo parastas tunelio sargas. 
Vėliau Kentjicky valstijoj ma- 
liavodavo namusr Dirbti pa
prastą darbą, matomai, jam ne
labai tepatiko. Nutarė tad jis 
vykti j Detroitą ir prisidėti prie 
religiško kulto, kuriame vado
vavo princas Mielinei K. Mills. 
Kulto nariai susidėjo iš ilga
plaukių ir bazduotų izraelitų. 
Pradėjo eiti gandai, kad izra
elitų šventovėj dedasi nepapras 
ti dalykai. Kai kurie žmonės 
buvo tiek smalsus, kad ėmė 
slankioti apie langus. Vieną ki
tą kartą pasitaikė, kad langai 
nebuvo pilnai uždengti. Žiū
rėtojai pamatė šventoves vidu
je nepaprastų vaizdų — nuo
gus vyrus ir moteris. Pasako
jimai apie keistą izraelitų elgi
mąsi pasiete policijos ausis. 
Princas Mike tapo areštuotas. 
Teisme paaiškėjo, jog jis išve
dė iš kelio penkiolikos metų 
mergaitę. Už tą ir kitus pra
sikaltimus “princas“ tapo i/u- 
baustas penkiolika metų kalėji
mu. Tuo budu pasibaigė “šeš
to pasiuntinio“ viešpatavimas.

Bet juk septintas seka pas
kui šeštą. Tuo laiku, kai “prin
co“ sekėjai bijodavo ir Detro
ito gatvėse pasirodyti, Mike’o 
leitenantas atvyko i Benton 
Harbor ir aukure čia Dovydo 
Namus. Tai atsitiko 1903 m. 
Nėra reikalo aiškinti, kad Do
vydo Namų įkūrėjas buvo ne 
kas kitas, kaip tik Benjamin 
Purnell, “septintas pasiunti
nys.”

Labiausiai viliojantis “kara
liaus” Ben religijos dėsnis yra 
tas, kad visiems sekėjams yra 
žadama nemirtingumas. Žmo
nija, sakti Ben, pasidarys ne
mirtinga per apsivalymą. Kaip 
ir Kalima tikėtis, apsivalyme la
bai svarbią rolę lošia moterys. 
Visa bėda su jomis, yra ta, 
kad jos savo kūne turi nuodų, 
kurie ir pagimdo mirti. Tie 
nuodai užsiliko nuo ^senovės 
laikų. Pasiliuosuoti nuo nuo
dų, Ben sako, galima tam tik
ru “kraujo apvalymo’’ aktu. 
Apvalykite moterų kraują nuo 
nuodų ir žmonės pasidarys ne
mirtingi.

Bet kuriuo budu moterų 
kraujas galima apvalyti? Te
gul tuo reikalu rūpinasi Ben. 
Toj srity} jis yra vienintelis 
ekspertas.

Betardant Helen Johnson, bu
vusią Dovydo Namų perdėtinę, 
paaiškėjo, jog Ben vadino sa
ve “Dievo pasiuntiniu” ir “Kri
staus jaunesniuoju broliu,” ku
lio vyriausias tikslas buvo su
kurti iš 144,000 nemirtingų 
žmonių koloniją.

Kita Dovydo Namų buvusi 
T‘kolonistė,” Helen Couch, štai 
kų papasakojo:

“Kai aš buvau penkiolikos 
metų amžiaus, tai man buvo 
pavesta vienas iš dešimties 
kambarių viršuj spaustuvės. 
Kambariuose 'gyveno trysdešim- 
tys merginų. Kas savaitė gru
pė merginų buvo vedama į Bon- 
iamin’o namus, kur'buvo skai
tomas kolonijos laikraštis ir re
ligiški raštai, parašyti paties 
pasiuntinio. Tai buvo laiko
ma už didžiausią garbę.

“Laike skaitymo Benjamin 
sėdėdavo tkrp merginų, kaip 
koks karalius tarp savo dva
rionių. Skaitydavo jo sekreto
rė. Mums aiškindavo, kad Ka

ralius Ben yra jaunesnysis Kri
staus brolis. Mums sakydavo, 
kad jis niekuomet negali blo
gai pasielgti. Mums nebuvo lei
džiama savistoviai protauti.

“Jis glamonėdavo merginas, 
’^stydavo jų rankas ‘ ’ niau

kus ir tuo pačiu laiku švelnu
čiu balsu kalbėdavo į jas. Tan
kiai jis vesdavo mus j savo 
kambarius paveiksiu parodyti. 
Kartais jis pakviesdavo dvi ar 
tris susvk, bet tankiausiai tik 
viena. . * •

“Kai mes sugrįždavome J sa
vo kambarius, perdėtinė liep
davo tylėti ir niekam nieko ne
sakyti apie tai,' kas atsitikdavo 
Benjamino namuose. Neva
lia buvo sakyti ntet tai, kad 
mes kas savaitę ten eidavome. 
Per ilgą laiką aš kas savaitę 
lankiau Benjamino namus. Tą
syk man ir j galvą neateidavo, 
kad visa tai buvo nedora.”

Gal bjauriausias dalykas, su
rištas su Dovydo Namais, yra 
Higb Island. Daug keistų gan
dų* eina apie tą vietą. Pasa
kojama, kad Ben siunčia ten 
tuos, kurie vienokiu ar kito
kiu budu jam nusideda. Siun
čiama esą ten ir mergaitės, su 
kuriomis iš “karaliaus” Ben 
malonės atsitikdavo nelaimė, 
kurią reikia nuo svieto akių 
paslėpti. Apie tai Couch sa
kot • • •

“Nemažas skaičius merginų 
tapo ten pasiųsta, kad paslėp
ti savo gėdą ir Benjamino pra
sikaltimą. Atskyrimas nuo 
draugų ir civilizacijos bei ne
paprastas Ilgėjimosi yra ar
šiausi dalykai, kurie tenka Higli 
Islande pergyventi. Niekas ne
atvyksta .aplankyti. Jeigu esi 
ten ištremta, tai sutinki tik 
tokius pat nelaimingus, kaip ir 
1u, ir vieną kitą indėną.”

, Iš tardymo paaiškėjo, jog 
Ben dideliu romantiškumu 
nepasižymėjo. Savo intimiš- 
kus reikalus su jaunomis mer
gaitėmis jis gan prozaiškai at
likdavo ir virtuvėj, ir miega
majame kambaryj, ir kur ki
tur.

Dovydo Namai nuo 1922 m. 
i pradėjo smukti. Nebetekę savo 
pasiuntinio, izraelitai nebepa
jėgia tinkamai tvarkytis. At
rodo, kad Ben tiesiog hipno
tizavo savo sekėjus. Tik ačiū 
jam, Dovydo Namai ir laikėsi.

Šiandien, Ben, Purnell, sa
ko Russell Wilks, yra 
sergantis žmogus. Bet 
prieš penkerius metus jis lai
vo 5 pėdų ir 8 colių ūgio, svė
rė 165 svarus. Jo plaukai bu
vo ilgi ir garbiniuoti, barzda 
beveik juostą siekė; lupos sto
ros, rudos akys žibėjo, kaip 
deimantai. Rankos jo buvo 
baltos ir minkštos. Dėvėdavo 
jis baltus drabužius.

Savo sekėjams Ben darė ne
paprastos įtakos. Bet net. ir 
jam reikėjo į vieną labai svar
bų klausimą atsakyti. Dovydo 
Namų nariai mirdavo. Jam bu
vo statoma klausimas: kodėl 
jie miršta? Juk jiems nemir
tingumas buvo užtikrintas. Tas 
klausimas “karaliui’’* nesunku 
buvo atsakyti. Esą jie mirė to
dėl, kad šugriešijo.

Bet dabar ir Ben baigiasi. 
Jo religija, jo Dovydo Namai ir 
jis pats eina prie galo. Reikia 
manyti, kad po-visų teisme iš
keltų šlykštybių Dovydo Namai 
bus panaikinti, o pats Ben pa
siųstas ten, kur jam senai rei
kėjo būti.

Jei ’tas bus ^padaryta, tai 
pasaulis pasiliuosuos nuo vie
no šlykštaus religiško šarlata
no. Bet tai, žinoma, nei kiek 
neužkirs kelią atsiradimui, ko
kio nors naujo pasiuntinio; na, 
sakysime, kad ir Kristaus jau
nesniojo pusbrolio.... —K. A.

