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Siūlo Britu lordu buto reformą
Žydai tūkstančiais bėgą 

iš Palestinos
Nuverstas viešpats mano, kad 

Kinai neapsieisią be 
imperatoriaus

Proponuoja reformuoti 
Anglijos lordu butą

Žydai tūkstančiais bėga 
iš Palestinos

4 7
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Valdžia ieško priemonių “mo
narchijai gelbėti” nuo stiprė
jančių socialistų

LONDONAS, birž. 21. — 
Britų vyriausybe proponuoja 
reformuoti lordų butą. Refor
mų projektas buvo vakar lor
dų l>ute paskelbtas.

Vienas svarbiausių pasiūly
mų yra toks, kad į lordų butą 
įeitų ir tam tikras skaičius 
“pašaliečių”, tai yra ne lordų.

Einant projektu, lordo buto 
narių skaičius turėtų būt iš 
dabartinių 740 sumažintas iki 
350. Karališko kraujo pėrai 
(ponybė), dvasiškiai lordai, tei
sių lordai ir paveldiniai pėrai 
turėtų būt pačių perų renkami 
dvylikos metų terminui, vie
nam trečdaliui jų kas ketvirti 
metai pasitraukiant, 
nors apribotas, pūrų 
butų karaliaus
dvylikos metų terminui, ir 
tie iN’ominuojami 
Darbo ir kitų partijų 
lordų bute. Neišrinkti 
niai |>ėrai galėtų būt 
į atstovų butą.

Parlamento aktas 
mas) proponuojama 

i p, kad lordų 
tų padidinta,
pirmininkas ateity 
vienintelis ginčo

BERLINAS, birž. 21. (F).— 
Iš Palestinos praneša, kad ten 
susikūrė speuialinė žydų drau
gija, kurios tikslus yra surasti 
priemonių padėti žydams grįžti 
j vietas, iš kurių jie buvo at
vykę, daugiausiai į Rusiją. Į 
tą draugiją kreipėsi dėl pagal
bos jau daugiau kaip 600 žydų 
šeimų, susidedančių iš apie tri
jų tūkstančių asmenų. Visi jie 
jau gavę iš sovietų valdžios 
leidimus grįžti į Rusiją, bet 
negali išvažiuoti, kadangi netu
ri pinigų. Draugija dėl to iš
leido atsišaukimą į kitų kraštų 
žydus, prašydama piniginės pa
galbos. Atsišaukime sakoma, 
kad tie nelaimingieji per dve
jus metus kentėję didelį var
gą ir badą ir daugiau to nebe
galį pakelti.

[Pacific and Atlantic Photo]

Jungtinių Valstijų delegacija trijų valstybių laivynų mažinimo konferencijoj Genevoje: (iš 
kairės dešinėn:) Duless, delegacijos patarėjas; Hugh Gibson, pirmininkas; kontradmiro- 
las Jonės ir kontradmirolas Shofield.

Hankove- tvarka vėl Anglija patvirtino sutartį
esanti atsteigta prieš vergybe

Daug žmonių žuvo per 
drebėjimų Kinuose

Gen. Feng Juhsianas tarsis su Be Britanijos, tą konvenciją 
gen. čian Kaišeku dėl žygių ratifikavo dar Bulgarija ir

Danija
gen. čian Kaišeku dėl žygių 
prieš Pekiną

Gerokas, 
skaičius 

nominuojamas 
čia

galėtų būti 
atstovai 
paveldi- 
renkami

tam tikrai

(įstaty- 
modifi- 

galia bu- 
Atstovų buto

nebebūtų 
klausimo 
čia butų 
nuolatinei

komisijai, išrinktai iš 
buto ir lordų buto na-

pavesta 
bendrai 
atstovų 
rių.

Lordas kancleris Cave, kuris 
šį valdžios planą paskelbė lor
dų bute, aiškino, kad dabartinis 
parlamento įstatymas esąs ir 
pavojingas ir neteisingas. Ei
nant dabartiniu įstatymu, ma
žuma atstovų bute galinti per 
dvejetą metų dagi monarchiją 
panaikinti, ir padaryti tai visai 
teisėtu budu, visai neatsiklau
sus visų krašto žmonių. Dar 
greičiau butų bandoma įsteigti 
vienų vienas parlamento butas, 
pasakė lordas Cave, — turėda
mas čia omenėj socialistus, 
kurie taip norėtų padaryti.

Neteisinga gi dabartiniame 
parlamento akte esą tai, kad 
Darbo partija lordų bute tu
rinti tik dešimtį narių, nors 
parlamento rinkimuose ji lai
mėjusi visą ketvirtdalį vietų 
atstovų bute.

Du vidurinės mokyklos 
mokiniai prigėrė

21. 
jie

CALUMET, Mich., birž.
— Apvirtus sieliui, kuriuo 
besi maudydami Eva ežere buvo 
nasiyrę toliau nuo krašto, trys 
Rainsdale vidurinės mokyklos 
mokiniai sukrito vandenin. Me
tę sielių, jie plaukę kranto lin- 
kun, bet vieną jų, Wm. Hen- 
drieksoną, pradėjo traukti 
mėšlungis. Jo draugas, Wm. 
Kilpela, bandė jį gelbėti, ir 
abudu prigėrė. Trečias, Šulo 
Ojala, išsigelbėj.o

Kinijai esąs reikalingas 
imperatorius

Buvęs Kinų viešpats sako, 
dabar K*nija kenčianti 
perdaug supuvusių generolų

kad 
nuo

ŠANCHAJUS, Kinai, birž. 21. 
— Iš Hankovo, komunistinės 
valdžios buveinės, praneša, 
kad tvarka ten jau esanti at
steigta ir kad Amerikos, Ang
lijos ir Japonijos moterims lei
sta vėl grįžti į miestą.

Pasak pranešimų, generolas 
Feng Juhsianas išvyksiąs atei
nantį sekmadienį į Sučaufu 
tartis su generolu Čian Kaiše
ku dėl žygiavimo prieš Pekiną. 
Manoma, kad toj konferencijoj 
radikaliniai ir nuosaikieji na
cionalistai pajėgs susitarti dėl 
bendro veikimo.

Tuo tarpu Rankove laikomas 
didelis
tikslas yra įsteigti 
klasių sąjungą revoliucijai kel
ti. Suvažiavime dalyvauja ke
turi šimtai delegatų, atstovau
jančių .trims milionams darbi
ninkų, valstiečių ir prekybi
ninkų.

LONDONAS, birž. 21. — 
Gauti iš Šanchajaus praneši
mai sako, kad gegužės 23 die
ną įvykęs smarkus žemės dre- 

i pro-GENEVA, Šveicarija, birž. | bėjimas šiaurinėj Kansu pro- 
21. — Didžioji Britanija Ang- vincijos daly, netoli nuo Mon- 
lijos, Indijos ir kitų dominijų golijos sienos, sunaikinęs di- 
vardu, išskiriant Kanadą ir desnę dalį miesto Liangčau. 
Laisvąją Airių Valstybę, at-'Daug žmonių buvę užmušta, 
siuntė Tautų Sąjungos sek re-. Vi si miesto vartų bokštai Ir 
šariatui Genevoje padarytos dvi pagodos (šventovės) 2,000 
1926 metų rugsėjo metų senumo buvo sugriauta,
vencijos prieš vergybę ratifika- į----------- - ----
vimą. Konvencija tuo budu 6 Š 621 TELGRM 
automatiškai įeina galion visoj J<|erikalą Organas apie 
Hritji imnnriirvi 1 . _visuomenes ūpą

Lietuvoj
Britų imperijoj.

Vienintelės kitos 
tą sutartį kol kas 
sios, yra Bulgarija

valstybės, i 
ratifikavu- 
ir Danija.

Upton Sinclair pradeda ko 
vą prieš cenzūrą

Illinois pašto tarnautojų 
konvencija

LONDONAS, birž. 21N-Dai- 
ly Express korespondentas 
Tientsine turėjo pasikalbėjimu 
su buvusiu Kinijos imperato
rium Hsuanu, kurs 1925 mc-| 
tais išvytas iš Pekino dabar 
gyvena japonų koncesijoje 
Tientsine.

matome 
buvęs 
gera,

Pasikalbėjime Hsuanas pasa
kęs, kad imperatorium būti 
šiandie tai ne kokia gerovė. 
“Geras imperatorius turi būt 
savo žmonių atstovas ir tėvas, 
o aš nesu pakankamai geras 
nė morališkai nė protiškai būti 
Kinijos .žmonių tėvu.” pasakė 
Hsuanas. “Aš esu tikras, kad 
dar ateis laikas, kai suvieny
to] Kinijoj bus vėl imperato
rius, bet jis turės būti dides
nis, ne kad aš.”

“Kąs mes šiandie 
Kinuose?” tęsė toliau 
imperatorius. “Nieko
kaip tik netikusią administra
ciją, klastas, išdavystes, suk
tybes, papirkimus ir karus. Vi
sų labiausiai tai Kinai kenčia 
nuo per daug didelio skaičiaus 
supuvusių generolų. Visur jų 
pilna, visur jie kits, kitą kovo
ja, žygiuoja šian ir ten, —ko
voja ne už Kiniją, bet dėl savo 
asmeninio pelno, čang Tsoli- 
nas n.ė kiek ne geresnis už ki
tus, tiek tik. kad jis tvirtai 
nusistatęs prieš bolševikus.”

[Hsuan Tung, 
Mandžų dinastijos, 
skelbtas savo 
riaus Kuang 
kai tasis 1908 
palikęs vaikų, 
met buvo dar
Kūdikis, o 1912 metais jis jau 
buvo priverstas atsisakyti nuo 
sosto.]

paskutinis 
buvo pa- 
imperato- 
įpėdiniu, 
mirė, ne

dėdės,
Hsuk
metais
Bet Hsuan tuo-
vos dvejų metų

suvažiavimas, kurio 
visų kinų

Streikas uosto ' darbiniu- 
ky Maniloje plečiasi

KAUNAS. — Klerikalų “Ry
tas” 118 nr. “Alytaus kroni- 

“iš visuomenės gyvenimo” 
— rašo:

300 kaliniy Kansas kalė 
jime pakėlė maišią

Nepatenkinti, kad jiems užgy
nė gauti iš gimiiVų rukalo

LANSING, Kas., birž. 21.
Trys šimtai dvidešimt astuoni 
kaliniai valstijos baudžiamojo 
kalėjimo kasyklose šiandie pa
kėlė maištą. Nuveikę keturio- 
liką sargybinių, kaliniai užblo
kavo žiotis į kasyklas, padėda
mi po keltuvu sunkius rąstus, 
taip kad keltuvuo nebegalimu 
iš viršaus operuoti.

Kaliniai įtūžę už tai, kad ka
lėjimo vyriausybė 
reikalavimą leisti 
iš savo giminių 
cigaretų, tabako 
cigaretams.

atmetė jų 
jiems gauti 

ir pažįstamų 
ir popierio

NEGRAS, UŽMUŠĘS DVJ MO
TERIS, PASMERKTAS 

PAKARTI

JACKSON, Misa., birž. ^1. 
— Šiandie pasibaigė čia byla 
Walte'ro Burley, negro, kaltinar 
mo dėl nužudymo dviejų baltų 
moteriškių, 
tas kaltas 
karti.

Tardant
milicijos sergčjamas, o į teismo 
rumus nebuvo įsileidžiama ne 
tik publika, bet nė laikraštinin
kai.

Jis buvo pripažin- 
ir pasmerktas pa-

bylą, negras buvo

kraustytųjų streikas 
plečiasi. Prie 
dar motorinių vežimų 
ninku i-vežiotojai. 
mas dėl to paralizuotas.

Visuomenė, negalėdama nie- 
ko Sužinoti iš spaudos labai 

MANILA, Filipinai, birž* 21. (domisi ir susirupinusi vyriau- 
savaitę laivų’sybės reikalu ir Lietuvos atei- 

Maniloje timi. Provincijoj, dėl dabar
streiko prisidėjo esamos padėties leidžiama kuo 

darbi- įvairiausių gandų. Partijos vi- 
Laivų judėji- sos stiprėja ir rodo vis dau

giau gyvumo. Silpnokai pasi
reiškia tik tautininkai, žmo
nės laukia kaž kokios atmainos 
ir jaučiama labai įtempta at
mosfera. Visuomenės tarpe 
smarkiai diskusuojama dej val
stybės valdymo formjj ir dau
gumoj viršijanti nuomonė pra
našauja, kad juo ilgiau tauti
ninkai valdys Lietuvą be rinki
mų, tuo mažiau turės šansų 
dabartiniai valdovai laimėti 
rinkimus.”

3 Š 621 TELGRM
Erelis, pakliuvęs j spąs

tus, nusinešė juos 
150 mylių

21.
me-

KILLDEER, N. D., birž.
— Prieš porą savaičių du 
džiotojai pastebėjo didelį plika
galvį erelį, kurs labai keistai 
elgėsi, ir jį nušovė. Pasirodė, 
kad vieną erelio koją laikė su
žnybę spąstai, kuriais papras
tai gaudo kojotus, o prie jų 
buvo pririšti su viela dar kiti 
spąstai. Apie tai buvo įdėta ži
nutė vietos laikrašty. Dabar 
atsišaukė tų spąstų savinin
kas, gyvenąs už 150 mylių nuo 
tos vietos, kur buvo erelis nu
šautas.

Reikalauja iš valdžios 
pinigų partijos biz

niams

O R H
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai piA 
našauja: 4

Bendrai gražu ir mažumą 
vėsiau; stiprokas, daugiausiai 
žiemių vėjas.

Vakar temperatūros 
tarp 66° ir 80° F.

šiandie saulė teka 5:14, lei
džiasi 8:28. Mėnuo teka 1:15 
ryto.

KAUNAS. — Apie klerikali
nės Ūkininkų Sąjungos suva
žiavimą “Lietuvos žinios” 118 
nr. rašo:

“Ūkininkų sąjungos ekstra 
suvažiavime svarstomi kredito 
gavimo klausimai ir atsineši- 
mas vyriausybės link. Vakar 
buvo skyrių pirmininkų posė
dis. Nustatyta griežtai laikytis 
seno nusistatymo
siųsti Respublikos Prezidentui 
memorandumas
duoti partijos bizniams kredi
tų. šiandie bus plenumo posė
džiai. Dalyviai pareiškė, kad 
jie nesutiksią būti tautininkų 
įrankiu. Jei tautininkai neturi 
žmonių, tai jų pačių reikalas. 
Ūkininkų Sąjunga nebusianti 
tautininkų įrankis.”

ir nutarta

buvo

reikalaujant

ROSTON, Mass., birž. 21. 
Pagarsėjęs socialistų rašytojas 
Upton Sinclair daro žingsnių 
patirti per teismą, kiek teisėta 
yra Massachusetts cenzūra 
knygoms. Tuo tikslu vakar jis 
formaliai pardavė čia vieną 
savo naujausios apysakos “Oil” 
(Aliejus) egzempliorių. Ta apy
saka Bostone pardavinėti yra 
užginta. Už tai rytoj [šiandie] 
bus išduotas varentas Sinclai- 
rui areštuoti, ir byla bus per
duota teismui.

Apysaka “Oil” buvo užginta 
pardavinėti dėl to, kad ji gadi
nanti jaunuomenės , dorovingu
mą.

Sovietai organizuoja 
vaiky miliciją

MASKVA, birž. 21. — kvie
timo komisariatas organizuoja 
tam tikrą “vaikų miliciją,” ku
rios priedermė bus daboti pa
bustas vaikus, o taipjau žiūrė
ti, kad tėvai per daug nemuš
tų savo vaikų ir kad pastarieji 
gautų tinkamą auklėjimą.

Rengiasi skristi per 
Ramųjį vandenyną

'fe..■•!•>>*.

GALESBURG, 111., birž. 21. 
— Liepos 1 ir 2 dienomis čia 
įvyks .Illinois valstijos pašto 
klerkų ir laiškų nešiotojų fedo-’ 
racijų bendra metine konvenci
ja. Suvažiavime laukiama da
lyvausiant daugiau kaip 200 
delėgatų iš visos Illinois vals
tijos.

DALLAS, Texas, birž. 21.- 
Aviatoriai Ben Stern 
Windom, abudu 
Ten n. 
skristi iš Dalias į 
Kinuose. Tai bus pirmas ban
dymas perskristi Ramųjį van
denyną} U 
no perskridimą yra paskirtas 
$25,000 prizas.

Publika juokias akto
riui mirštant estradoj
NEW CASTLE, Pa., birž. 21. 

