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Genevoj jau prasidėjo laivynu 
mažinimo konferencija

• 4

Maskva prikiša Amerikai 
politinių egzekucijas

Kalifornijoje suimta ginklų 
šmugelis Meksikos maišti

ninkams

Suėmė ginkly šmugelį 
Meksikos maišti

ninkams
Areštuoti trys asmenys, jų tar

pe San FranciHco ginklų 
kompanijos pirmininkas

Karo laivynų mažinimo 
konferencija

Jungt. Valstijos sutinka tiek 
sumažinti laivų tonažą, kiek 
kitos valstybės sutiks

GENEVA, Šveicarija, birž. 
20. — Jungtinių Valstijų, Ang
lijos ir Japonijos konferencija 
karo laivynams mažinti šiandie 
prasidėjo. Atidaręs konferen
ciją ambasadorius Hugh Gib- 
st-n, Amerikos delegacijos pir
mininkas, pasiūlė, kad, laikan- 
ties ir toliau washingtoniškio 
5-5-3 principo, Jungtinių Val<- 
tijų ir Didžiosios Britanijos 
kreiserių tonažas butų suma
žintas ikį 250,000 ar 300,000 
tonų, o Japonijos — iki 150,000 
ar 180,000 tonų. ' Torpedinių 
laivų tonažas pirmųjų dviejų 
valstybių kad butų sumažin
tas iki 200,000 ar 250,000 tonų, 
o Japonijos iki 120,000 ar 
150,000 tonų. Jungtinių Valsti
jų, ir Anglijos submarinų mak
simom tonažas kad butų 60,- 
000 iki 90,000 tonų, Japonijos 
— 36,000 iki 54,000 tonų.

Gibson savo kalboj pareiškė, 
kad Jungtinės Valstijos pasi
rengusios priimti bendrą pro
gramą su taip žemai nustaty
tu tonažu, koks tik kitoms val
stybėms busiąs priimtinas.

Japonijos delegato, admirolo 
Saito, pasiulymu, konferencija 
pasiuntė prezidentui Coolidge 
telegramą, pareikšdama jam 
padėkos kaip konferencijos ini
ciatoriui.

Valtele perplaukė Atlanti- 
ko vandenyną

PLYMOUTH, Anglija, birž. 
20. — Į Plymouthą šiandie at
plaukė mažą, 35 pėdų, valtele 
kapitonas Thomas IIrake iš

Wasli_, vienas pats ta 
valtele perplaukęs Atlant/ko
vandenyną. Kapt. Dralce isplat*- 
kė iš Charlestono, S. C., ba
landžio 27 d. dieną. Jis manęs 
užsukti į Azorų salas, bet dėl 
audringo oro leidęsis tiesiai j 
Plymouthą.

Smarki vėjo ir lietaus 
audra Kansase

KANSAS CITY, Mo., birž, 
20. — Rytų ir pietų rytų Kan- 
saso dalyse vakar siautė smar
kiausi vėtra, kurią lydėjo lie
tus, panašus j debesų pratruki- 
mą. Žmonių regis niekas ne
nukentėjo, tečiau materialinės 
žalos padaryta labai didelės. 
Daug mažesnių namų buvo su
griauta, medžių išlaužyta ir 
telegrafo stulpų išvartyta. Bai
gią nokti kviečiai laukuose bu
vo išguldyti ir su žemėmis su
maišyti, slėnesnės gi vietos 
virto tikrais ežerais.

Maskva randa ir Ameri
koj politiniu ekzekucijas

Teroras kapitalistinėse valsty
bėse darąsis vis žiauresnis ir 
baisesnis

LOS ANGELES, Cal., birž. 
20. — Federaliniai valdininkai 
suėmė du dideliu vežimu Šau
tuvų ir amunicijos, gabenamų 
į San Pedro, kame ta kontra
banda turėjo būt sukraustyra 
laivan ir išgabenta į Meksiką 
maištininkams. Areštuota ir 
trys žmonės, tą kontrabandą 
lydėjusieji. Vienas jų yra John 
B. Mannersean, kurs, sako, 
esąs Pacific Anus kompanijos 
pirmininkas iš San FrAncisco; 
antras — Guillermo Posas, ad
vokatas, ir trečias — Ralph 
O. Saiiders.

Bulgaru karalius gavo 14 Meksikos maištininku 
parlamente melagio vardą užmušta kovoje

Lietuvos žinios,

MASKVA, birž. 20. — Mas
kvos laikraščiai savo vedamuo
siuose straipsniuose rašo apie 
pasipiktinimą, kurį buržuazinė 
vakarų Europos spauda pareF- 
škė delei pastarųjų politinių 
ekzekucijų sovietijoje.

Pravda paduoda skaitmenų, 
turinčių parodyti, jogei repre
sijos prieš politinius kalinius 
Bulgarijoj, Anglijoj, Jungtinė
se Valstijose, Kinuose, Lenki
joj, Rumunijoj ir Lietuvoj toli 
prašokančios sovietų valdžios 
vartojamas represijų priemo
nes. ,

“1927 metais reakcija pa
sauly padidėjo ir teroras daro
si daug žiauresnis ir baisesnis,” 
sako Pravda. “Bulgarijoj buvo 
nužudyti 356 asmenys; Angli
joj per visuotiną streiką buvo 
sumušti 1,223 žmonės, o Ame
rikoj per pirmą 1926 metų pus
metį 42 asmenys buvo užmuš
ti, 820 sužeisti, o 2,078 areš
tuoti. Pekine komunistai buvo* 
smaugiami. Holandų Rytų In- 
dijose revoliucininkai buvo 
nuodingomis dujomis troškina
mi.' Lietuvoje radikalai buvo 
torturuojami su pagalba elek- 
trikos.”

Izviestija pareiškia, kad jei
gu darbininkai ir valstiečiai 
nepavartotų geležinio kumščio 
savo priešams, tai tie jŲ priešai 
įsigytų daugiau drąsos smurto 
žygiams.

Rabočaja Gazeta sako, kad 
nors dauguma pavojingų šnipų 
jau esą išgaudyti, vis tik dar 
nemaža esą palaidų.

Amerikos aviatorius 
skrenda iš Belgijos 

į Indijas

BAGDADAS, Irakas, birž. 
20. —- Amerikos aviatoHus 
Van Lear Black, baltimorietis, 
kuris skremia iš Briuselio į 
Holandų Indijas, šiandie iš 
Aleppo atskrido į Bagdadą. 
Black, vengdamas karščio, kurs 
palei žemę siekė 120 laipsnių 
pavėsy, skridęs labai aukštai.

SPROGIMAS KASYKLOSE

NEW KENSINGTON, Pa., 
birž. 20. — Valley Camp Coal 
kompanijos Kinloch kasyklose 
įvyko sprogimas, kurio buvo 
sudraskytas ventiliatorius ir 
vienas darbininkas sužeistas. 
Kasyklos neunijinės.

MADRIDAS, birž. 19. —Pa
staruoju suskaitymu, Ispanija 
šiandie turi 22,127,700 gyven
tojų. 1900 metais ji turėjo 
21,347,335.

Kinu nacionalistai prieš 
šiaurės diktatorių

Cang Tsoliną
ŠANCHAJUS, Kinai, birž. 

20. — Per tris pastarąsias die
nas Šanchajuj įvyko milžiniški 
paradai, kuriais Kinų naciona
listai šventė generolo čian 
Kaišeko laimėjimbs šiaurinėje 
Kiangsu provincijoje ir pradė
jimą generalinės kampanijos 
mieš šiaurės Kinų diktatoriaus, 
Čang Tsolino, jėgas Šantunge.

Praneša, kad vietos banki
ninkai sukėlę 20 mjlionų dole
rių paskolos generolui čiang 
Kaišekui jo kampanijai prieš 
šiauriečius. s

Vietos Kuomintango (politi
nės kantoniečių nacionalistų 
partijos) nariai tik šaiposi iš 
maršalo Čang Tsolino, pasi
skelbusio Kinų diktatorium ir 
priėmusio generalissimo titulą^ 
Vienas aukštų valdininkų pa
sakė: tegu, girdi^ čangas bovi- 
jasi; netrukus jis turės eit 
laukan, ir aukštieji titulai jam 
nieko nepadės.

Borodin pašalintas kaip 
Hankovo valdžios 

patarėjas
ŠANCHAJUS, Kinai, birž. 

20. — Pranešimas iš Hankovo 
sako, kad rusų komunistas Bo- 
rodinas, komunistinės Hanko
vo valdžios patarėjas, tapęs pa
šalintas.

Vietos kiniečiai tečiau nede
da tam didelės svarbos. Jie 
mano, kad Borodinas ir toliau 
diriguos hankdviečių politikai, 
kad ir neužimdamas jokios ofi- 
cialinės vietos.
Protesto prieš Japoniją 

demonstracijos 
Kantone

KANTONAS, Kinai, birž. 20. 
— Vakar Kantone įvyko mil- 
Žinišikos demonstracijos pro
testui prieš išsodinimą Japoni
jos karuiomenės šiaurės Kinuo
se. Prekybininkai, grumojami 
boikotu, stengiasi urnai išleisti 
visas, kokių jie dar turi, japo
nų prekes. ,

I Pacific and Atlantic l'hotx> 1

, Rusijos premjeras Aleksei Ry- 
kov, kuris dabar pakartotinai 
pranašauja karą su Anglija, de
lei pastarosios išvijimo Rusijos 
atstovų.

Gangas sakosi turįs 600* 
000 vyry komunistams

Kinuose kovoti
ŠANCHAJUS, Kinai, birž. 

20. — Maršalas Čang Tsoli- 
nas, kurs andais pasiskelbė 
šiaurės Kinų diktatorium, lai- 
kytoj Pekine savo kalboj pa
sakė, kad šiaurės Kinų armi
jos susidedančios iš tarp 500,- 
000 ir 600,000 kareivių, kurie 
esą pasirengę tol kovoti su ko
munistais, kol jie visai busią 
Kinuose išnaikinti.

Čangas sako, kad nuosaikių
jų nacionalistų vado, generolo 
čian Kaišeko, tikrinimai, kad 
jis nepritariąs komunistams ir 
kovojąs juos, esą nenuoširdus.

u II. M ..L . B. II y ----

500 milicininkų pastaty
ta sergėti negrą

JACKSON, Miss., birž. 20.
— Grand jury šiandie čia pra
dėjo tardyti bylą vieno negro, 
Wa’tero Burley, kaltinamo dėl 
užmušimo dviejų baltų mote
riškių. Kadangi bijota, idant 
baltųjų govėdos nebandytų ne
grą išveržti, kad jį galėtų lin
čiuoti, jam saugoti pastatyta 
500 milicininkų.

Du Kaliniai pabėgo
GALESBURG, 111., birž. 20.

— Praeitą naktį iš Fort Madi- 
son kalėjimo pabėgo du kali
niai, J. Spencer, 30, ir James 
Markovitz, 28 metų amžiaus. 
Jie gaudomi.

Sod‘na kornuM mėnesienoj

SALEM, Ind. birž. 2O.-Dd 
šalto oro labai pasivėlinę, pietų 
Indianos fanneriai dabar nak
timis, mėnesiui šviečiant, sodi
na kukurūzus.

Carui Borisui kalbant,. socialis
tų atstovai sušuko jam į 
akis; “Netiesa!”

SOFIJA, Bulgarija, birž. 20. 
— Kai karalius Borisas, atida
rydamas naują parlamentą, sa
vo kalboj suminėjo “pastarų
jų rinkimų laisvę’', atstovas 
Sakazov, socialistų vadas, iš 
vietos sušuko jam: “Jūsų dide
nybės žodžiai neatitinka tie
sai!” ši pastaba sukėlė par
lamente didelių aplodismentų.

Karalius nublanko, paliui^p 
savo kalbą ir tuojau apleido 
parlamento rumus, nebesisvei
kinęs nė su vienu atstovu.

Atstovas Sakazov paprastai 
yra labai nuosaikus žmogus, 
todėl drąsus jo prikišimas ka
raliui netiesos padarė visiems 
didelio įspūdžio.

Amerikos lakūnai sve
čiuos Austru sostinėj

VIENNA, Austrija/ birž. 20. 
—Jungtinių Valstijų aviatoriai 
Clarence D. Chamberlin ir 
Charles A. Levine šiandie iš 
Miuncheno, Bavarijos, atskri
do į Vienną.

Nežiūrint stipraus lietaus, 
juos pasitiko tūkstančiai Vien
uos gyventojų, keldami Atlan- 
tiko skridikams triukšmingų, 
ovacijų.

Aviatoriai žada atlankyti 
dar Prahą, ĮJudapeštą, Varšu
vą, Zuerichą ir Paryžių, o lie
pos 12 išplaukti namo garFkt- 
viu Leviathan. ,

Gloria Swanson ir Pola 
Negri lai nesididžiuoja

Amerikos negrė ištekėjo už 
grafo, neblogesnio kaip jų

PARYŽIUS, birž.' ‘lo. —Jo- 
sephine Baker, Amerikos neg
rė, laikanti Paryžiuje kabare
tą, ištekėjo už vieno italų aris
tokrato, grafo d’ALbertini, kurį 
ji ai rekomendavo savo sve
čiams. Negrė nesigirdama sa
ko, kad jos vyro titulas yra nė 
kiek ne blogesnis, jei ne geres
nis, už Glorijos Svvanson, Po- 
los Negri ir daugelio kitų A- 
merikos milionierkų vyrų titu
lus, kuriais jos taip didžiuojas.

Maištininkų bandai vadovavo 
katalikų kunigas

MEKSIKOS MIESTAS, birž. 
20. — Federalinės kariuome
nės dalies vadas, pulk. I>eyvas, 
praneša, kad susikirtime su 
maištininkų banda netoli nuo 
Lagos de Monero, Jalisco val
stijoj,* keturiolika maištininkų 
buvo nukauta. Banda buvo iš
vaikyta. Kovoje krito taipjau 
trys federaliniai kareiviai.

Pulk. Leyvas savo . praneši
me sako, kad maištininkams 
vadovavęs katalikų kunigas, 
žinomas vardu Jose Contreras.

Telegramos praneša, kad Co- 
lima valstijoj astuoni maišti
ninkų vadai pasidavę federali- 
nej vyriausybei, išsiderėję, 
kad bausmė jiems bus dovano
ta. Bendrai, maištai toje vals
tijoje beveik jau visai patrem
pti.

Turku moterys reikalauja 
balsavimo teisiu

STAMBULAS, Turkija, birž. 
20. Turkų moterų sąjunga 
paskyrė penkių narių delega
ciją, kuri šią savaitę iškeliaus 
į Angorą prašyti Turkijos pre
zidentą Kemalį Pašą, kad butų 
priimtas krašto konstitucijos 
papildymas, suteikiąs moterims 
lygias su vyrų politines teises.

_______ - - •

Anglų aviatoriai skris 
per Atlantiką ir atgal
LONDONAS, birž. 20. Du 

Anglijos karo aviatoriai, kapt. 
Robert Mclntosh ir Įeit. pulk. 
F. Minchin, ruošiasi skristi 
iš Londono per Atlantiką j 
New Yorką, prisipildyti čia sa 
vo tankus gazolino ir po as
tuonių valandų lėkti atgal pe 
vandenyną, o pasiekę Europos 
kontinentą skristi be sustoji
mo tol, kol tesės gazolino. Tuo 
bodu jie nori įsteigti naują to
lumo skridimo rekordą. Jie 
mano išskristi pirmą rugpiučio 
savaitę. Vartos Fokkero 450 
arklių jėgos monoplaną.

Provokacinė byla
ŠIAULIAI. — Gegužės 23 d. 

Šiaulių I Nuovados Taikos 
Teisėjas nagrinėjo bylą drg. 
Balako, kurį Šiaulių policijos 
didvyriai Parulis (dabar jau 
atleistas) padarė kaltininku su 
mušime 1925 m. gegužės m. 1 
d. drg. J. Markelio. Byla buvo 
numarinta, kadangi J. Markel; s 
teisme pareiškė, jog Balaito 
kaltinimas yra šlykščiausią
provokacija. Iš padarytos kvo
tos, jau esant demokratinei^ 
vyriausybei, aiškėja tikrieji 
kaltininkai ir, reikia manyti, 
byla bus iš naujo nagrinėjama.

Areštavo 4 mokytoju 
kursu mokinius

VEIVERIAI. — Gegužės 25 
d. policija areštavo 4 mokytojų 
kursų mokinius. Mokinių tėvų 
prašymą — ištirti dalyką ir 
pasvarstyti pedagogų posėdy-* 
p. kursų vedėjas B. Strazdas 
nesutiko patenkinti; ir paga
liau mokiniai negalėjo daly
vauti baigiamuose egzaminuo
se. Pati policija 6 dienas pa
laikiusi mokinius areštuotais, 
V—31 d. paleido egzaminams.