Lietuvis Kontraktorius
Suvedimi Šviesas irta 
elektros jiegą i nau-MHta^fl 
jus ir senus namus 
mainom naujas liam-^^O^Bta 
pas | senas; duodameB^|Mč]^^ta 
ant lengvo išmokSji-HK^^|jta

Metropolitan Electric
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone (Janai 2591
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Aistra
Be žinomų vandens plotų, pa- 

šauly yra dar viena milžiniška 
jura, savo nematomomis, bet 
galingomis bangomis šiurpulin
gai jaudininti visą pasaulio ru
tulį ir visą jame esančią gy
vastį.

Jos vardas — aistra.
Jos vylingi skiečiai, tarytum 

lava užlieja musų esybę ir jos 
bangų griaudus šniokimas pri
mena audros staugimą.

Ji bedieve. Jos galingi van
dens linksmai, be rūpesčio ir 
atskaitos skrajoja po begaliniai 
plačią erdvę...

Ji tyliai glaubsto savo žyd- 
roimis svajingai sidabrinėmis 
tikšmenomis, bučiuoja gyvio- 
mis, mėlynomis bangomis, nar- 
singai siaučia audringai—puto
jančiais gūbriais ir nesulaiko
mai velka į kokį tai tamsų be 
dugno verpetą.

Tyla... Jausmai snaudžia... Iš 
kilnus okdhnas standžiai apsi
dengęs švelniu veidrodiniu pa
viršium saldžiai miega....

Brėkšta aušra... Gilumoje 
nekaltos širdelės bailiai užgim
sta jaunos aistros, nesupranta
mas kutenimas ir jura tingiai 
ružydamosi pradeda nerimt.

Rausta rytai.... Sužibo pir
mieji akinanti spinduliai ir van
dens nubudo.

Jauni jausmai šildomi šiltu 
nepažistamu meilavimu greitai 
spėja ir auga; jaunas, karštas 
kraujas šiurpulingai ir banguo
jančiai pradeda žaisti, o sielo
je garsingai skamba atbalsiai 
pirmosios meiles.

Begalo Kraži pasakingai — 
užburtai maloni ši besidžiau- 
genti jura, kuomet joje links
mai nardo pusiaudienio saulė, 
saule—meilės. Laimingas tas, 
kurį myluoja jos šiltos, žydrios 
bangos.

Diena praeina... Paskutinieji 
jos spinduliai slepiasi už orizon- 
to ir tamsa apsupa žemę. Ne
ramus ir nelygus bangų plaki
mas vis stiprėja... Galingoji 
valdovė — besote aistra sujau
dinta bežaidžiančiomis bango
mis kilniai išplaukia ant pavir
šiaus okeano ir po priedanga 
nakties su nekantrumu sutrau
ko pančius.

Liejasi išblyškusi mėnulio 
šviesa, ir šiurpulingas gašlumo 
drebulys prabėga per nervin
gas okeano bangas; neužilgo

Ofiso ir Res. Tel. Bodlevard 5918
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 

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

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.

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

4910 So.Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107 

rZ » J_ j nuo 9 ikt II vai. rylojValandom į nuo 6 iki 8 vakare

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvvaakee Avė., Room 209
Kampas North Avė. ir Robey St.
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki
8 vakaro. Tel. Brunavviok 4983.
Namų toiefonae Spuuldinj? 8698 

Ultravioletini fcvieaa ir diathermia 

Antradienis, Birž. 7, 1927 

i>er permatomą sidabrinį laimės 
" svajonių šyrą pasireiškia ais

tros geiduliai.
» Aistros saldumui trumpi — 

kaip mėnulio šviesa, bet aštriai 
malonus savo vylinga naujiena, 
savo paslaptingu kerėjimu.

Užgeso saule, pasislėpė mė
nulis; nėra meilės, nėra pagei- 
dos ir tik ūkanota ištvirkimo 
prieblanda dengia ši nematomą 
okeaną...

Nervingai siaučia jo mainiai 
gyžlios bangos ir nesulaikomai 
vylioja pas save nuobodaujanti 
neramiomis mintimis užgesusios 
aistros vergą. Apgaulingą tą 
syk išvaizda tos* juros, juros pa
gundos: po jos žybančiais vy
lingai^ vystiklais slepiasi tik 
vos mirusiai—šalta, klaikiai— 
tuščia erdvė... Ir sudrumstose 
bangose tarytum pelkių žybu- 
rėliai šoka ir žaidžia, amžinai 
— jaunos, plikos vandenės, si
dabriniai skambančiu kliksmu, 
užkerotais jausmų burtais,' vy- 
liodamos kiekvieną, kas trokš
ta savo karštą kūną panerti į 
jo malonias, vylingas bangas... 
Nelaimė tam, kas patekęs i šį 
užburtą gražuolių ratą prinoks 
prie jų vylingo, bet šalto kū
no... Beširdės gražuolės —van
denės užkutens savo auką, api
pins savo ilgomis sidabrinėmis 
Idastos kasomis ir negrįžtamai 
įstums į begaliniai tamsią šios 
tik išviršiniai užburtai gražios 
karalystės bedugnę.. Ir tik jų
jų demoniškai pašiepiantis klik- 
•r.as pasiskleis plačioje erdvė

je... Ir vėl iš naujo žaidžia ban
gos ir vėf joje linksmai nardo 
ir išdykauja nepastovios sire
nos......  '

Bėga metai, praeina amžiai, 
slenka tūkstančiai metų, l/et 
amžiais nekintomai palieka be- 
krantė aistros jura. Dabar kaip 
ir daugel, daugel metų atgal, 
glaubsto ir lepina, erzina ir mu
ša jos galingos nematomos ban
gos.... Ir bangų plakimo ūže
sys vibruodamas nuo vos pa
gaunamos melodijos iki audrin
gų akordų, tai pereidamos j siu
tingą perkūnijos staugimą nuo
lat siaučia, nuolat skamba apie 
mus.

Jura, nerimaudama siaučia,... 
Mėlynuoja siūbuojanti berybiai 
vandens.... Bangos žaidžia ato
slūgio ir potvynio žaislą; žiū
rėk nyksta vystanti jausmai, 
žiūrėk ir vėl gimsta nauja, 
jauna aistra.

—B. Maželis.

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0578

4DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street 

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

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

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

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

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

Tel. Lafayetle 4146
Valandos j11U0 ® į! OU v; ryl°

8 ( nuo 6 iki 9 vai. vak.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4611 So. Ashland. Tel. Boalteard 
7820. 6641 So. Albany Ate.
Tel. Proapect 1980. Ofiao valan
dos 2-4, 6-8. Nedllioj 10 Iki 12 d.
i

Office Boulevard 7042

_ Dr. C. Z. Vezelia
LIETUVIS DENT1STAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Ant ZakNkio Aptiekoa 

CUICAGO, UjL.

-

■

Res. 6600 So. Arteman Avė.1) 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257 į

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS i

1821 So. Halsted 84. I 
ChiCAKO. Ui.
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ŽINIOS Lietuvių
Du plėšikai įėjo D. Nelsono 

brangmenų krautuvėn, kuri 
randasi 7606 So. Halsted st.1 
Plėšikai išsinešė daimontų ver-1 
tės^ $15,000.

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris

Andai Reporteris užsuko pas 
pažįstama aptiekorių.

—Well, kas naujo? — pra
bilo jis.

—Nieko ypatingo — susilau
kė atsakymo.

—Semiate pinigus bušeliais?
Semiame, da kaip semia

me! Klausyk: andai įeina ap- 
tiekon (kokion, nesakysiu)

Prasidėjo tyrinėjimas, graf- 
to, kuris buvo labaj išsiplati
nęs rištinių parengimuose. 
Illinois valstijos legislaturos 
komisijai, tyrinėjančiai tą da
lyką, Demetrai, vienas patyru
sių ristikų papasakojo štai ką: 
Jam, Demetrahii, rengta risty- 
nės su “Strangleriu” Lewisu. 
Iš Demetraio reikalauta, 1__
prisižadėtų pralaimėti. Demet
rai pasižadėjo. Tut) pasižadėji
mu rengėjai betgi nepasitenki- tesnę mokyklą?” “Taip, 
no. Demetrai turėjo užsistatyti
$5,000 pinigais, užstatyti savo Buvo pasakyta mokyklos var- 
namą ir dar jotą, kaipo galan- das.
tiją, kad pasietuos 
kad leis

lolL • 1j žmogus ir klausia:
Tamsta esi aptiekorius?” 
ip.” “Hsi pabaigęs aukš- 

” “Ko- 
klausia kostumeris.kią?”