— Vietos teatre vadinant juo
kingą komediją įvyko tragedi
ja. Antrame akte vienoj juo
kingoj situacijoj aktorius Ja
mes Kincaid, vaidinęs policinin
ko rolę, susmuko estradoj. 
Publika nepaliovė kvatojus. Už
danga buvo nuleista ir aktorius 
išneštas už kulisų. Liki atvyko 
pašaukti gydytojai, jis mirė. 
Mirusia tuojau buvo pakeistas 
kitu aktorių, ir vaidinimas tę
sės toliau, iki pabaigos. Publi
ka nieko nežinojo, ir tik vaidh 
nimui pasibaiguš jai buvo pra
nešta, kas atisitiko.

EŽERU GARLAIVIS ĮSTRIGO 
SEKLUMON

BUFFALO, N. Y., birž. 21. 
— Laike tirštos miglos užėjęs 
ant seklumos įstrigo Erie eže
ro Kanados pusėj, netoli nuo 

ir Jess -Crystal Beach, pasažierinis
iš Memphis, j garlaivis Octorora, priklausąs 

žada liepos 15 dieną i£-|Great Lakęs Transit korporaci- 
į Honkongą, Ijai. Pasažierių garlaivy nebu-

vo.

I ž Ramiojo vandeny- ’ Dovanojo bausmę pas-
merktai už “kriminalinį 

sindikalizmą”
Teatro sargas paliko 

$100,000 turto
ĮVILKĖS BARBE, Pa., birž. 

21. — Čia mirė vieno vietos 
teatro buvęs per daugelį metu 
sargas, Valentinas Koziakievič, 
62 metų amžiaus. Dabar pasi
rodė, kad Koziakievič buvo no 
tik turtingas žmogus, bet taip
jau gabus muzikas, kalbinin
kas, žymus chemikas ir botani
kas. Jo paliktas turtas siekia 
100,000 dolerių.

PRAHA, Čechoslovakija. bir
želio 21. — Du čechoslovakų 
aviatoriai, kapt. Franz Mal- 
kovsky ir Įeit. Ludvig Pavlov- 
šky, žada ateinantį rugpiučio 
mėnesį skristi iš Prahos į New 
Yorką ir atgal. Jų aeroplanas 
ir motorai bus grynai čechoslo
vakų darbo.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

b

birž.
Gubernatorius Young 

bausmę Miss 
Whitney, žy- 

socialinei dar- 
septyne-

SACRAMENTO, Cal., 
21. 
dovanojo visai 
Charlotte Ar.ita 
miai Oaklando
buotojai, kuri prieš 
rius metus buvo pasmerkta už 
“kriminalinį sindikalizmą? 
Per visus tuos septynerius me
tus ji vedė kovą teismuose 
prieš tokį pasmerkimą, ligi da
bar gubernatoriaus aktu daly
kas tapo pabaigtas.

MILIONIERIUS PRIGĖRĖ

DULUTH, Minn., birž. 21.— 
St. Croix upėje prigėrė John 
Irving, Kansas City milionie- 
rius, Irving-Pitt Paper kompa
nijos pirmininkas. Nelaimė at
sitiko apvirtus indėniškai val
telei, kuria jis buvo išplaukęs 
meškerioti.

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

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

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

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

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUčlO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA. 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA. 2346 West 69th Street.

- NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, I1L
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RODYKLĖ No. 89
vandenį š.iukAtuk.* kepamos sodose

Jeigu klijdl sukietėja, užpilk ant jų 
biskj acto ir jie suminkštės i kelias 
dienas. ■

Kuomet šveitį pečių, dadek j vaksą 
Šaukštuką alumo miltų. Nuo to il
giau vaksas ant pečiaus laikysis ir 
labiau žibė.<

Gaminimo Receptas

Moteries valgių gaminimo gabu
mai pažįstama iš to kokius pyragus 
ji moka Įuidaryti. G«ra šeimininkė 
žino kati padarymui pyrago tinka
mai turi prisilaikyti nurodymų. Aš 
rekomenduoju sekantį receptų, ka
dangi jis yra tokis ką reikia atsar
giai gaminti. Sekantį sykį kada no
rėsi kepti pyragą (keksą), pabandy
kit šį receptą. Nusistebėsiu Grožės Patarimai

ĮkorespondencuosĮ

Jelly Špice Pyragas (Cake)
2 puodukai evaporated pieno
1 puodukas jelly (vynuogių kon- 

dersavo arba kurantų košelės)
1 puodukas cukraus
’4 puoduko sviesto
3 kiaušiniai
2 šaukštai koko
1 puodukas razinku
1 puodukas riešutų (kapotų)
Miltai
'Ą piaustytų (shredded) kokunutų
3 šaukštukai sodos
Gvazdikų, Cinamonų, AUspice, Va

niles, po Mi šaukštuko kožno.
Sutaupyk sviestą ir cukrų, dadek 

gerai išplaktus kiaušinius. Paskui 
dadčk pieną su ištarpyta jame soda, 
paskui kokunutus, riešutus ir vaisių 
košelę, turėk krūvon smaišytus ko
ko, miltus ir prieskonius, sudėk juos 
j pirmą mišinį ir paskiausia sudėk 
razinkas biskj apmiltuotas. Kepk 
gerai sviestuotame ir miltuotame in
de. Karštis turi būti vidutiis.

Virtuvės Patarimai

Grietinė geriau plaksis jeigu pir
miau sudėsi prieskonius.

Kad be lukštų verdamas kiauši
nis (poached) neišleistų trynio, įmai
šyk j vandeni šaukštuką acto.

Geriausia konservuotus asnaragus 
išimti per apačią, nes bus lengviau 
juos išimti ir nenuluš galiukai.

Naminiai Pasigelbėjimai
Išvengimui nubryžiavimo skalbinių 

kada mėlynuoji, įmaišyk į mėlyną

Mes visi užvydim vyrui arba mo
teriai kurių oda švari, ąvelni. šva
rioj odoj yra sveikata ir gera išvaiz
da, kuomet dėmėta oda sugadina 
viską nors kitaip ypata butų ir pa
traukianti . Pučkams yra daug prie
žasčių, bet svarbiausia tai užkietė
jimas vidurių. Vengk tos ligos iš
dirbant reguliarius papročius mankš
tymosi ir valgio. Mankštymosi rūšis 
priklauso nuo to kokį užsiėmimą turi 
per dieną. Jeigu galima vaikščiok ar
ba užsiimk sportu lauke. Jei to ne
galima priprask mankštintis ryte ir 
vakare. Pasisekimo paslaptis guli 
reguliariškume. Apsisprendimas man
kštintis arba ne priklauso nuo musų 
pačių ir tankiai būna sunku prisi
versti save daryti ką nors ypač jeigu 
esi mieguistas. <

Ypatiška Sveikata
Tikriausias sveikatos maišas yra 

tokis kuris palaiko mus tvarkoj kas
dieniniam darbui be naudojimo pi
lių. Daugelis žmonių verčiau imasi 
pilių negu pasirūpina pasirinkti tik
rą maistą kuris reguliuotų jų kūną 
ir palaikytų sveiką. Pilių naudoji
mas yra tinginio pasitenkinimas, kiv- 
dangi paprastai tik apsnūdę žmonės 
ir negyvi kenčia nuo vidurių užkie
tėjimo. Vidurių užkietėjimas Į.aeint 
dėl susivėlimo žarnose neinkamo 
maisto, neturinčio siūlų ir rupumo, 
be stokos mankštymosi. Paprastai 
visos tos priežastis yra kaltos — 
ir vietoj mankštintis, tinkamai val
gyt ir įvest reguliariškumą, mes ima
me pilės!

So. Omaha, Nobr.
Bedievio vestuvės ir pakilta

Šiomis dienomis našlys Juo
zas apsivedė su viena našle. 
Vestuvės buvo su visomis baž
nytinėmis ceremonijomis ir tai 
labai iškilmingomis.

Juozas yra turtingas žmo
gus ir pirmiau buvo labai di
delis bedievis, .lis labai mėgda
vo kun. Mockaus prakalbas ir 
remdavo jas pinigiškai. Bet pa
simaišė gera katalikė ir musų 
Juozas išvirto kataliku, priėjo 
ausinės iv priėmė sakramen
tus, kuriuos jis pirmiau vadin
davo blineliais.

Kun. Mikulskis irgi pasiro
dė gudrus. Kaip pasakojama, 
kun. Mikulskis pamatęs, kad
Juozas suka apie gerą jo pa- 
rapijonę, pareikalavo iš Juozo 
net $75 — užsimokėti visąs 
parapijai nemokėtas per 13

KLAIPĖDA! I KLAIPĖDA!t

Paskutinė proga lietuviams
Važiuot šia vasarą tiesiai į Klaipėdą tuo pačiu laivu.

KETVIRTAS! KETVIRTAS!
šiij vasarą išplaukimas

IŠ AMERIKOS NEW YORKO
Stačiai j

LIETUVOS KLAIPĖDĄ
Baltiko—Amerikos Linijos

AIVŲ “LITUANIA”
LIEPOS-JULY 19 DIENA, 1927

Ekskursijas ant šio laivo rengia:
Rytuose: Petras Baltuška, Vakaruose: “Naujienos”,

6 East Market St., 1739 So. Halsted St.,
Wilkes Barrc, Pa. Chicago, Illinois.

JUSI T VIETOS AGENTAS:
SUTEIKS REIKALINGAS ŽINIAS 

PARŪPINS POPIERAS IR PASĄ 
UŽSAKYS VIETA ANT LAIVO 

NURODYS KELIA | LIETUVĄ

Kainos stačiai į Klaipėdą:
Trečia kliasa .......  $107

Kainos į Klaipėdą ir atgal
Trečia kliasa ....... $181

Turistine III kl. .. $117 Turistine $196

Aukščiau minėtos ekskursijos reikalais kreipkitės pas 
savo vietinį agentą:

Paul Baltutis & Co. 
Central Mfg. Dist. Bank 
Jno P. Ewald 
S. L. Eabian 
Vinc. Miiaslewic~ 
Naujienos 
Frank L. Savickas 
V. M. Stulpinas & Co. 
Universal State Bank 
J. J. Z oi D 
Metropolitan State Bank 
Wargin & VVargin

BALTIC AMERICA LINE, 120 N. LaSalle St., Chicago. UI.

901 West 33rd St., Chicago, III. 
1112 West 35th St., Chicago, UI. 
841 West 33rd St., Chicago, III. 
809 West 35th St., Chicago, III. 
1723 Wcst 47th St., Chicago, III. 
1739 So. Halsted St., Chicago, III, 
726 Wcst 18th St., Chicago, III. 
3255 
3252 
4559 
2201

535 Mitchel St., Milwaukee, VVis.

So. Halsted St., Chicago, III.
So. Halsted St., Chicago, III.
So. Paulina St., Chicago, III.
W. 22 St., Chicago, III.
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Detroit, Midi.
Kur tik bolševikai įsiskverbia 

į draugijas, ten jie sukelia suį- 
i rutę, pradeda laužyti konstituci 
ją ir draugijos įstatus — Hile 
jiems iš to yra naudos, Taip 
bolševikai daro ir Lietuvių 1‘ilie- 
tiniino Kliubo, kur valdyba ir 
dalis narių pradėjo net įstatų 
nebepaisyti.

Kliubas yra sutvertas, kad 
skleisti apšvielą, pagelbėti išsi
imti pilietybės popieras ir teikti 
pašelpą ligoje ar m laimėje, ar 
atsitikime mirties — pomirtinę. 
Bet bolševikai užmiršę kliubo 
tikslus pradėjo vartoti^smurtų ir 
piršti į kliubą tokius narius, ku
rie jo nariais negali būti. Štai 
balandžio mėnesy Viktoras I»u- 
kevičia padavė skundą prieš viė-
na tokią narę ir jos persiatyto
jus— net patį vice-pirmininką J. 
Taržą ir J. Nausiedą, kad jie ei
na prieš kliubo įstatymus ir kad

metų duokles. Bet Juozas ne^ jie gerai žinodami, kad ta mote- 
sispardęs: jis pasirodęs “geru rį8> kliubo įstatymais, negali bu- 
sportu ’ ir paklojęs visą šim* įį naryn, vienok ja perstatų. Ta- 
tinę. L ■ '

Vestuvės buvo keliamos vys- į^įrti 
kupo svetainėj. Svečių buvo su
prašyta labai daug — apie 200 
šeimynų. Bet prašytieji svečiai1 
laisvamaniai vestuvėse neda
lyvavo, nes Juozas ] 
tinęs savo mirusią moterį, buk j 
tik ji buvusi bedievė, o 
vęs geras. Laisvamaniams ne-

po išrinkta komisija tą dalyką 
_____ Komisija apdrausta 
laišku paręikalauja paskirtu lai
ku pribūti tą narę su liudiji-

• mais ir įrodymais, kad ji gali 
"'/“žibuti kliubo nare. Komisija gau- buk apkabi , ...- l na nuo tos aplikantes grumojan- 

? bu' ’ b^ką. Tuo pačiu laiku ta ap- 
J,S 1 likantė parašo laišką užrašų 

dalyvavus,’ s^člų ”buvo"ne tiek raštininkui, kad sugrąžintų įsto- 
daug, taip kad gal apie porą i . Pailgus. Kliubo mitinge 
šimtų vištų tekę vežti atgal į birželio 12 d. neduodama pirma 
ledaunę. Sakoma, kad vestuvės komisijai išduoti savo raportą, 
kainavusios buk apie penketą bet skaitomas aplikantes laiškas, 
šimtų, bet sukolektuota iš 
svečių likę tik apie šimtinę.

Taipjau žmonės 
Juozas dabar labai 
laisvamanių, kam 
vavo jo vestuvėse.

kalba, kad 
pykstąs ant 
jie nedaly- 
Bet laisva-

maniai jam atkerta, kad jie 
nėra tokie žmonės, kurie pir
miau spiaudo ant sakramentų, 
o paskui juos valgo.

Juozas pirmiau priklausė 
prie ALDLI). 95 kp. Dabar 
Maskvos davatkos teisinasi, 
kad jis nesupratęs darbininkų 
diktatūros ir nebuvęs revoliu
cionierius. O kun. Mikulskis 
tur būt labai džiaugiasi gavęs 
naują tai Į) labai apžėlusią ave
lę, kuri kerpama nė kiek ne- 
bliauna. —Velnio Brolis.

TEN IR Iš 
LIETUVOS 
PER HAMBURGĄ

\nt musų trijų Sriubų laivų 
NEW YORK - IIAMBURG 

DEUTSCHLAND 
ALBERT BALLIN 

RESOLUTE. RELIANCE 
ir populiariški vieno kabiu 

laivai,
Cleveland, VVestphalia, 

' Thuringia
Europinės kelionės asmeni

niai vadovaujamos 
z------------------------------------>

new yor‘ 
iko iki kau’ LvUnO IR ATGAL

Plūs 7J. S. Rovenue taksai l>
Savaitiniai iSplaukimai 

Del p**rmito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

Hamburg-American Line
United American Lines, Ine. 

General Agentą
177 N/ Michigan Are. 

Chicago, III.

Feen'a'mint
Liuosuotoją 

Jus kraintysit 
Kaip Gumą 
Soknis Tik

Mėtos ..

Raštininkas ir pirmininkas re
komenduoja sugrąžinti jai pini
gus. Jie pradėjo tikrinti ir ne
būtus dalykus: kad moteris, ku
ri nėra gavusi perskirų nuo pir
mo vyro, gali vadintis svetimo
vyro vardu; kad išgyvenus 6 mė
nesius ir jei antras vyras duocfei 
užlaikymą, jis yru teisėtas jos 
vyras ir be jokio apsivedimo..

Bet tai yra ne vienatinis 'at
sitikimas bolševikų laužymo Į- 
statų ir betvarkės kėlimo. Jie 
visur taip Betvarkiai elgiasi, 
štai sausio 16 d. buvo balius, bet 
raportas iš to baliaus tapo išduo
tas tik birželio 12 d. ir tai taip 
netikras ir nepilnas, kad reikėjo 
tenkintis, kiek tavorščiai davė,— 
ir už tą dar reikėjo pasakyti
ačiū.

Tie tavorščiai visur taip daro. 
Taip jie daro ir pas save. Jie čia 

I turėjo savo “tvirtovę” House of 
Masses, kuriai yra iškaulinę 

* daug pinigų iš savo tavorščių. 
Bet dabar sako, kad jie kaulais 
atmokės už serus.

Bolševikai turi sudarę bendrą 
frontą prieš fašistus, į kurį 
smurto keliu tapo įtrauktos ir 
niekurios draugijos ir kliubai. 
Tas “frontas” daro visokias pra
mogas, kad sušelpti savo drau
gus Rusijoje. Bet raportų apie 
tas pramogas nėra. Sako, kad 
per penkis menesius negali su
vesti atskaitų iš padaryto pelno 
ir išlaidų. Tik teisinasi, kad esą 
kiek ten pasiųsta kovai prieš fa
šistus.