Ištrėmimai
—Netonių (Kauno apskr.) 

mokyklos mokytoju Leichma- 
nienė ištremta į Mariampolės 
apskritį.

— Celkovas Ivanovas iš Kau
no visam karo stovio laikui iš
siunčiamas į Tauragės apskri
tį.

UNIVERSITETAS UŽGYNĖ 
STUDENTAMS AUTO

MOBILIUS

ANN ARBON, Mich., birž. 
20. — Michigano Universiteto 
vyriausybė nutarė nuo ateinan
čio rudjens visai užginti stu
dentams turėti savus automo
bilius. Specialinis leidimas va
žiuoti automobiliu bus duotas 
tik “išimtinais ir nepaprastais 
atsitikimais.”

BAKININKAS NUSIŠOVĖ

WEST FRANKFORT, III., 
birž. 20. — Viename negyvena
mame name rado nusišovusį 
vietos First National banko ka
sininką W. R. Todd, kurs nuo

Automobilių kolizijoj 
du užmušti, trys 

sužeisti
ALMA,, Mich., birž. 20. — 

Vakar neto? nuo Alma atsiti
ko automobilių kolizija, kurioj 
mergina Lila Goodell, 18 metų, 
ir berniukas Cleo Oakes, 19 m., 
buvo užmušti, o trys kiti as
menys pavojingai sužeisti.

4 vaikai mirė užsinuodi
ję maistu

SPRINGFIELD, 111., birž. 20. 
— Springfield Redemption vai
kų prieglaudoje mirė keturi 
vaikai, užsinuodiję sugedusiu, 
matyt, maistu. Penki kiti vai
kai, taipjau prieglaudos pri
žiūrėtoja ir jos padėjėja, pa
vojingai susirgo.

Amerika investavus 
svetur $13,000,- 

000,000
NEW YORKAS, birž. 20. — 

Foreign Policy asociacijos pa
skelbtu pranešimu, amerikiečių 
investavimui svetimose1 šalyse 
1926 metų pabaigoj siekė arti 
13 bilionų dolerių, neskaitant 
čįa politinių ar karo skolų.

Chicagai ir apielinkei federa- 
inis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

I ' . 1 .. 1

Iš ryto gali būt lietaus ir 
perkūnijų; vėliau gražu; vė
siau į vakarą; stiprokas mai- 
nąsis vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 65° ir 80° F.

šiandie saulė teka 5:14, lei
džiasi 8:28. Mėnuo teka 12:45 
ryto.

praeito ketvirtadienio buvo ka
žin kur prapuolęs. Nusižudy
mo priežastis nežinomu. Jo 

banko sąskaitos visos tvarkoj.

Smarki audra Saskat- 
chewano provincijoje

SASKATOON, Saskatche- ‘ 
wan, Kanada, birž. 20. — Sas- 
katchevvano provincijoj vakar 
siautė smarki audra su lietum 
ir ledais. Netoli nuo Elfros ke
letas žmonių buvo sužeista. Ne
paprasto didumo ledų kruša 
Foam Lake ir Tuffnell apielin- 
kėj daug žalos padarė laukams.

135 svarų vyras vedė 635 sva
rų sunkumo moteriškę

WICHITA, Kan., birž.’ 20.— 
čia buvo nepaprastos vestuvės. 
Nepaprastos tuo, kad jaunikis, 
William Tabor, sveriąs vos 
135 svarus, vedė moterį, sve
riančią 635 svarus. Moteriškė 
yru cirkininkė.

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

L

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

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

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

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

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

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUČ1O APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA. 527 W. 120th St 
RAKO APTIEKA, 2346 VVest 69th Street.

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

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriautfial
M. YtfeKA & CO.

4604 So. Paulina Stn Chicago, III.

bR lilIBIIEO !!■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■**

: $ 5 Įmokėti :
■ ’ TRYS DIDELI S■
: Vadovaujanti :
■ ■
■ Specialai kurie teikia didelį sutaupy- I

■ mą namų papuošimui! Didelės ver- *

■ tės tavoms galima parduoti specialiu J
■................. ■

5 pigiu nupirkimu. Galit vartoti savo ■

■ kreditą. J

3 ŠMOTU PARLORO SETAS

$9900
Davenport ir patogi atsiremianti kresė 
apsiūta nuo kandžių apsaugotų Jacųuard 
Velour. Paduškaitės yra apverčiamos ir su 
springsais. Rėmai yra labai gražiai iš
marginti.

a ŠMOTU MIEGRUIMIO SETAS

$9922
Gražiais galais lova, šėputė su stalčiukais ir 
dreseris, su veidrodžiu ir stalčiukais. Gra
žiai pritaikintas prie klevinių panels. Tai 
yra geriausi rūšis kokią mes esame kada 
nors pasiūlę.

7 ŠMOTŲ VALGOMO KAMBARIO SETAS

$992£
Masyviškas, gražiai iškarbuotas setas, 8 pė
dų padidinantis stalas, riešuto medžio 
veneer viršumi, 4 gražiai dengti krėslai ir 
vienas rankoms atsiremti krėslas.

CEiiliiAL DISTRICT FURNITURE 00.
3621 So. Halsted St.
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KORESPONDENCIJOS
Philadelphia, Pa. laikais tinkamos sau dirvos. Ta 

i mintis ir užmezgimo darbas y-

Philadelphija trečias iš ritės 
miestas Jungt. Valstijose gy
ventojų skaičiumi. Milžiniš
kas miestas, o dar milžiniškos-' 
nės jojo darbų užmačios. Kar
tais musų miestą kiti vadina 
“dideliu kaimu,’’ Heliai žemu- 
mo statybų ir galingo jojo iš- 
sidrėkimo nuo upes Delavvare 
iš rytų j vakarus, šiaurius ir 
pietus. “Dideliu kaimu” Phila- 
delphijos dabar jau negalima 
pavadinti, nes milžiniškai-kul- 
turiški darbai, “dangų Siekian
ti murai,” vienas po kitam dy
gsta lyg grybai po našio lie
taus. *

Kaipo lietuvių kolonija, Phi
ladelphia tur būt ir bus trečia, 
nes čia galima lietuvių rasti 
tarpe 15-18 tūkstančių. Turint 
laiko apie juos labai daug ga
lima aprašyti ir dar labai “če
ką vai. “Netrūksta čia ir prastų 
atsitikimų, tik, deja, kad nėra 
kam apie tai pranešti. Tačiau s 
nereikia manyti, kad Philadek 
pbijos lietuvių tarpe nesiranda 
prakilnumo idėjos, prakilnius 
lieutviams darbus dirbti; apie 
paskutinius aš čia ir noriu pa
kalbėti.

Ko Philadelphijos lietuviai 
nėra matę, ko čia jie neturėjo 
arba ko jie čia neturi. Atsi
buvę Visuotini Lietuvių Sei
mai, “Amerikos Lietuvių Die
na,” apvaikščiojant 15(1 metų 
Amerikos Neprigulmybės perei
tais metais; turi net keturias 
lietuviškas parapijas (trys Ry
mo, vienų Neprigulmingą), dvi 
dideles sales, girdima šiaurios 
miesto lietuviai rengiasi pirk
ti gatavą arba statyti naują, 
trečią svietainę; draugijų, kliu- 
bų, dvi finansines organizaci
jas “First Lithuanian Biulding 
and Loan Association,” kuri 
turi kapitalo virš 1,50(1,000 do
lerių, antra “Lithuatiihn Cent
ral Building and Loan Associa- 
lion,” kiek kapitalo paskutine 
turi, rašytojui neteko patirti. 
Lietuvių Neprigulmingą para
pija įsigijo nuosavas kapines 15 
akrų žemės už $10,000, o dau- 
gufRa lietuvių turi jsigyję sau 
gyvenamas arba biznio nuosa
vybes. Randasi jau nemažai 
pasiturinčių ir gerokai turtin
gų.

Visi čia pažymėti dalykai y- 
ra labai svarbus ir didžiai pa
girtini. Bet vienas labai svar
bus reikalas vietos lietuvių gy
venime buvo iki šiol apleistas, 
o tai vietos lietuvių politikos 
klausimas.

Viską turint, draugijas atsi
tikime ligos ar mirties, bažny
čias dvasiškai žmones aprūpin
ti, viešas svetaines susirinki
mams, šokiams, bankietams ir 
kitiems kultūriniams tikslams, 
finansines organizacijas pagel
bėti nuosavybę įsigyti, visais 
įvardintais viršui, o daugel ne
paminėtais reikalais, vietos 
lietuvių veikėjų protas perdaug 
buvo užimtas. Apie politiką 
mažai kam apėjo ir niekas ne
dėjo tam darbui svarbos. Tik
tai reikalingiausiai apsiruošus, 
sustojus lietuvių įvažiavimui j 
Ameriką, po didžiojo pasauli
nio karo lietuvių gyvenimui 
persikeltus, pradėjo vietos Ik 
tuviuose glūdėti mintis, kad 
jau gana būti ir toliaus gyven
ti atėjūno “grinoriaus’’ gyve
nimu šioje šalyje. Lietuvon 
gryžti apsigyventi; po tiek me
tų pragyvenus čionai, nelabai 
kam pasirodo smagu. Jeigu dar 
Lietuvoje butų geresne valdžia 
ir jos patvarka, ne vienas dar 
gryžtų, bet kaip dabar, reikės 
“amžinai” Amerikoj apsigyventi 
ir pasirengti čionai mirti. Jeigu 
taip gyvenimo likimas skyrė lie
tuviams tokią padėtį, tai kodėl, 
pasilikus čionai apsigyventi, ne
tapti šios šalies piliečiu ir lie
tuviams nesigilinti į vetos poli
tiškąjį gyvenimą?

Ši sveika mintis huvų jau se
niau vietos veikėjų pasėta, bet 
ant nelaimės jinai neatrado tais

ra pasekmė dabartinio, tik nau
jai atgimusio, šisai atgimstąs 
naujai darbas turėtų apeiti vi
sus piliečius ir nepiliečius vie
tos lietuvius, nes jisai mums 
gyvenant čionai labai reikalin
gas yra.

Paskutiniu laiku, iniciatyva 
('baries Cheleden, čia gimusio 
jauno lietuvio ir baigusio moks
lus IVnnsylvania Universitete, 
sumanyta organizuoti lietuvius 
Amerikos piliečius į vieną, or- 
ganizHtivį kūną, nepiliečius pa- 
laryti tokiais, ir kad lietuviu 
darbuotųs politiškon linkn\čn 
savo aspiracijų siekimui, kaip 
kitataučiai daro. Buvo šaukta 
jau keli susirinkimai tam tikslui 
ir valdyba jau parinkta “char- 
terį” išimti; juo rūpinsis Adv. 
M. M. SI i kas. Projektai daro
mi konstitucijai ir kaip greit 
bus galutinai patvarkyta visa, 
bus paskelbta spaudoje.

ši vietos lietuvių organizaci
ja užvardinta Lithuanian-Ame- 
rican Citizens Lcague ir bus 
grynai politiška. Nusistatymas 
pažvalgų, tikėjimo ar netikėji
mo- klausimai, visai šioje orga
nizacijoje neras vietos ir ne
bus gvildenami. Tikslas šios 
Lietuvių Amerikos Piliečių Ly
gos bus maždaug toks:

L Organizuoti visus Philadel
phijos lietuvius Amerikos pilie
čius; a) nepiliečius naturalizuo- 
ti, padedant jiems patapti pi
liečiais; 2) gilintis į vietos ir 
viso krašto politiką; a) Pagel
bsti lietuviams kandidatams vi
suose rinkimuose; b) Kur nesi
randa lietuvių kandidatų, išsta
tyti juos; c) Darbuotis, kac 
lietuviai galėtų gauti valdiškas 
vietas, įvairiose įstaigose; d) 
Rinkimams atėjus miesto, vals- 
stijos ar nacionaliams, balsuoti 
už tuos kandidatus, kurie turi 
prijautimo arba gerą padarytų 
ką nors lietuviams; e) Pagelbė
ti lietuviams ieškant pagelbos 
nelaimei atsilikus, arba ieškant 
užtarimo; f) Reikalauti palaiky
ti švarumą lietuvių apgyventose 
vietose.

Šie dėsniai yra sveiki ir labai 
reikalingi musų gyvenime.. Ran- 
lasi lietuvių, ypač čia gimusių, 
kurie mokslus baigę norėtų da- 
sigauti prie valdiškų vietų ar
ba kandidatuoti į kokį urėdą, 
reikalinga tekiams padėti. Lie
tuvis, gavęs vietą prie kokio 
nors valdiško vairo, visados pa
gelbės saviesiems, kaip kita
taučiai taip daro, nes tai yra 
natūralūs daiktas. Todėl Phi- 
ladelphijos lietuviai, Amerikos

Daug visokių rųšių ciga- 
retų atsirado ir vėl dingo 
kuomet Helmarai pirmu sy
kiu liko perstatyti rūkyto
jams, 20 metų atgal. Bet tik 
vienatiniai kurie paliko rūky
tojų mėgiami ir tie vienatiniai 
yra Helmarai... Karaliene 
Žymiausių Cigaretų. Tūk
stančiai vyrų grįžta prie 
Helmarų kasdien.

Kada 
nors jus irgi atsigrįiite prie 

Helmarų 

Šiandie 
turėtų būti tas laikas

................... 1 - — ■ ■

Prašalina Niežtėjimą
Niežtanti ir deganti oda netik er
zina, bet gali būti ženklu bloges
nes ligos. Saugumo dėlei geriau
sia vartoti Severa’s Esko. ši« vė
sinantis, raminanti# tepalas pra
šalina niežtėjimą ir degimą grei
tai ir odą padaro švaria, aiškia. 
Su pirmu ženklu odos uždegimo 
tuoj tepk Severa’s Esko.
Rasi pirkite iš aptiekos. Odos ligą 
prašalink iš sykio.

W. F. SEVERĄ CO.
Cedar Rapida, Iowa

E&ikO

WĘNNERSTENS
Monemian oypo

TIKRI APYNIAI

PROCESAS iškelia 
pasltptų skonį pasaulio 
puikiausių apynių ir 
turtingo salyklo.

Ten ir iš LIETUVOS
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu

COLUMBUS
Arha kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms

NORTH GERMAN

LLOYD
100 N. LaSalle St., Chicago, III. 

arba prie vietinių agentų

, SUDRIKO NAUJA 
KRAUTUVE

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

Peoples Furniture Co.
Išdirbėjai Dailiausių Seklyčioms Setų, Taipgi savo 

setų dirbtuvėje darome ir ant užsakymų.

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 priei

namesnę kainą. — Su pilnai patenkinančiu patarnavimu.

Lengvus mėnesiniai išmokėjimai

I piliečiai yra kviečiami prisira- 
I syti prie minėtos organizacjos, 
traukti prie savęs nepiliečius ir 
jiems padėti pastot tokiais. Rei- 
kalinga, kad ateinančiuose mie
sto rinkimuose, lietuviai turėtų 
armiją kokių 5,000 organiuzotų 
piliečių, ir išstatytų savo kandi
datus j miesto urėdus. Jeigu 
jus, piliečiai, tai suprasite ir 
padėsite man suorganizuoti to
kią armiją, tik tuomet pasiju
site, kad esate galingi, kad ne 
uždyką jus priėmėte Jungt. Val
stijų pielietybę. Būdami orga
nizuotais, mus visur pagerbs, 
užtars ir duos reikale pagelbą. 
Įstojimas 50c, mėnesinė mokes
tis 10c. Kandidato liudijimas 

“Certificate of Naturalizati- 
on,” tai viskas. Kitokių kvoti
mų nereikalaujama.

Philadelphiečiai, skaitykite šį 
pranešimą ir tą žinią platinki
te tarpe visų. Tėmykite šaukia
mus susirinkimus ir kuodau
giausiai juosna atsilankykite, 
Lietuvių Tautiško Pašelpinio 
Kliubo svetainėje, 928 E. Moya- 
mensing Avenue.

Z. Jankauskas, 
Presus Kom.

Fei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk tvDewriteri

Garsinkite Naujienom

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

1922-32 So. Halsted St.
Canal 6982

J. NAKROŠIS, Vedėjas

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

Tel. Boųjovard 4705
Chicago, III.

SERGANTI ŽMONES!
NAUJOS KNYGOS

GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE
VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ...............................

1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.
MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ..........

Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ..........................................
šioje 785 .puslapiu knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių' surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias

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

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

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

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

Dr. Ross patarimas yra 
dykai dėl jūsų

$2.50

$1.50

$3.00

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 metodus. Jo atpigin
tos kainos už mediko!) patarnavi
mą yra Per Pusę negu paprastai.

193 Grand Street

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzia 89*2

8514-16 Rooaevelt Rd. 
Arti St. Louii Avi. 