Ar tamsta esi registruo- 
Levvis’ui, tas aptickorius, ar daug metų 

Lewis’ui laimėti. ' patyrimo turi? Atsakyta ir j 
tai. “Hm,” sako kostumeris, 
aš manau, kad galiu tamsta 

duok, meldžiama-
mas, man krasos ženklelį už 
porą centų.

—Na, brolau Reporteri, kaip 
tau patiktų toks biznis?

Reporteris nieko neatsakė.

ekspliozija laivelyj 
kuris vežioja gasoli-Įpasitikėti:

Ištiko
VVildfire, 
na iš Municipalės prieplaukos j 
laivams, ką randasi ežere. Ek-Į
spliozija ištiko tuo laiku, kai 
laivelis buvo prie kranto. Kilo 
gaisras. Laivelis nustumti to
liau nuo kranto pavyko. Atvy
kusieji ugniagesiai užgesino 
gaisrų.

Policija daboja namų, kuria
me gyvena p-lė Betty Fitzge- 
rald. Ši mergina buvo apiplė
šta Pdue Bird kavinėj. Ji yra 
viena liudininkų, kurie pripaži
no Ignų Strazdų, Jurgį Talka 
ir kitus vaikėzus, kaip plėši
kus. Mergina šiomis dienomis 
gavo grasinančių laiškų: girdi, 
ji neišliksianti gyva, jei liudy
sianti teisme prieš Strazdų ir 
jo bendrus.

Konferencija apkalbėjimui 
priemonių kovai su Mississippi 
upės potvyniais pasibaigė šeš- 
tadienyj. Konferencija išrinko 
delegacijų važiuoti \Vasbingto- 
nan ir papasakoti apie konfe
rencijos tarimus- prezidentui 
Coolidge’ui. Delegacijos pirmi
ninku išrinkta mayoras Thomp- 
sonas. Konferencija tarpe kita 
ko priėmė rezoliuciją, kurioj 
pareiškiama, kad Mississippi 
upės potvynių kontrolė yra vi
sos šalies užduotis ir kad rei
kalingos tokiai kontrolei pini
gų sumos butų sukeltos iš vi
sos šalies gyventojų turto. 

♦ ♦ ♦
Kriminaliame teisme teisėjo 

Elcrso kambariuose nuteisti 
miriop Stonewall Clark, 20 
metų vaikėzas, ir Ernest Holt, 
19 m. amžiaus. Jiedu nužudė 
Robertų Lovy, kai apiplėšė jo 
krautuvę, 1413 Fulton st. Api
plėšę šių krautuvę jauni galva
žudžiai laimėjo viso labo $4. 
Dabar už tuos 4 dolerius jiems 
teks eiti ant kartuvių, jei iki 
birželio 18 d. jų advokatai ne
iškovos bylos atnaujinimo. 

♦ ♦ ♦

O štai atsitikimas daktaro 
dentisto (lietuvio) ofise: įeina 
moteriškė vesdama už rankos 
kūdikį.

—Daktare, ar galėtume pa
taisyti dantis vaikiščiui?

—Taip, — atsako daktaras, 
— tai mano darbas.

—Matai, tamsta, — aiškino
si moteris, — kai man arba 
vyrui reikia kreiptis į daktarų, 
ai mes važiuojame miestan, a- 

le kaip kūdikiui, tai manau ir 
tamsta pataisysi.

Panašių “komplimentų” mu
sų profesionalams tenka išgirs
ti ne retai.

Kad užėjo kalba apie dentįs
tus, tai Reporteris papasakos 
apie vienų incidentų, kurį nu
girdo vakar. Lietuvei moterei, 
kurių pažįsta daug Bridgeporto 
gyventojų, taisė vienų dantį 
svetimtautis dentistas. Mat sa
vieji, lietuviai, mums lietuviams 
yra perprasti. Moteriškė užmo
kėjo daktarui už darbų, kiek 
jai išrodė reikalinga mokėti. 
Bet svetimtautis tuo nepasiten
kino. Jis užvedė teisme bylą 
prieš moteriškę. Jis reikalau
ja $175.00 Tai ir svetimtaučiai 
profesionalai!

Reikia dar pastebėti tai, kad 
moteriškė stengiasi paslėpti tų 
bylą. Mat nėgražu “provotis.” 
O tuo tarpu, jei lietuvis profe
sionalas pareikalautų už savo 
darbų 
negu 
sintfa, 
tuviai
buk toks ir toks profesionalas 
esą “plėšikas,” esąs “apgavi- 
ksa” ir tt.

puses dolerio daugiau, 
jo klijentui išrodytų tei- 

vai visos Chicagos lie- 
į tris dienas sužinotų.

Tel. Boulevard 0214
Plumbingf, Heatinpf 

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

4604 So. Paulina St., Chicago, III.

Dar vienas prietikis aptiekoj. 
Ateina lietuvis aptiekon. Per
ka dvicentines štampas. Pasi
sako, kad vaistus ir kitokius 
vaistynėse parduodamus daly
kus perkąs kaimyno Goldber- 
gio aptiekoj. P-nas Goldbcrg 
esąs malonus, geraširdis žmo-

BILLY’SIUNCLE

gus.
Sueina savaitė ar pora savai

čių laiko. Atbėga musų lietu- 
Į vis į aptiekę:

—Susimyldamas, p. aptie- 
koriau, reikia išbyloti Petras 
X., užstatyk $500 bondsą.

—Kodėl tamsta neini pas 
Goldgergį? 1— klausia aptieko- 
rius.

—Na, kur tamsta matei, kad 
svetimtautis pagelbėtų lietu
viui?— atsako žmogus.

1 —Ar uždėjai prašomą bond- 
sų? — paklausė Reporteris ap- 
tiekoriaus.

Uždėjau, žinai maniau, kad 
gausiu naujų kostumerį.

—Ir gavai?
—Bondsą gavau, ale mano 

laukiamas kostumeris dar iki 
šiai dienai nebuvo aptiekoj, 
nors jau kuone metai laiko pra
bėgo. ' —Reporteris.

sugalvoti planų kaip suteikti 
panašiems žmonėms medžiagiš
kų paramų. Ypatiugai galėtų 
šioj linkmėj pasirodyt musų 
turtingieji lietuviai. Vietoj žar
styti tūkstantines tuščiai gar
bei, tai geriabs prisidėtų kul
tūros darbui ir tikram kėlimui 
lietuvių tautos. Pagalinus ir. 
mes su džiova sergančiais kiše
ninis gal galėtume kaip nors 
surasti būdų pastebėtiems ta
lentams pagelbėti.

Mtisy vaistantys 
talentai

Lietuvių tarpe randasi 
I nių su gabumais, 
I troškimais, kurie 
įsunkiu gyvenimo aplinkybių ne
įgali tobulint savo talento ir 
(siekt savo numylėto tikslo.

Aš paminėsiu bent kelis iš 
jų. Labai gerai pažįstu P. Ka
čerauskų, kuris turi neapprastų 
gabumų ir didžiausio noro la
vintis tapyboj. Mokinosi žmo
gus kelis metus Chicagoje dai
lės institute, bet sunkios gyve
nimo aplinkybės pastojo kelių 
tolesniam laivnimuisi ir su šir
dies skausmu turi pertraukti 
mokslą ir vargais negalais pel
nytis duonos kąsnį.

Paimkime kitų pavyzdį — 
p-ią Krasauskienę. Aš gėriuosi 
dovana, kurią jai gamta sutei
kė. Tai yra dailus, gražaus tem
po soprano balsas. Manau ne
apsilenksiu su teisyln* sakyda
mas, kad ši moteris turi kaip 
dailų balsą, taip didelį troški
mų tų balsų dailinti ir siekti 
prie tobulesnio laipsnio. Bet 
manau ir jai sunkių aplinkybių 
deloi reikia nuleisti rankas.