Bolševikai, apgaudinėdami 
darbininkus, visur verkšlena ir 
šaukia, kad reikia kovoti prieš 
išnaudotojus ir skriaudikus. 
Bet tikrenybėje jie patys tokiais 
yra ir tik stengiasi prieiti prie 
minios, apgauti ją, iškaulyti pi
nigu, o paskui jau apie kokias 
nors atskaitas ir nebeklausk: 

. tavorščiai tokių dalykų, kaip at- 
1 skaitos, nepripažysta, kaipo bur- 
I žuazinio išmislo.

—Buvęs Mitinge.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
lo prašo Lietuvos žmonėstr 

taip pataria Lietuvos bankai
j

Paspauskit jį 
SyslaMykit jį!!

The Reo Flying Cloud
* f

Eina smarkiai, kad ir į augštus kainus.
Eina lygjai, kaip ant dailiausio šalygatvio.
Eina sklandžiai, kad ir nelygiu keliu.

Tuomet jus suprasite kodėl “six” tas puikus inžinas yra išrinktas 150 
automobilių inžinierių. Jus dar pastebėsite, kad ideališki Amerikos šeimy
noms karai yra daryti pagal modelį kaip REO ELYING CLOUD — daugelis 
dalių tinka ir šiam karui.

Važiavimas su FLYING CLOUD, taip kaip plaukimas. Jųs ne nejusite, 
kaip jis lengvai skina kelią. Tik paspausite gasą ir ramiai sau sėdėsite jame, 
nes jis lengva kontroliuoti. 0 kuomet reikės sustoti, tik užminsite ant bre- 
kių, jis jau ir stovi ant vietos.

The Flying Cloud yra nelyginant kaip “laivas”, kurio jus jau seniai 
laukiate.

Pasimatykit su mumis dėl “plaukimo” ir važiavimo daikte.

Halsted Reo Sales
1714-16 So. Halsted St Telephone Ganai 0121

Visi modeliai. REO FLYING CLOUD — WOLVERINE ir
■ SPEĖD WAG0NS yra parodymui.

n o

Grant Works Pharmacy
4847 West 48-th Street

Esu baigęs mok 
slą kliūna uni- 
versite. Esu re
gistruotas ap- 
tiekorius ir tu- 
r i u daugelio 
metų patyrimą.

Išpildau visus 
receptus sąži
ningai ir atsar
giai už pigiau
sią galimą kai
ną. Laikau sa
vo aptiekoj vi
sus dalykus, ku 
rie tik yra lai
komi didžiau
siose aptiekose. Rekomenduoju gy
duoles ir duodu patarimus. Atei
kite ir persitikrinkite. Visi busi
te užganėdinti.

Saugioji spinta (šėpa) brangme- 
nėms pasidėti atidaryta kasdien 
nuo 8 vai. ryto iki 9:30 vakaro.

J. MALACHOWSKAS

Šis puikus namas ir 10 akrų žemės parsiduoda tik už $6500.00—pusę 
cash. Randasi Lawrence, Michigan valstijoj ant U. S. 12 Route (Senas M. 
17) geriausiai žinomas route Suv. Valstijose. Per du metu žinomas kaipo 
Wayside In. Ideališka vieta šeimynai kuri ieško sau gero namo.

Garsinkitės Naujienose
J. H. 0STRANDER

z Room 808

410 So. Michigan Blvd., Chicago.
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Į KORESPONDENCIJOS
nyno apvaikščiojimas, tai pir
mininkas Daukšis pasakė, kad 
mes buvom garsinę, kad ir cho
ras dainuos, bet atleiskite

Grand Rapids, Mieli.
Nieks subytint negali

Sekmadieny, birželio 12 d., 
SLA 60 kp. jaunųjų skyrius 
surehgč piknikų palei Grand 
Biver upę. Žmonių atsilankė 
gana daug ir visi linksminos 
tyrame ore. Nežiūrint, kad bol
ševikai irgi tą pačią dieną ren
gė pikniką kitoj vietoj ir sten
gėsi kiek galėdami žmones pri
kalbinti, kad eitų į jų pikniką, 
bet SLA jaunimas juos subyti- 
no ir gana, — nuo šito pikni
ko jaunimui atliko pelno $43.26.

Tai reiškia, da sykį jaunimas 
parodė, kad bolševikai su jais 
negali pasistatyti. Man neteko 
būti bolševikų piknike, bet 
kiek atrodo, jiems ne kaip nu
sisekė, nes ketvirtą valandą 
l>o pietų jau visi bolševikų ly
deriai buvo jaunuolių piknike. 
Vargšai tie musų bolševikėliai, 
kaip jie nedarytų, vis viena ne
siseka ir gana.

• __________ ■

Jau buvo “Naujienose” ra
šyta apie dailės chorą, kad jis 
stovi ant pražūties kranto. Da
bar tas pasakymas jau išsipil
dė. Kuomet buvo Laisvo kapi-

mums, choras dainuoti negali, 
nes neturi vedėjo. Mat J. Va- 
lantinas, kuris per keletą metų 
vadovavo tam chorui, būdamas 
pats geras Rusijos patriotas 
mokino ir tą chorą dainuoti 
apie brangią šalį “laisvės” Bu
si ją ir tiek nudainavo, kad 
žmonės pradėjo jau neiti klau
sytis. O kuomet nėra publikos, 
tai nė pinigų nėra, o už dyką 
chorą vadovauti neapsimoka. 
Todėl ir nutarė geriau pas far- 
merį karves milžti, negu dykai 
chorą vadovauti.

Gulbiniškis.

KOMUNISTAI IR ANG-

Children Cry £
2

USIOfill
MOTINOS: — Fletcher’s 
Castoria yra specialiai

LIAKASiy UNIJA
Komunistai stengėsi užkariauti 

>r angliakasių uniją. — Vedė 
šlykščią agitaciją. — Unija 
brauks lauk komunistus. — 
Komunistai geidžia angliaka
sių streiko pralaimėjimo.

nešiojamų kūdikių ir vai
kų visokio amžiaus nuo 

Užkietiejimo, Flatulency, Wind Colic ir Diarrhea ir praša
lina karštį, ir regulioja skilvį ir žarnas, j>agelbsti suvirškin
ti maištą; suteikia natūralų miegą.

Kaip kad kitose organizaci
jose, taip ir tarpe mainerių 
unijos, komunistai darbavosi 
per keletą metų, kad ją užka
riavus. Ypač jie būdavo labai 
darbštus prieš viršininkų • rin
kimus. Daugiausia jie atsižy
mėjo pereituose metuose gruo
džio mėnesy, mainerių unijos 
viršininkų rinkimuose. Jie pra
lenkė ir demokratų ir republi- 
konų politikierius. Visokiais sa
vo šlykštaus turinio apgarsini
mais aplipdo ir tvoras ir sie
nas. Apart smulkios literatū
ros lapelių ir kortų, buvo išlei-

Apsisaugojimui imitacijų, žiūrėkite šio
Absoliučiai Nekenksmingos. — Neturi Opiates. Gydytojai visur re
komenduoja jas.

Jau Daug' Žmonių
PASIRENGE KELIAUTI

NAUJIENŲ EKSKURSIJA
Liepos 19 d

IŠ NEW YORK TIESIAI J KLAIPĖDĄ

Keliauk Tamsta
Mes aprūpiname keleivius reikalingais dokumentais 
nežiūrint kur keleivis gyvena. Kreipkitės tuojaus 

asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III

Laivu

LIIUANIA

dę ir vieną numerį laikraščio, 
už kurį prenumeratos nuo leng- ( 
vatikjų ėmė po $2 ir žadėjo tą 
šlamštą leisti visada. Bet užte
ko tik vieno numerio. Šito ne
gana. Dar buvo pasiųsta iš 
savo tarpo keletas tinginių po 
visą lllinojaus valstiją su pra
kalbomis, kad gyvu žodžiu agi
tuoti už savo “vieros” kandida
tus. Gudresnieji komisarai 
važinėjosi sau ir spyčius rėžė, o 
mažesni eiliniai komunistiški 
parapijonys dėjo pinigus ir ap
mokėjo lėšas už tų komisarų 
praleistus gerus laikus — 
“good time”.

Rimtesnieji unijos nariai, j 
matydami šitokią biaurią ko-1 
munistų darbuotę, labai pasi-i 
piktino. Ir atėjus dienai, rinkj- 

| mų, už jų peršamus unijai Mo
zės nebalsayo. į didesnius uni-, 
jos viršininkus nei vienas iš 1ų I 
nepateko, šiemet gj atsibuvu
sioji visų organizuotų mainerių 
konvencijoje Indianapoly, nu
tarta su komunistais apsidirb
ti: išmesti jųoš laukan iš uni-; 
jos. Taip pat ir Illinois vals-! 
t i jos, mainerių konvcticijoj, 
Peoria atsibuvusioji, perleistai 
nutarimas mesti laukan komu- 

i nistus, kaip tik bus patirta: 
katras priklauso prie komunis
tų partijos, arba jei giminingų 
organizacijų. Ir kad daugiau 
neturi būti vedama prieš rinki
mus tokia biauri purvina agi
tacija, kokią komunistai buvo 
prasimanę. Nutarimas apie ko-, 
munistų išmetimą, bus įdėtas ‘į 
konstituciją, kuris skamba se
kančiai :

“No member of the miners’ 
inion cun now belong to the; 
VVurkers’ ųr Communist party, | 
□r any of its affiliated bran- 
ehes, the convention decided. i 
This is in line with the actloib 
of the recent Indjanapolis con
vention of the International or- 
ganization.”

šitoksai nutarimas, komunis
tams yra labai skaudus, bet 
unijai išeis ant sveikatos, nes 
apsivalys nuo triukšmadarių ir 
unijos griovėjų. Ir dabar, lai
ke streikų, jie viešai jau ne
triukšmauja, tik pašaliais 
slampinėdami dar šį tą šnabž
da, kad ot mes vis tik šitą 
streiką pralaimėsime, nes unija 
negera, viršininkai blogi ir tt.

Su komunistais išeina taip 
kaip su tuom neišmanėliu. Sė
di sau ant medžio šakos ir 
pats ją kerta, ant kurios sėdi. 
Nukirs šaką ir pats su ja nu
kris. Sugriausi uniją, pralaimė
si streiką, — gausi mažesnes 
algas, blogesnes darbo sąlygas, 
—ir pats tą atjausi ant savo 
kailio. Pažangus žmogus bū
na pilnas energijos ir žiuri į 
ateitį su tvirta vilčia visokias 
kliūtis, sunkenybes nugalėti ir 
savo pasiryžimo atsiekti. O
komunistas kaipo tikras liur
bis, pilnas desperacijos, piktu
mo, nei pats turi vilties laimė
ti, bet dar ir kitiems įkalba, 
kad ot, mes vis tiek pralaimė
sime. Tai tau ir “revoliucio
nieriai!” Ir šitie histeriški des£- 
peratai visuomet ir visur per
šasi save būti vadovais, virši
ninkais ir prieš kiekvienus 
viršininkų rinkimus kelia di
džia usį triukšmą ir kitokių pa
žiūrų žmones už save gabes
nius visaip išbiauroja, išnieki
na!

Šį birželio mėnesį ir vėl at
sibus mainerių unijos lokalų 
viršininkų nominacijos ir rinki
mai. Kaip jau minėjau, agita
cija ir biauriojimai dabar jau 
yra uždrausti, bet kurgi tau 
vilkas iškęs nestaugęs. Taip 
ir su komunistais. Kad viešai 
jau negali reklamuotis, tai nors 
šiaip slaptai po keletą susiren
ka į mažus susirinkimėlius ir 
daro planus kaip savuosius iš
rinkti lokalų viršininkais. Bet 
vargiai ir šitie planai jiems 
nusiseks. Jau ir šita jų dar
buotė yra kilų unijos narių 
patirta.

Kiekvieno unijos nario yra 
privalumas daboti savo organi
zacijos reikalus. Reikia būti 
visiems tvirtais gerais unis- 
tais, tai bus gera ir unija. Ne
balsuokite nei vienas už komu
nistiškus rėksnius, tai unija 
nesilpnos. —Gerulių Ainis.

Sprin^rfield. 111.

Silpni Nervai?
M ra. H. T,. Kairia, Fab«r, Va., tako, 

"Kuomet n* pradėjau vartoti Nuga-Tonė 
nS buvau visai nervuot*. Až talpai buvau 
nuailpual, visada JiiuėlniMi nuvargual, ne
turėjau energijos, turėjau pranta krauju, 
nuliai uvėriau ir vos tik Kalėdavau atgauti 
kvapu. AA vartoju Nuga-Tone tik per 20 
dienų ir Kaliu tclHlngai pasakyti. kad jau- 
čiuoni geriau, negu pirmiau per mėnesių 
mėnesius."

l’er 35 metus. Nugii_Tone atlieka puikiau
sių užduoti nuraminant ir sustiprinant silp
nus, nervuotue žmones, sustiprinant kraujų, 
suteikiant dauginu jėgos ir encrgijiM vi 
siems kūno organams ir raumenim.. Nuga" 
Tone ta,'pgi pagerina apetitų ir pagelbsti 
virAkinimui, prahilinn svaigulį, galvos skau
dėjimų, ganus iš ski.vio arba žarnų ir už
kietėjimų. Prašalina inkstų ir pūslės ne
veikimų | keletą dienų, padaugina svori 
menkiems ir silpniems įmonėms. Vartoklt 
jas keletą dienų ir pasteliėk.'t dideli pasi
taisymų. Nuga-Tone pardavinėjamos vaisti
nėse, jos turi pagelbėti arba pinigai grąži
nami. Žiūrėkit garantijos ant kiekvieno pa
kelio.

SUDRIKO NAUJA , 
KRAUTUVĖ

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

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

Tel. Boulevard 4705
Chicago, 111.

V,............................. i
____________________________________________ »

Garsinkitės Naujienose

Tel Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės

Tel. Yards 1119

Yards 4951
Mrš. Anielia Jarusz-K ushillas 

AKUAERKA
3252 So. Halsted St.

Viršuj Universal 
Stato Bank

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

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi l’ennsylj 
vanijos ligon- 
buČiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
je 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- 
«elbą.

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679

Lietuvis Konlraktorius
Suvertam Šviesas ii 
elektros jiegą j nau
jus ir senus namus ii 
mainom naujas liam 
pas j senas- duodame 
ant lengvo išmokėji
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

■............ ■ ................ . ............... n /

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vr» naudintyrm

Lietuviai Advokatai

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
127 N. Dearbom St., Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta
3323 South Halsted St.

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K.JURGEUONIS
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 3:30 iki 8:00 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Seredoj ir Pfitnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

M “““ N ■ H • ■ ■■ ■ t • *

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

skaudėjimą

(vairus Gydytojai
Phone Pullman 0621 

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

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

Nedčlioj 10 iki 1

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedčlioj pagal sutartį 

i ------J

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

112^Vest Adams St. Room 1217
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9600
>i ......■■■ i,........

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

Tel. Pullman 5950
Specialistas Abstraktų 

Vedėjas visų teisių

DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

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

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

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

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

. (Dienomis: Canal 
Telefonai: ' 3110. Naktį

i South Shore 2288
' Boulevard 4136

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

> ■ i ■

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

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

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

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

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Nauiienoa. _ _
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RAUDONASIS FAŠIZMAS. i

Patariame kiekvienam atidžiai perskaityti šios die
nos “Naujienose” straipsnį “Socialistai Rusijos Kalėji
muose.” Jisai yra paremtas neužginčijamais faktais, ir 
iš jo galima daugiaus patirti apie sąlygas dabartinėje so
vietų Rusijoje, negu iš Lenino, Stalino, Zinovjevo ir Troc
kio tezių ir visos komunistų išleistos literatūros.

Kaip apie asmenį reikia spręsti ne sulig tuo, ką jisai 
pats apie save sako arba įsivaizduoja, bet sulig jo darbais, 
— taip reikia spręsti ir apie valdžias.

Bolševikai sakosi (gal kai kurie jų taip ir iš tiesų ma
no) esą griežčiausi despotizmo priešai ir laisvės kovoto
jai. Ypatingu pamėgimu jie smerkia fašistų ir panašių 
akyplėšiškų reakcininkų terorą ir šaukia pasaulio prole
tariatą sujungtomis pajėgomis priešintis tiems smurti
ninkams. Bet vaizdas, kurį piešia aukščiaus minėtojo 
straipsnio autorius, parodo, deja, kad pačių bolševikų vy
kinamas raudonasis teroras yra nė kiek ne geresnis, kaip 
tas smurtas, kurį vartoja fašistai.