CHICAGO, ILL.

IN-MO-RAY 
THERAPY 

apsaugoja nuo pirm- 
laikinio papenimo, 
sugrąžina jaunystės 
vikrumą ir prailgina 
kiekvienam naudin
gą gyvenimą. Jos 
sustiprinina vikru
mą ir priduoda vy- . „ 
riškumą silpniems specialistas 
vyrams. Grynas kraujas ir stip
rus nervai yra svarbus faktoriai 
dėl sveikatos. Atsišaukit šiandien. 
Visų ligų paslaptys niekam neiš
duodamos.
Vyrų priėmimo kambarys 506 — 
Moterų priėmimo kambarys 568.

UI!. B. M. ROSS
35 South Dcarborn St, 
Kampas Monroe Street, Chicago, 

Crilly Building
Imkit elevatorių iki penkto augšto.

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto 
iki 5 vakare. Nedaliomis nuo 10 
ryto iki 1 po piet. Panedčlyj, Utar- 
uinke ir Seiedoj nuo 10 r. iki 8 v. 

v.-------------- ----------------- ---------- —
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[KORESPONDENCIJOS
Pittsburgh, Pa,

Babravičiaus, Vanagaičio ir Yo- 
zavito koncerto įspūdžiai.

Birželio 10 d., Pittsburgho 
lietuviai turėjo laimės būti 
koncerte ir girdėti dainuojant 
artistą Juozą Babravičių ir gė
rėtis jo maloniu ir galingu bal
su arba kitais žodžiais sakant, 
girdėti dainuojant tikrą dainių.

Tu įėjome laimės pirmą kar
tą girdėti kompazitoriaus An
tano Vanagaičio “šposus’’ ir 
rimtus dalykus. Turėjome lai
mę girdėti ir jauną talentuotą 
pianistą M. Yozavitą.

Keikia pasakyti, kad gerbia
mų artistų Babravičiaus, Va
nagaičio ir Yozavito koncertas 
paliko gražų ir neužmirštamą 
įspūdį mumyse — koncerto 
klausytojuose, prablaivino Pitt- 
sburgho lietuvių apnikusią dai
lės ir meno padangę ir pažadi
no dailės ir meno mylėtojus 
prie darbo dėl ateinančio sezo
no, kad mes pasidarbuotumėm 
visi bendrai ir da kartą galėtu
mėm surengti gerbiamiems ar
tistams koncertą su užtikrin
tu medžiaginiu pasisekimu.

šį kartą mes, Pittsburgbo
T - —

G E B B. Naujienų skai
tytojos ir skaitvtojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi N a u j ienose.

lietuviai, nemokėjom tinkamai 
sutĮkti gerbiamus artistus. Ne
kalbant jau apie kitus truku
mus iš mus, pittsburghiečių 
pusės, mes ne įstengėm nė L. 
M. D. salę pripildyti. Mat gal 
būt buvo nepakankamai išgar
sinta, ir da net agitacija buvo 
vedama, kad negalima eiti į tą 
svetainę, kaipo į “bedievišką”. 
Bet kurib neklausė nė jokių 
gitacijų ir nebojo ant jokių ki

lų kliūčių, kaip šilto oro ir ly
nus grasinimo, yra pilniausia 
įtenkinti gerbiamų artistų 
koncertu. O kurie dėl šiokių 
ir tokių priežasčių nebuvo kon
certe, tai labai gailisi. Ir iš tik
rųjų yra ko gailėtis ir. tokie 
koncertai tai yra retenybe pas 
mus pittsburghiečius.

Nors ir bijodamas, turiu pa
sakyti, kad jei mes, pitlsbur- 
vhiečiai, busime taip apsileidę 
dailės srityje ir ateityje, tai 
geri koncertai vargiai bus ga
limi pas mus... Turėtumėm 
“pasiprovyti”.

šiame koncerte artistą Juo
zą Babravičių girdėjau dai
nuojant jau tretį kartą. \Pirmą 
’ artą girdėjau Chicago j, ant
ri kartą su šaliapino opera 
•ittsburghe ir šį tretį kartą 
ame koncerte. Pirmesniais 

kartais aš buvau labai pamy- 
čjęs artisto Babravičiaus dai
navimą, o šį kartą tai tikrai li- 
\au sužavėtas artisto Babravi- 
"aus dainomis ir ateityje, jei 

k turėsiu progą girdėti jį dai- 
ruojant, tai niekados nepralei

siu tokios progos.
Bet tai ne tik aš vienas taip 

įsimylėjau j Babravičiaus dai
navimą, bet visa šio koncerto 
publika labai įsimylėjo į jo dai
navimą, kad jokiu būdu neno
rėjo skirtis su geri?, daininin
ku, nors jis nesigailėjo dainuo
ti, sudainuodamas trim atve
jais apie 20 dainų.

Kompozitorių A. Vanagaitį 
tai tik pirmą kartą turėjau lai
mės girdėti ir reikia pasakyti, 
kad Vanagaitis su savo “špo
sais” ir rimtais dalykais mums, 
pittsburgliiečiams, labai pati
ko ir jį mes nenorėjom nuleis
ti nuo pagrindų.

Jaunas pianistas M. Yozavi- 
as nors ir negalėjo tinkamai 

parodyti savo gabumus prie 
netikusio piano, ale publika 
pilnai įvertino tą jauną talen
tuotą pianistą gausiu delnų 
plojimu, taip kad gerbiamas 
pianistas buvo iššauktas po 
keletą kartų.

Po koncerto paklausiau tu- 
’os panelės, muzikos mylėto
jos: “Kuris jums geriau patin
ką iš tų trijų artistų?”

“Negaliu pasakyti, visi geri. 
Babravičius kaipo dainininkas 
r jam lygaus tarp lietuvių ne
galima butų rasti. Vanagaitis 
kaipo juokdaris, o Yozavitas 
kaipo pianistas ir visi lygus 
vienas antram savo skirtingo
je dalyse.” Prie tokios nuomo
nės tai neturėjau nieko nė pri
dėti nė atimti.

šį kartą mes, pittsburghie- 
čiai, ilgai minėsime su didžiau
siu pasitenkinimu ir lauksim 
;u nekantrumu sekančio tokio 
šaunaus koncerto.

Stasius-Patašius.

Kas dedasi lietuviu< 
kolonijose

Providence, R. 1. ♦
Vincas Smalevičius, vilnietis 

lietuvis, neteko $5,000, kuriuos 
iš jo išviliojo žulikai. Tuos pi
nigus jis buvo .susidėjęs sun
kiu 10 metų darbu.

Pas jį jau senai apsigyveno 
vienas žulikų, kuris nusivedė 
į į tulon sunk rovon neva pas 
milionierių, kuris norys jam. 
Smalevičiui, duoti $10,000, jei 
tasis įrodys, kad jis moka tau
pyti pinigus. Smalevičius iš
siėmė iš banko $5,000 ir nu
nešė parodyti “milionieriui.” 
Tasis pažiurėjo, surišo j skė
te ta i te ir sugrąžino, patys gi 
tuo tarpu išėjo savais reikalais 

ir nebegryžo. Smalevičius' 
gi skepetaitėj vieton savo pi
nigų rado tik gniūžtę sukarpy
tų popicriį.

Port Jefferson, L. L, 
N. Y.

Vietos lietuviai pasistatė nuo- 
javią Lietuvių svetainę, kurioj 
geg. 30 d. pirmą kartą Jauni
mo Kliubelis vaidino “Amerika 
Pirty.” Suvaidinta gana gc^ 
»’ai, bet publikos tik iš toliau 
buvo, o vietinės nedaug. Esą 
oubliką sulaikę svetainės staty
mo priešininkai, o antra — tai 
didelis vietos lietuvių girtavi
mas.

Pbiladelnhia, Pa.

I
Jau Daug' Žmonių |

PASIRENGE KELIAUTI Ž

LIETUVON |
1 su
Į NAUJIENŲ EKSKURSIJA g

I Liepos 19 d. i

I kaivu |

“ LHUANIA”
? IŠ NEW YORK TIESIAI Į KLAIPĖDĄ ?

| Keliauk ir Tamsta |
r Mes aprūpiname keleivius reikalingais dokumentais j? 
g nežiūrint kur keleivis gyvena. Kreipkitės tuojaus s 
I,asmeniškai ar laiškais. X

NAUJIENOS
b| 1739 So. Halsted St., Chicago, III. &

Kelios vietos pašelpinės drau
gijos susivienijo į vieną drau
giją, kuri pasivadino Lietuvių 
Tautiškas Pagelbinis Kliubas. 
Kliubas yra turtingas pinigais 
ir nariais (nariu dabar turi a- 
nie 900). Kliubas pirmiausia 
nerėmė į savo rankas didelę ir 
gražią Liet. Tautišką svetainę, 
atmokėdamas visiems dalinin
kams originalę sumą.

Holyoke, Mass.
Čia tapo prismauga ir apde

ginta jauna lietuvė Stefanija 
Skatikienė. Ji pirmiau buvo su
mušta, prismaugta, o paskui į- 
kišta į drabužių klozetą, kuris 
ir liko padegtas. Atvykę ug
niagesiai ištraukė ją iš klaze- 
to dar gyvą, bet tiek sužeistą 
;r apdegusią, kad ji neužilgo 
pasimirė ligoninėj. Už žmog
žudystę tapo areštuotas jos vy
ras R. Skatikas, kurį kaltino 
prieš mirtį ir jo žmona. Jis lai
komas kalėjime be kaucijos. 
Skatikienė paliko našlaičiais du 
kūdikius ir jau trečio laukėsi.

Waterbury, Conn.
Policija vis dar negali rasti 

žmogžudžių, kurie nužudė lie
tuvį Stasį Gružą. Pirmiau su
imti jo sūnūs ir darbininkas 
tapo paliuosuoti už kauciją.

Ar jus žinote, kad
Jungtinių Valstijų anglies lau

kai užima apie 160,000 ketvirtainių 
mylių ploti. Manoma, kad randasi 
apie 310,000 ketvirtainių mylių, 
kur randasi anglis. Apskaičiojama, 
kad anglies randasi apie 3,000,000;- 
900,000 toną. Ar jąs žinote, kad 
tūkstančiai vyrų gryžta prie Bel- 
marų kasdie.

Geri patogumai 2 klesos cabin 
ir 3 klesoj.

Fuoę šimtmečio mes studi
javome kokių patogumų reikia 
keliaujantiems per okeaną ir 
kokio patarnavimo pigiomis 
kainomis.
Mes žinome, kaip jumis užga
nėdinti.

r    ----------- -——

j ’ Rūgštymai Viduriuose
» “Phillips Milk of Magnesia” 

Geriau negu Soda
i \

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

Per penkiasdešimtį metų tik
ras “Phillips MiŲ< 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-1 
žumo rūgimą viduriose ir praša
lina visokius rugŠtumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikąlaukit “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.
Phillips nuo 1875.

KORNAI

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

Dr. Scholl’s Zino-pad yra ploni, su 
gyduolėmis, antiseptiški, apsaugojant!. Nėra 
skystimo, nėra riziko, nėra baderio. Sau
gios, tikros, greitos pasekmės garantuotos. 
Aptiekose ir čcverykų krautuvėse.

DlScholTs 
'Zfino^pads

Uidėkit vieną ir skausmas pranyks

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

škumas.
3315 South
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300

'I ei Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

A. VIŪIKAS-LUIEVIGH
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119

Yards 4951
Mrs. Anielia Jarusz-K ushiHas

AKUŠEREA
3252 So. Halsted St.

Viršuj Universal 
Stato Ba”.k

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

šku pagal >u;^rtį.

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

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

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

j Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimąDr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMESTRIST

Tel. Boulevard 6487
4649 So. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
Kenvvood 1752

Praktikuoja 20 metų

Nuolatines Slogos ir 
Reumatizmas

SKAUSMAS “IAr j»i« konč nt sk::uv<nur» bilp daly i 
nuo Katum, Inkutij, j 

kllvlo ar Puolės ne- ’ 
RpuiTiatiznio, Nuolat!- ) 

Goiterlo, M<>- 
Ncrvuotumo,

I )i«ų ir tt. j
J’asnuly «eriau»ia

Gyduolė $1.00 už i

Širdies, Kepeny. 
! sinayumy, Du«»lio 

niy Slouy. Už <inue<rjimų, 
i tery lyt nlo netvurkumo, 
i Kosi/ io. Odos lift'l.

Vartoklt MERITEX
| ir nekenksininir'ausia 
j buteliukų.

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

Mcrltek Lab.. jstevla 1KK2 
1921 Blue Island Avė

CHICAGO. 11. L.
SiuYičiyme • bile kur už $1.00. 

Nesiunėiame C. O. D.

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

Įvairus Gydytojai

Lietuvis Koutraktorius

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street
Pitone Canal 2591

Phone Pullman 0621 
Ką tik grįžo iš Europos

Dr. Ijcwis H. Lippman
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Nedėlioj 10 iki 1 y

Phonc Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

Su vedam šviesas ii 
elektros jiegą į nau 
jv.s ir senus namus i 
mainom naujas liam- 
pas j senas; duodam
ant lengvo išmokėji
mo.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra n&ndikAffOA

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 
3323 South Halsted St. 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
. ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Po pietų nuo 8:30 iki 8:00 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — In'galiojimai. ■— Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

BLD®.
St.

CHICAGO TEMPLE
77 W. Washington

Cor. Washington and 
Ofiso Tel. Central 2978

Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas RepubHc 9600

s White Star Line
Red Star Line

Musų geras atstovas viską iš
aiškins jums. Arba atsišaukite 
į musų Pasažierių Departmentą.

127 So. State St. 
Chicago, III.

Telephone Yardi 0994

OR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 82*0

DR. HERZMLN
—Iš RUSIJOS—

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

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

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

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

i Dienomis: Canal
1 3110. Naktį

South Shore 2288 
\ Boulevard 4136 

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

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, III.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro, Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 
Vakarais

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 
7—9 v. v. apart PanedČlio ir 

Pėtnyčios

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

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

Teh Pullman 5950 
Specialistas Abstraktų 

Vedėjas visų teisių

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31št Street

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Fairfax 6353

*

i fJėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 

v tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.
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REAKCININKŲ ATAKA ATREMTA.

Latvijos atžagareiviai buvo pradėję smarkiai ata
kuoti demokratinę valdžią, kurios priešakyje stovi social
demokratai, ir mobilizuoti savo pajėgas, kad ją nuvertus. 
Seime buvo interpeliacija ministerii) kabinetui,, po kurios 
turėjo sekti balsavimas dėl pasitikėjimo valdžiai. Deši
nieji laukė, kad tame balsavime kabinetas prakiš ir bip 
priverstas rezignuoti.

Bet reakcininkų viltys neišsipildė. Birželio mėn. 3 d. 
Latvijos seimas 56 balsais prieš 42 išreiškė valdžiai pasi 
tikėjimą. Tuo budu gręsęs vyriausybės krizis tapo paša
lintas

Kauno fašistai, kurie tikėjosi, kad neužilgio ir Ry
goje fašizmas paimsiąs viršų, gavo ilgą nosį.

KAILIASIUVIŲ KONVENCIJA IŠMETĖ 
KOMUNISTUS.

Kailinių siuvėjų unijos konvencija, susirinkusi Wash- 
ingtone, nutarė išmesti iš unijos keturis New Yorko sky
rius (lokalus) ir bendrąją tarybą (joint board), kuriuo* 
kontroliuoja komunistai.

Tie komunistų užvaldyti kailiasiuvių skyriai jau se
nai pasižymėjo savo triukšmingais darbais: terorizavimu 
nepritariančių komunistams narių, šmeižimu unijos cent 
ro ir Amerikos Darbo Federacijos valdybos, nelegalių 
(unijos nepripažintų) streikų kėlimu ir 1.1.

Komunistai dabar, žinoma, rėkia, kad jie esą “skriau
džiami”. Bet kai jie skriaudė kitus žmones, kai jie laužė 
discipliną ir ardė tvarką unijoje, -tai buvo “gerai”. Savo 
graudžiais verksmais jie dabai* nieko neatsieks. Gaila 
tiktai, kad dėl komunistų intrigų nukentės ir jų suklai
dintieji unijos nariai, kurie rėmė neteisėtus savo prava- 
dyrių žingsnius.

TARP BUVUSIŲJŲ SĖBRŲ.

Lietuvos krikščionių demokratų vadas, kun. Krupa
vičius, nuvažiavo j Alytų pasakyti prakalbą. Smetoninė 
valdžia sarmatijosi uždrausti jam laikyt mitingą, bet už 
tai jos organas “išgarbino” buvusįjį smurtininkų talki
ninką kiek drūtas.