Pagaliau kas nežino P. Sto- 
gį? Tai Jbe galo daili ir didelė 
balso-baso spėka. Juk gaila, kad 
tokie turtai rūdija. Nėra ma
žiausios abejonės, kad pas dai
nių P. Stogį buvo ugninių troš
kimų kilti *su savo balsu aukš
čiau, turėti geresnius mokyto
jus, bet besipelnant pragyveni
mų visai kitokiu darbu, aišku 
visiems, kad galimybės aukš
čiau pakilti yra mažai.

Gi p. Ramanauskas,

zmo- 
su puikiais 
betgi delei

musų 
daugiausia pasilavinęs Chicagos 
tenoras, vertas irgi didelės aty
dos. Pas jį irgi yra šventi no
rai bei dideli troškimai siekti 
aukštesnę grožės palaipų. Bet 
nelemtas gyvenimas duoda 
žmogui širdperšos, užstodamos 
kelių jo sielos plėtimuisi.

Čia suminėjau vos kelis ge
riausia žinomus talentus musų 
tarpe,’ apart jų yra dar labai 
daug. Kur S. Staniuliutė-čerie- 
nė? Kur J. širvaitė-Gapšienė? 
Juk tai vis gamtos apdovanoti 
žmonės, bet slegiami nelemtų 
apystovų negalėjo aukščiau* 
kilti. Gaila, bet su gailesčiu nie
ko nenuveiksi.

Mano manymu, lietuvių vi
suomenė galėtų truputį dau
giau* kreipti domės ir gudres
ni už mane žmonės gal galėtų

Bc*V tu r būt dar mes- nepa
jėgiam įvertint kas dailu, kas 
kilnu, kas kelia bei tobulina 
musų dar labai žemai skrajo
jančia sielų. Ir daugumoj mes 
esam garbintojai brutalės spė- 

jkos. Dar mes tik tesuprantam 
ovacijas kel£i Dempsiam bei 
Šarkiam ir garsiai šaukti Bo- 
zanams ir panašiems.

Apart davimo medžiaginės 
paramos, mes dar ir moralės 
paramos musų dailininkams pa
vydime. Tankiai jų gabumus, 
įų gražius norus užmiršę jųjų 
ypatos gerumų sveriamo atydos 
nevertais ypatiškais papročiais. 
Geriau į žmogų žiūrėti iš ge
ros, negu iš blogos pusės.

Taigi daugiau paramos bei 
susirūpinimo savųjų talentams!

P. Miknaitis.

zikos srityje kompozitorę p. 
Čerys!). Viešnia p-lč Laddie 
Daukša skambino piano solo. 
P-nia Ona Pocius jausmingai 
sudainavo “Leiskit į Tėvynę” 
akompaniuojant p-lei L. Dauk
ša.

Galop p-nia Kiras labai susi-1 
jaudinusi, dėkojo SLA. kuopai 
ir draugėms už gražių progra- i 
mų. Pasibaigus programai, I 
viešnios ir SLA. 208-tos kps.! 
narės apstojo išvažiuojančių 1>- 
nią Kiras. Visos maloniai svei
kinosi ir linkėjimus “bon voy- 
age’>

' GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

reiškė.

Pp. Kirai su dukrele Sylvia, 
birželio 24 d. plaukia Europon 
laivu “Majestic.” Aplankę Lie
tuvą, Paryžių, Berliną ir kitas 
vietas, Rudeniop grįž atgal Chi- 
cagon.

Laimingos keliones linki p.p. 
Kirams nuosavęs ir Reporteris.

BEETHOVENO KONSERVA
TORIJA IR JOS DARBO 

VAISIAI.

Kaip apie kiekvieną veikėjų, 
taip ir apie įstaigą galima sprę
sti tik iš nuveikto darbo.

Atsisveikinimui su p-nia 
Ona Kiras pietus

Birželio 1 d. puošniame Pear- 
son HoteFyje įvyko SLA. 208- 
tos (moterų) kuopos sureng
tas* t. v. “fare\vell luncheon” p- 
nios Onos M. Kiras, kuopos 
pirmininkės pagerbimui. Da
lyvavo suvirs 40 ponių ir pa
nelių. Didžiuma 208 kuopos 
narių ir šiaip kviestų draugių 
bei pažįstamų ponios O. Kiras,

Skanų ‘luncheon” suvalgius, 
išpildyta mažas, bet dailus pro
gramas geri?, viešnią išleidžiant. 
Kuopos* vardu sveikino ir lin
kėjimus reiškė p. S. Šolis, S. 
L. A. 208-tos1■ kp. raštininkė. 
Jinai buvo ir “hincheono’’ “to- 
atstmistress.” Ponia Solis vai
zdžiai ir nuoširdžiai atpasako
jo p. Kiras ilgų metų darba- 
vimąsi kuopos naudai ir kaip 
ji yra branginama visų kuopos 
narių ir draugių. Ponia So
lis pažymėjo, kad 208-ta kuo
pa savo tvarka ir pavyzdingu 
veikimu labai užimponavo net 
SLA. Centro valdybą, kuri šių 
moterų kuopą už pavyzdį sta
tė kitoms SLA. kuopom.s

Pažymėtina p-nios Solis ne
paprasta gražios ir gyvos iš
kalbos dovana, sumanumas ir 
taktas. SLA. 208-ta kp. netik 
Žodžiais pareiškė p. Kiras pa
garbą, l>et ir gražių dovaną į- 
teikdama didelę “Corsage bou- 
quet” ir brangų “fitted 
case” kelionei Lietuvon 
brangiai pirmininkei.

Nuo artimųjų draugių
kino p. A. Nausėda, reikšdama 
linkėjimus laimingos kelionės 
ir laimingo atgal grįžimo. Pas
kui kuopos narės — daininin
kės puošė programą dainomis. 
Duetą malohiai sudainavo (iš 
operos “Hoffmano Pasakos”) j 
p-nia S. Sau ris ir Vikt. Wal- 1 
terš, akompaniuojant p-lei Bro
nei Nausėdaitei-šegžda. P-nia 1 
S. Čerys skambino ir dainavo 
savo kompozicijas, (Sveikina
me naują pajėgų dainos ir mU-

Beethoveno Konservatorijos 
mokiniai jau žymiai pasireiškė 
ne tik lietuvių, bet Ir svetim
taučių tarpe. Pianistai, smuiki
ninkai ir daininikai yni kvie
čiami ir tankiai dalyvauja įvai
riuose perengimuose, koncer
tuose ir operetėse.

Kuomet Chicagoje ėjo lenk
tynės skambinimo pianu (Pia
no Playing Tournament) jau
nutis pianistas Richardas, sū
nūs žinomo dainininko Jono 
Romano, mokinys p-nios Louis 
V. Saar, iš 38 kontestantų lai
mėjo aukso medalį.

šiais metais Lindblom 
School, kuomet statė 
‘The Chocolate Soldier’’ 
ka Strus’o, iš daugelio

niuzi 
moki 

nių vyriausioji rolė buvo skir
ta Genovaitei Sidiškaitei, p-nios 
Onos Pocienės mokinei.

Elsie Placheeka, p-no A. Po
ciaus gabi pianistė, tankiai 
skambina pianu per Radio, l?e- 
to, St. Xavier’s Academy, kurią 
ji lanko, yra gabiausia akom 
ponistė.

Iš daugelio Beethoveno Kon
servatorijos gabių mokinių šie 
keli pavyzdžiai kalba už mo
kytojus ir toksai išvystymas 
talentų neša garbę ir mokyto
jams ir įstaigai. —A.

suit
savo

svei-

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų Ir moterų 

Dr. 1W. BeaudsttB 
VIRIUI ASHLAND STATE 

BANKO
f 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 Iki 10. Nedl- 
lioi nuo 2:80 Iki 4:80 po pietų

REZIDENCIJA: 
2226 Mankai! Blvd.

TELEFONAS CRAWFQBD 1480 
TELEFONAS CANAL 0464

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi
naujoj vietoj

DR. VAITUSH

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS,
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karėtj, 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 mokyklon vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland
Boulevard 75b£

JUZEFĄ MOSIEJ 
našlė po A. A. Jeronimu 

po tėvais Bogusz 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 4 dieną, 7 valandą va
kare, 1927 m., sulaukus 76 me
tų amžiaus, gimus Lietuvoj, 
Kaunas, paliko dideliame nuliū
dime dukterį Sonia ir keturius 
sūnus; Stanislovą Aleksandrą, 
Mikolą ir Joną, seserį Barborą 
Savickienę ir brolį ’ Feliksą. 
Kūnas pašarvotas, randasi 6018 
Princeton Avė.