Kokią tuomet teisę turi Maskvos demagogai šauktis 
į darbininkų mases ir deklamuoti joms apie kovą už Jais-j 
vę? Jokios! Jų šukavimai prieš “baltąjį” terorą yra be
gėdiškas humbugas.

Ir kuomet tų humbugierių klapčiukai Amerikoje, 
Lietuvoje ir kitose šalyse taip pat mėgina prieiti prie lais
vę mylinčių darbininkų, kviesdami juos į “bendrą anti
fašistinį frontą”, tai jiems tenka pasakyti: “Pasmerkite 
pirma tuos kruvinus despotus, ką žudo kalėjimuose ir So* 
loveckose Salose Rusijos socialistus — tuomet mes galė
sime pasikalbėti su jumis apie bendrą frontą. Bet ne 
pirmiaus!”

Kovoje prieš fašizmą frontas eina tarp demokratijos 
ir diktatūros. Kas stoja už diktatūrą su visomis jos šlyk
štybėmis— teroru, smurtu, piliečių teisių atėmimu ir 1.1., 
tas stovi anapus demokratijos fronto, tas laiko vieną 
frontą su fašizmu.

Nei darbininkai, nei šiaip visuomenė nėra suintere
suoti tuo, kad juodasis (itališkas) fašizmas nugalėtų rau
donąjį (rusišką) fašizmą arba kad raudonasis fašizmas 
nugalėtų juadąjį. Nes nei vienos šitų dviejų organizuoto 
banditizmo rųšių pergalė negali nieko gero atnešti. Ar 
juodi, ar raudoni banditai įsigali, visuomenei, ir ypač dar
bininkams yra ta pati nelaimė. Visuomenė gali geisti tik
tai to, kad ant jos sprando jokie banditai nesėdėtų!

perskaitęs iki galo savo “spyčių”, pasiskubino išeiti, ne- Siamas.
atsisveikinęs nė su prezidiumu. 1 i

m i r/i ri . • •• buuomv, nuiiuvo mviv uuiuu vTas drg Zakazoyo balsas tai - jspgjimas Bulgarijos nejįillOi kada pasil)aigs. Jei. 
despotui, kad darbininkų ,klasė yra pasiryžusi ir toliausiu jisai yra nuteistas trejiems 
tęsti kovą už laisvę ir demokratybę!

, Bet šiandie to tikru
mo nebėra, nežiūrint kokia esti 
bausmė; kalinys niekuomet

Remkime Lietuvos Soči 
aldeniokratų darbus

Apžvalga
SOCIALISTAI RUSIJOS

kalėjimuose

Kankinami aršiau, negu prie 
caro valdžios

metams, tai treji metai gali 
pavirsti ketveriais, penkeriais 
ar šešęriais. Iš tiesų, jisai žino 
tiktai tiek, kad jam gal teks

• | arba $5.00 metuose, kas užsimo
ki tą sumą susyk.

Siųskite aukas, kiek kas galit?. 
Už gautas aukas tuojaus bus su
grąžinami pakvitavimai.

Aukos bus garsinamos spau
doj kiekvieną mėnesį.

nuopelnus, nežiūrint į jos kon
stitucinį programą ir jos sočia- sudėti iki gyvos galvos. Ir jei- 
listinius principus, ją apniko gU net jį paleistų, jisai niekuo- 
persekiojimai, kai tik kontr-re- met nėra tikras, ar jo vėl nc- 
voliuciniai sovietų užpuolikai j suims be jokios priežasties. Šis 
buvo sunaikinti arba išvyti iš dalykas yra vienas iš tų, kurie 
Rusijos. Iki 1921 m. socialde-į daro kalėjimą dabartinėje Ru- 
mok ratai dar galėjo laikyta su- sijoje taip nepakenčiamu, kad 
sirinkimus, bet tais metais į jų net kai kurie revoliucionieriai, 
mitingus ėmė lankytis čekos kurie būdavo pasiryžę iškentėti 
(dabartinės G. P. U.) agentai,!viską prie caro valdžios, šian- 

minticakurie areštuodavo visus susi r i n- dic nebegali pakelti 
kusius. Nuo to laiko partija tu- Patekti į G. P. U. nagus, 
rejo eiti į požemį.

Kalinių ir tremtinių skaičius
Sunku tikrai pasakyt, kieki

socialdemokratų randasi šian-l 
die kalėjime arba ištrėmime.

“Žemiau dedame straipsnį, 
kuris tilpo birželio 10 d. š. m. 
laikraštyje “The Manchester 
Guardian Weekly”, Anglijos 
liberalų organe. Jo autorius 
yru specialia to laikraščio ko
respondentas, turįs labai gerų 
informacijų šaltinių ir nuo-1 Tikrų žinių yra apie 400 suvir- 
dugniai susipažinęs su politi
nių kalinių būkle sovietų Ru
sijoje. Musų skaitytojų ži
niai galime pastebėti, kad 
“Manchester Guardian” savait 
rastis anaiptol nėra Rusijos 
kontr-revoliucininkų arba ko
kių nors kitokių atžagareivių 
šalininkas. Priešingai, bend
ras jo nusistatymas yra pu- 

' sėtinai radlkališkas, o klausi-
se santykių su Rusija jisai be
veik pilnai remia Anglijos 
Darbo Partijos poziciją. Ji
sai aštriai kritikuoja Bald- 

. wino kabinetą už diplomatinių 
ryšių nutraukimą su sovie
tais ir kelia savo balsą prieš 
kiekvieną Anglų valdžios žin- 
ksnį, vedantį prie kivirčų su 
Rusais. Antra vertus, jisai 
nėra pritarėjas socialistų. darbil'inkai ir nariai- Dau-
Taigi nėra mažiausio pagrindo Kolis yra moksleiviai, kurie bu- 

vo suimti dar 1921 ar 1922 me
tais, kai jie dar buvo jauni vai
kinai ir merginos, ir iki šiol jie

šum—tai yra, žinoma šito skai
čiaus žmonių vardai, kada jie 
buvo suimti ir kalėjimo arba 
trėmimo vieta. Iš jų daugiaus 
kaip 150 randasi kalėjime ir 
apie 250 trėmime. Jeigu pridėti 
social-revoliucionierius, anar
chistus, sionistus socialistus ir 
opozicinius komunistus, tai var
dų sąrašas siektų kokių 800. 
Bet šis sąrašas yra toli-gražu ne 
pilnas. Iš tiesų, pilnas skaičius 
vyrų ir moterų, pasmerktų ka
lėjimui arba ištrėmimui Rusijo
je ir priklausančių vienai arba 
kitai socalistų grupei arba įtar
tų, kaipo socialistų (nepriskai- 
tant čia komunistinių frakcijų), 
sudaro tūkstančius. .

Daugelis šitų kalinių — ypa
tingai socialdemokratų — yra

įtarti jį šališkumu šiame da
lyke.—Redakcija.)

Rusijos revoliucinis judėjimast tebėra kalėjime (nors formaliai 
yra daug didesnis daiktas, negu (jų bausmės retai kada būdavo 
Rusijos komunistų s partija — ilgesnės, kaip treji metai). Dau- 
f ak tas, kurį žmonės dažnai už-' 
miršta dabar, kuomet komunis
tai turi savo rankose valdžia.

gelis kalinių yra seni revoliu
cionieriai, išbuvę metų. metus 
caro belangėse arba Sibire. Taip 
tarpe socialdemokratų, kaip ir 
tarve socialistų revoliucionierių 
randasi garsių vardų, kaip, pav. 
Marija Spiridonova, kuri yra iš
tremta į Turkestaną.

G. P. U. (buvusios čekos 
agentai areštuoja be 
sakymo (varanto).
nesti nei teismo, nei 
gintis. Suimtą vyrą
terį siunčia j kalėjimą arba 
trėmimo vietą, nepaisydami jo
kios legalės procedūros, vien

Buvo nesuskaitoma daugybė 
socialistų Rusijoje, turėjusių di
delį skaičių pasekėjų proletari
nėse miniose, ir jie, nors ir ne
būdami bolševikai, paaukojo 
Revoliucijai viską, stojo prieš 
caro kazokų šautuvus ir kardus 
ir praleido geriausius savo me
tus kalėjimuose arba ištremti į 
Sibirą. Jie atliko tiek pat, jei 
ne daugiau, Revoliucijos labui,, 
kaip bolševikai. Be jų Revoliu- 
cija butų buvusi negalima. Koks Hk^dmtalstrat^r^ patvarty" 
iii lilrimim rliihur? Ar -Jin IznirJ , v , ,• , •

teismo į- 
Paprastai 
galimumo 
arba mo-

■jų likimas dabar? Ar jie, kaip 
reikėtų tikėtis, dirba bendrai su 
bolševikais, savo buvusiais drau
gais, kurdami tai, dėl ko jie dar- 

Taigi tegu lietuviai darbininkai nesiduoda apgauti , bavOsi, kovojo ir kentėjo — So- 
jokiems smurto ir diktatūros apšatalams. Iš to, kad Kau- į cialįstinę Demokratiją, kurią 
ne šioje valandoje siaučia mussoliniško tipo despotai, ■vieni bolševikai nieku budu ne-—-----------------
anaiptol neišeina, kad Lietuvos liaudis butų laimingesnė,1 isten^c sukurti? Tragiškas at-|rijos komunistams 
jeigu ji atsidurtų po Stalino razbaininkų letena. Faktai, m’ • tr.mįmo jr jmo dienos listui Vagi, kadangi jiems buV() 
paduodami straipsnyje “Socialistai Rusijos Kalėjimuose”, jiems dar nėra praėjusios. Revo-puota ProKa viešai gintis teis- 
parodo tatai kuoaiškiausia. • Uncija, kurią jie padėjo įvykiu- ~

Priešfašistinė kova turi būt kova lygiai prieš juodąjį, ti, elgiasi su jais taip, kaip ei-, 
kaip ir prieš raudonąjį fašizmą — o kad ne, tai ji yra Uėsi caro despotizmas, kurį jie 

i padėjo nuversti. i
Rusijoje žodis “socialistas“ 

apima daug^ partijų ir grupių. ku^' juos kaL
I ilnai aprašyti jas visas butų įjna policija; tik Vengrijoje 

perilgas darbas, šiame strai- įaį yra taisyklė, o Rusijoje iš
imtis. Be to, Rusijoje kankini
mas dažniaus yra protinis, ne
gu fyzinis.

Neriboti
Socialistui 

šiandie yra 
būdavo caro kalėjimuose, 
laikais kalinys paprastai būda
vo teisiamas ir galėjo gintis. Ir 
teismo nuosprendis 
būdavo aiškus, 
sprendžiai yra 
caro valdžios 
smerktas kalėti 
būdavo visuomet paleidžiamas 
tą dieną, kai pasibaigdavo bau
smės laikas. Bent dėl šito daly
ko jisai visuomet būdavo tik
ras, ir todėl jisai galėdavo lau
kti pasiliuosavimo dienos, ši
toks tikrumas turi be galo di
delės psichologiškos svarbos, 
kad kalinio vargas butų paken-

mu. ši tvarka šiek-tiek prime
na “lettres de cachet” sistemą, 
žydėjusią Franci joje prie Liud
viko XIV (gale 17-to ir pra
džioje 18-to šimtmečių. “N.” 
Red.). Kiekvienas Rusijos so
cialdemokratas pavydėtų Veng- 

i Rakosi ir 
sakymas yra tas, kad persekioji- Szanto ir kairiojo sparno sočia -

žiaurumas.
kale-

nesąmonė.

ĮSPĖJIMAS DESPOTUI.

Anądien Bulgarijos karalius Borisas, atidarydamas 
“Sobranije” (seimą), savo kalboje iš sosto užsiminu apie

mi savo atstovus. ,
Kad Bulgarijos rinkimuose vietoje laisvės siautė 

nuožmiausias valdžios teroras, tai žino visas pasaulis, nes 
spaudoje apie tai jau buvo plačiai rašyta. Dar geriau 
žino tatai patys bulgarai. Tečiaus carukas Borisas buvo 
įsivaizdavęs, kad jeigu jisai, užsidėjęs savo karūną, pame
luos, tai niekas nedrįs jo žodžiams pasipriešinti. Ir pas
kui telegrafas išnešios po visas šalis žinią, kad pačiam 
Bulgarijos parlamente buvo viešai paskelbta, jogei rin
kimų laisvės tenai niekas nevaržęs. K

Bet tarpe “Sobranijos” narių atsirado drąsus vyras, 
kuris nepabūgo drėbti karaliui tiesą į akis. Tai buvo drg. 
Zakazov, senas Bulgarijos socialdemokratų vadas. Bori
sui užsiminus apie “rinkimų laisvę”, tasai darbininkų ko
votojas iš vietos garsiai sušuko, kad caro žodžiai “neati
tinka tiesai!’’

Borisas, gavęs tokį “komplimentą”, pabalo ir, vos

psnyje (ir sekančiuose) todėl 
bus kalbama smulkiau tiktai 
apie socialdemokratus (menše
vikus). Jie dav.ė Rusijos revo
liuciniam judėjimui visą eilę 
puikiausių ir heroiškiausių va
dų, ir jie ligi šiol turi viešą or
ganizaciją užsieniuose ir slaptą 
Rusijoje.

Kai revoliucijai gręse pavojus 
iš Kolčako, Denikino, Judeničo, 
Vrangelio ir lenkų, tai Rusijos 
Socialdemokratų partija mobili
zavo savo narius tarnybai Rau
donojoje Armijoje. Ji priešinosi 
Rusijos valdžios politikai namie, 
bet ji nėjo Social-Revoliucionie- 
rių pėdomis ir atmetė visus ko
vos budus, išskiriant teisėtuo
sius. Užsieniuose ji reikalavo, 
kad Sovietų valdžią pripažintų 
didžiosios valstybės. Neveizint 
to, nežiūrint į jos revoliucinius

me. Tik vienu atžvilgiu raudo
nasis^ teroras Rusijoje yra ge

nesnis už baltąjį terorą Veng
rijoje.* Taip vienoje, kaip ir 
antroje šalyje kaliniai yra kan
kinami, kad prispyrus juos pri-

nuosprendžiai.
Rusijos kalėjime 

daug aršiau, negu 
Tais

visuomet
Šiandie nuo- 

neriboti. Prie 
socialistas, pa- 
trejus metus.

Aršiausia ir baisiausia 
jimo vieta Rusijoje yra Solov- 
ki, Soloveckose Salose. Nuo 
1923 iki 1925 metų lenai buvo 
laikoma 300 iki 350 socialde- 
mdk ratų, sodial-re vol i u c i < >n le-
rių ir anarchistų. Jurininkai, 
dalyvavusieji Kronštadto suki
lime — arba, tikriaus sakant, 
tie nedaugelis jų, ką buvo ne
nugalabyti — buvo nugabenti 
į Solovkus 1924 m. Tos salos 
randasi Baltojoje Juroje, netoli 
nuo šiaurinio poliuso 
Baisus 
džiova, nepakenčiamai « « * * • • •

srities, 
klimatas, skarbutas, 

i sunkus 
darbas, netikęs ir nepakenčia
mas maistas ir žiaurus apsėji- 
mas su kaliniais — paverčia tą 
vietą pasibaisėtinu pragaru. 
Tenai 1924 m. įvyko nepapras
to žiaurumo pavyzdys, tokios 
rųšies žiaurumo, kokius šių 
dienų rusai mėgsta rodyt vadi
namuose ‘.‘revoliuciniuose fil
muose”, vaizduodami ^carizmo 
viešpatavimą. Socialistai' kali
niai buvo išėję kieman pasivai
kščioti. šešiose 
butų sugrįžę į 
bet, priešingai 
taisyklei, jiems 
apleist kiemą penkiose. Jie at
sisakė eiti. Tuomet atvyko 
kareiviai ir, be jokio perspėji
mo, ėmė poškyti iš šautuvų į 
kalinius. Penki kaliniai krito 
ant vietos negyvi, vienas už 
savaitės laiko numirė nuo žaiz
dų, kitu du sužeistu vėliaus iš
gijo. Iš astuonių-"šitos sker
dynes aukų, keturios buvo mo
terys.

Tais pačiais metais Rusijos 
vyriausybė paskelbė, kad So- 
loveckos Salos daugiau nebu
siančios vartojamos politiniems 
kaliniams, bet tiktai papras
tiems kriminališkiems nusikal
tėliams. Bet vis tiek da ir da
bar tenai tebesiranda daugiau 
kaip šimtas socialistų.