Kauno “Lietuvis” sako, kad Krupavičiaus kalba bu
vusi “purvina” ir “nešvari”. Krik-demų lyderis, girdi, 
atvykęs provincijon išlietį savo “Kaune pritvinkusią 
tulžį”.

“Argi provincija”, tęsia tautininkų organas, “jau 
butų kokia kanalizacijos duobė, kur gali subėgti vi
sos Kauno srutos, kur dažnas nesveikas kaunietis, 
dvasiškis ar svietiškis, gali atvažiuoti išsivemti?'. 
Labai gaila, kad kun. Krupavičius vis dar tebesinau
doja senovine ‘dieviška galybe’!...” 
Gražiai aprašyta — ar ne?
Šitaip kalba apie kits kitą tie, kurie prieš keletą sa

vaičių stovėjo greta ir “gelbėjo tautą”.

KITA BUVUSIŲ BIČIUOLIŲ KOMPANIJA.

Lietuvos klerikalai susipešė su smetonininkais. Dar
bo federacija atsimetė nuo krikščionių bloko. Susivai
dijo, pagaliaus, tarp savęs ir atskiri federantų vadai.

Vienas stambiausiųjų klerikalinės federacijos vadų, 
p. Raulinaitis, išeina dabar Kauno “Ryte” prieš federa
cijos pirmininką, Ambrozaitį, ir sako, kad pastarasis esą^ 
egoistas, liguistos ambicijos žmogus, veidmainis ir po- 
gromščikas. Prieš rinkimus į 3-ją Seimą Ambrozaitis 
gaminęs šlykštaus turinio “literatūrą”, kurioje buvę šmei
žiami kitų partijų žmonės ir taip pat dabartinės vyriau
sybės šulai, Smetona, Voldemaras, ir Tamošaitis.

Raulinaitis daro federantų pirmininkui da ir šitokį 
priekaištą:

“Laikrašty /Tautos Valia’, kuris smerkė demo- 
kratybę ir musų valstybės tvarką, Seimą ir konsti
tuciją, p. Ambrozaitis rado galimu aktingai daly
vauti, ką jis suvažiavime viešai pripažino.”
Kaip jau žinoma, ta “Tautos Valia” buvo toks biau- 

rus akyplėšiškas šlamštas, kad ne Voldemaras turėjo ją

Užsimokėjimo kaina:

Chicagoje — paštu:
Metama .................................... $8.0(
Pusei metų .............................. 4.0(
Trims mėnesiams ................... 2.50
Dviem mėnesiams................... 1.50
Vienam mėnesiui .......................... 75

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija .............................. 3c
Savaitei ...................................... 18c
Mėnesiui ...................................... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams ..................................   $7.00
Pusei metų.............................. 3.50
Trims mėnesiams ................... 1.75
Dviem mėnesiams................... L25
Vienam mėnesiui .............._........... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams ..............-.................... $8.00
Pusei metų ...... „...................... 4.00
Trims mėnesiams ................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su atsakymu.

uždaryti.
Dabar išeina aikštėn, kad Ambrozaitis, kuris remia 

smetoninę diktatūrą, pats tam kriminaliam šlamšte da
lyvavo.

Atžagareiviai, besipiaudami tarp savęs, galų-gale 
išduos kits kito nusidėjimus, ir kada-nors pasieks juos 
teisingumo ranka.

NORI “KERENščINOS”?

Už tai, kad demokratinė Lietuvos valdžia lengvai pa
sidavė smurtininkams, tai musų bolševikėliai dar ir šian
die nesiliauja ant jos šunis karstę. Bet kuomet kas nors 
bando pasipriešinti pačių bolševikų smurtui, tai jie gieda 
visai kitokią giesmę.

Brooklyno “Laisvė” šiandie yra pilna smerkimų SLA. 
Pildomosios Tarybos adresu už tai, kad ji ėmėsi discipli
nos priemonių kai kuriose Susivienijimo kuopose ir ap- 
skričiuose. Tas laikraštis vadina SLA. vyriausybę ir jos 
įgaliotinį, p. Vitaitį, “diktatoriais”, “inkvizitoriais” ir t. t. 
O ką gi tokio baisaus šitie Susivienijimo viršininkai daro?

Nu-gi nieko kito, kaip tik apgina narių teises ir vy
kina organizacijos konstituciją!

Kuomet bolševikai, suorganizavę savo pasekėju bū
rius SLA. kuopose, niekina kitaip manančius SLA. na
rius, neduoda jiems išreikšt savo nuomonę mitinguose, 
purvais drapsto organizacijos centrą ir atvirai laužo 
įstatus, — tai kaip privalo Pildomoji Taryba elgtis? Žiū
rėt j visa tai ir tylėt? Leist bolševikams išvaikyt iš kuopų 
susirinkimų visus ramaus budo žmones ir pasilikt kuopų 
diktatoriais? Galų-gale pačiai Pildomajai tarybai pasi
traukt iš savo vietos ir atiduot Susivienijimą su visu jo 
turtu Mizarams, Andriuliams ir jų sėbrams?

Nėra abejonės, kad bolševikai to nori — bet šituos jų 
norus pildyti, tai juk reikštų nusilenkti smurtui!

Kerenskio valdžia anąmet nedrįso griežtai pasiprie
šinti bolševikų atakoms, ir visi žino, kas iš to išėjo. O 
SLA. viršininkų nusileidimas bolševikų smurtui butų dal 
labiaus nepateisinamas dalykas, negu “kerenščina”, ka- 
danti tie viršininkai yra gavę įgaliavimus ir visuotinam 
balsavime ir SLA. seime. Jų ne tik teisė, bet ir pareiga 
prižiūrėt tvarką organizacijoje ir vykdyti seimų nu
tarimus.

Keistybių šalis

Malajų pusiausalis.—Inž. Well- 
s’o pranešimas. — Kąntrastų 
šalis. — Didžiausi gyvatė pa
sauly. — Pitonas gali prary
ti žmogų. — Vaikščiojantis 
virbas. — Krabas, kuris min
ta kokosiniais riešutais. — 
Mažiausios pasaulyj žuvys.— 
Milžiniški oktopai. — 500 
svarų moliuskai. — Vande- 
nynėjj gyvatės. — Pusiausa- 
lio gyventojai.

Pietinėj Azijos dalyj randasi 
ilgas pusiausalis, kuris vieto
mis tėra tik 50 mylių pločio. 
Tai Malajų pusiausalis. Jo il
gumas yra didesnis, negu nuo 
Chicagos iki New Yorko. šiau
rinėj pusiausalio dalyj randasi 
miestas Bengkok, Siamo sosti
nė. O pietinė dalis beveik sie
kia Sumatros salą.

Anglai pradėjo tiesti gele
žinkelį, kuris eis išilgai viso 
pusiausalio, nuo Bengkoko iki 
Singapūro. Darbą prižiūri inž. 
Carvetli Wclls. Nesenai inž. 
Wells lankėsi Londone ir per
skaitė visą eilę lekcijų apie 
Malajų’ džiungles (raistus).

Prieš daugelį metų Darwi- 
nas pastebėjo, kad Malajų že
me pasižymi savo keistenybė
mis. . Ten nėra aiškiai nusta
tytų metlaikių. Paukščiai de
da kiaušinius ir peria ištisus 
metus, — vieni baigia, kiti 
pradeda. Yra ten tokių žuvų, 
kurie didesnę pusę savo gyve
nimo praleidžia ant sausžemio; 
jos taipgi laipioja po medžius 
be jokio vargo. Krabai (vė
žiai) minta kokosiniais riešu
tais, o žiurkes gyvena medžiuo
se. Atrodo, kad tame keista
me žemes kampelyj randasi ma
žiausių ir didžiausių gyvūnų. 
Didžiausi vabalai pasaulyj ir 
mažiausi pjenžipdžiai, < mijžįniš-* 
kos gyvatės ir mažytės žuvys 
ten užtinkama ant kiekvieno 
žingsnio. Džiunglėse nemažai 
taipgi randasi dramblių, tigrų 
ir raganosių.

Didžiausi gyvatė yra pitonas, 

kuris sveria apie 200 svarų. 
Gan dažnai pasitaiko 30 pė
dų ilgio pitonų. Pitonas gali 
gyventi tiek vandenyj, tiek ant 
sausžemio. Jis lengvai gali pra
ryti pusėtino didumo kiaulę, 
o kartais net žmogų. Pitonas 
turi aštrius dantis, todėl iš
trukti iš jo nasrų beveik nėra 
galima. Jis apsivynioja aplink 
savo auką'ir užsmaugia ją. Pi
tonas spaudžia su tokia jėga, 
kad gyvūno net kaulai sulūžta.

Krabas, kuris minta kokosi
niais riešutais, yra milžiniško 
didumo. Jis be jokio vargo 
perspaudžia kokosinį riešutą. 
Lizdą tas krab <s susuka me
džiuose;. Jo mėsa yra labai 
gardi. Be to, iš suaugusio kra
bo galima gauti apie kvortą 
riebalų.

Didžiausias vabalas yra vaik
ščiojantis virbas. Yra kelios 
rūšys tų vabalų. Iš tolo jie 
nepaprastai panašus į medžio 
virbus, todėl jiems ir duota 
vaikščiojančių virbų vardas. 
Kartais jie vadinama šmėklo
mis. Ne retai tie vabalai yra 
pusantros pėdos ilgio.

Mažiausias Malajų pusiausa
lio pienžindis sveria pusę un
cijos. Jis maitinasi vabalais. 
Bet dar įstabesnė yra žuvis, ku
rios ilgis tėra tik pusė colio. 
Tai mažiausi pasauly žuvis. Ji 
gyvena viename Malajų ežere. 
Pusiausalio gyventojai gaudo 
tą žuvį ir suslėgę į' atatinkamo 
didumo plytas džiovina saulėj. 
Vienoj plytoj tų žuvų randasi 
nuo 2,000 iki 3,000.

Malajų pusiausalyj yra dar 
ir kita įdomi žuvų rųšis, kuri 
gyvena medžiuose. Tos /žuvys 
maitinasi vabalais. Malajie- 
čiai laiko namuose žiurkes, ku
rios gražiausia sugyvena su ka
tėmis. Tiesa, tos prij tinkintos 
žiurkes skiriasi nuo mūsiškių, 
nes jų uodegos yra susuktos? į 
mazgą, kurį negijimą atrišti.

Beveik ištisai viso pusiausa
lio eina kalnai, kurie vietomis 
yra labai išsišakoję. Klimatas 
yta labai karštas ir drėgnas, 
netoli nuo ekvatoriaus.

Pusiausalio džiunglėse yra 
nemažai dramblių, raganosių, 
tigrų ir leopardų, kurie gan 
tankiai sudrasko žmones. Net 
miestukai nėra saugus nuo žvė
rių užpuolimo. Bet malajiečiai 
yra fatalizmo išpažintojai ir 
mano, kad kitaip ir būti nega
li. Džiunglėse taipgi yra ne
mažai laukinių kiaulių, pante
rų ir krokodilų. .

Malajų džiugiose yra ir kito
kių keistų sutvėrimų. Pavyz
džiui, ten gyvena toks paukštis, 
kuris tarsi turi daugybę akių. 
Mat, to paukščio plunksnos y- 
ra išmargintos akių atvaizdais.

Bet gal įdomiausi sutvėrimai 
gyvena vandenyj. Sakysime, 
prie pusiausalio randasi daugy
bė oktopų (aštuonkojų velnia- 
žuvių). Tų tvarinių yra ir ki
tur, 1/et niekur jie nėra tokio 
milžiniško didumo, kaip čia. 
Kad jie iš tiesų yra milžiniš
ko didumo, galima jau spręsti 
iš to, jog jų kojos siekia 60 
pėdų ilgio. Kuomet toks gi
gantiškas oktopas ištiesia sa
vo kojas, tai jo ilgis siekia 130 
pėdų. Tai, be abejonės, yra 
didžiausias gyvūnas. Pasakoja
ma, kad tie gyvūnai lengvai ga
li luotelį su žvejais nutempti į 
jurų gelmes. Sakoma, kad kar
tais jie net laivus atakuoja.

()k topams giminingas yra 
argonautas arba “popierinis jū
reivis.” Jūreiviu jis vadina
si todėl, nes atrodo, kad tarsi 
luoteliu plaukia. Argonautas 
palyginamai nėra didelis. Prieg- 
tamtam patelė yra apie dešim
tį kartų didesnė už patiną.

Pusiausalio pakraščiais ran
dama koralai, kuriuose įsikasę 
gyvena milžiniški moliuskai, ži
nomi kaipo tridaknai. Vienas 
suaugęs tridaknas sveria apie 
500 svarų. Jo kevalas*yra ne
paprasto didumo. Bet ir pats 
gyvūnas turi pakankamai mė
sos, kad prisotinti apie 50 žmo
nių.

Dviem vyram reikia praleis
ti apie savaitę laiko, kad iš
kasti iš koralinių uolų vieną 
tridakną. Tos priežasties dė- 
liai žmones moliuskus maistui 
retai te vartoj a.

{• juros pakraščius, kur van
duo yra ramus, gyvatės atšliau
žia dėti kiaušinius. Tai van
deninės gyvatės. Jos yra ne
paprastai nuodingos ir žvejams 
sudaro didelį pavojų, ypač kuo
met jos pakliūva į tinklą. Jos 
yia beveik taip jau nuodingos, 
kaip kobros, ir nuo jų įgilimo 
kiškis miršta bėgiu penkių mi
nučių.

Vandeninių gyvačių yra apie 
JO rųšių. Jų ilgis siekia nuo 
aštuonįų iki dvylikos pėdų. 
Maitinasi jos vyriausia žuvimi. 
Kadangi jos alsuoja oru, tai 
karts nuo karto iškyla į van
dens paviršių, kad pritraukti 
oro j plaučius. ' Kartais vienoj 
vietoj tų gyvačių yra tiek daug, 
jog nuo jų vanduo tiesiog 
knibždėte knibžda. Vienas A- 
merikos mokslininkas pasakoja, 
jog kartą jam tekę matyti ko
kių 50 mylių vandens plotą, ku
ris buvo savo rųšies gyvačių 
skruzdėlynas.

Praktiškai beveik visas Ma
lajų pusiausalis susideda iš tro
piškų džiunglių. Medžiai ir 
krūmai džiunglėse yra tiek tan
kus, jog be kirvio ir peilio ne
galima nei žingsnio žengti. Rei
kėtų gerai pagalvoti, kol butų 
galima įsivaizduoti sau kitą ša
lį, kur butų taip sunku gele
žinkelį tiesti. Oras čia drėg
nas ir nepaprastai šiltas. Uo
dų ir vabzdžių visur pilna. Mi
liūnai jų ūžia. Upių ir upelių 
labai daug. O tai reiškia, jog 
reikalinga statyti daug tiltų.

Pusiausalyj gyvena apie 2,- 
000,000 žmonių, iš kurių du 
penktadaliu sudaro kiniečiai. 
Tokioms sąlygoms esant, ku
riuo budu gyventojai gali tarp 
savęs susisiekti? Keliauti saus- 
žemiu, žinoma, nėra jokios ga
limybės. Kaimai paprastai ran
dasi prie upių, todėl kaimiečiai 
keliauja vandeniu.

Pusiausalio džiunglėse gyve
na dviejų rųšių žmogbeždžio
nės gibonas ir siamangas. 
Gibonas yra tikras akrobatas, 
ir iŠ medžio į medį jis šoka 

vikriau net, kaip voverė. Si - 
mangas mažai dar kam tėra ž: 
noma beždžionė. Be to, ten 
dar priskaitoma apie 20 rųšių 
kitokių beždžionių. Yra viena 
beždžionių rųšis, kuri išmoki
nama kokosinius riešutus rink
ti.

Kaip žinia, laukiniai žmones 
įvairiais budais ugnį gauna: 
titnago pagalba, medžio trini- 
mu ir t.t. Ugnies gavimui ma
lajiečiai vartoja savotišką bū
dą, būtent, iš rago jie pasida
ro ypatingą prietaisą, kurio 
pagalba ir gauna ugnį.

Tokių tai dalykų inž. Wells 
papasakojo Londono publikai 
apie Malajų pusiausalį.—K. A.

Maskvos komunistai iš 
beždžionių jaunystę 
skolina

Vienas rusų išeivių laikraštis 
Berlyne paniekininčiai pašiepia 
dabartinius Rusijos valdovus, 
kurie neigdami visa, kas jų 
“proletariškam” suprati m u i 
priešinga, pradeda sekti kai 
kurių turtuolių neproletarišką 
pavyzdį pajaunejimo atžvilgiu. 
Didelį įspūdį padariusi Maskvos 
komunistų tarpe nesenai pada
ryta pajauninimo operacija ži
nomai komunistei Klarai Cet- 
kin, kuriai buvę įdėta beždžio
nės lyties liaukos. Po to daug 
komunistų vadų pareiškę norą 
iŠ beždžionių pasikolinti jau
nystę. Tuo tikslu iš užsienio į 
Maskvą vežama 39 beždžionės.