Laidotuvės įvyks scredoj, bir
želio 8 dieną, 9 vai. ryto iš na
mų į St. Cyrial & Metodius ant 
50 gatvės ir Hermitage parapi
jos bažnyčioj, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydėta 
j Resurection kapines.

Visi A. A. Juzefo Mosiej gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti 
kutinj patarnavimą ir 
kinimą.

Nubudę liekame,
Duktė, Sūnūs ir

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius I. J. Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

GRABORIUS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 
esti sanžiningas ir 
nebrangus, todėl kad 
neturime išlaidų už
laikymu skyriy.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

jai pas- 
atsisvei-

Sesuo.

„m-—... ....• PETKAS UOLI KINAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 8 dieną, 9 valandą va
kare, 1927 m., sulaukęs 16 me
tų amžiaus, gimįs birželio 1, 
1911, Chicago, 111., paliko dide
liame nubudime motiną Mari
joną, po tėvais Eičaitę, tėvą 
Petrą, dvi seseris, Juzefą ir 
Bronislavą, brolius Antaną ir 
Joną ir gimines. Kūnas pašar
votas, randasi 4501 S. Hermi- 
tage Avė. ,

Laidotuvės įvyks utarninke, 
birželio 7 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų į šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Petro Boubino gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,

Tėvai, Seserys, broliai 

ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

W. J. STANKŪNAS ’
fotografas
Vestuvių, Gru- 
Sių ir šeimynų 

[ūsų Speciali- 
škumas.

3315 South 
Halsted St.

S. D. LAGHAWIGZ
Lietuvis Graborius 
ir Baisum uoto jas 

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

Patarnauja laido
tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.

Tel. Canal 1271 
ir 2199

PARODYKITE Š| APGAR
SIN1MĄ JUSU 

LAIVAKORČIŲ AGENTUI 
ir jis Tamstai pasakys 
kaip reikia keliauti į Se
nąją Tėvynę už pigiausią 
kainą su visais patogu
mais, geru maistu ir ge
riausiais kelionės paran
kamais. Jisai žino kaip 
tą galima padaryti ant 
milžiniškų, greitųjų laivų, 
kaip tai: Maje*stic, di
džiausias laivas pasauly, 
Olympic, Homeric, Bel- 
genland, Lapland, Penn-j 
land ir ant kitų.
White Star Line I 
Red Star Line

International Mercantlle Marine Ce. 
Musų Geri Agentai apie tai Tamstai pa
sakys. Arba kreipkitBs prie musų Pas- 
Moger Department:
127 So. Stato St.,. . Chicago, III. Siųskit pinigus per'

naujienas

. -J

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2.300
V

AFTER ILLNESS
Lct Tanlac build you, up
If illness haaclaimed you for a virtim, 

If your health is poor, your vitality low. 
build back robust health with Tanlac.

It is nature’s own body builder. made 
from roots, herbs, and barks. Over 52 
million bot t les alrcady sold.

Many thousands of happy healthy 
folks owe their presentsparkling healtn 
to Tanlac. Some of these are yourown 
neighbors. They’ll gladly tel! ho,w 
Tamac restored them to robust health. 
Over a hundred thousand letters from 
grateful friends are on file thanking 
Tanlac for the good it has done.

Yourdruggisthas Tanlac. Getatrial 
bottle today, and start on the road back 
to vigorous, sturdy health.

TANLAC
FOR YOUR HEALTH

Eagle Hrand yra išaugi
nęs daugiau sveikų kūdi
kių negu kiti visi kūdikių 
r’”istai.

EAGLE BRAND
CONDENSED M1LK

į
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Tarp Ohicagos 
Lietuvių

Marquette Park
išPereitą savaitę žiniose 

Marųuette parko buvo minėta, 
kad šioj apielinkėj yfa lietu
vio p. Benošiaus aptieka.

Bet vra čia ir kita lietuviui 
priklausanti aptieka būtent 
pono Bako aptieka, kuri ran

dasi adresu 2346 W. 69th St.
P-nas Bakas yra registruotas 

uptiekorius. Jis yra vienas il
giausią laiką dirbusių aptiekose 
lietuviu. Pirm negu įsigijo sa
vo aptieka, p. Bakas daug me
tų tarnavo įvairiose didelėse ir 
mažesnėse aptiekose. O dabar 
jau kokią dešimtį metų turi 
savo aptiekę. P-as Bakas y- 
ar pirmutinis lietuvis, atidaręs 
aptiekę Marųuette parke.

Nepaprastai švelnaus ir ma
lonaus budo, širdyj gero veli
jantis kiekvienam asmeniui 
žmogus, p-nas Bakas įgijo tai, 
ko jis- tikrai užsitarnavo — a- 
pielinkės gyventojų ir dakta
rų pasitikėjimo, kaipo aptieko- 
rius—vaistų sutaisytojas.

Kaipo tos apidinkčs gyven
tojas ir biznierius, artimesnio 
su kaimynais draugingumo pa- 
laikymiu p-as Bakas atidarė 
savo aptiekoj Post Office (puš
tos stoties) skyrių. Be to, šioj 
aptiekoj randasi “Naujienų” 
stotis.

Žinoma, kaip ir kitose aptie- 
kose. p-no Rako aptiekoj gali
ma gan Ii ice cream’o, sodės; 
čia galima pirkti visokios po- 
pieros rašymui (stationery), 
žurnalų (magazinu): didelis, pa
sirinkimas kvepalų (perfume- 
rijos), muilo ir visokių kito
kių dalykų, kurie tik parsiduo
da aptiekose. —Reporteris.

SLA. 335 kp. darbuotė
SLA. 335 kp. susirinkimas- į- 

vyko birželio 3 d. Raymond 
Chapel svetainėj.

ši kuopa susitvėrė nuo pe
reitų Naujų Metų, kuomet rėks
niai komunistai užėmė 129 kp. 
Rimtesnieji 129 kuopos nariai 
matydami, kad neapsimoka su 
rėksniais peštis, atsiskyrė suor
ganizuodami naują ir nusivez- 
dami iš 129-tos kuopos į 335 
kuopa apie pusę narių.

Dabar 335 kp. džiaugiasi, kad 
kuopoj pasireiškia draugišku
mas ir kuopa jau turi apie 50 
narių. O finansais ji stovi daug 
aukščiau, negu senoji 129-ta

Tokiu budu, buvusieji 129- 
tos kuopos nariai (dabar nariai 
335-tos kuopos), pašliliuosavę 
nuo nuo komunistinių rėksnių 
nekliudomi varo savo darbą. Ir 
naujos kuopos nariai tikisi, 
kad iki ateinančių pietų kuo
pa turės visą šimtą narių.

Pereitame kalbamos kuopos 
susirinkime, kuris įvyko birže
lio 3 d., nutarta suorganizuo
ti jaunuolių kuopą. Keletas 335 
kuopos narių pasižadėjo įrašy
ti j tą jaunuolių kuopą savo 
vaikučius.

Be to, nutarta rengti 335-tos 
kuopos išvažiavimas į miškus. 
Apie išvažiavimo vietą praneš 
komisija. Toliaus nutarta su
rengti ateinantį rudenj šaunią 
vakarienę su programų Audito
rijos svetainėj.

Dar turiu pažymėti, • kad ši 
nauja Susivienijimo kliopa, nors 
trumpas laikas kaip gyvuoja, 
jau spėjo prisidėti prie Vilniaus 
vadavimo komiteto, o taipgi į- 
stoti į 6-tą SLA. apskritį.

Galima drąsiai sakyti, kad 
nei viena kuopa Chicagoj nėra 
taip pasižymėjusi veikime į 
taip trumpą laiką, kaip SLA. 
335 kuopa. — J. B. org.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk tvprvHtĄrl
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Grant Wcrks (Cicero)
Draugai pasigenda Kipšo. 

VVell, kuožemiausiai • atsiprašau, 
kad jį biesas, tas čalis tai nie
kur neduoda - ramybės vargšu: 
Kipšui, o jums. dar daugiau: 
Kipšas, Kipšas ir vėl Kipšas 

| Berods Kipšas butų biauresnis 
už patį savo gaspadorių biesą. 

| Na, jeigu taip spiria, lai šia.
Trūksta.