1924 m. lankėsi Rusijoje ke
lios darbininkų unijų delegaci
jos iš užsienių, jų tarpe viena 
iš Anglijos, kita iš Vokietijos. 
Vieną dieną Solovkus pasiekė 
laikraštis, kuriame buvo įdė
tas anglų delegacijos raportas. 
Didelis pasipiktinimas apėmė 
socialistus kalinius, kuomet jie 
pamatė, kaip biauriai buvo ap
gauti jų likimo klausime jų 
draugai iš Socialistų Interna
cionalo. Jų apmaudas buvo juo 
didesnis dėl to, kad daugelis 
kalinių patys buvo darbo uni
jų nariai. Vokiečių delegacija 
aplankė Ekaterinburgą, kur 
randasi kalinių etapo punktas. 
Kaliniai 
badu ir 
sąlygose. Vokiečiai 
pamatyti 
de keletą jaunų sionistų socia
listų švarioje, gerai apšviesto
je ir išvėdintoje kameroje.

valandose jie 
savo kameras, 

įsigyvenusiai 
buvo paliepta

čia pusiaumarinami 
laikomi šlykščiausiose 

užsimanė 
kalinius. Jiems paro-

GYVENIMAS 
Mėnesinis žimalas 

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidėjas 

900 W. 52nd Street 
Chicago, III. 

Tel. Boulevard 3669

Važiuodami atastogu^ pa
siimkit su savim GYjVE- 
NIMĄ ir skaitykit jį. Lai 
“Gyvenimas” būna jūsų 

geriausiu draugu.
$2 
si 

20e

Prenvmerata metams
Pašei metu ................
Kopija ............—.....

Lietuvos Socialdemokratų; 
Fondas, sutvertas, kai Ameri
koj lankėsi drg. Kipras BielinisJ Į darbą visi!
kurį laiką buvo lyg paliovęs L. S. D. Rėmėjų Fondo (Chi-
veikti. cagos kuopos)

Susidarius Griniaus-šleževi-( 
čiaus valdžiai, Lietuvos darbi-Į 
ninku judėjimas ėmė augti ir 
plėstis taip sparčiai, kad rodėsi,! 
jog surenkamos aukos Ameri
koj, mažai gelbės. Antra vertus,! 
kiekvienoj šalyj, kur darbininkų * 
judėjimas turi laisves, jis auga1 
ir plečiasi savomis jėgomis. Tai
gi reikalas gelbėti musų draugų,! 
Lietuvos Socialdemokratų, dar-’ 
bui rodėsi kiek mažesnis.

Valdyki

Juokai
ATSARGUS

Dabar dalykų padėtis Lietu
voj tapo kitokia. Profesinių 
darbininkų sąjungų centras už
darytas, susirinkimai neleidžia
mi laikyti, darbininkų spauda 
smaugiama, socialdemokratų 
kuopos persekiojamos.

šitokiu laiku vėl pasirodo bū
tinas reikalas remti, kiek tik 
mes amerikiečiai, galime, darbą, 
kurį varo musų draugai Lietu
voj. Reikia gelbėti pastangoms 
išlaikyti nors kai kurias darbi
ninkų organizacijas, ners dalį 
spaudos, nors branduolį organi
zuoto darbininkų judėjimo Lie
tuvoj. Reikia padėti Lietuvos 
socialdemoratams dirtyti tą dar
bą, kurį jie dirba jau daugiau 
kai dvidešimtį metų.

Musų pagalba buvo visuomet 
reikalinga Lietuvos darbininkų 
judėjimui, bet tur būt niekuo
met ji nebuvo taip reikalinga, 
kaip šiandien. Todėl Lietuvos 
Socialdemokratų Rėmėjų Fondo 
Chicagos kuopa nutarė atnau
jinti Fondo veikimą.

Draugai, atnaujinkit Socialde
mokratų Rėmėjų Fondo veikimą 
tose kolonijose, kur turite 
do kuopas.

Rinkite aukas Fondui.
Kur nėra Fondo kuopų,

kitę aukas Chicagon sekamu ad
resu: Mrs. M. Jurgelonis arba 
V. Poška, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Stokite į Lietuvos Socialdemo
kratų Rėmėjų Fondą. Fondo na
rių mokestis 50 centų mėnesyj

Fon-

siųs-

i ■—Kodėl gi tu, Pranai, paga
liau, nevedi?

—Tiesą pasakius, man vis 
tavo žmona iš galvos neišeina!

Tu ją myli? Nori, nevido
ne, mano žmoną paveržti?

— Dieve saugok! Aš tik bi
jau, kad |Mits tokią žmoną ne
gaučiau !

NACHLAS

Vienas profesorius, būdamas 
daktarų tarpe, sakosi, jo# jis 
tarpe daktarų galįs pilnai dak
taru, o tarp filosofų — filoso
fu būti.

—Nu, o tarp asilų, — kaž
kas netikėtai užklausia.

—Tarp asilų, atremia profe
sorius, — tai tik pirmą kar
tų tenka būti.

MUSŲ VAIKAI

Juzytė, 10 metų: — Aš no
rėčiau būt garsia artiste!

Kazyte, 12 metų: — O aš 
norėčiau būti kabarėtine artis-

Janytė, 11 metų: — O aš 
norėčiau būti jauna turtingo 
vyro našle!

RINKIMAI

Kaip tu manai, Baltrau, ar 
greit bus nauji rinkimai?

—Jau senai prasidėjo.
—Kaip tai?
—Nugi senai į Varnius ren

ka.

Atėjo Kultūra No. 5 
Galima gauti 
Naujienose 
Kaina 45c.

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tol Boulevard 5913

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

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

Res. 3201 So. Wallace Street

1‘hone 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.
Rczidence 6640 S. Maplewood A v.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevafrd 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, 111.

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

4910 So. Michigan Avė 
Tel. Kenwood 5107

Valandos J nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
’ 1 nuo 6 iki 8 vai. vakare 

■ 1 u >

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St.
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160
— Valandos —

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

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė. Room 209 
Kampas North Avė. ir Robcy St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunsvvick 4983.
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė Šviesa ir diathermia

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakare.
Ofiso Telefonas: Pullman 1193

Namų Telefonas Chesterfield 0578
Ii 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

k.

Dr. G. 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.
Vincennos 6987 arba Hemlock 5524

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

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

Valandos ) nuo j^j 9 Val. Vak.

DR. M. T. STRIKOL
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. AHhland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekos , 

CHICAGO, ILL.
*

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS' IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, Iii.
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Miss Amerika

$3.00

5Qc

Pinigai Lenkijon
Vilniaus Krašta

Chicago, III.1739 So. Halstcd St

M 
M 
M

M 
M

$2.50

$1.50

H 
M 
M

Siunčiami per Naujienas pašto perlaidomis ir 
kablegramomis greičiausia nueina.

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

M 
M 
H 
M

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

Visi pinigai siunčiami per Naujienas Len
kijon yra išmokami Amerikos doleriais. Pašto 
perlaidomis pinigai nueina j 14 — 15 dienų; kab- 
legramu — į 2 — 3 dienas. Telegramas kai
nuoja $1.00.

xxxxxxx<xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmraxxxxxxxxxxx

Grojikliai Pianai
peoples“krautuvėse

Yra kelrodis Lietuviams, 
gyti geriausj pianą už 
kainą.
Kimball pianus vartoja pasaulyje 
didžiausiai pagarsėję muzikos ar
tistai — vartokite ir Jusi Mes 
negalime rasti Amerikos pianų 
markotuose geresnių ir vertesnių 
pianų už “Kimball”. Jus taipgi 
nerasite niekur kitur kaip tik 
pas “Peoples!”
Prašomo atsilankyti ir susipažin
ti su mumis ir Kimball Pianais. 
Labai lengvus išmokėjimo budus 
pritaikinam kiekvienam.

>u«NilURt fV"

Ark. Buchov’as

NAUJIENOS, OKIčSgo, BĮ. 5

4177-83 Archer Avė 
M. KEŽE S, Vedėjas

kur 
teisingą

isi-

1922-32 So. Halsted St.
J. NAKROŠIS, V«dMas

AR NORI BOTI GRAŽIAUSIA MOTERIS

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

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

REIKALAUKITE KATAIX)GO 
Siųskite Money Orderius. — Kainos žemos.

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

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 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paštas.

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

VINCO KRCVfiS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ....................... $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .........................................................  50e

Rašybos vadovėlis su rašybos iodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

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

193 Grane! Street Brooklyn, N.

Kuomet žmonės 
buvo drąsus

įkaitintos 
jau apie

[Istoriško tyrinėjimo 
bandymas]

Tuo linksmu laiku, kuomet 
rūmų žmonės ir karaliai užsi
iminėdavo intrigavimu iki vi
siško nuovargio organizmo, o 
ritieriai darydavo miegamuo
sius kambarius po bercogaičių 
langais, tuo pačiu pasilmosuoda
mi nuo butų mokesnio naštos, 

tuomet būti drąsiu buvo 
skaitoma ne tiktai pritinkamu, 
bet ir grynai ekonomišku užsi
eni ibiu.

Pirkimo-pardavimo sistema, 
susidurdama su drąsiais žmo
nėmis, nekeičiamai užleisdavo 
vietą kitai dargi daugiau pa-

No- 
rei-

atimdavo kas brangiau- 
prašydavo prisiųsti į na

pinigai? naiviai klaus- 
pardavėjas, rūpestingai

prastai ir pigiai sistemai, 
vedamas nusipirkti keletą 
kalingų namų, apyvokai daiktų, 
drąsus žmogus užeidavo į krau
tuvę, 
šia ir 
mus.

—O 
davo
tuksendamas skaityklius ir ruoš
damas didelį akmenį.

—Pinigai? — stebėdavosi 
drąsus žmogus, — kam tau pi
nigai? Gal būt tu nori tuo pa
sakyti, kad ta moteris, kurią 
aš myliu, negana graži?..

—Na, ką tamsta, — teisin
davosi pardavėjas, — 
šitokios gražuolės,
tamsta... Gal būt, tamsta nori 
pasakyti, kad ji ir užmokės?..

Aha, tu štai kaip! — nuo 
širdies pasipiktindavo drąsus 
žmogus ir atiduodavo pardavė
jui brangiausią, ką jis turėjo 
su savim
pu stengdavosi, dėl blogai su
prasto mandagumo, kad jis pa
kliūtų pardavėjui ne į rankas, 
o betarpiai į pilvą.

Pardavėjas, palaukęs įstaty
mų nustatytą laiką, mirdavo, ir 
dalykas būdavo skaitomas 
liktu.

bet aš 
atleisk,

kardą, ir tuo tar

at-

nu- 
šir-

Kartais drąsus žmonės 
šiai prieidavo prie pirklio, 
kirsdavo jam galvą ir, nuo 
dies piktindamiesi nebuvimu
krautuvėje šeimininko, imda
vo tai, ką skaitydavo reikalin
gu. Aš jau nekalbu apie senes
nių laikų žmones, kurie neper- 
skėlę savininkui kiaušo, neskai
tydavo esant patogu derėtis dėl 
daikto.. .

Tokie žmonės naudodavosi 
savo drąsumu dargi tokiose ne
sudėtingose operacijose, kaip 
patalpos nuomavimas — taip 
vikriai, kad geradariai karaliai 
ilgai ir džiaugsmingai
vosi, sekmadieniais juos karsty
dami.

Drąsus žmogus paparstai pri
eidavo su Į 
lies ir pradėdavo vesti derybas,! 
pradėdamas iš tolo.

—Po kam plytas ėmėte? — 
mandagiai klausdavo jis pilies 
savininką per griovį.

Gi nebrangiai... O plytos

tams-
Jeigu bent

atsiminda 
aš visiš-

mininkas, — visi kuolai 
tos bičiulių užimti., 
į rūsį pasodinti...

—Ach, — staiga 
vo drąsus žmogus,
kai pamiršau, kad tu šuo ir ta
ve reikia suskirstyti j ketu
rias dalis... tiesiai buvau pa
miršęs. ..

—Na, tamsta pasakysi, —- 
šuo, — įsižeisdavo šeimininkas, 
— maža ką tamsta neatsimin
si... Tai, jeigu taip, ir aš at
siminsiu, kad tamstą ir visus 
tamstos palydovus reikia derva 
apipilti... Kaip tamsta nori...

Tegul pila, — nuspręsdavo 
palydovai, kažkas nuobodu... 

šeimininkas paruošdavo der
vą, o buto samdytojo palydovai 
bildendavo iš už griovio akme
nimis j stiklus ir pasiūlydavo 
norintiems būti pakartais pasi
duoti.

Ta nedidelė procedūra, iš tik
rųjų, ir būdavę vadinama pa
ruošiamu susikalbėjimu. Pats 
kontrakto sudarymo aktas’ bū
davo nepaprastesnis ir būdavo 
pradedamas nuo momento pa
degimo įtvirtinimų iš rytų pu
sės. Būnant gerai sutvarkytam 
pri vežimui degamos medžiagos 
ir pati pilis sudegdavo taip 
greitai, kad buto samdytojas 
nesuspėdavo dargi apžiūrėti vi
durinių patalpų įrengimo.

Tuose atvejuose jis tuojau 
pat džentelmeniškai paliuosuo- 
davo ‘šeimynininką nuo jo pri
siimtų pareigų — ir pririšęs jį 
prie arklio uodegos nutempda
vo risčia lig patogesnės vietos, 
kad pabaigus savo 
elginią atsisakymu 
tančių taip dalykų 
jus, rankpinigių;

Nuo čia, rodos, ir

. .'itaurų pasi- 
nuo 
eigai

zus- 
išė-

tu ri šavo
butą£

tuves surengdavo bendrą dra
mą, kad įspėti tai, kas drąses
nis. Bendrame sąmišyje nuo
taka dažnai nepažindavo la
biausiai mylimo ir tekdavo išsi
rinkti tą, kas nugrius j grio
vį ir išlips jau po to, kaip vi
si išmuš kilus. Karlais iš ten 
išlipdavo visiškai pašalinis 
žmogus — arklininkas iš kai-

VVENNERSTEN’S

alivos...
suSsda- myniškos pilies arba keliaujan- 

sprendi 
pat iš

lyk u išimtinai drąsumo kalti
namojo. Kam nėra žinoma iš 
vadovėlių, kad dargi liudinin
kui prieš svarbius parodymus 
tekdavo sėstis ant 
geležies, nekalbant
apkaltintąjį, I kuris galėjo duo
ti apeliacijos skundą tiktai po 
to, kaip jam ant galvos išpil
davo dubinį karštos 
Advokatus po proceso 
vo šunes pagal teisėjų 
mą, ir luomas tuoj aus
varydavo iš savo tarpo tuos, 
kas pavojaus valandoje nusi
mindavo ir tikindavo teisėjus, 
kad jo ginamąjį reikia išpra- 
džios pasodinti ant kuolo, o 
paskui atiduoti tėvų priežiū
rai...

tis katarinkos griežikas. Py- 
lies sargyba griebdavo jį ir at
vesdavo prie savo nuotakos. 
Jeigu jis pasirodydavo vedu
siu, jį pakardavo, jeigu neve
dusiu
savo dukters laimei...

Taip gyvendavo tuo laiku, 
kuomet žmonės buvo drąsus...

—Leonas Vitkauskas.

TIKRI APYNIAI 
TURTINGAME SALYKLE

GERESNIO SKONIO 
tikri apyniai 

sumaišai su turtingu salyklu 
Nėra Ai lificialiu Prieskoniu

tėvai nekliudydavo

Meilė, tai, rodos, vieninte
lė iš profesijų, kuri užlaikė 
savo patraukimą ir drąsumą 
nuo ano laiko iki inutsų dienų... 
Jaunam žmogui, kuris norėda
vo paimti kokią nors mergai
tę per žmoną, bodavo skaitoma 
gėdišku dalyku nepavogti jos 
nuo tėvų. [Slavėnai tą iškilmę 
vadina — mykatj, nuo čia pa
tarlė — umykatj gorel). Iki 
šio laiko daugelyje vietovių 
vyras (žmonų x vyrus. Leonas 
Vitkauskas,) dar tebevadinama 
“goremykomis”2) ]. Kartais tė
vai parsikviesdavo drąsų žmo
gų į namus ir keturius vaka
rus iš eilės, neduodami jam 
vakarienės, stengdavosi įtikin
ti jį vesti jų dukterį Kunigun
dą. Pati Kunigunda tuo laiku 
jau sėdėdavo ant skubiai su
rinkto krovinio prieškambary
je ir laukdavo sutikimo drą
saus žmogaus, kuris spyriavosi. 
Tėvai išlydėdavo drąsų žmogų 
iki varių, patys nešdavo men
ką savo dukters kraitį ir pas- 
tuminėdavo ją eiti paskui jau
nikį, bet kadangi vogti reikė
jo slapčia, kad niekas negirdė
tų, tai jaunas žmogus papras
tai įsižeisdavo ir pasakodavo 
paskiau, kad jam nepavyko 
pavogti mylimą moterį...