Pasibučiavimas trumpi
na gygvenimą

Nesenai Anglijoje, Koniso 
koledže (aukštoji mokykla) dary 
ta labai įdomus tyrinėjimai, bū
tent, norėta patirti kokią įta
ką daro pasibučiavimas širdies 
veikimui. Mokslininkai, darę 
šiuos tyrinėjimus, patyrė labai 
įdomų dalyką. Pasirodo, kad 
kiekvienas pasibučiavimas su
kelia 'nenormalų ir dažną šir
dies plakimą ir tuo sutrumpina 
žmogaus gyvenimą trims mi
nutėms. Sekant tą patyrimą Iš
eitų, kad 480 bučkių sutrum
pintų gyvenimą viena diena, o 
2,300 — jau visa savaite.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tol Boulevard 5913

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

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

Kės. 3201 So. VVallace Street
k ...................■ ............ ■— .1

l’honc Canal 6222
DR. S. BIEŽIS 

Gydytojas ir Chirurgas
2201 West 22nd Street

(Cor. Leavitt St.)
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 r.
Kczidence 6640 S. Maplewood A v.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

1 | 11 1 11
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

Valandos:] nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
’ ( nuo 6 iki 8 vai. vakare

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, 111. 

Tel. Boulevard 2160
— Valandos — 

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

—» ■ ■ I ■■ i— ■■■■■■■■ ■■■ ----------------------- -- —

A. MONTVID, M. D? 
1579 Milwaukee Avė. Room 209 
Kampas North Avė. ir Rpbey St. 
Valandos: 1 iki 3 po piotų, 6 iki 
8 . vakare. Tel. Brunsvvick 4988.
Namų telefonas Brunsvvick 0597 

Ultravioletine šviesa ir diathermia

Juokai
SUSIRŪPINO

—Musų svečiai išėjo geram 
upe.

—Barliora, pažiūrėk, ar visi 
sidabriniai šaukštai?

PAGRINDAS

Pasakyk, Kaziuk, kas rei
kia visų pirmiausia padaryti, 
kad gautum nuodėmių atleidi
mą?

— Reikia padaryti nuodėmę.

Ligoninėje.
—Kiek mirė šiąnakt? — 

klausia ligoninės vedėjas savo 
asistento.

—Devyni.
Rodos, kad vakar buvau 

dešimt receptų išrašęs?
—Taip, bot vienus iš ligonių 

nenorėjo priimti vaistų.

JAUNA ŽMONA

—Na, dabar jau pabaigta,—• 
verkšlendama sako jauna žmo
na, — aš skiriuosi su tavim ir 
važiuoju pas savo mamą*.

švelniai šypsodamosi vyras 
duoda jai pinigų kelionei.

—Tik tiek? O kuom aš su
grįšiu atgal?

BEREIKALINGAS 
UŽMETIMAS

Ponia šeimininke! Jūsų 
višta visai niekai. Labai kieta.

Kodęl ji jums negera! Per 
11 metų ant visų parodų gau
davo dovanas ir niekam neti
kus?

GERAS HONORARAS

—Kiek honoraro gavai už 
naująją savo brošiūrėlę?

Pakol tik vieną mėnesį ka
lėjimo.

Pirmas Marso gyventojas:—• 
Girdėjai, Žemė bando su mum 
susisiekti?

Antras Marso gyventojas: —- 
Taip? Tai reikia mum būt at
sargiem, kad fašizmu neužsi- 
krėtus.

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS III CHIRURGAS 

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

vakare.
Ofiso Telefonas: Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0578 
>m i.

DR. M ARGERIS
3421 So. Halsted Street 

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

——■ i '

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

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

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

<>■■■ n ■

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 S'o. Westem Avė.

Tel. Lafayette 4146
I nuo 9 iki 11 v. ryto 

Valandos } nuo g iki 9 vai. vak.

DR. M. T. STRIKO!, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d. 

................................ ■■■■■ .....

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleskio Aptickos 

(UB AGO, ILL.

Ros. 6600 So. Artesian Avė.
Pilone Prospect 6659
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS' IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, 111.
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ŽINIOS listams

gatvę kaip lik tokioj vietoj, 
kur susigrūdimas yra juodi- 
džiausias.

(Iš lapelio, rasto viename 
tomobiliuje.)

au-

Socialistu Partijos Pro 
sos Piknikas

Piknikas buvo Biverview 
Parke, pereitų sekmadienį, bir
želio 19 dienų. Kai aš 
kau į piknikų, ten jau 
pora tūkstančių žmonių, 
liau prisirinko daugiau.

Išpildyta platus programas. 
Vyriausiuoju kalbėtoju buvo 
Mihvaukee miesto mayoras, 
Daniel W. Hoan. «Jis kalinėjo 
apie pagerinimus, kokius so
cialistai daro tose vietose, kur 
jie stovi valdžioj, kaip kad 
Mihvaukee mieste. Jis parodė, 
kaip praktiški yra socialistų 
žvgiai tvarkyme miesto reika-i

nuvy-
buvo

kurie 
‘aukštų” 

perskaityti

Tarp Chicagos 
Lietuvių

lu
štai vienas pavyzdis. Nese

nai MiKvaukee mieste žmonės 
pradėjo sirgti raupais. Beikėjo 
čiepyti daug žmonių. Čiepijant 
atskirai, butų kaštavę kiekvie
nam po du doleriu. Socialistų 
vadovaujama Mihvaukce mies
to valdžia padarė taip: pasky
rė iš miesto iždo tam tikrą su
mų pinigų, išrašė iŠ Washing- 
tono vaistų ir nusamdė dakta
rus čiepyti. Kai tapo suskaity-1 
ta, kiek žmonių buvo įčiepy- 
la ir kiek čiepijimas kaštavo, 
tai pasirodė, kad čiepijimas 
kiekvienos ypatos atsiėjo ne 
brangiau kaip 7 centai.

Kalbėjo 
socialistas 
kiti.

Lietuviai 
programą.

piknike seniausias
Barney Berlin ir

taipgi turėjo savo 
Dainavo vadovauja-

aujienų” redak-

torius
Buvęs Piknike.

Smarkus lietus, pradėjęs T 

ti apie vidurnaktį iš sekmadie
nio i pirmadienj pridarė ypač 
šiaurinėj Chicagos dalyj daug 
nuostolių. Tuo tarpu pietinėj 
miesto dalyj veik nebuvo lie
taus. Mažai jo buvo ir Brigh- 
ton parke.

ly- JoniSkiečiy KM 
rinkimas

susi

d.17 
svetai- 
L. K.

Kaip žinoma, Springfielde ei
na ginčai dėl penkių bilių, ku-

Visi automobilistai 
[steiiR iani patekti j 
I draugijų, privalo 

šiuos patvarkymus, sutaisytus 
Į jo šėtoniškos didenybės, paties 

i Velnio:
Visuomet leisk savo automo

bilių greit ir niekuomet netriu- 
bik rago, kai pasuki iš šonines 
gatvės į didžiųjų. Visuomet 
važiuok lenktynių su geležin
kelio traukiniu, kai artiniesi 
'prie gelžkelio kryžkelės. Loko
motyvų inžinieriai mėgia tai, I
kadangi tai paįvairina jų dar- rie liečia Chicagos susisiekimo 
bą. Kai suki į šoninę gatvę, I įmones. Valstijos senatas pri- 
nepaisyk kitų, tegul jie patys lėmė tuos bilius. Bet jie tapo 
savim rūpinasi. Niekuomet ne-1 sulaikyti atstovų buto. Čia siu- 
žiurėk neatsigrižk, kai varai pijama virš 50 pataisymų. Taų>- 
savo automobilių atgal, kadan- gi ir Chicagos miesto taryba 
gi niekuomet nėra nieko i*ž- reikalaujanti, kad hutų priim- 
pakaly. Visuomet važiuok smar-lti pataisymai, kurie “apsau- 
kiausia, kadangi tai liudys, jog I gotų” piliečių reikalus. Ar te

turintis “pep.” Ikie pataisymai bus priimti, 
.. . I matysime kiek vėliau, greit iri 

graudi-Į __
jei tavo 
Mat vi-1 i^ksphodavo 
nors to- Į bomba

dirbtuvės, kuri randasi 1313 S 
Halsted St. Nuostolių padary 
ta į $2,500.

Jankus pranešė, 
randasi šioje 

Pranešimas 
Pirmininkas J. Bu-

visuomet 
nenaudok 

sulaikytų,

esi šoferis,
Važiuok 

niekuomet 
nių, kurie
automobilius slys/Ua. 
suomet pasitaikys kas 
kio, kas sulaikys, dažnai sun
kus trokas. Važiuodamas už
miršk, kad šioj šaly yra 20,- 

1000,000 automobilių ir trokų.
Lietui lijant ir daug purvo 

esant gatvėj, stengkis važiuoti 
juo arčiau šalygatvio, kad ga
lėtumėt aptaškyti purvais pra
eivius. Drabužių valytojai (dry 
cleaners) tikrai įvertins tavo 
patarnavimus jiems. Niekuo
met netriubyk rago, kai esi ke
lyj, bet taupyk jo jėgą vėly
vai nakčiai ir triubyk parva
žiavęs namo, ažuot skambinus 
durų skambutį. Ačiū tam tik
rai atkreipsi savep atydą mo
tinų ir miegančių kūdikių.

Kai sustoji prieš šviesų sig
nalų, steng'k.ts sustoti juoar- 
čiau tako, kuriuo pėstininkai 
eina per gatvę. Be to, visuo
met stengkis pasukti į kitų

pa

parako 
duryse Dayton Cloak

gyvenimas
Mineainis Žamala*

Antanas Žymontas
Redaktorius-Leidėjas

900 W. 52nd Street
Ckicafo, III.

Tel. Boalevard 3669

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

geriausiu draugu.
Pren«m«rata metama ........  S2
Pašei met* ..........................  SI
Kopija .......................   20c

Pereitą penktadienį, 
birželio, p. J. Ežerskio 
nėję įvyko joniškiečių 
Kliubo pusmetinis susirinki
mas. Narių atsilankė nedaug. 
Bašt. J. Bijūnas perskaitė pro
tokolų iš pereito susirinkimo, 
kuris vienbalsiai liko priimtas. 
Fin. sek r. I
kad ižde pinigų 
valandoje $204.13. 
priimtas.
tautis savo raporte ragino vi
sus narius gyviau darbuotis 
kliubo labui. Atsibuvusio 'pik
niko komitetas pranešė, jog 
raportą negalėjo galutinai su
tvarkyti; prižadėjo sekančia
me susirinkime pilnų ir aiškų 
raportų išduoti.

Skaitytas laiškas “Naujienų” 
pikniko rengimo komisijos, ku
ris kviečia joniškiečių kliubų 
į savo piknikų. Laiškas vien
balsiai priimtas ir nutarta da
lyvauti didžiame >‘Naujienų” 
piknike.

Įstojo naujas narys Juozas 
Jurgaitis. Jis vienbalsiai tapo 
priimtas. Buvo pakeltas klau
simas kas link prisidėjimo pa
statymui M. Juodžiui pamink
lo, bet neturint konkretišjcų 
žinių liko tam reikalui išrinkta 
komisija iš A. Ančiutės, L. Jan
kaus ir p. 
susižinotų 
komitetais 
kliubui.

Komisija
j ienoms’’ yra paduota atspaus
dinti 1000 laiškų ir 500 atviru
čių. 'l'as viskas Ičšuos $17.50 
ir už poros dienų bus gatavi. 
Pranešimas priimtas.

Lauciaus, kad jie 
su kitų draugijų 
ir praneštų musų

pranešė, kad “Kan

Nutarta rugpiučio mėnesį 
surengti antrų pikniką. Į ko
misiją įėjo p-m Šalkauskienė, 
p-lė Ančių te ir Jonas Pauga.

Nutarta, kad ant švenčių 
(Fourth of July) kliubas tu
rėtų speciali išvažiavimą ant 
far-mon. (Vieta ir laikas 
paskelbta vėliau. TSmykit Nau
jienas). Į komitetą įėjo Julius 
Butautis ir Rokas šiliukas.

Buvo pakeltas klausimas iš
rinkti tam tikrą komisijų ren
gimui muzikališkų vakarų at
einantį sezoną. Bet neatsiradus 
tam darbui žmonių, liko klau
simas atidėtas sekančiam susi
rinkimui.. —Narys.

Roseland
šeštadienyj, birželio 11 die

nų, buvo surengta “sūrprisc 
party” vienai “poniai”. Bengė- 
jos buvo kitos dvi ponios. Šo
kiai ir baliavojimas turėta Ken- 
singtone, svetainėj* Baliavota 
per visų naktį.

Del tos parės kai kurioms 
moterims buvo daug nesmagu
mo su girtais vyrais. Vienai 
moterei nesant namie, parinin- 
kės pasigriebė jos vyrą nuo 
vaikų ir laikė pas save iki pir
madienio. O moteris su ma
žais vaikais skurdo namie, vy
rui baliavojant.

švaresni žmonės juokiasi iš 
tokių parių ir sako: “Kūmutės 
susitarusios viena su kita ren
gia viena kitai pares, išnaudo
ja lengvatikius senbernius ir 
ardo šeimyninį gyvenimą.’’ Ro- 
selando kai kurios moterėlės 
gerai “iščistijo” senbernių ki- 
šeniusj dabar jos kimba j 
minkštaširdžius ženočius, vilio
damos juos į pares ir prie gir
tuokliavimo pratindamos. At
skiria vyrus nuo pačių ir vai
kų.

Girdėti, kad tokių parių ren
gėjos gaus kitų sykį šluotko
čių j savo nugaras paragauti 
už vyrų tvirkinimų ir išnau
dojimą. —-Kaimynas.

* * *
Poras savaičių atgal čia at

sidarė naujas ir dar pirmas sa
vo rųšies lietuviškas biznis — 
audeklinių šilkų krautuvė. Nau
jo biznio uždėtojas yra jau
nas vyrukas, Bernardas Kan- 
tofiiB. .lis šitoj biznio šakoj 
yra tikras specialistas, nes 

prie tų darbų dirba nuo pat 
savo jaunų dienų. Porą dienų 
atgal man teko atlankyti šitą 
naujį biznį. Man ten esant, 
laike pusvalandžio, atsilankė 
pirkinių reikalais apie 10 vien 
lietuvių moterų, kurios, anot 
jo paties aprokavimo padarė 
biznio virš $300.

Kadangi Bernardas turi ga
na plačių pažintį ne tiktai vie
tos, bet ir Chicagos lietuviuose, 
todėl jo naujas biznis auga 
sėkmingai. Reikalais audekli
nių šilkų — dresėms, marški
niams ir kitokiems aprėdalams 
verta kreiptis į šių krautuvę, 
kur galima susikalbėti savo 
gimtąja lietuvių kalba ir gauti 
prekes aukštos rųšies. Adre
sas: Bernard’s Šilk Shop, 
11253—57 So. Michigan. avė. 
2-ros lubos. —Roselandietis.

Vieša padėka
širdingai ačiū ir dar kartų 

ačiū geradariams. Liga ne mo
tina, nemaloniai skriaudžia. Po 
penkiolikos mėnesių mano bu
vimo Chicagos miesto sanato
rijoj ne mažai man, o ypatin
gai mano moterei su mažais 
berniukais butų prisiėję ba
dauti, jei nebūtų atsiradę ge
raširdžių draugų ir prietelių, 
kurie teikė pinigiškos para
mos. Tas sumažino mano rū
pesčius ir davė galimybės su
stiprėti.

Birželio 6-tą dienų apleidžiau 
sanatorijų, bet draugai patarė 
apleisti Chicagą. Taigi birže
lio 7-tą dienų išvykau į Gran- 
ville, III.

Širdingai ačiū visiems lanky- 
tojams, kurie mane lankė. Vi

su pirma ačiū “Naujienoms;” 
jos mane lankė kuone kasdien. 
Be užmokesčio, veltui, turėjau 
progos kalintis su plačiąja lie
tuvių visuomene, taipgi ir pa
sauliu.

Daug ačiū Susiv. Lietuvių 
Amerikoj už teisinpfi} išmokė
jimu ligos pašalpos ir paskiri- 

mą mano šeimynai is Našlių ir 
Našlačių Fondo, taipgi 194-tai 
kuopai ir jos nariams už ]>erei- 
tų metų didelę paramą.

Ačiū kriaučių lokalui 269-m, 
Politiškam 15 Wardos Lietu
vių Kliubui, taipgi ačiū p. S. 
Zinkui už atvežimą į Granvillę.

*• Petras Stankaitis.