Aną dieną Čalis stulpą parė- 
' męs stovi ir svajoja. Pasiteiria- 
vau apie ką jis dūmoja.

- Klausyk, ar negali pasko
linti man koštu merių?

Atsakiau — visiems trūksta 
iv.

Rengiasi vakacijoms.

Jurgis, tai vienas iš didžiųjų, 
kuris yra 
stinių, ir 
kacijas. 
leidžia jo

Ale, kaip girdėti, dabar ir 
iis tariasi su savo Oųute ieško
ti paailsio.

Prisiminė.

taipgi vienas iš meg- 
gi manė atidėti va- 

Didelis biznis nepa- 
nei valandėlei.

Kad gi šimts! Bučiau pamir
šęs. o berods turėjau ant jau
nio odos užsirašęs, jog Leo Nar
butas pasiuntė telegramą šar- 
kiui-Žukauskui sveikindamas jj 
su laimėjimu muštynėse su Ma- 
’oney. Bet atsakymo negavo, 

j P-as Narbutas sako, kad jis to 
’iepaisąs. Jis visiems lietu- 
ziams siųs telegramas ir juos 
sveikins, bile tik jie bus laimė
tojais.

Kipšui gaila.

Oi vargai nelaimės tave kan
kina... Jau buvau bepradedąs 
šią graudžią dainelę dainuoti, 
kuomet sužinojau, kad p-nų 
Marės ir Prano Balounų dvi- 
nukai—berniukai pasimirė. Tė
vai nusiminę. Gaila, bet mir
tis draugų neturi.

Neprašytas patarimas.

Dr. (įurskis gavo manadžerį 
advokatą K. Gugj. Tai yra O. 
K. Daktare, laikykis! Kaziuk, 
daktaro nepaleisk, ba jis gali 
nubėgti.

Lavonas išmatose—policija 
—žmonės.

štai basius dalykas: Kipšas 
•šgirdo pereitą penktadienį šū
vį — bang! Bėga jis lyg “fa- 
ermonas” prietikio vieton. Ną.- 

mato, kad alėjoj tarp 49th 
Avė. ir 49th Ct. ir tarp 14 ir 
15 gatvių susirinkusi policija ir 
'.monės. Klausiu kas čia atsi
tiko.

—Žmogaus lavonas yra pc 
šia atmatų krūva.

—Negali būti!
—Šiur, ranką matėm ir todėl 

pašaukėm policiją.
Kipšas žiuri, pats savo aki

mis netiki. Policistai pasisko
linę “s-peidą” (lopatą) kasa, ieš
ko žmogaus lavono. O tie vai
kai, tartum Kipšo draugai, lyg 
pritardami nolicijanto lopatai, 
turavoja: “Va jau kepurė ma
tosi, štai jau plaukai, ana ir 
šiušis (čebatas) išlindo.”

Bet... gevalt! policistas iš
verčia iš mėšlo margą katę, ir 
tie, kurie taip nobažnai laukė 
žmogaus lavono atkasant, susi
laukė ne žmogaus, bet katės 
lavono.
Naujos valgyklos savininkės.

< ■ ' >
Dvi sesutės susitarę varė.... 

Well, stačiai pasakysiu, kad 
opnios Marė Dombrauskienė ir 
Katryna Daujotienė atpirko 
valgyklą nuo p-nų Mikučių. 
Valgykla randasi pp. Mikalaus
kų name. Naujos valgyklos sa
vininkės žada gerai vaišinti ir 
sočiai valgydint grai|tworkie- 
čius.

J ieško Lukoševičiaus.

Lukoševičius laimėjo pirmą 
prizą “Naujienų” nkoteste. Ge
rai. Tik ve bėda: nežinia kur 
jis dingo. Bene įsipianiojo kur 
j.....kasas? —Kipšas.
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North Side Bridgeportas CLASSIFIED ADVERTISEMEN
“Decoration’’ dienos obalsiai.

“Naujienose” jau buvo pami
nėtas vienas-kitas įvykis iš 
“Decoration” dienos. Ve dar 
vienas. P-as P. čiapas, buvęs 
biznio agentas A. C. W. of A., 
kaip Report. pasakojo north- 
sidiečiai, parsivežęs namo 
dieną ir«i “decoration” — 
daužytas akis ir patinusias 
pas.

Kur gavo jis tą dekoracija? 
P-as čiapas esą papasakojęs ji- 
pie tai šitaip. Gatvėj prie Ma- 
dison St. pamatęs du vyru be
sipešant. Jis mėginęs juodu 
perskirti. Bet šie, užmiršę peš
tis tarp savęs, puolę p-ną čia- 
pę. Pastarasis leidosi bėgti, 
įsprukęs į kokio ten graiko val
gyklą. Peštukai paskui jį. At
vykusi policija “susėtlino” ne
susipratimą.

Iš įvykių Morning Strfr Kliube.
Tur-l)ut gyviausias ir įdo

miausias Morning Star Kliubo 
narių mankštinimasi Įvyko a- 
pie savaite laiko atgal ar 
pirmiau. Išsyk, sakoma, 
šioks-toks nesusipratimas 
J. Stap. *ir Igno Ambr.
tikri sportininkai jie nutarę, 
kad prideramu sportininkams 
bildu turi ir “ginčą’’ išspręsti.

Taigi, užsimovė pirštines, ir 
na Jcumščluotis! Tai buvusios, 
pasak liudininkų, gyviausios ir 
domiausios kumštynės, kuinas 

kliubo noriai yra kada nors 
matę.

Besikumščiuodami abu lx)k- 
sininku pavargo, ūpas nushigo, 
r kumštynes pasibaigė ramiau

sia “ugada.” Nei vienas nefla- 
ėjo numušti kito.

Šis pirmosios poros pavyzdis 
įaskatino išeiti ant matraso ki- 
;ą porą, būtent Stasį Jakubau
ską ir Joną Žilinską. Jaknbaus- 
cas laimėjo. .

Tolinus Ignas Ambrulevičius 
sėjo ristis su Jonu Žilinsku, 
gnas labai gerai laikėsi.

Po to vėl buvo boksas J. 
insko su Vilimu Laukaičiu, 
inskas nugalėjo laukaitį.

Vėliau Stapulionis stojo bok
suotis su Žilinsku. Žilinskas į- 
veikė savo priešininką Į trum
pą laiką.

Kliubo nariai ir svečiai, ku
riems teko matyti šios kele- 
rios imtynės, tvirtina, kad ir 
už pinigus jie nebūtų turėję 
geresnių “fonių,” kaip kad 
rėjo tą dieną.

tą 
už- 
lu-

kiek 
kilęs 
tarp 

Kaip

ži-
Ži-

tll-

ap-Reporteris patsai nematė 
rašytų aukščiau imtynių, 
praneša nusiklausęs kitų žmo
nių pasakojimą. Ale vieną da
lyką tai jis pats gali patvirtin
ti ir rekomenduoti. Kliube dį 
sportininkai pavaišino puikiais 
Vinco Makevičiaus išdirbystės 
cigarais. Vincas Makevičius y- 
ra tur būt seniausias lietuvis 
cigarų dirbėjas. Northsidės 
Sportininkų Kliubui jis padirba 
specialius Morning Star Kliubo 
cigarus. P-as Makevičius dir
ba ir keleto kitų rųšių cigarus. 
Jo dirbtuvė randasi 1847 W. 
North Avė.

Morning Star Kliubas rengia 
puikų išvažiavimą j Jefferson 
girias ateinanti sekmadienį, bir
želio 12-tą dieną. Rengėjai de
da visas pastangas, kad išva
žiavimas butų juosmagiausias 
taip Kliubo nariams, kaip ir 
svečiams.

Morning Star Kliubas turi 
dYaugų netik North Sidėj. Kliu- 
bą atlanko net iš toli atvažia
vusieji svečiai, šeštadienyj, bir
želio 4 d., Kliubą atlankė po
ra Detroitiečių, būtent pp. Da
nilevičius ir Brazys, kurie at
vyko Chicagon automobiliu.

Advokato J. W. Grigai (Griga
liui) ofisas naujoj vietoj.