Gi bendrai . to laiko nuota
kos duodavo sutikimą jauni
kiams grįžtėmis ir išeidavo už 
vyro už 4o ir jų, kuris pasiro
dys drąsesnis. Jaunikių prisi
rinkdavo didžiausia daugybė, 
—visi jie nešiodavo tam tikrą 
uniformą, gyvendavo ant nuo
takos tėvų kaklo; o prieš ves-

1) ir 2) Vertėjo Pastabos. “U- 
mykatj gore” — “kęsti vargą’’ 
yra visai savistoviška patarlė, 
ir su pirmuoju žodžiu “my- 
katj”, tai nieko bendra neturi. 
Autorius čia taip išvardžioja 
tiktai juokaudamas. “Goremy- 
ka” — vargakentis, vargo ken
tėtojas. —Lenoa? Vitkauskas.

Virginia 0777 
IT PAYS WITII

TO ADVERTISE 
See L. Lange

4104 Archer Avenue

Surembėjimai
Greita, saugi, tikra pagelba nuo 
surembėjimų ir skaudamų 
kojų.

Aptiekoae ir čeverykų 
krautuvėse.

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokių akių

DžScholl's Uždekit vieną Ir 
skausmas 
pranyksXinopads

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

JOHN A. KASS 
(JOHN A. KAZAKAUSKAS) 

2045 W. 35th St. 
Tel. Lafayctte 3315

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

SU" 
pa-

Jei kenčiate nuo galvos skaudė- 
. jimo.
Jei skaitant raidės susilieja j daik

tą.
Jei spaudos raštas išrodo 

bas.
Jei skaitant arba neriant 
akys, tuomet jau jums 
akinių.

JAN SMETAN A, 0. D.
OPTOMETRISTAS
Ekspertas tyrimo akių ir 

pritaikymo akinių

1801 South Ashland Avė.
Platt Bldg., kamp. 18 St., 3 augštas 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir
Pastebėkit mano iškabas

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30

dvigu-

skauda
reikia

18

vak.

Išgydė Suparalyžiuotą 
Mergaitę 

Chiropraktorius išgydė du metus bu
vusią suparaližiuotą mergaitę, kurios 

negalėjo išgydyti kiti daktarai.
Musų dukrelė 
Konstancija, 1 2 
metų, per du me
tus sirgo paraly
žium, mažai valdė 
visą savo kūną ir 
buvo labai neįduo
ta. Turėjome daug 
daktarų ir specia
listų, ilgą laiką 
dukrelė* gulėjo li
goninėj ir abelnai 
darėm kas ką pa
tarė. Bet 
ėjo vis . _ , 

buvome visai nustoję vilties, kad ji 
pasveiktų ir jautėm, kad tik mirtis 
išgelbės ją nuo tų kančių.

Geri draugai tečiaus patarė paban
dyti chiropraktorių ir mes atsikrei- 
pėna prie Daktaro Chiropraktiko J. M. 
Finslow, 1645 W. 47th St., ant Town 
of Lake. Ir tasis Dr. Finslovv po ke
lių savaičių musų dukrelę pilnai iš
gydė, ir tai be jokių vaistų ar opera
cijos. Mes esame labai laimingi, kad 
musų dukrelė taip stebuklingai tapo 
išgydyta, kad jau gali lankyti ir mo- 
kylą, o daktarui Finslow tariame sa
vo širdingiausią padėką už išgelbėji
mą tiek ilgą laiką dr tiek daug kentė- 
jusios musų dukrelės ir kiekvienam 
patariame reikale pirmiausia kreiptis 
prie daktaro chiropraktiko, kuris to
kias sunkias ligas, kaip musų dukre
lės, gali išgydyti be jokių vaistų ar 
piaustimų.

Antanas ir Domicėlė Zelinskai, 
4356 So. Mozart St., Chicago.

Tikrai Unijos Darbo

Reikalaukit knygu
tes dėl kepinio sal

dainių ir šiaip 
kepinio

Pirkit nuo savo 
apielinkės 
vertelgos

dukrelė 
silpnyn,

teks pa
šaliai 
nusi- 

jis šiandie

rasti — ne lauką pereiti.
Garbės klausiniuose drąsus 

ano laiko žmones, kurį istorikai 
pajuokai vadina viduramžių 
laiku, taip pat laikydavosi la
biau principų asmeniško ndr- 
suniOj negu trečiųjų teismų.

—Pereitą ketvirtadienį ger
biamas pone — sakydavo pap
rastai drąsus žmogus kitam, 
kuriam jautė nebičiuliškumą,— 
kuomet aš prabėgau pro tams
tą, tamstos gerbiamas arklys 
švėstelėjo uodega į mano pusę. 
Ką tamsta dėl to pasakysi?

—Tą jau tamstai
klausti mano . arklio, — 
atsakydavo nebičiuliškai 
teikęs žmogus, 
vakare laisvas.

—Tu meluoji, niekše, — nė 
kiek nešvelniau atsikirsdavo 

■ tu turi at
sakyti už savo turtą. Tavo ar
klio uodega, — tavo uodega.

I —Tai, gali būti, tavo motina 
buvo su uodega, o aš esu be 
jos ir busiu! '

—Na, tai aš tave 
geros. Aš štai vakar svečią vie- ja apsirūpinti! — 
ną plyta užmušiau. Gaila, kad drąsus žmogus ir išsitraukdavo 
yra daug smėlio.

—Keistas svečias, — pareikš
davo užuojautą drąsus žmogus, 
-— ir iš kur tai japie smėlis at
sirado?

—Tai plytoje, — aiškino šei
mininkas, — svečio 
smėliu nerasi. Niekam tikę da
bar svečiai. ♦
.—Taip, taip, — sutikdavo 

drąsus žmogus, — gal parduo
site pilį?...

—Bet jau ne... kam, — at
sikalbinėdavo šeimininkas, — 
žmona, vaikučiai priprato... Se
nelis senas... Aš štai jį vakar 
prie grandines pririšiau už se
natvę, tai jo nė rankomis, nė 1 
kojomis neišplėši iš pilies...

—Na, išnuomuokite, — pra
deda derėtis drąsus .žmogus, —■ 
su kiemsargiu, su patarnavi
mais... šventėmis arbatpini
giai.. .

—Bet man tamstos ir paso
dinti nėra kur,'— gėdinasi šei- ,

juokda-

palydovais prie pi- dl,}sus žmogug> _

priversiu 
šaukdavo

ginklą.
Arklys, susirūpinęs dėl šei- 

myninko gyvybės, su neapy
kanta žvelgdavo į savo uodegą, 
tapusia galimos dramos prie
žastimi, ir bėgdavo namo, kad

dabar su 'jam visiškai ji) nupjautų. Nu-
Įgalėtasis išleisdavo kvapą, bet 
prieš mirtį suspėdavo atsipra
šyti.

—Tamsta užmušei mane, 
gerbiamas pone, — kalbėdavo 
jis, — aš nereiškiu pasisekimo 
noro... Dabar aš prižadu tams
tai, kad jeigu aš susitiksiu tą 
nors iš tamstos pažįstamų, aš 
pats domiai prižiūrėsiu uode
gos kryptį. Prisiekiu, kad jis 
bus į pietų vakarus nuo jų 18 
laipsnių! Kartais ta priesaika 
pasirodydavo melaginga, todėl 
kad tas žmogus numirdavo, o 
protingas gyvulys — deja — 
sugrįšdavo į dvikovos vietą be
uodegiu!... Aš jau nekalbu apie 
teismą tuo laiku, jis buvo da-

Budweiser
TIKRAS APYNIŲ SALYKLO SYRUPAS

Anheuser-Busch netik moka ekstra kainų, kad gavus 
pirmos klesos puikiausius apynius ir miežius užau
gintus Amerikoj ir užsienyj ...

lt-

Bet sortuoja, išvalo ir paskirsto apynius į rųšis — su
mala juos — sumaišo su rinktiniais cjyzuzls — net 
pripila kenus ir uždeda lebelius — viską atlieka An
heuser-Busch dirbtuvėse St. Louis.

Tai yra nuųlatinis ir absoliutis kontroliavimas rųšies 
iš žalio materiolo iki pat užbaigimo produktų, kuris 
padaro Budweiser Tikru Apynių Salyklo Syrupu tik
rai vertu savo vardo, kurį matote ant lebelių.

ANHEUSER-BUSCH
ST. LOUIS ’

! Western Sales Corporation^5*!

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

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

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

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado suatata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal C o., Saint 
Lotus, U. S. A.
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PIKNIKŲ PIKNIKAS

NAUJIENŲ PAVASARINIS

Įžanga Asmeniui 50cPradžia 10 vai. ryto

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Savo Giminėms, Draugais 
Turtingas ir Gražus Programas, 

Pasiliks- 
prieto Visi Bus Svetingai Priimti.

Į šį Pikniką Suplauks iš Visos Amerikos Kampelių Milžiniškos Minios Lietuvių 
Šiame Piknike Svečiai Turės Progos Pasimatyti 
ir Senais Pažįstamais; apart to dar bus: Įvairus 
Lietuviški, Sveiki 
minimui

CHERNAUSKO DARŽE
Justice Park, Illinois

Skanus Valgiai, Geriausios Rųšies Gėrimai;
šauni K. Pociaus Muzika, o

Visi esat širdingai kviečiami atsilankyti

M Mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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ROSELANO BOTTLING 00,
STANLEY SUDENT, Savininkas

Tel. Pullman 5625
Olselis near-bear, papso, ice creamo ir saldainių. Suteikiam patar
navimą su trekais dėl piknikų ir truck purių. Mes turim penkis 

naujus trekus dėl patarnavimo jums dienų ir naktį.

251-253 E. 115 St., Chicago, III.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Gyvenimo pailginimas
Bt. II. Hernian N. Bundesen, 

(Sveikatos komisionierius)

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujieny Pinigu Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį savr 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
56093—J. .levanau-skui 
21964—P. Kmeliauskui 
21965—S. Loveikiui 

9161—O. Žilienei 
9166—K. Dakniui 
9182— V. Kregždžiui

21966—L. Jakaitienei
23531—S. Žiliui 
12998— K. A. Gabriui 
23324—Julijonai Mickienei

8761—Kazimierui Taealiui 
8854—Vacislovui Butkui -

56030—Juozu i Benišiui
12891—Zofijai Jankauskaitei 
8974—Uršulei Virkšienei

24768—Zuzanai Masiliatiskienei 
9037— Laurinui Lukšui

21982—Jevai Donienei
12966—Juzei Pranckunienei 
21952- Pranui Aismentui

9105—Pranciškui Mažrimui 
12980—Juozui Kuoliui
9128—Jonui Urbonui
9126—Emilijai Padienei 
9155—Jonui Tamošiūnui

23520—Michalinai Giedrai- 
čiutei

23528—Rozalijai Zidor.
Aušrienei

56087—Agotai Uznienei
56094—Mykolui Jevanauskui 
56095—Karoliui Kiaušiunui 
12989—Andriui Juškevičiui 
12986—Laurinui Deltuvai 
12990—Adomui Radzevičiui
9160 Mar. Žukauskienei
9172—Agotai Bartuškienei 

22628—Bronislovui Venckui 
21968—Pet. Tampauskiutei
9179—Dom. Plauškai

21969—S. Bugdinui
21971—Juozui Urbonui

9188—Andriui Sedaičiui
9186—Antanui Kritikui

23525—Onai Baltrajunaitei 
23527—B. Gintarienei 
56097—Ver. Bagdonaitei.
56105—r J. Kazikaičiui 
56106—Jonui Giliui 
56107—A. Simonaičiui 
56109-—Jonui Stumbriui
9191—Bron. Lencaitei

12988 Kaziui Teleišai
9206— Epolitui Sirbikei

21973—Aton- Paromskienei 
9205 Povilui Prielgauskui

12994—Antosei Staigytei 
9190—Aleks. Stankevičiūtei 
9178—Juozapui Račkauskui
9207— Marijonai Vaišaitei

12995—Jonui Damulevičiui 
24774—Mon. Petrauskaitei

9211— Juozui žauriui
9212— Ignacui Bartkui 
9219—Monikai Rimkienei

19001—Antanui žiūrini 
922 1—Petronei Martyno Juo-

zapienei Jusčius
21975—Anelei Rukštelienei

9215—Kazimierui Bračui
9222 Mar. Žukauskienei

13002—Juozui Vėžiui
9239—“Lietuvos Žinioms” 
9229 Niceforui Visgintui 
9235—Kaz. Greitjingiui

11 R621
'21872 P. Bandžiui

9004—T. Čepienei
23502 Parusi lįskit'nei Barborai

i 56086—P. Baltrušaičiui
9127 B. Jokūbaičiui
9119—J. Barzdaitei
9148—K. ZdanavičiuiI y x
9150 B. Pagojienei
9140—M. Kuneikienei

23522—M. Lapačinskienei
56089—A. Vilionei*
9169—Socialdemokratui
9189—p. Gezauskiui

21970—J. Matonienei
23534—E. Nemajuškienei
56099 J. Tamkytei
56108—J. Gelažninkui

114—U. Mačienei
9191—V. Mažintui

12997—A. Vaitekūnui
12996—P. Sakalauskui
9217 —A.' Každailienei

21976—A. Gečiui
9242—V. Silvestravičaitei .
9231— J. Januliui

56085—L Šukiui
9135—V. Grinienei

12992—J. Delkui
9201—K. Šauklytei

12993—P. A. Žemaičiui
12999—A. Zlatkuvienei
9200—B. Budginienei
9226—A. Lenauskui
9218—M. Spalginienei
9233— J. Davoliui
9232— A. Stasiūnui
9230—Bf Vainauskienei

21983—O. Juozaitienei
24775—0. žaly te i
13007—S. Savickiui
9234— V. Dantienei

13005—J. Kiržgalviui
22631—J. Kulešiui
21982 E. Užkaraitienei
9253—B. Tulovskiui
9244—S. Vitkauskui

u 9255—E. Mukui

“Visa, kas gyvena, turi mir
ti,” aimanavo verkiantis poetą, 
ir daugelis kartojo tą jausmą. 
Troškimas gyventi yra vienas 
tvirčiausių įslinktų, ir tas, ku
ris parodys priemones gyveni
mo pailginiui, bus sveikinamas 
kaip vienas didžiausių geraad- 
rių žmonijai.

Gyvenimas yra procesas dė
vėjimo ir ardymo žmogaus kū
no mekanizmo. Daleiskime, kad 
jus turėtumei laikrodį padaly
tą taip gerai, kad jis rodytų 
teisingai laiką per šimtą metų. 
Jei jus tinkamai nevalytumėt 
ir neužlaikytumėt tą laikrodį, 
jis nusidėvėtų į dvidešimt me
tų. Taip pat yra su daug la
biau komplikuotu žmogaus ku- 
no organizmu.

Na, gerai, — koks yra žmo
gaus gyevnimo metu “maxi- 
mum’ skaičius? Psalmų auto
rius giedojo: “Musų amžiaus 
dienų yra trys kart po dvide
šimt • metų ir dešimt, ir jei 
rasis nepaprastos jėgos, bus 
keturis kartus po dvidešimt 
metų.”

šiose dienose mes nesutinka
me priimti be jokio klausimo 
visa, ką musų protėviai paliko 
mums; mes turime patys rū
pintis savimi.

Kokio progreso mes esame 
padarę gyvenimo pailginimui? 
17-me šinitmetyj buvo mano
ma, kad naujai gimęs kūdikis 
turi lygios su kitais progos gy
venti 31 metus. 18-me šimtme
ty] šis nužiūrėjimas buvo pa
keltas iki 39 metų amžiaus. 
Jungtinėse Valstijose vidutinis 
žmogaus gyvenimo metų skai
čius 1901 metais buvo pakel
tas iki 50. Susilaukus 1920 me
tų dar penkiatas metų tapo pri
dėta musų gyvenimo pailgini
mui. O dabar, ačiū tam, kad 
musų gyvenimo sąlygos žymiai 
pagerėjo, kūdikis gimęs Chica- 
goj 1927 metuose, turi viduti
niškos progos gyventi 58 me
tus.