Pastabelės
SLA. 36 kuopa leidžia spie

čių, bet raudonąsias bites yra 
sunku savaryti į naują avilu- 
ką. Ale Vitaitis mano, kad bus 
galima jas susemti, tik reikia 
vandeniu apkrapyti. Tuomet 
jos negalės gilti. 

♦ ♦ *
Ak tu, Dieve, Dieve mano, 

kaip komunistams sunku skir
tis su SLA.,36 kuopa. Tur būt 
jie bijo, kad jiems neduotų di
delį numerį. Mat buvo pripra* 
tę prie mažo numerio, kuris 
susidėjo tik iš dviejų skaitli
nių. O dabar, jei gautų iš tri
jų, na, tai vėl butų galvosūkio 
ir jiems atrodytų “astronomiš
ka” skaitlinė. 

♦ ♦ ♦
Lietuviški fašistai prakišo 

sandariečių seime. Kaip jus 
sau norit: vis tiek jie neseka 
savo tėvo Smetonos pėdomis. 
Jeigu esate geri smetonlaižiai, 
tai reikėjo su ginklais užka
riauti seimą, ir būtumėt tapę 
diktatoriais. Well, trūksta zui
kiui drąsos, daugiau nieko. 

♦ ♦ *
Ne tik jauni varinėja naujas 

madas, bet ir seni ne kitaip da
ro. štai senis Sirvydas, įsitry- 
nęs po visokias partijas, dabar 
įsikabino į naujausią, fašistinę.

— Pustapėdis.

NAUJIENOS DUODA DYKAI PRENUMERATĄ

Labai Puiki Vieta Del Vasarnamių

--- ----
Tiktai kelios minutos ėji

mo iki puikaus golfo lauko, 
o žolė toje lankoje yra kaip 
puikiausias žalias velvetinis 
karpetas. Jums patiks‘čio
nai golfo lošimas kaip dar 

,niekuomet pirmiau. Jus ne
norėsit apleisti tos vietos 

kuomet užbaigsit lošimų.

Tai yra puikus vasarna

miams lotai, gražiausioje 

Vietoje ant rytinio Kranto 

Michigan ežero, gali būti 

jūsų, nes Naujienos padarė 

tai. galimu įsigyti. Mes 

taipgi duodame dabarti

niams Naujienų skaityto

jams Naujienas dar 6 

mėnesiams jei kuris pirks 

bent vienų lotų nurodytoj 

vietoj. Atsiminkite, kad pi

gios kainos tų lotų yra to

dėl, kad NAUJIENOS ati

duoda juos be jokio uždar

NAUJIENOS
t

Pasiūlo gerus vasarnamiams lotus
l

Litva Manor
PRIE MICHIGAN EŽERO

$125
$25 įmokėti ir po $5 j mėnesį

Nedaugiau kaip 5 lotai vienam pirkėjui.

bio sau. Kiti lotai kurie yra 
i 

pardavinėjami kaiminystei 
kur NAUJIENOS pasiūlo, 
kitų lotai yra brangesni nuo 
2 iki 6 sykių, čia nusipirkę 
lotus ir pasistatę namus 
žmonės turės didelio sma
gumo ir patogumo, — jų 
vaikai galės žaisti tyrame 

i 
ore ir toli nuo miesto durnų, 
triukšmo ir automobilių su
sigrūdimų. Beto dar tuos lo
tus vėliau savininkai galės 
parduoti už daug brangesnę 
kainų. ,

Tennis, taipgi. Čia vi
sai netoli randasi vieta 
dėl lošimo tennis. Taip
gi maudynės, žuvavim.'.s, 
faktiškai visas lauko 
sportas kuriuos kiekvie
nas musų mėgsta. Atva
žiuokite j Litva Manor ir 
džiaugkites gyvenimu.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.
Chicago, III.
Litva Manor Prenumeratos Dept.

Be jokios atsakomybės pirkime lotų, malonėkite 
man prisiųsti pilųas infornĮgcijas apie Litva Manor 
Pasiūlymų.
Vardas .........................................................................

Adresas ............................ .............................................

Telefonas ....................................................... .........
.................. ----- -------- *
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PIKNIKŲ PIKNIKAS

NAUJIENŲ PAVASARINIS

Įžanga Asmeniui 50cPradžia 10 vai. ryto

lame
ražus

CHERNAUSKO DARŽE
Justice ParK, Illinois

Į šį Pikniką Suplauks iš Visos Amerikos Kampelių Milžiniškos Minios Lietuvių 
Piknike Svečiai Turės Progos Pasimatyti su 
is Pažįstamais; apart to dar bus: Įvairus, Turi

Lietuviški, Sveiki ir Skanus Valgiai, Geriausios Rųšies Gėrimai; Pasiliks 
minimui bus šauni K. Pociaus Muzika 
Visi esat širdingai kviečiami atsilankyti



Antradienis

Tarp Chicagos 
Lietuvių

|l8-tos gatvės apielinkės
Automobilius užmušė lietuvių 

vaikų.

North Šitie

Nedalioj. birželio 12 d., Ma- 
sonic Temple svetainėj, 1547 
N. Leavitt st., Chicagos Lietu
vių Draugijos Savitarpinės Pa
šalpos atsibuvo susirinkimas, 
šis susirinkimas buvo regulia- 
ris ir sykiu nepaprastas, nes 
buvo šaukiamas |>er atvirutes, 
kad priėmus konstitucijos pa
taisas, kurias komisija paga
mino.

Nors draugijos konstitucija 
buvp ganėtinai gera, bet kad 
jos pritruko ir buvo reikalas 
spausdinti daugiau, tai neku- 
rie trukumai ir buvo patobu
linti. Dabar gi, pagal naujai 
pataisytų konstitucijų, narys* 
išsirgęs metus, nebus išbrau
kiamas iš draugijos, kaip kad 
daroma kitose draugijose. Kon
stitucija bus taipgi atspausdin
ta ir anglų kalboje. Taigi Chi
cagos Lietuvių Draugija S. P. 
pralenkė kitas draugijas ne tik 
skaičiumi narių, bet ir tobula ! 
tvarka. j

Ligonių šiame susirinkime 
buvo tiktai vienas. Kiekvienų 
ligonį gauna draugijos dakta
ras apižurėti vieną sykį vel
tui. Taipgi kiekvienas draugi
jos narys, jausdamas kokį ne
smagumų arba norėdamas per
sitikrinti apie savo sveikatų, 
gali eiti egzaminuotis j>as 
draugijos daktarą veltui vienų 
sykį į metus. Draugijos dak
taras yra Dr. A. Montvidas. 
kuris nuoširdžiai duoda pata
rimus.

šiame susirinkime buvo skai
tytas laiškas nuo 
bendrovės, kuriame 
ma draugiją
nika birželio 26 d. Nutarta da
lyvauti.

Komitetas 
pranešė, kad draugijos piknikas
bus liepos 31 d., Černausko 
darže prie Tautiškų kapinių. 
Taipgi draugija nutarė pradėti 
vajų, kad gavus iki penkioli
kos šimtų naujų narių.

Dabar draugijos turtas sie
kia $15,380.20.

Sekmadicnyj, birželio 19-tų 
|dienų, apie 7-tų vai. vakare au- 
Itomobilius užvažiavo ant Bro- 
Inio Grakausko, 7 m. amžiaus 
I berniuko, 730 W. 17th St. Ne- 
I laimė atsitiko 18-toj g'atvėj, 
I tarp Peoria ir Newl>erry av«-. 
I Nugabentas ligoninėn mirė se- 
I karnų rytų kaip 1:40 vai., išgy- 
I /enęs po tai kai buvo sužeis- 

as, dar 10 valandų.
įvykis atsitiko taip: a.a. Bro

lis, jo vyresnis brolis ir kitas 
I įerniukas važiavo 18-tos gat
vės karu. Pirm sustosiant gat- 
vTkariui, Bronio brolis ir kitas 

Į')črniukas iššoko iš gatvekario. 
(Paskui juos šoko ir Bronis. Ir 
kaip tik jis iššoko, Yellotv Tą
si Cab užvažiavo ant jo.

b'eliksas Mažeika, turįs bu- 
lernę 825 \V. 18th St., pama- 
ė kas atsitiko, ėmė rėkti ir 
noti rankomis, kad automobi
lius sustotų. Automobilius su
stojo. Iš po jo ištraukė nelai
mingų vaikų. Tuo pačiu auto
mobiliu vaikas nugabentas pas 
laktarų. Pastarasis pašaukė 
javieto ligoninės ambulansų, 
kuris nuvežė sužeistųjį vaikų į 
lavieto ligoninę.

Daktarams apžiurėjus pasi- 
•odė, kad vaiko ausis nukirs- 
*os, sulaužytas galvos kaulas 
ies smilkiniu ir taipgi perlauž
us šonkaulis. Kaip 4:40 vai. 
rirmadienib ryte Bronis persi
skyrė su šiuo pasauliu. Ligoni
nėj vaikutis pažino dar tėvus, 
airie visą naktį išbuvo šalę 

i o.

NAUJIENOS, Cfflcajro, m

Roseland

Lietuvoje, 
Paliepių 

nuliu- 
Pra-

MORTA LENDRAITIENĖ 
po tėvais Stanaičiuke

VIRŠUI ASHLAND STATE 
BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedč- 
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet**

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

Vakar “Naujienoms” buvo 
pranešta iš Boselando, kad šios 
kolonijos lietuvių parapijos kle
bonas, kunigas Lapelis, nebe- 
grjšiųs į Koselandų kunigauti. 
Informuotos “Naujienos” bu
vo taipgi, kad kunigas Lapelis 
visai nebeketinųs būti kunigu. 
Ar atsisakys kunigas Lapelis

Šiuo klausimu buvo kreip
tasi į kunigų Paškauską, kuris 
dabar eina kalbainoj parapijoj 
klebono pareigas. Kunigas Paš- 
kauskas pareiškę, kad veikiau-

selandų; kad jis gavęs leidimą 
važiuoti Lietuvon. Gi kai dėl 
kalbų, buk kunigas lapelis ma
nus mesti kunigavimą, tai to
kia žinia esanti tik paskalas, 
neturįs pamato.

Jis, kunigas Paškauskas, ei
nąs klebono pareigas laikinai. 
Nuolatinis klebonas nepūsk ir-

VINCENTAS
Wiliiam Jacobs

Mirė Birželio-June 19 d., 3:20 
dieną, 1927 m., likosi automo
biliams užmuštas vos sulaukęs 
18 amžiaus. Velionis gimė 
Lietuvoj, Viekšnių miestelyj, 
Mažeikių apskr. Mažas atveš- 
tas užaugo Chicagoj.

STANISLAVA PAGOJITĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 19 dieną, 3 valandą po 
pietų, 1927 m., suladkus apie 
13% metų amžiaus, gimus Lie
tuvoje, Telšių apskr., Gaduna
vo parapijos, Petraičių kaimo. 
Išgyveno Amerikoj 7 melus, pa
liko dideliame nuliūdima tėve
lius, Francišku ir Petronėlę Pa
gojus, 2 broliu Aleksandrą ir 
Julijona ir seserj Fredą. Kū
nas pašarvotas, randasi 5306 
Uhion Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, bir
želio 22 dieną, 9:30 vai. iš ryto 
iš namų j Nativity Church on 
37th ir Union Avė., kurioje ift- 
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš t(*n bus^nuly- 
dėtas j Moly Sepulchre kapines.

Visi A. A. Stanislavos Pago- 
jutės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Tėvas, Motinu, Broliai ir Sesuo

Laidotuvėse patarnauja gra
belius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

.JONAS KŪGIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Birželio 1.8 dieną, 4 valandą po 
pietų, 1927 m., sulaukęs 46 me
tų amžiaus , gimęs 
Kėdainių apsrkičio, 
kaimo, paliko dideliame 
dime gimines ir draugus, 
gyveno Amerikoje 16 metų, pri
klausė prie draugijų, Lietuvių 
Politikos ir Pašelpinio Kliubo ir 
I.iotuvos Lnisv3n Kliubo. Kū
nas pašarvotas, randasi 8516 S. 
Parnell Avė., pas FranciSką 
Motuzienę.

Laidotuvės įvyks Utarninke, 
Birželio 21 dieną, 9:30 vai. iš 
ryto iš namų j Tautiškas ka
pines,

Visi A. A. Jono Kūgio gimi
nes, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame, 
Giminės ir Draugais

Laidotuvėse patarnauja gra
belius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

GYDO
Kraujo* odos* chroniškas 

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOMFTRISTAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 So. Ashland Avc,
Boalcvard 75E!?

PETRAS ANDRULAJT1SJUSTINAS ČIBIRAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Birželio 18 dieną, 10 valandą 
naktį, 1927 m. sulaukės 61 me
tų amžiaus, gimęs Vilniaus ve
dybos, Švenčionių apskričio, 
Daugėliškiu parapijos, .Šimoniš
kių viensiedžio, paliko didelia
me nubudime du švogeriu, Vitą 
ir Kazimierą Matkevičius, du 
anukus: Juozapą ir Mateušą Či
birai ir*giminės. Lietuvoj mo
terį Veroniką ir dukterį Teklę. 
Kūnas pašarvotas, randasi 4605 
So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks Utmninko, 
Birželio 21 dieną, 8 vai. ryto iš 
Eudeikio koplyčios į šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamaldos 
už vėlionio sielų, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. J. Čibiro gimines, 
draugai, ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nubudę liekame,
švogerlai, Anūkai ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Birželio 18 dieną, 5:50 valandą 
l yto, 1927 m., sulaukęs 23 metų 
amžiaus, gimęs Chicagoj, paliko 
dideliame nubudime motiną,, 
brolius, sesris, gimines ir drau
gus. Kūnas pašarvotas, randa
si 1633 So. Canal St.

Laidotuvės įvyks Utaininkc, 
Birželio 21 dieną, 8:30 vai. ryte 
iš namų j Apveizdos Dievo pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Petro Andriulaičio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Motina, 
Giminės

Laidotuvėse 
borius Butkus

LACHAVICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 
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

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 19 dienų, 8:40 valandą 
vakare, 1927 m., sulaukus 32 
metų amžiaus, gimus Salantu
ose, Kretingos ap., paliko dide 
liame nubudime vyrą Joną, sū
nų Joną seserį Marcelę, gimines 
ir pažįstamus. Kūnas pašar
votas, randasi 1641 S. Jefferson 
Street.

Laidotuvės įvyks seredoj bir
želio 22 dieną, 2 vai. po pietų iš 
namų į Tautiškas kupinąs.

Visi A. A. Mortos Ixmdraitie- 
nčs giminės, drimbai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik- 

' ti jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Vyras, Sūnūs, Gimines 
ir Pažįstami.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Butkus and Co., Telefo
nus Canal 3161.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON i

LIUDVIKAS RUTKAUSKAS

Laiškai Naujiem; Ofise

Nepavyko

pa-

BILLY’SUNCLE

Marijonu Kudulienė,
1942 Canal port Avc.

Liekame nuliūdę, 
Tėvai, Brolis, Sesuo 
ir Giminė*.

pikniko rengimo

Broliai, Seserys, 
ir Draugai.
patarnauja gra- 
& Co.

Garsinkitės Naujienose

«

užkviečia-
Naujienų” pik-

Andai viena Northsidės 
vyzdii^ga šeimininkė sumanė 
važiuoti į svečius pas savo ge
rus pažįstamus ant farmų. Taip 
sumanė, taip ir padarė. Prisi
kepė skanių pi ragų ir išvažia
vo. Nuvažiavę visi liuksmi bu
vo. šeimininkė arba farmerka 
linksma buvo sulaukusi svečių 
su pyragais. O svečiai linksmi 
buvo pasivalgę “spring čiki- 
nų”. Na, ir rodos viskas gerai 
buvo. 'Tiktai staiga ir netikė
tai naktį apie pusę dvyliktos 
tarp šeimininkės ir darbininko 
nutruko diplomatiški santikiai 
ir prasidėjo baisus karas. Sve
čiai, pabūgę karo, palikę čeve- 
rykus irpančiakas, smuko nak
čia namo kiek tiktai fordukas 
ratus galėjo sukti. —X. .

veizdos
’cyklų.
seseri.

Dicvo parapijos mo- 
Paliko du broliu ir dvi 

Bronis buvo jauniau- 
;ias suims šeimynoj.

Laidotuvėmis rūpinasi gra- 
borius Butkus, 710 W. IBth St. 
A.a. Bronis pašarvotas jo tėvo 
namuose, 730 W. 17th St. Lai
dotuvės jvy 
birželio 21 <1
namų kaip 9 vai. 
dos bus Apveizdos Dievo baž 
nyčioj. Nabašninką laido: 
šv. Kazimiero kapines.

Paliko dideliame nubudime 
tėvus Kostantą ir Oną Juoku- 
bauskus, brolj Kostantą, seserj 
Oną Jurgelienę, švogerį ir gi
mines.