Lietuvis advokatas, Joseph 
W. Grigai perkėlė savo ofisą 
naujon vieton. Jo ofisas dabar 
yra adresu: 2243 West North 
Avenue. P-nas Grigai galima 
rasti ofise po pietų nuo 2 via. 
iki 8-9 vai. vakare.

—Reporteris.

užrakino au
ti pati

ponia

įlyetfo

šokti, 
kudi-

šeštadieny Auditorijos svetai
nėj buvo p-nų Aleksenkų “sur- 
prise” parė. Nors Reporteris 
turėjo ir tikietą ir didelio noro 
dalyvauti parėj, ale negalėjo. 
Dalykas toks kad jis turėjo 
svetimus vaikus ties Auditori
jos svetaine prižiūrėti. -

Matote, atvažiavo parėn au
tomobiliu p-ia X... Sustojo ties 
Auditorijos durimis. Paliko au
tomobilyj kūdikį, 
toniobiliuus duris, 
vidun pašokti.

Pradėjo musų
užmiršo ir automobilį ir 
kj. O kūdikis, kad verkia, kad 
klykiA, rodos patruks. Reporte
ris užmiršo ir “surprise” parę 
ir šokius, tik stengėsi jauną 
sutvėrimėlį nuraminti. Susirin
ko daug žmonių. Pasiųsta “de
legacija” j vidų, kad motiną iš
prašius iš šokių. Bet ir “dele
gacija’’ atsidūrė keblioj padė
tyj : motina nelieprisipažįsta 
prie savo kūdikio. Pagalios “de
legacijai” pavyko šiaip taip įti
kinti moteriškę, kad jeigu kū
dikis ir ne jos, tai bent auto
mobilius yra jos.

Kai automobiliaus savininkė 
“susirado”, buvo jau vėloka ir 
Reporteris turėjo 
Taip ir 
parėj.

eiti gulti, 
nepavyko jam dalyvauti 

—Reporteris.

North Side
Northsidės Draugijų 

šys turėjo išvažiavimą 
ersono girias sekmadieny, 5 d 
birželio.

žmonių suvažiavo skaitlinga 
npinia. Vien automobijių buvo 
^įvažiavusių apie 200 su vir
šum. Ir kokių automobilių! 
Nauji, gražus, brangus, žiban
ti kaip veidrodis.

Nors oras buvo vėsus, ale 
gamtos gražumas šimteriopai 
atlygino už šaltą orą.

Lietuviško kalnelio žolė buvo 
nupiauta. Jaunimas čia sma
giai žaidė ir Šoko, griežiant 
Humboldt parito armonikai j- 
gytai koo]>eracijos pamatais.

Gėrimų ir valgių nestokavo. 
Buvo sūrio, sviesto, lietuviškų 
agurkų ir kumpio.

Jaunimas arit kalnelio žaidė. 
Senesnieji dainavo žemaitiškas 
ir dzūkiškas dainas, 
priprastai, geriausia 
Kairio choras. O gal 
pasirodė suvalkiečių 
vadovaujamas švabo?
be buvo tokia: Žemaičiams ge
riausia dainavo Kairio choras, 
o suvulkiečiams   Švabo.

— Korespondentas.

Sąry- 
į Jeff-

Kaip ir 
pasirodė 

geriausia 
choras, 

Tikreny-

CLflSSIFIED APS, j
Announcements

Pranešimai
Roseland. Birželio 7 d., 8 vai. vak. 

Aušros Knygyne, 10900 So. Michigan 
avė., įvyks Lietuvių Improvement 
un<V Bcnefit Kliubo mėnesinis susirin
kimas. šiame susirinkime bus svar
stoma nauji ir paprasti svarbus rei
kalai. Visi kliubo nariai atsilankyki
te paskirtu laiku.

, — J. Tamašauskas, sekr.

Draugystė Palaimintos Lietuvos 
laikys priešpusmetinj susirinkimą 
birželio 8 d., Lietuvių Auditorijoje. 
Pradžia 7 vai. vakare. Nariai pra
šomi yra skaitlingai atsilankyti, nes 
bus rinkimas komisijos peržiūrėjimui 
draugystės knygų.

— Jg, Žilinskas, rašt.

Roseland. — Liet. Scenos Myl. Ra
telio susirinkimas bus šiandie vakare, 
Strumilo svet. Visi nariai atsilan
kykite — yra svarbių reikalų.

— Valdyba. 1

Federacijos Lietuvių Kliubų mėne
sinis susirinkimais Įvyks šiandie bir
želio 7 d., lygiai 8 vai. vakare, Mel- 
dažio svet., 2242 West 28rd PI. Visų 
Kliubų delegatai turi būtinai daly- 
vaut punktualiai. — Raštininkas.

Lietuvių Laisvės Kliubas, laikys 
mėnesinį susirinkimą antradieny, bir
želio 7 dieną, 1927 m., 7:80 vai. vak. 
Lietuvių Auditorium svet., 3138 So. 
Halsted St. Gerbiami draugai, ma
lonėkite pribūti visi laiku, nes turim 
daug svarbių reikalų dėl aptarimo.

— Rašt. K. J. Demereckis.

Personai
__________ Asmenų Ieško__________

JfišKAU merginos arba jaunos 
našlės apsivedimui. Box 944, 1789 So. 
Halsted St., Chicago, UI.

Personai 
Asmenų Ieško

Musical Instruments 
Muziko* Instrumentai

$800 VERTfiS gdojiklis pianas už 
, uciiviun, rvicuni i*

6186 So. Haluted St. 1 fl.

IEŠKAU savo brolio J. žaldoko iš I. _ .
Panevėžio miesto, Gyvena Amerikoj; $95, benčius, rolėliai ir cabinet, 
nežinau kur. Meldžiu atsiliepti. Ona 
Saukelienė, 1941 Case Avė., Racine, 
Wis.

Financial
Finan*ai-Pa*kolo*_______

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

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

NAŠLE 39 metų pajėško vaikino 
arba našlio iki 45 metų senumo, 
tikslas apsivedimas; prašau kreiptis 
šiuo antrašu:

. I^tvija, Liepoja,
Viluma iela No. 2, dz. 2, 
EMILIJA POVLIČENKO

ESU priverstas parduoti savo gro- 
jiklj pianų, su 90 rolelių ir benčiumi 
už $65, cash $25 ir po $10 į mėnesį 
6512 So. Halsted St., 1 fl.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA BIZNIS. BARGENAS 
Parsiduoda grosernč ir bučernė.

PAJĖŠKAU apsivedimui merginos Biznis gerai išdirbtas. Mėnesio apy- 
arba našles, nuo 25 metų iki 35, i “ 
esu 35 metų amžiaus, turi būti lais- Į nas. 
va ir mylinti dorą gyvenimą. Rašy- prastos sveikatos, 
kis laišką, bus < 
kožnai.

J. J. H
4520 So. Paulina St.,

afi i varta $5,000. Geras leasas. Bnrge-1 
j- Parduodama Iš priežasties 

r._.............. a . L, ( Priimsime ver-
duotas atsakymas I tingus popierius, kaip daliną įmo- 

kėjimą, 10742 S. Michigan avė. 
Tel. Pullman 6762.

Chicago, III. 1 - ------ ----------------------------------------
ĮPLAUKŲ $350 iki $400 į mėne

sį, 1 krėslo barbemė, rendos $35, i 
117 N. Dearborn st. Room 301.Situation Wanted

Darbo Ieško
JfišKAU darbo prie namų, noriu 

turėti prie savęs 7 metų mergaitę. 
Ųarbą žinau gerai. K. KučinskienŽ, 
12006 Michigan Avė.

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

2-RI MORGICIAI 
8-TI MORGICIAI

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

j vienų dieną 
Perkame real estate 

kontraKtus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avc. 
Tel. Lafayette 0738-6716

Help Wanted—Male-Female
DarbininkųReiliia

PATYRUSIŲ VYRŲ ARBA 
MOTERŲ

Tokiems vyrams ir moterims, 
kurie turi biznio gabumą ir pasi
ryžimą ir turi pirmos rųšies re
kordus, Turi būt virš 23 metų am
žiaus metų ir turėti paliudymus. 
Mes suteiksime labai gerą vietą. 
Mokėsime algą, komisą ir bonus. 
Atslšnukit prie managerio Eoreign 
Dept.

506 S. Wabash avė.
Room 521

$250)000
Paskolinsiu dėl antrų morgičią, 

mažas komisas. Teisingai atliksim
SALDAINIŲ, cigarų ir notion krau- 1 reika,<» 1 24 valandas.