Kaip šio pailginimo viduti
niško žmogaus amžiaus atsiek
ta, butų perilga pasaka čia iš
pasakoti. Atradimas ligų mik
robų, Pasteur’o darbai, darbai 
Roberto Koch’o, Juozo Lister’o 
yra pasakos, labiau sujudinan
čios žmogų, negu keisčiausi ro
manai.

Apsauga ir valymas vandens, 
tinkamas sunaikinimas srutų, 
pasteurizavimas pieno, čiopai 
nuo difterijos, šiltinių, anti
toksinai apsisaugojimui nuo 
difterijos yra tik dalis tų veiks
nių, kurie padėjo pailginti mu
sų gyvenimo dienas. Protinga 
priežiūra, švarus pienas ir rū
pinimąsi kūdikių gerove pasta
raisiais keletu metu išgelbėjo 
tūkstančius Chicagos kūdikių 
gyvasčių, idant jie gyventų 
naudingą ir laimingą gyveni
mą.

Mes nežinome, kur yra gy-

[Pacific and Atlantic Photo]

Fatma Hanoun iš Angora, 
Turkijoj, kuri buk esanti 160 
metų amžiaus. Ji yra motina 
1O vaikų. Tai esanti seniausio

ji moteris pasauly.

venimo rybos, mes tik žinome, 
kad tos rybos traukiasi tolyn 
musų žinojimui ir musų suga- 
bumui didėjant, mums maži
nant galią ligų. Augant musų 
sveikatai, mes galime su pasi
tikėjimu laukti dienos, kai 
žmonės gims sveiki, gyvens 
savo gyvenimą pilnoj sveika
toj ir mirs ne dėl kokių ydų, 
bet todėl, kad atgyveno paskin
tą jiems gyveninio laiką.

JAUNUOMENĖS PARTIJA

Jaunų lietuvaiuųi draugija— 
Mu Gamina Chi Omega Soro- 
rity — rengia šokius subatoj, 
birželio 25 diena South Side 
Masonic Temple svet., 6400 S. 
Grecn Street. Gros The Blue
Bose orkestras, šokių pradžia 

19:30 vai. vakare. Bengiamo] 
' partijoj bus Paul Ash. Pelnas 
nuo parengimo eis naudai p-lės 
Urbiutės, kuri šiuo laiku ser
ga ir randasi Mtiyo Bros, ligon- 
butyj, Boehęster* Minu. P-lė 
Urbiute turės pasitikti ligoni
nėj $lar iki spalio mėųesio ar
ba ir ilgiau. —Rep.

♦ * *
Žmonės sako, kad Busi joj 

viskas brangu. Aš tani tikiu. 
Ypatingai komisarai — ten nė 
kiek neatpinga, nes už vieną 
komisarą turi būriai piliečių 
atiduoti savo galvas. Mat dabar 
tokie laikai Busijoj ir Lietu
voj. Darbininko galva ten da
bar kaip kopūstas.

LACHAVIGZ
Lietuvis Graborius 
ir Halzamuotojas 
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

Tarp Chicagos 
Lietuvių

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Roseland
Daug kalbų dėl kun. Lapelio 

pasišalinimo

Per daugelį metų Boselando 
parapijonys nebuvo tiek suju
dę, nebuvo tarp jų tiek kalbų, 
kaip dabar, kun. Lapeliui mis
teriškai pasišalinus iš parapi
jos ir nežinia kur prapuolus. 
Gal tokis pat sujudimas buvo 
tik keli metai atgal, kada pa
rapijonys sukilo prieš kun. La
pelį. Tada ir pipirais į akis ber
ta, ir injunetionus prieš nepa
klusniuosius parapijonus imta, 
kad jie negalėtų nė artyn baž
nyčios prieiti. Bet tada buvo 
kova, kalbos buvo piktos. Da
bar to nėra. Nėra jokio piktu
mo kalbose apie kun. Lapelį, 
netgi jaučiamas jam pritarimas 
ir pasigailėjimas.

Daugiausia parapijonys kai
lis, upic priežastis kun. Tripolio 
pasišalinimo ir kas su juo atsi
tiko. Santykiai su parapijoni- 
mis pastaruoju laiku buvo ge
ri ir jam nebuvo mažiausio rei
kalo bėgti: galėjo maloniai su 
visais atsisveikinti, parapijo
nys butų gražiai jį išlydėję ir, 
dabar nebūtų jokių kalbų. Bet 
kun. Lapelis atsiėmė algą iki 
paskutinės dienos, išvažiavo tik 
kelioms dienoms ir paskui apie 
save nedavė joRios tikros ži
nios. Tik menesiui praslinkus, 
Naujienų prispirtas, kun. Lape
lio pavaduotojas kun. Paškaus- 
kas iš West Pullmano paskel
bė, kad kun. Lapelis daugiau 
i Boselandą nebegrįš ir laiki
niu klebonu 'bus jis, kun. Paš- 
kauskas. *

Kun. Paškauskas sako, kad 
kun. Lapelis tebėra kunigu ir 
kad dvasiškos vyriausybės vien 
leista apsigyventi Lietuvoje, 
kur jis ir toliau eis kunigo pa
reigas. Tą patį tvirtina ir nie- 
kurie parapijos komiteto na
riai. Vieni jų sako, kad kun. 
Lapelis esąs jau Europoj ir tik 
nuvykęs ten pranešęs vyskupui 
apie pasitraukimą iš Boselan
do parapijos. Kiti sako, kad 
kun. Lapelis tebesąs Ameriko
je ir ištikrųjų sergąs. Reiškia, 
patys parapijos komiteto nariai 
tikrai nežino kur dabar zyra 
kun. Lapelis. Dar mažiau apie 
ji žino patys parapijonys. Jie 
todėl daro visokių visokiausių 
spėjimų.

Bet viena nuomonė yra tvir
tai įsigyvenusi tarp parapijonų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Neik- 
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet^

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAVVFORD 1480
TELEFONAS CA^IAL 946’4

t F. RADZ1US
Pigiausias Lietuvis 
Grabinius Chicagoje

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

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

SKYRIUS:
3238 S. Halstcd St.

Tel. Blvd. 4053
S. ......................................... 'N ■ ■/

Pastaba: Mano ofisas dabar randas) 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTČMETRISTAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTĄ*
Palengvins akių įtempimą, kuriu 

esti priežastijni galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
ino, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas ak's, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir tolircgystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali’: ai yda at
kreipiama j mokyklų” vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki J va), p. p.

4712 So. Ashland Avr, 
Boulevard

KONTRAKTORIUS 
Budavoju namus ir taisau 

Pigiai ir greitai
S. A. ZOLP 
834 W. 33rd St.

Tel. Boulevard 0527

ir jos negali išdildinti nė kun. 
Paškausko, nė komiteto narių 
tikrinimai: parapijonys yra 
pilniausia įsitikinę, kad kun. 
Lapelis metęs kunigystę. Esą 
kam tada jis taip misteriškai 
butų išvažiavęs ir kam dabar 
taip labai apie kun. Lapelio 
žingsnius butų slepiama. Esą 
tik bažnyčia nenorinti prisipa
žinti prie gėdos, kad kunigas 
metė kunigystę. Bet ir tai pa
rapijonys yra nepatenkinti4, 
esą reikėjo ir tada jam gra
žiuoju su jais atsisveikinti ir 
nebėgti taip paslaptingai, — 
parapjoiiys nė kiek nebūtų py
kę už jo metimą kunigystės, 
bet dar butų jį pagyrę už tokį 
drąsų žingsnį, nes jeigu kam 
kokia vieta nepatinka, jis turi 
pilną valią iš jos pasišalinti ir 
už tą niekas neturi teises jį 
smerkti.

Kodėl kun. Lapelis metė ku
nigystę? Čia jau parapijonų 
nuomones pasidalina, pasidaro 
taip sakant, tikras Babelio 
bokštas: kas galva, tai savas 
protas. Bet apie tai bus kitą

I kartą. —Reporteris.

A Hh A
VIN CE NTAS J (>K U BA U SK AS 

VVilIiam Jacobs
Mirė Bhželio-June 19 d., 3:20 

dieną, 1927 m., likosi autoino- 
biliaus užmuštas vos sulaukęs 
18 amžiaus. Velionis gimė 
Lietuvoj, Viekšnių miestelyj, 
Mažeikių apskr. Mažas atvež
tas užaugo Chicagoj.

I*ixliko <1 ieleI ii*mo nuliudime 
tėvus Kostantą ir Oną Juoku- 
bauskus, brolį Kostantą, seserį 
Oną Jurgelienę, švogerį ir gi
mines.

laidotuvės atsibus bireelio 23 
iš namų 3443 S. Morgan St., 9 
vai. ryto j Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, iš tenais į 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.

Liekame nuliūdę, 
Tėvai, Brolis, Sesuo 
ir Giminės.

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

1927 m., sulaukęs 43 m. amžiaus, pjimęs Lietuvoj, yiekšnių parapijoj, 
Padvąriųi kaimo, Mažeikių apskr., paliko dideliame nuliūdime dvi se
seris Oną Švažaitę ir Rozaliją Mileškienę, švogerj Ignacą Milešką ir 
du broliu Leoną ir Kazimierą ir brolienę Elzbietą Švažienę, o Lietuvoj 
seserį Pranciškoną Jasutięnę, tris brolius, Ignacą, Jurgį ir Antaną ir 
švogerį Juozapą Jasulis. Kūnas pašarvotas, randasi I. J. Zolp Koply
čioj, 1646 West 46th St.

Laidotuvės įvyks ketverge, berželio 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 į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Juozapo Švažo gimines, draugai ir pažįstami e.iat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą. Nuludę lekame,

SESERYS, BROLIAI IK GIMINĖS.
Laidotuvėse patarnauja graborius I. J. Zolp, Tel. Blvd. 5203

A f A
I

MORTA LENDRA1T1ENĖ 
po tėvais Stanaičiukė

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

I^aidotuvės įvyks seredoj bir
želio 22 dieną, 2 vai. po pietų iš 
namų j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Mortos Ixjndraitie- 
nės giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Vyras, Sūnūs, Giminės 
ir Pažįstami.

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

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriteri.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
Simono Daukanto Draugijos 

susirinkimas

susirinkimų 
Lietuviu Au- 

Janulis atida- 
Nutarimai iš

grabnešiams važiuoti.
Paskinti buvo klausimas iš

keltas kas link narių moterų 
pomirtinės, kurios dabar mo
ka kiekviena po 50c. Taip pat 
ir pašelpos mokesčio padidina
mo. šis klausimas liko atidėtas 
iki priešmetinio susirinkimo. 
Komisija liko išrinkta šias tai
sykles sudaryti.

Draugija nutarė surengti va
karienę po Naujų Metų geres
niam susipažinimui pačių na- 
ių, taip sakant, lietuviškas 

vestuves dėl prisidčjušių drau
gų j Simano Daukanto Draugi
ai. Komitetas išrinktas šiam 
darbui atlikti. Iš komiteto gir
dėjau, kad vakarienė bus sau
sio 18 d., 1928 m., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, šiuomi

Kiras nors dar palyginamai 
jaunas žmogus, bet jau suspė
jo įsigyti nemaža turto ir pa
daryti “success’* biznyje ir įsi
gyti plačių ir įžymių pažinčių.

Ponia Ona Kiras, SLA 208 
moterų kuopos pirmininkė, ir 
viena gabiausių bei simpatin- 
giausių visuomenės darbuotojų.

Ponų Kirų draugai bei prie- 
teliai surengė jiems visų eilę 
išleistuvių puotų ir išleisdami 
juos Europos linki malonių 
atostogų ir vėl laimingai grįžti 
Chiragon pas savus.

Reporteris.

Adolf Kupris atsišaukite
P-as A. Kupris, kuris kiek 

laiko atgal gyveno sekamu ad
resu: 1860 N. Hoynę avė., Chi
cago, III., prašomas tuojaus 
pribūti j “Naujienų” ofisų. Yra 
labai svarbus reikalas.

“Naujienos”

CLASSIFIEO flDS.j
Dingo lietuve moteris

Jau keletas dienų, kai poli
cija ieško p-ios Julijos Mali
nauskienės, gyv. 3252 S. llals
ted st. Tikrų žinių, kodėl ji pra
puolė, nėra, bet iš kaimynų pa-

Announcements
____________Pranežimai_________

Kas* ką, kur, kaip ir kada 
rengia, veikla ar kviečia

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
„_____ ________________________________________________________________________________________________________________ \______________________________________ _ -

A u tom ob i les
TURIU parduoti savo Ford sedaną, 

1926, kaip naujas, 5 baloon tajerai, 
atsišaukit vakarais nuo 5 iki 7:30. 
2510 So. Sawyer Avė., 2 lubos, iš už
pakalio.

ir labai ge- 
pasažierių 

yra beveik 
“perfect”,

pasiro- 
jstatus

Nors jau buvo rašyti “Nau
jienose” apie šį susirinkimą, 
bet daug svarbių dalykų nebu
vo pažymėta. Taigi bandysiu 
parašyti šio šio susirinkimo 
veikimą plačiau.

Simano Daukanto Draugija 
kukū priešmetinj 
1 irželio 5 dieną, 
ditorijoj. Pirm, 
r’ susirinkimą.
pereito susirinkimo buvo skai
tyti ir vienbalsiai priimti. 2 ap
likacijos buvo priduotos no
rinčių įstoti j draugiją. Vienas 
liko priimtas , o antra aplika
cija liko atmesta, nes 
dė, kad pagal draugijos
apykantas buvo personas.

Tolinus stkė raportai ligo
nių. Iš rajiortų paaiškėjo, kad 

yrr. penki sergantys nariai. 
Raportai liko priimti ir nutar
ta mokėti pašalpą visiems.

Nuo Susivienijimo Draugi
jų Bridgeporte raportas iš
klausytas ir priimtas. Nuo C.hi- 
eagos Lietuvių Auditorijos 
Bendrovės raportavo direkto- 
ris 'P. Janulis. Jis aiškiai ir 
plačiai pranešė apie dabartinį 
bendrovės stovį, kad minėtos 
bendrovės dierktoriai ir draugi
jų atstovai gerai darbuojasi 
liendrovės labui ir atmokėjimui 
skolų ir tuo tikslu rengia pik
niką su išlaimėjimu dovanų.

Piknikas bus rugpiučio 14 d. i 
Justice Park darže. Taipgi nu-1 
tarė išleisti antrus morgičius į j 
vietą neišparduotų šėrų ir at-. 
mokėjimui paskolos ant notų į 
nuo pavienių ypatų. Nutarė. Į 
kad kiekvienas direktoris ir 
draugijos 
idant dauguma šių 
išpirktų draugijos.
neš 7 nuošimtį palūkanų; mor-1 

septyniems Į 
priimtas ir 

klausimas 
bendrovės| 
paimti už

di rėk toris 
atstovas stengtųsi 

morgičių

Real Estate For Sale
Namai-žeml Pardavimni

DIDŽIAUSIS BARGENAS 
MIESTE

5 kambarių cottage, pečiumi šil
doma, graži vana, porčial, naujai 
maleVota ir dekoruota, tik $3850.

27116 W. 38 St. 
Kenwood 9800

Jacoby

Financial
FinanHai-Paskolos

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičiy, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

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

Phone Centrai 6260

Tos dienos įplaukų buvo
$323.75, o išmokėta ligonių pa-| sakojimų teko patirti štai kas: 
šalpos ir valdybai algas už še
šis mėnesius viso $254.80. (ii 
••pu* visą draugijos turtą ir na
rių skaitlių bus pranešta vė
liau, po peržiūrėjimo knygų.

Dar turiu priminti, kad na
riai kiekvienas būtinai turėtų 
aisiimti po kelis tikietus kon
certo ir pasidarbuoti draugijos 
labui ir išparduoti, nes taip 
vra nutarta ir to nereikia pa
miršti. Tikietus galima gauti 
laike susirinkimo pas komisiją 
ir pas pirm. T. Janulį, 3130 S. 
Morgan st.. Chicago. Kurie na
riai negavote atvirutės prieš- 
pusmetiniam susirinkimui iš 
Diicsasties negero antrašo, tai 
malonėkite priduoti savo tik-
rąjį antrašą.

Nutarimų Bašt: Peter Kilis, 
8 41 W. 34 St., Chicago, III.

Sekretorius.

Bridgeportas
Automobilius užmušė jaunų

P-iai Malinauskienei laukiant 
kūdikio, tarp jos ir vyro 
dėję kilti nesutikimų dėl 
kitimo kūdikio.