Laidotuvės atsibus birėelio 23 
iš namų 3443 S. Morgan St., 9 
vai. ryto į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, iš tenais j šv. Kazi
miero kapines.

Visus gimines, susiedus kvie
čiame dalyvauti laidotuvėse mu
sų mylimo sunaus. Ilsėkis sū
nelį šaltoj žemelėj. Be laiko 
tave atskyrė nuo musų.

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

penktadienyj, 
iš p. Grakausko 

Pamal-

Arlanskiui J.
Dambrauskaitė A.
Greitjurgis V.
Josulienas A. 
Kaminskienė M. 
Kershulis J.

Kasiulis J.
Kreira J.
Kavalauskis M.
Kersulis J.
Lipauskienė A. 
Machakis Wni. 
Norkus K- (2) 
Skukowsk i A.
THeikis M.

VVaiksnar S.
Žukas S.

Mokytojas:—Oras, šviesa ir 
vanduo vyriausi daiktai, žmo
gaus sveikatai reikalingi. Gal 
jus dar kitus žinoti?

Mokinys: Duona, sviestas, 
suris, ponas mokytojau.

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

GRABORIUS 
patarnavimas 

ir kokia- 
visuomet 

ir 
kad 
už-

Musų 
laidotuvėse 
nie reikale, 
esti sanžiningas 
nebrangus, todėl 
neturime išlaidų 
laikymu skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki- 
tų Patarnavi- 

V mas.
J, F. Eudeikis Komp.

PAGRABŲ VEDĖJAI 
Didysis Ofisas:

4605-07 S. Hermitage Av. 
Tel. Yards 1741 ir 4010 

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue, 

Tel. lAifayette 0727 
SKYRIUS

• 1410 Sb. 49 Ct., Cicero 
Tel. Cicero 3794 ir 8094 

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

BRONIS GRAKAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 19 dieną: 7 valandą va
kare, 1927 m., plaukęs 8 me
tų amžiaus, gimę* Chicagoj, 111., 
paliko dideliame nubudime mo
tiną Elena, tėvą Petrą, seseris 
Mortą ir Zofiją ir brolius Tony 
ir Alfonsą, dėdes Vladą Gra
kauską ir Juozapą Grakauską ir 
tetules Apaliją Barkauskienę ir 
Oną Užundienę, senelį Adomai
tį ir bobutę Adomaitienę, o Lie
tuvoj tetelę Teklę Grakauskie-» 
nę. Kūnas- pašarvotas, randasi 
730 W. 17th St. '

Laidotuves jvyks penktadie- 
nyj', birželio 24 dieną, 9 vai. 
ryto iš namų j Dievo Apveizdos 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Bronio Grakausko 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kvieeiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Tėvai, Seserys, Broliai 
ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Adolpas Butkus.

Garsinkitės Naujienose

JUOZAPAS ŠVAŽAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu nedalioj birželio 19 d., 4 vai. po piet, 

1927 m., sulaukęs 43 m. amžiaus; gimęs Lietuvoj, Viekšnių parapijoj, 
Padvjirių kaimo, Mažeikių apskr., paliko dideliame nubudime dvi se
seris Oną švažaltę ir Rozaliją Mileškienę, švogerį Ignacą Milešką ir 
du broliu Leoną ir Kazimierą ir brolienę Elzbietą Švažienę, o Lietuvoj 
seserj Pranciškoną Jasutienę, tris brolius, Ignacą, Jurgį ir Antaną ir 
švogerį Juozapą Ja.subs. Kūnas pašarvotas, randasi I. J. Zolp Koply
čioj, 1646 West 46th St.

Laidotuvės įvyks ketverge, birželio 23 d., 1927, 8 vai. ryto iš na
mų į šv. Kryžiaus arapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas j šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Juozapo Švažo giminės, draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą. Niuludę lekame, . >

SESERYS, BROLIAI IR GIMINĖS.
Laidotuvėse patarnauja graborius' L J. Zolp, Tel. Blvd. 5203

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 19 dieną, 4:45 po pietų, 
1927 m., sulaukęs 43 metų am
žiaus. Gimęs Visgirdų kaime, 
Kražių parapijoj, Kauno rėdy- 
boj Amerikoj išgyveno 24 me
tus, paliko dideliame nubudime
2 brolius, Joną ir Kastantą ir 2 
seseris, Kazimierą ir Jedvigą ir
3 puseseres Amerikoj, o Lietu
voje 2 seseris. Kanas pašar
votas randasi pas brolj po nu
meriu 15327 Myrthe Avė., Har- 
vey, III.

Laidotuvės įvyks seredoj, bir
želio 22 dieną, 9:30 vai. iš ryto 
Į airišių katalikų bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas j šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Liudviko Rutkaus
ko giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Broliai, Seseys ir Puseserės.

DVIEJŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

/
Paminėjimui 2 metų sukaktu

vių mirties mano vyra
KAZIMIERO KUDULIO 

mirusio birželio 23 dieną, 1925 i
metuose ir palaidotas Tautiško
se kapinėse.

Aš, moteris ir vaikučiai ne
galėdami užmiršti savo mylimo 
vyro ir tėvo, meldžiam ir kitų 
jį gerai pažįstančių paminėti 
ir pratarti: tegul jam bus leng
va ši žemelė.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių .

Kun. Paškausko vieton, VVest 
Pullmano parapijc s klebonu 
tapo paskirtas kur. Vaitekai- 
tis. — Reporteris

Naujisny Piknikas

4 Peoples Stock Yards 
Bank

(I7th St. ir Ashland Av.)

Roseland KONTESTAI

Kun. P. Lapelis daugiau 
gryš i Roselandą.

nebe-

laiko
para-

Daugiau kaip mėnuo 
atgal vietos Visų šventų 
piją apleido klebonas kun. P. 
Lapelis. Pasiėmė jis algą iki 
paskutinės savo buvimo dienos, 
atidavė parapijos komitetui vi
sus dokumentus ir išvažiavo

įvai-

lankyti savo gimines. Sugryš- 
ti jis turėjo ųž savaitės, kitos. 
Bet praėjo paskirtas sugryži- 
mui laikas, o parapijonys nie
ko apie kun. Lapelį nežinojo; 
dingo kaip į vandenį. Parapi
jonys pradėjo spėti, kad kun. 
Hipelis daugiau nebegryš, nes 
kam jis butų pasiėmęs algą už 
pusę menesio ir sugrąžinęs vi
sus pas jį esančius dokumen
tus, jei jis važiavo tik ke
lioms dienoms pasiviešėti? Te- 
čiaus jo pavaduotojai, \Vest 
Pullmano klebonas kun. Paš- 
kauskas ir senelis kun. Siauru- 
saitis vis parapijonus ramino 
kad tuoj sugryš. 
leidžiami paskalai,

Pereitą sykį buvo pranešta, 
kad “Naujienų” piknike įvyks 
lenktynės — visokios visokiau
sios lenktynės.

Dabar tenka pažymėti, 
šiame piknike bus taipjau 
rių kontestų.

Dainų kontestas — dzūkų i; 
žemaičių; kontestas solistų, du
etų, kvartetų, si x tetų, a k tetų 
ir kitokių “etų”.

Šokių kontestai. 
vau t i visu pirma 
paskui senberniai 
tariant, paaugusios
gyvanašliai ir gyvanašlės; to- 
liaus ženočiai ir jų gražiosios 
“pusės”; pagalios šokių kentės 
te galės daly 
nesni žmonės, 
kia daug maž 
metų.

Kai šokių

Gulės daly- 
jaunimas, 

ir, švelniai 
merginos;

Tu r būt kiekvienas yra pas
tebėjęs tokį faktą: sutinki žmo
gų, kurį matai pirmų kartų sa
vo gyvenime, pasisveikini, ir 
neprabėga viena minutė laiko, 
o jau jauti lyg tą žmogų bū
tumei pažinęs daugelį metų, lyg 
jis butų vienas artimiausių 
draugų arba pažįstamų; iš ki
tos puses, yra žmonių, kuriuos 
matai dažnai, su kuriais turi 
reikalus nuolat, ir vienok jie 
pasilieka svetimi, tolimi.

Kas pasakyta aukščiau apie 
pavienius asmenis, tą galima 
pasakyti apie įstaigas, ypač a- 
nie biznio įstaigas. Įeini žmo
gus. vienon įstaigon ir pasijun
ti tartum ne vieton patekęs: | 
viskas tyku,

Mes turime

vau t i ir kiek 
kurių amžius 
nuo 70 iki

se- 
sie- 
100

Į CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Help Wanted—Male-Female

Darbininkų Reikia 

ninej, kad jam buvusi daryta 
o|x‘racija.

Žinia apie tai pasiekė laik
raščius ir pereitą šeštadienį 
apie kun. Hipelio išvažiavimą, 
jo misterišką negrįžimą ir ne
va ligą buvo pranešta “Nau- 

• jiunese.” Naujienoms viešai 
apie tai prabylus, tylėjo ar 
šiaip kokiais budais bovyti pa
rapijoms nebegalima buvo 
pereitą sekmadienį 
mano kun. Jurgis 
per pamoksią Visų 
) yčioj pasakė, kad
lis ištikrųjų daugiau i Roselan- 
dą nebegrįš. Esą kun. Lapelis

Financial 
______ Fininsal-Paakolda_______ _ 

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičią, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

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

Phone Central 6260

Real Estate For Sale 
Nr.mai-žemė pardavimin

PRADfiK ŠIANDIENPAIEŠKAU vyrų nr merginų, 
apsipažinusių gerai su Chicaga ir 
vartojančių keletą kalbų. Uždarbis 
gali būt 5 iki 10 dolerių dirbant va
karais. Smulkmenas sužinosite kas
dien.

P. CONRAI) STUDIJOJ 
3130 S. Halsted St.

Misccllaneous

kių žmonių, kuriems sunku y- 
ra kalbėti angliškai, tai ve aš 
suprantu ir galiu kalbėti jų 
gimtine kalba. Nereikia ver
tėjų: vyras arba moteris išaiš
kina reikalą savo gimtąja kal
ba, kuri jam yra labiausia pri
prasta.

Be to, mes tik lietuvių pato
gumui samdome keturis lietu
vius darbininkus.
’ahai, labai daug lietuvių kli- 
jentų, kurie j mus kreipiasi į- 
vairiausiais reikalais. Meš pri
imame depozitus, siunčiame pi
nigus Lietuvon, kur Kaune tu
rime musų pačių bankinį susi- 

I siekimą. Parduodame laiva
kortes? apdraiidžiame turtą nuo 
gaisrų, skoliname pinigus, pa
tarnaujame pirkime ir parda
vime savasties, duodame pata
rimus piniginiuose klausimuo
se.

—Žiūrint į žmonių judėjimą 
tamstų banke, išrodo, kad tu
rite daug klijentų?

Pereikiva banką. Aš 
lysių kai ką.

Kiek tamstų bankas 
lo darbininkų?

Virš šimto. Reiškia,
bankas varo platų biznį.1 štai 
daine kambaryj randasi padė
tų pinigų ir šiaip brangmenų 
skrynutės: dvylika tūkstančių

Help Wanted—Female 
________Darbininkių Reikia______

REIKIA pirmos rųšies moterų 
popierų sortotuojų. Gera alga. 2113 
S. Loomis st.

Help Wanted—Malė 
Darbininku Reikia

REIKALINGAI, vyras dirbti ant 
farmų, mokantis karves milžti ir su 
arkliais. J. Paulauskis, 3211 S. Lime 
Street. ’

South Side pigus lotai 36 y 123 yra 
geriausius investavimus. Atmink, 
kad j žemę įdėti pinigai uuga. Di
delis pasirinkimas biznio ir ęezi- 
dencijų lotų. Išlvgos.

Z. S. MICKEVIČE <S CO.
2505 W. 63rd St., Chicago, III.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8700

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias ii lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. {vedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (not Ine.) 
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7452

NAUJI 5 rm. muro bung. garo 
kieto medžio trinias, prie 65 

$1500 ir $1000 cash, 3700 W.

2 
šil. 
St.
65 St. Pros. 3966.REIKIA vieno vyro prie leng- 

vių tavorų dastatinėjimo po 
pietų. Turi mokėti važiuoti su 
Eord troku. Atsišaukit nuo 2 
iki 4 po pietų.

6540 S. Ashland avė.

paro-

sam-

musų

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

7215 Lincoln avė. Malevojam ir popieruojam. Užlaikom
------------------------------------------------- malevą, popierą, stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
Phone Yards 7282

J. ? RAMANCIONIS

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.kontestas pasi

baigs eis žaidimo kontestas: 
Bus kontestas 

no, kad jie gali 
pajų suvalgyti.

Bus kontestas
• Įsiima bonką pieno 

Kartu buvo, juogreičiausia.
Na. ir pipkorių niekas 

įnirš: pipkorių kontestas 
taipgi.

Rasi įdomiausias visų 
lestų bus kontestas tų, 
apsiima j negreičiausia 
iš puodo išpusti.

Pavojingas kontestas bus 
toks: kas nuneš pilną c<zę 
kiaušinių užsidėjęs ant galvos 
iki tani tikros vietos (supran 
tama nesudaužytų).

Bus kontestas bėgėjų, užsiū
tų maiše.

Bus dar vienas kontestas, tai 
kuri visų merginų 
į “Naujienų” pikniką, taps 
pažinta gražiausia.

tų, kurie ma- 
juogreičiausia

tų, kurie ap 
iščiulpti,

neuž- 
įvyks

kori
ku rie 

miltus

REIKALINGAS ' «enps žmogus 
prie hotelio dirbti. Visas pragyve-. 
nimas ir mokestis. Kreipkitės į 
Gadeiko, 1606 S. Halsted st.

demokratiš- 
andai Be
yra Peoples 
Bank.

ir
West Pull- 
Paškauskas 

šventų Laž- 
kun. Hipe

atvykusių 
pri-

Užvažiavome ant antro auk
što. Čia Real Estate ir kito
kie banko skyriai. Visi darbi
ninkai dirba, užimti.

Užvažiavome ant trečio auk
što. čia tikra spaustuvė, čia 
spausdinama visokie dokumen
tai, čia paruošiama visokios 
knygos, blankos etc., reikalin
gos banko darbui.

Stock Yards Peoples State 
Bank yra ne vieno, ne poros 
milionų dolerių banka. Jo tur
tas siekia netoli dvidešimties 
milionų dolerių, tat ir dirba ja
me tiek darbininkų ir yra ja
me visuomet minia žmonių, tu- 
dnčiu įeikalų su banku.

—Reporteris.

Furnished Rooms
REI KALINGAS /cambarys vie

nam, garu šildomas ir kiti pnran- 
kuinai, 
Naujienos, 
955.

Brighton Park apielinkėj.
1'739 S. Halsted st. Box

For Rcnt
ŠTORAS ant rcndos, geroje 

tinkamas
sernės arba
Renda pigi

CHAS.Z 
4454 S. Wcstern

ZEKAS &

dėl gro- 
gėrimų.

CO. 
avė.

YRA 7 nauji ofisai. rendon dak
tarams, dentistams, advokatams ir 
kitiems profesionalams; didelis pa- 
laukimui kambarys, vėliausios ma
dos, garu apšildomas. 1121 Mil- 
waukee avė. Humboldt 0458.

NEREIKIA cash. Jei jus turite j 
išmokėtą lotą, mes pastatysime 5 
arba 6 kambarių modernišką bun- 
i{alow, be dadėjimo cash, lengvo
mis išlygomis, sampeliai 12 rųšių 
dėl apžiūrėjimo gatavi. Telefonuo- 
kit dėl susitarimo Hemlock 4701.

DID2IAUSIS BARGENAS 
MIESTE’

5 kambarių coltage, pečiumi šil
doma, graži vana, porčiai, naujai 
malevotu ir dekoruota, tik

2716 W. 38 SI.
Kenvvood 9800

Jacoby

$3850.

Tel. Wentworth 6292 
“Užganėdinantis Apšildymas” 

SOUTH TOWN HEATING 
M. J. SCHULTZ, 

Kontraktorius 
Suteikiamas apskaitliavimas už Va- 
cųum, Garu ir Vandeniu Apšildymą. 
Ivedam j nesnus ir naujus namus. 

6810 So. Morgan St.

PIGUS namas ant Bridgeporto, 
843 \V. 33 PI., 2 fl., 4—6 ruimai, 
karštu vandeniu Šildomas.