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

Phone Central 6260

tuvė, geras biznis. Turiu parduoti ' 
iš priežasties ligos. 2911 W. 38 St..

PARŲAVIMUI pigiai gera groser- 
nė ir saldainių krautuvė, lietuvių ir 
lenkų apielinkėj, 4508 S. Laflin St. Miscellaneous

BEKERNfi pardavimui, Noriu už
tektinai pasilsėti . Taipgi kambarys landas ir kontraktą, 
rendon. <744 S. Wood St., Chicago, gerai, 
Illinois.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

VYRA! norinti gerą darbą ir ge
rą užmokestį atsišaukit šiandie. 
Patyrimas nereikalingas.

Matykit:
MR. BARTKUS

7 W. Madison st.
Rm. 502.

REIKIA VERTĖJŲ
Labai senoje įstaigoje, labai 

pasekmingas biznis su dideliu 
skaičiumi lietuvių kostumerių. 
Labai geros darbo apystovos ir 
gera mokestis, jei jus tiksite 
tam darbui. Pasimatykit 
manim asmeniškai šiandie.

MR.’CKRMAK 
Room 1514

134 N. La Šalie Street

su

LIETUVIAI V Y AM
Jėškanti vietos, gerai atrodanti, 

nuo 30 iki 45 metų amžiaus, kurie 
gyvena Chicagoj mažiausiai 3 metus 
ir kurie gali suteikti pirmos rųšies 
paliudymus. Pardavinėjimo patyri
mas nebūtinas, nes mes jumis išmo
kinsime. Atsišaukit nuo 10 ryto 
1 po pietų.

Klauskite
GENERAL. MANAGER, 

Room 660, '
First National Bank Building, 

31 South Clark Street

iki

REIKIA mechanikų, mašinistų į 
dirbtuves darbininkų, klerkų, kyngve- 
džių ir kitų, kurie nori dirbti 1 arba 
2 valandas. 3 vakarus j savaite, dir- 
>ant speciali darbą. Gera mokestis. 
Priduokit savo vardą ir adresą j Nau
jienos. 1739 So. Halsted st. Box 
943.

JUS GALIT UŽDIRBTI
DAUG PINIGŲ

DIRBDAMI VISĄ LAIKĄ
ARBA DALI LAIKO

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

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

29 S. La Šalie St.
Room 348

Furnished Rooms
REIKALINGAS flatas 2 ar 3 kam- 

>arių. Vaikinui. Naujienos, 1739 So. 
Jalsted St., Box 946.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įteisai

PARDAVIMUI saliuno fixture«, 
visas įrengimas. Nebrangiai, 2210 
W. 22nd St. Tel. Roosevelt 1689.

RESTORANO įrankius parduosiu 
arba mainysiu j mašinų, 1818 Canal-1 
port Avė.

t .<

CIGARŲ krautuvė pardavimui, I 
įsteigta jau 10 metų. Savininkas už-. 
dirbo daug pinigų ir nori visai ap- i 
leisti biznį. Kaina $2000, cash $1500, 
kitus lengvais išmokėjimais, atsišau
kit, 4342 So. Ashland Avė.

PAINTORIUS.. Dirbu pagal va- 
Atlieku darbą, 

pigiai, ir greitai. Atsilanky- 
rašykite arba telefonuokite, 
lubos išpriekio).

A. K., 
1903 So. Halsted St. 
Tel. Roosevelt 7552

kitę, 
(2-ros

PARSIDUODA restauranas arba 
mainysime ant mažo namo su groser- 
ne. Randasi lietuvių apgyventoj vie
toj, Roselande, 10822 S. Michigan av.

, POPIERUOJU ir peniuoju vidų 
r lauką senus ir naujus namus. 
Padarau darbą pigiai, gerai ir gra
žiai. Turiu gerą patyrimą |M*r 12 
metų tame darbe.

W. PRAKUP, 
4331 S. Rockwell st. 
Tel. Lafayette 8756

Real Estate For Sale
Namai-Žeihė Pardavimui

PARDAVIMUI PRAPERTĖ 
30x125 pėdų, 1 blokas nuo 

karų linijos. Yra suros ir 
šalygatviai ir apmokėti, reikia 
cash $250. Tiktai 7 mylios 
vidurmiesčio. Veikit greit, 

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Box

nuo

9/5

2 flatų mūrinis naujas namas po 5 
kambarius. Pirmas flatas apšildomas. 
Mainysim ant cottage arba lotų.

I

115 akrų farma su budinkais, gyvu
liais, 100 myl. nuo Chicagos. Mainy
sim ant nanjo.

> I
80 akrų farma su budinkais, gyvu
liais. Mainysime ant namo.

t

20 akrų Farma prie I^emont. Parduos 
visai pigiai.

Bizniavas namas, Storas ir 3 flatai 
ant didelės biznio gatvvės. Mainysim 
ant garadžiaus.

CHAS ZEKAS & CO., 
4454 S. VVcstern avė.

SAUGIAUSIA VIETA PINIGAMS
Mes parduodam visokia kaina na

mus, lotus, farmas Jr biznius po vi
są Ameriką. Kurie turite ką ant iš
mainymo, kreipkitės pas

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

ĮSIGIJIMAS NAMO IŠRIŠTAS
Pabudavosim ant jūsų loto bun- 

galow, 2 flatų arba apartniehtinį 
Duosime dėl 15 metų inorgičių be 
nuošimčių per 3 metus. Del apsi
saugojimo pamatyk mano planus 
pirmiausiai. Geo. O. Hadwick, kon- 
traktorius ir budavotojas. Phone 
Palisade 3163.

LABAI geras kampas dėl reziden
cijos arba apartmento, netoli nau
jos lietuviu katalikų bažnyčios — 
68 St. ir Washtenaw avė., tiktai 1 
blokas nuo Marauette Parko.

6028 S. California avė.
Republic 3041

LOTAS, 200 pėdų platumo 436 pė
dų ilgumo Westerne, 20 mylių nuo 
Chicagos arti mokyklos ir bažnyčios. 
Nebrangiai. 1826 S. String St. 

----------- _ .. ...—
Financial

Finanaai-Paskoioa

WM. DAMBRAUSKAS
Lietuvių mufuotojas. Esu pasiren

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

817 West 34th St.
Tel- Boulevard 9336

■ ■ > ■ t»iyuiw>'i ■ ** ■

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

a^ganėdinimą. (vedam elektros dra
tus, motorus, taisom elektros reik

menys, fikčerius ir t. t.
W\ P. Stephan Electric Co., (not inc.) 
2522 So. Halstęd St., Chicago

Phone Victory 7452

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Vfalevojam ir popieruojam. Užlaikora 
malevą, popierą, stiklus ir t. t.

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

STOGDENGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. (steigta 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 Avė.,

Phone Lawndale 0114

oo) Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In

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

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

Tel. Cicero ISO.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel. Lafayette 8705—8700

Chicago
Elektros Kontratkorius 
{vedam dratus Į senus ir naujus na
mus. Taisom. RADIO parduodam 
ir

Taisom.' RADIO parduodam 
taisom. Geras patarnavimas ir 

nebrangiai.
Wallin & Cserep

1485 W. 105th PI.
Tel. Be veri y 9794

Educational
Mokyklos

Tiktai 314% nuošimčių
Be Komiso.........

Mes paskolinsime jums $100—$200 b 
$800 dėl užsimokėjimo taksų, nuošim
čių už morgičius ar kitiems privati
niams reikalams. Pinigai paskolinami 
į 12 valandų.
T » . • . T , i MOTERYS ir vyrai, išmokit bar-InClUStrial. JuOan Service berystės. Mes mokinam dienomis ir

j vakarais. Atsišaukit arba rašykit:

International Barber College
• 651—672 W. Madison St. 

arba 109 S. Wells st.

1726 W. Chicago Avė. 
kampas Hermitage Avė.

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

NEHOKUOJAM KOMBENO MOKINAME
už antrus mergišius už $100, Anglu kalbos lietuviu kalbos, arit- 
®onn ._k„ eono metikus, pilietybes, knygvedystes,$200 arba $300.

PETRZ1LEK BROS. 
1647 W. 47 Str.

stenografijos ir kitų mokslo šakų. 
AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKlA 

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