GENERALIS kontraktorius ir bu- 
lavotoja.s. Garažai, mediniai, mu- 
iniai ir stocco porčiai, viškai, fia

lai ir pertaisymas. Cementinis dar- 
bas visokios rųšies, 24 mėnesiai dėl 
:šinokėjinio. Mes duodam planus ir

Kaina finansuojam namus 15 metų dėl iš- 
$7,500 ir 2 Įtarų garažas. Savinin- nokėjimo. 20 metų patyrimo. T. C. 
kas .gyvena ant antro floro. Arba CHARLES, 2483 Archer avė. Tel. 
pašaukit: Calumet 1012.

Boulevard 5066. ------ -....................    —
Calumet 1012.

PRANEŠIMAS

apsl-

kui į Europą ir lik nuo laivo 
telegrafavęs vyskupui, kad jis 
daugiau nebegalys eiti 
Įlindo RloLx>no j >ii i ?_•. ti. X 

pas leidęs kun. Lapeliui
gyventi Europoje, o jį, kun. 
Paškauską laikinai paskiręs ei
ti Visų Šventų parapijos kle
bono pareigas. Jis eisiąs tas pa
reigas kol jį laikysiąs vysku
pas. Kun. Paškausko be to pa
sižadėjo kitą sekmadienį pla
čiau pranešti. Kun. Paškauskas 
jau apsigyveno buv. kun. lape
lio klebonijoje ir vakar pašauk
tas telefonu 
jis tikrai yra 
Hipelio vieton. Bet jis sakosi, 
kad tas pa sk i rimas yra tik
laikinas, iki vyskupas paskir
siąs kitą kleboną. Bet kun.l 
Paškauskas paneigia tuos gXn-

šiandie, birželio 22-mą, 
LSS. 4-tos kuopos 
susirinkimas. 'V ieta  

mond Chapel svetainėje. Susi
rinkimo pradžia 8 vai. vakaro. 
Visi bukite pažymėtu laiku.

— Valdyba.
Socialdemokratų Rėmėjų Fon

do Susirinkimas

įvyks 
mėnesinis

Socialdemokratų Rėmėjų 
Fondo kuopos susirinkimas 
įvyks ketvirtadieny  j, birželio 
23 d., “Naujienų” trobesy, 
1739 So. Halsted St., Nepamir-patvirtino, kad

paskirtas kun. šhite šio susirinkimo. — Sekr.

AFIDAVITAS

Algired Laban, gyvenąs šiuo 
laiku 10901 S. Michigan avė., 

dus, kad kun. lapelis atsisakęs prisiekęs> liudįja ir 3ako> kad
nuo kunigystės. Esą tai netie
sa, nes jam dvasiška vyriausy
bė tik leido apsigyventi Lietu
voje ir jis vyksta ar 
ko tik su dvas. vyriausybės 
žinia ir leidimu.

Tečiau kun. Paškausko pa
skelbimas bažnyčioje, kad kun. 
Lapelis ir toliau eisiąs kunigo 
pareigas Europoj nė kiek neau
štai >dė 
visiška

gandų apie kun. lapelio 
pasitraukimą iš kuni- 
Gal tai buvo dar dį- 
akstinu visokiems spe-

gegužės 4-tą dienų, 1927, jis 
apsivedė su Ona Ericks ir kad 
laike šių vestuvių jis buvo le- 

i galio amžiaus; kad laike šių 
vestuvių jo motina, p-ia Pet
ronėlė Laban,’ 10834 Michigan 
avė., žinojo kur jis randasi ir 
kad šių vestuvių vakarą jis 
perspėjo savo, motiną, parneš- 
damas jai apie savo elgėsį ir 
taip pat apie tai, kur jis tuo 
laiku huvb, ir jis turi rimto 
pamato manyti iš aplinkybių, 
lietusių šį dalyką tuo laiku ir 
sulig informacijomis, pasieku-

dėsniu 
liejimams. Ir dabar parapijo
nys ūžia dėl netikėto kun. I^a- . ...... , . ¥. . ...
pelio pasitraukimo kaip bičiųfSIomis JI vęhau, kad^žinia, ti- 
avilys. Svarbiausia, kad pa- l,usi ‘Naujienose gegužės 5 
rapijonys nė nežino kui- ištik- 1927, buvo suteikta laik-

■ rųjų dabar yra kun. Lapelis. ra4čiui išspausdinti, idant dis- 
Visa tai sukelia labai Įdomių kvitavus jj.
kalbų, bet apie tai bus kitų Kad Si» afidavitas padarytas 
karty. tikslu, idant “Naujienos” at-

<O tuo taniu Visų šventų pa- Pareiškimus, padarytus
rupijoje organizuojasi labai apie JI laikraštyj, kadangi jie 
stipri opozicija prieš kun. Paš- huvo nepamatuoti ir neteisin- 
kauską. Jau yra susidariusi B1-
stipri grupė parapijonų prie- Pasirašo: Algired Ixiban; 
sintis kun. Paškausko paskiri- pasirašo J. M. Beverly, Notary 
mui Rosėlando klebonu. Gal dėl Public.
tos opozicijos kun. Paškauskas 
ir yra skelbiamas tik laikiniu 
klebonu, kad galima butų pa-; 
skirti kitą kleboną, jei kilių 
kun. Paškauskui tikrai smarki' 
opozicija.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kaina, naudokite 
Naujieinų kablegramų

šalta,” išdidų. 
Nori ženkti žinksnį ir bijai, 
kad nepataikysi. Bet pasitaiko, 
kad įeini įstaigon, darančion 
milionus dolerių apj^vartos kas 
metas, o vienok jautiesi lyg( 
botum namie. Patys darbinin
kai ir perdėtiniai išrodo tokie 
pat, kokius nuolat sutinki gat
vėj, susirinkimuose ir išvažia
vimuose. Jauti, taip sakyti, 
“demokratijos viešpatavimų” 
visoj įstaigoj.

Štai viena tokių 
kų įstaigų, kurioj 
norteriui teko būti, 
Stock Yards State

Reporteriui reikėjo matyti p. 
De Gerald, banko vice-preziden- 
his. Nurodyta jam p. De Ge
rald. Jis priėjo, ir neprabėgo 
oora minučių, kai jam rodėsi, 
kad pažįsta šios įstaigos, vice
prezidentą mažiausia dešimtį 
metų.

Ir koks paprastas tas p. De 
Gerald. Nei daimontų ant 
nirštų, ne pasiputimo, ir dagi 
siutas rodėsi ytin ilgą laiką 
neprašytas, — daug ilgesnį lai
ką, negu paties Reporterio.
Konfidencialiai pasakysiu, kad, ----
Reporteris pastebėjų net vieną r į/ ?
-kitą nežymų taškelį ant vice- I pi AQQ|EIEI1 AI1Q 
prezidento kamzolės, patekusį Į lllHVdlr KM MUU 
ten skubiai valgytų pietų lai-1 * 1 111 1 " 1
k u.

Toj valan<iei€j prieina du 
meksikiečiu. F-as De Gerald 
prabyla į juos gražia ispanų 
kalba. Kalbasi, aiškina jiems. 
Meksikiečiai patenkinti išeina.

—Tamsta vartoji gerą ispa- 
iu kalbą, — pastebi reporteris.

—Well, — atsako p. De Ge
rald, — aš ir lietuviškai kalbu. 
' - Ir bankierius atnaujina nu
brauktą kalbą gražiais lietu
viškais žodžiais ir sakinias.

Kall?a pakrypsta ape patį 
banką. Reporteris klausia:

—Kokia yra pamatinė tams
ių banko politika — saugumas?

—Ak, tai savaime supranta
ma. Bankas, kuris turi tiek 
turto, kiek mūsiškis, kurio tur
tas siekia tarp 16 ir 17 milio- 
■ių dolerių, turi būti saugus; 
kitaip sakant, žmonės žino, kad 
padėti čia jų pinigai nežus. 
Tai, manau, visiems aišku. \

—Tai ant ko tamstos, taip 
sakyti, varotės?

Mes stengiamės teikti žmo
nėms tinkamą patarnavimą. 
Musų bankas randasi darbinin
kų apgyventame distriktė. Di
džiuma musų klijentų yra dar
bininkai. Tiesa, yra čia pasi
turinčių žmonių. Mes turime 
"eikalus su turtingiausiomis pa
saulyj kompanijomis. Bet di
džiuma, kaip minėjau, musų 
klijentų yra darbininkai ir atei
viai darbininkai, štai musų 
banko pastangos ir yra kreipia
mos tam, kad patarnavimas tik
tų ateiviams darbininakms.

Musų bankas yra vienas se
niausių šioj apielinkėj. Jis au- 
?o kartu su apielinke. Kas šioj 
apielinkėj dirba ir gyvena? At
sakymas: lietuviai, čekai, len
kai, slavai, * vėlesniuoju laiku 

meksikiečiai. Tamsta gir- 
lejai mane kalbant ispaniškai; 
kaip jau minėjau, aš kalbu ir 
lietuviškai, vartoju ir kai ku
rias kitas kalbas. Kartais rei
kia lietuviui ar kurios kitos 

^tautos ateiviui pasitarti asme
niškai su manimi. Pasitaiko to-'

5 KAMBARIAI rendon, yra vana, 
elektra, gasas ir visi naujos ma
dos pagerinimai. 732 W. 22nd st.

......... ....... .......................................
PARDAVIMUI 2 flatų biznia

vus medinis namas labai pigiai. 
Savininkas, 732 W. 22nd st.

i

Announcements
Pranešimai

<as, ką, kur, kaip ir kada 

rengia, veikia ar kviečia

Roseland.— Draugijų Sąryšio iš
važiavimas neįvyks birželio 26 d. 
Washington Heights miške dėl tam 
tikrų priežasčių, kurios bus pra
neštos susirinkime. Dar keli Są
myšio išvažiavimai bus rengiami 
',ią vasarą- VVashington Heights 
miške. Todėl turėtų būtinai kiek
vienas atsilankyti ant jų ir pa
remti Aušros knygyną. —Komisija.

Personai 
Asmenų leiko

PAIEŠKAI! Albino Tamošiu- 
mano sesers stiliaus. Gy- 

apie Dietroit, Mielių Mel- 
pranešti šiuo adresu: 
Antanas Stanionis, 
Pieree avė., Chicago, III.

no, 
veno 
džiu

2043

PAIEŠKAU savo posūnių Kazi
miero ir Antano Krudžių, kurie 
pirmiau gyveno Chicagoj. Turiu 
svarbų reikalą. Jie patys ar juos 
pažįstanti praneškit man.

Fran’* >ir-n—
Himand,

ik Wallaee, 
Va. Post Office

IEŠKAU savo pusseserių Uršu
lės Rimkus, Jossie Makarauskas ir 
Stefanijos Eringaitės. Paelrth Kau
no rėdybos, Panevėžio apskr., Nau
miesčio valsčiaus, Gugtonių kaimo. 
Girdėjau, jog gyvena Baltimore, 
Md. Yra svarbus reikalas, • prašau 
jų arba kas apie jas žino pranešti. 
Busiu dėkingas. John Lubinas, 
5931 S. Albany avė., Chicago, III.

Help VVanted—Malft-Femaie
______  Darbininkų Reikia________

AMBITINGI VYRAI IR 
MERGINOS

Pasimatykit su manim, tuojau 
dėl didelio ir specialio biznio, 
kur galima užidirbti greitai pi
nigų. Jus galėsite uždirbti* nuo 
$50 iki $175 į savaitę ištikrųjų. 
Yra atdaros durys dėl kiekvieno 
vyro arba moteries kurie nori 
prisidėti prie geriausios ir di
džiausios išpardavinėjimo orga
nizacijos Chicagoje. Atsikmky- 
kit ir pasimatykit su manim.

A. BARTKUS.
7 W. Madison St.

MR. J.
Room 502

Musical Instruments
_______Muzikos

GROJIKLIS pianas, tip top 
išžiuros, už $110, pridedama 
daug volelių, benčius ir cabinet, 
$50 cash ir po $10 j mėnesį 

6512 So. Halsted Str.

PARDAVIMUI 6 kambarių bun- 
galow. Parduosiu arba mainysiu 
ant loto, grosernės, automobilio. 
5805 S. \Vnshtenaw avė.

BARGENAS
Ant loto 30 V125 prie Marųuette
>u<i. Kaina $1,475.A. N. MASULIS 

6641 So, Wcstern avė.
Republic 5550

STOGDENGYSTf?
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu
mo; pidžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.

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

Business Chances
_ - Pardayimui BlĮ?”1 _ _

PARDAVIMUI karčiame su na
mu arba be namo, netoli Chicagos 
rubežiaus, 12412 S. Halsted st.

GftoSERNR, delicattesen ir ken- 
džiu krautuvė. Parsiduoda nebran
giai. 4650 S. Saeramento avė.

TURIU du bizniu, vieną - noriu 
parduoti. ,

1) Pirmos klesos saliunas su ge
riausiais įtaisymais, ant biznio gat
vės.

2) Visa arba pusė
tvklos. Naujienos, 1739 S. Halsted 
Št. Box 954.

REIKALINGAS gabus biz
nierius, kas turi namą 2, 3 ar 
4 pagyvenimų, Marųuette Ma- 
ror arba Brighton Parke. Tu
rime didelę bučernę, geroj biz
nio vietoj, norime mainyti, ne
žiūrint kokie morgičiai, išlygos 
bus sutaikytos. 2505 W. 63 St. 
Tel. Hemlock 0800.

• Jobbers In
Plumbing ir namų šildymo reikmenų

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

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

barzdasku-

PARDAVIMUI pigiai delikatesA 
ir groserio krautuvė, renda $20 su 
gyvenimu. 718 W. 120 St.

PIRK IR DIRBK pinigus taip, 
kaip aš padariau. Po vUnai pusei 
soda fountain, ice cream ir ciga- 
retai, po antrai — grdserig, vai
siai ir mėsa dėl sandvičių. Važiuo
ju Lietuvon. Parduosiu nebrangiai.

1536 W. 14 St.
Canal 5998

. PARDAVIMUI garažas arba mai
nysiu j mažą namą arba morgi- 
čiiis arba priimsiu lotus j mainus 
kaipo dali imokėjimo. Del 
niy informacijų kreipkitės 

\Vm. Gritenas, 
3241 S. Halsted st.

Telephone Boulevard 5066

plates- 
pas:

Exchange—Mainai
MAINYT

Turime Roselande 4 kamba
rių mūrinį namą, 30X150 pė
dų lotą, norime pareiti j Brigh- 
ton Parką ar Marųuette Ma- 
nor. Namas turi būt 2 pagyve
nimų po 4, 5 ar 6 kam b. Nežiū
rint kokie morgičiai, sutiksim. 
2505 W. 63 St. Tel. Hemlock 
0800.

KĄ turite mainyti ant pie- 
karnės? Į tris dienas turiu iš
mainyti. Bučernė verta 2000 
dolerių. Ji randasi 4450 So. 
Kedzie avė. Matykit Jarusz, 
3252 S. Halsted St. Yards 4951.

Financial
Finansai-Paskoios

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontrastus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 

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

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bučer- 
niy, Delikatessen, 
Restau rantų, Ken- 
džių, Bekernių, Mu
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State Street.

Pilone Republic 6322
ANTON M. ZIEGLER

Generalis Budavotojas ir 
Kontraktorius

Paveldėjas senos ir atsakančios 
firmos

M. ZIEGLER & SON.
Visas darbas garantuojamas 

Biznyje jau 50 metų
• 1943 W. 51 StM » Chicago

WM. DAMBRAUSKAS
Lietuvių mufuotojas. Esu pasiren

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

817 West 34th St.
Tel. Boulevard 9836

Tiktai 3'/2% nuošimčių
1 Be Komiso......... :

Mes paskolinsime jums $100—$200 ir 
$800 dėl užsimokšjimo taksų, nuošim
čių už morgičius ar kitiems privati
niams reikalams. Pinigai paskolinami 
j 12 valandų.

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

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

---------- r---------------------------------
Mes perkame LIETUVIŲ, lenkų ir 

U. S. Liberty Bonus.
J. s. LOVVITZ, 

818 So. Dearborn St.

Phone ‘ Prospect 4320 
Prieš budavojimą pasitarki! su 

Stanley Kleehammer 
Generalis kontraktorius ir 

budavotojas 
5019 So. Western Avė. 

Chicago

Educational 
Mokyklos

MOTERYS ir vyrai, išmokit bar- 
i berystės. Mes mokinam dienomis ir 
vakarais. Atsišaukit arba tašykit:

International Barber College 
651—672 W. Madison St. 

arba 109 S. VVells St.

MES PERKAME IR PA- 
gaminame 
dvi dienas.

PETRZILEK BBOS.
1647 W. 47th Str.

antrus morgičius į nietikQS|
MOKINAME

Arinių kalbos, lietuvių kalbos, arit- 
/” , pilietybės, knygvedystės,

! stenografijos ir kitų mokslo šakų. 
, AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 

J. P. OLEKAS, Mokytojas
8106 S. Halsted St., Chicago, III.

a.