Kndikiui gimus ir p-iai

pra- 
lau-

Roseland.— Draugijų Sąryšio iš
važiavimas nejvykft birželio 26 d. 
VVashington Heights miške dėl tam 
tikru priežasčių, kurios bus pra
neštos susirinkime. Dar keli Są
ryšio išvažiavimai bus rengiami 
šia vasarą Washington Heights 
miške. Todėl tučėtų būtinai kiek
vienas atsilankyti ant jų ir pa
remti Aušros knygyną. —Komisija.

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

Boulevard 5066.

bile kokio 
specialių 

jos neturi

ATYDOS
Jei jus esate savininku 

stako, šėrų, bonų, arba 
notų ir jus manote, kad 
jokios vertės de) jūsų, atneškite jas
dėl manęs, nes aš turiu dėl jų mar- 
ketą, aš jums duosiu 100% ant kiek
vieno jūsų dolerio. Atsišaukite bile 
dieną iki 5 vai. po pietų, subatomis 
iki 7:30 vakaro.

Klauskite
M R. KUČINSKIS,

506 So. Wabash Avė., 
Room 521, 5 fl.

Skaityk ir kitiems 
pasakyk!

Parsiduoda labai pigiai 
, ras automobilius, 4-ių 
coupe. šis automobilius 
naujas, mekaniškai yra
nereikes pridėti nei dolerio prie pa
taisymų, beveik nauji “robai’. Daly
kas yrn tame: — savininkas gavo šjj 
automobilių mainais ir neturi kur pa
dėt* dviejų karų, tai neatbūtinai turi 
parduoti, čia yra milžiniška proga 
kuriems reikia gero automobiliaus.

Apie kainą ir išlygas tai greitai 
susitaikysime, tiktai neatbūtinai tu
rite pamatyti šį kara. Aš priimsiu 
mainais ir lotą nepaisant kur jis bu
tų. bile tiktai Chicagoje, jeigu reikės 
primokėti dar “cash’, tai aš primo
kėsiu, nes tai yra mano užsiėmimas, 
namu statymas.

Aš manau kad Chicagoj yra daugy
bė tokių, kurie turi kur nors užsili
kusi lota ir nieko negali su juo veikti, 
tuom tarpu geras automobilius butų 
jiems naudingiau, tai tok’ems tai č?a 
yra auksinė proga, arba kas turite 
International Investment Corporation 
šėrų, tai juos priimsiu kaipo “cash“ 
pinigo. Kuriems teks skaityti šis 
pranešimas, meldžiu pasakyti ir drau
gams, kad greičiau pr’čius prie daly
ko. Atsišaukite ypatiškai ar per 
lefona nrie

HTGHWAY MOTOR SALES,
581 So. Western Avė., 

Prospect 8134.

PARDAVIMUI 2 fialų biznia
vęs medinis namas labai pigiai. 
Savininkas, 732 W. 22nd s*.

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

Adresuokit 3698-X, 
Room 840, 

608 So. Dearborn St.

verta
MES PERKAME IB PA- 

gaminame antrus morgičius į 
dvi dienas.

PETRZILEK BROS.
1647 W, 47th Str.GA RA DŽIUS

Moderniškai įtaisytas su visomis 
priemonėmis, didelis garadžius Brid- 
geporto kolionijoje ant didelės gat
vės. Parduosime už cash arba mainy
siu ant namo ar bungalovv. Priežas
tis patirsite ant vietos. Kreipkitės 
tuojaus, 901 W. 33rd St. Yards 4669.

Kūdikiui gimus ir p-iai Ma- 
pinauskienei sugrįžus iš ligoni
nės, vyras tiek negalėjęs kęsti 
kūdikio balso, kad jis per ke- 
etą dienų nebuvęs namie.

Bet ve, vieną pereitos savai
mės vakarą, apie 10 vai., atras
ta kūdikis, padėtas ant laiptų 
p. Stumbrio namų, 725 W. 31 
st., arti Emerald avė. Prie kū
dikio drabužių buvo prisegtas 
raštelis, kuris prašė kūdikį ati
duoti Danieliui Stumbriui, 22 
metų vaikinui. Susirinko žmo
nių. Pašaukta policija nugabe
no kūdikį policijos stotin.

l>mieliaus Stumbrio nebuvo 
tuo laiku namie, policija pra
dėjo laukti jo. Danielius 
grįžo apie 12 vai. nakties, 
buvo areštuotas.

Kai Danielius 
teisėją John A. Bugee ir 
buvo parodytas minėtas rašte
lis, jis pasakė, kad jis tur būt 
pažįstąs rankos raštą. Jis iš
ėmė iš savo kišeniaus laiškelį, 
kurį jam buvo rašiusi p-ia Ma
linauskienė. Ir raštelis prišok
tas prie kudikio, drobulių, ir 
laiškas pasirodė rašytas ta pa
čia ranka.

įgijus tokių nurodymų poli
cija pasiskubino j p-nų Mali
nauskų gyvenimo vietą. Čia 
rasta jos paliktas raštelis, ku
riuo ji atsisveikina su savo vy- 
-u ir sakosi išvažiuojanti į 
West Virginia.

Iki šiol p-ios Malinauskienės 
lesurasta. Deering stoties po
licija pranešė “Naujienoms”, 
kad yra išimtas warantas su
grąžinimui p-ios Malinauskie
nės, jei ji bus surasta.

P-as Malinauskas sugrįžo, 
bet motinos nėra. Kūdikis ran
dasi šv. Vincento prieglaudoj. 
Jaunasis Stumbris paleistas ir 
yra namie. Jis sakosi nežinąs, 
kodėl norėta jam primesti kū
dikis. —Reporteris.

Personai
________ Asmenų ________

IEŠKAU savo pusseserių Uršu
lės Rimkus, Jossie Makarauskas ir 
Stefanijos Eringaitės. Paeina 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, 
5981 S. Albany avė., Chicago, III.

Help VVanted—Male-Female
________ Darbininkų Reikia

AMBITINGI VYRAI IR 
MERGINOS

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

te-

TURIU pigiai parduoti savo gra
žų 40 pėdų rezidencijos kampinj lotą, 
prie Grace St. Yra miesto vanduo, 
šalytakiai ir apmokėta, kaina tik 
$1800, turi turėti $500 cash, kitus po 
$30 j mėnesj.

Adresuokit Box 3695^ 
608 So. Dearborn 

i Rm. 840

Miscellaneous

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8700

Chicago

atsidūrė

su
lis

pas 
jam

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. Įvedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik

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

Phone Victory 7452

WESTERN AVĖ lotai, 2 lotai, pan> 
duosiu ant Western Avė. ir 69-tos 
gatvės. Savininkas, 938 W. 33rd St. 2 
lubos, front.

GROSERNfi, delicattesen ir ken- 
džių krautuvė. Parsiduoda nebran
giai. 4650 S. Sacramento avė.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. Atsilanky- 
kit ir pasimatykit su manim.

MR. J. A. BARTKUS. 
Room 502 7 W. Madison St.

PARDAVIMUI Lunch ruimis — 
pelningas biznis. Del nesutikimo 
partnerių, turi būt parduotas iki lie
pos 1 d. Savininkas, 710 E. 93rd St. 
Tel. Chesterfield 4281.

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

3696-A, 
Room 840, 

608 So. Dearborn St.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

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

3149 So. Halsted St.
Phone Yards 7282

J. S RAMANČIONIS. Prek

REIKALINGAS gabus biz
nierius, kas turi namų 2, 3 ar 
4 pagyvenimų, Marųuette Ma- 
nor arba Brighton Parke. Tu
rime didelę bučernę su namu ge
roj biznio vietoj, norime mainy
ti, nežiūrint kokie morgičiai, 
išlygos bus sutaikytos. 2505 W. 
6.3 St. Tel. Hemlock 0800.

PARDAVIMUI hardvvare, malevos 
ir namams reikmenų krautuvė, randa
si nrie tranferinio kampo, Morgan 
Parke, užpakalyj 4 kambariai gyveni
mui, kaina $5000. Tel. Beverly 7007.

Pereitą sekmadienį ant 35-os 
I gatvės, 
- kampo, 
vo ant 
cobs), 
gyveno 
S. Morgan st., ir kurio

I laiko garažą ant 35-tos gatvės, 
r tarpe Halsted ir Auhurn avė. 

Nelaimė ištiko Vilimą kaip 3:20 
po pietų, o 10 vai. vakare jau- 

I nikaitis persiskyrė su šiuo pa
sauliu. Mirė jis St. Paul’s ligo
ninėj.

Vilimas Jokubauskas buvo iš- 
■ -----i piknikais į Justice

i Parką. Ties 16-ta ir Wo<k1 gat
ve jo automobilius sustojo. Ka
dangi Vilimas buvo pasirėdęs 
šventadienio drabužiais ir ne
norėjo jų suteršti, jis patelefo
navo savo broliui Kastantui 
prašydamas jį atvažiuoti 
taisyti automobilių.

Brolis atsakė, kad jis 
lįs, ba neturįs ką palikti 
žiuje. Brolis patarė Vilimui at
važiuoti į garažą ir pabūti čia, 
kol jis nuvažiuos ir pataisys 
automobilių. Vilimas paklausė. 
Atvažiavo 35-tos gatvės karu 
iki Auburn avė. ir karui susto
jus išlipo. Tuo momentu ant 

fordukas, kurį

prie S. Auhurn avė. 
automobilius užvažia- 

Vilimo Jokubausko (Ja- 
18 metų veikino, kuris 
pas savo tėvus, 3443 

tėvas

REIKIA vedusios poros be vaikų, 
jaunų arba vidutinio aržiau#, turėtų 
važiuoti ant mažos farmos, yra kar
vių, vištų ir daržas. Turi mokėti va
žiuoti su geru karu. Geras namas 
gyvenimui. . Pažymėkit patyrimą, 
amžių ir pageidaujamą algą. Naujie
nos, 1739 So. Halsted St. Box 956.

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
šapa, j savaitę biznio $100, kaina ne
brangi, ilgas lysas, pigi renda, 3 
kambariai gyvenimui iš užpakalio, 
North Side apartment.

2458 N. Ručine Avė.
Mohawk 1655

Tel. Wentworth 6292 
“Užganėdinantis Apšildymas’ 

SOUTH T0WN HEATING 
M. J. SCHULTZ, 

Kontraktorius 
Suteikiamas apskaitliavimas už Va- 
cuum, Garu ir Vandeniu ApSildymą. 
Įvedam j nesnus ir naujus namus. 

6810 So. Morgan St.

Exchange—Mainai

giriai bus išleisti 
metams. Ra|X)rtas 
paimta svarstymui 
pirkimo minėtos 
morgičių. Nutarta
$15(1(1 ir už tuos pinigus, ku
rie yra paskolinti ant notų. Į 
Taipgi vienbalsiai nutarė daly- i 
vauti visa draugija minėtame j važiavęs 
lx>n<lrovės piknike.

Toliau sekė raportas 
sijos rengimo koncerto,

komi-1 
kuris 

jvyks spalio 30 d. šių metų 1 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, i 
Komisija pranešė, kad koncer
tas bus su išlaimėjimu dovanų, 
kurie pirks tikietus iš anksto. 
O tie, kurie pirks tikietus prie 
durų, laimėjimų negaus. Taip
gi turės brangiau mokėti už 
tikietus. Susirinkime tikietai 
buvo dalinami nariams dėl par
davinėjimo. Taipgi pranešė, 
kad šias dovanas suaukavo 
draugijų nariai ir šiaip biznie
riai, būtent Iz. Petrauskas — 
siutą vyrišką $30 vertės; Alęks I ’° įvažiavo 
Junevičia — peilių ir šaukštų ■ va^^‘ lenkas L) metų vaikėzas, 
sidabrinių setą $25 vertes; Pet-! Kwiatkowski, 3345 So. 
ras Knobornokstas kumpių $6 Bacine avė. Lordukas riedėjo 
vertės; Illinois Furniture kom- kokių 40 mylių valandoj grei- 
panija — grindų lempą elektri- tumu ir kairiąja gatvės puse, 
kinę — $20 vertės. Raportas i a> Vilimo Jokubausko kū
liko priimtas vienbalsiai ir au- nas Pašarvotas jo tėvų namuo- 
kotojams draugija taria širdin-. Laidotuvės bus ketvirtadie- 
giausį ačiū. Tie patys tikietai n*° r>’te į ^v- Kazimiero kapi- 
bus geri laimėjimui ir įžangai |aes* 1 ^maldos bus atlaikytos 
j svetainę, kurie nusipirks iš Į ^ur8io bažnyčioj. Rep.

ir pa-

nega- 
gara-

SOCIALDEMOKRATŲ RĖMĖ
JŲ FONDO SUSIRINKIMAS

Bytoj, birželio 23 d., įvyks 
Lietuvos Socialdemokratų Rė
mėjų Fondo susirinkimas Nau
jienų trobesy]. Pradžia 8 
vakare.

Laiškai Puštoje

val.

Eu-

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

P. CONBAD STUDIJOJ 
3130 S. Halsted St.

MAINYT

kas-

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKIA patyrusių moterų popierų 
sortuotojų. Gera alga. 2143 South 
Iromis St.

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

PARDUODU savo 4 kambarių cot- 
tage, randasi North West Side, dide
lis lotas, netoli mokyklų ir krautu
vių, kaina $2500, reikia $300 cash 
kitus po $30 j mėnesj.

Adresuokit 9697-M 
Room 840 

608 So. Dearborn St.

Financial
Finansai-Paskoios

GENERALIS kontraktorius ir bu- 
davotojas. Garažai, mediniai, mu- 

, riniai ir stocco porčiai, viškai, fla- 
i tai ir pertaisymas. Cementinis dar
bas visokios rųšies, 24 mėnesiai dėl 
išmokėjimo. Mes duodam planus ir 
finansuojam namus 15 metų dėl iš
mokėjimo. 20 metų patyrimo. T. C. 
CHARLES, 2483 Archer avė. Tel. 
Calumet 1012.

Help Wanted—Malė 
Darbininty J^eilria

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

Furnished Ro°ms
KAMBARYS RENDON, dviem vy

ram. Naujos mados paisymai. Tel. 
Boulevard 2035.

■ . i i»in —*

For Rent

KĄ turite mainyti ant pie- 
karnės? Į tris dienas turiu iš
mainyti. Pekarnė verta 2000 
dolerių. Ji randasi 4450 So. 
Kedzie Avė. Yards 4951.

kalno. Draugija nutarė, kad 
kiekvienas narys pasiimtų nors 
po keletą t i kietų ir išparduo-1 
tų. Narys tuomi pasidarbuos I 
draugijos labui.

Paskiau buvo 
mokėjimas pomirtinių nariams. 
Nutarta sekančiai: kiekvienas 
narys mokės $5 j metus miru
sių laidojimui, nežiūrint kiek 
mirtų — 5 ar daugiau narių. 
O mirus draugui, draugija iš
mokės jo palaidojimui arba jo 
artimiems $300 ir duos patar
navimą nuo savęs veltui paly
dėti mirusį draugą į kapines: 
šešis grabnešius ir automobilį

ir iŠparduo-j

svarstymas

Ponai Kirai išvyksta Europon

Žinomas real-estaliniukas, p. 
M. J. Kiras, turįs savo ofisų 
antrašu 3335 S. llalsted st. su 
žmona ir dukryte Sylvia išva
žiuoja iš Chicagos birželio 23 
dienų ketvirtadienyje (12:40 
vai. Standard time — 1:40 Chi
cago timc) ant “Broadway Li
mited” traukinio iš Union sto
ties į New Yorką. Iš ten laivu 
Majestic plauks Europon, ke
liems mėnesiams atostogų ir 
gimines atlankyti.

Ponų Kirų šeima yra plačiai 
žinoma Chicagoje. Ponas M. J.

šie laiškai yra atėję iŠ 
ropos. Kam jie priklauso^ tegul 
nueina į vyriausįjj paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klabsti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
iow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko 
■ik keturioliką d enų nuo 
skelbimo.

Beliacki Juozap 
Dusany Mikolas 
Gabris Impolitas 
Gabris Lionginas 
Noppas W 
Ogorzata Elžbieta 
Ostrowsky A 
Panaviene Ona 
Papievis Klemens 
Ruskovic Vincas 
Racianskene Rozaliya 
Smit Aguta

pa-

6
13
22

49

51
52
53
58

YRA 7 nauji ofisai rendon dak- 
arams, dentistams, advokatams ir 
eitiems profesionalams; didelis pa- 
aukimui kambarys, vėliausios ma

dos, garu apšildomas. 1121 Mil- 
waukee avė. Humboldt 0458.

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

Furniture & Fixtures 
Rakandai-ltaiaai

PARDAVIMUI rakandai, Pianas, 
Vargonai, Victrola, Valgomojo kam
bario setas, Lova ir Valkų loviukė. 
Visi daiktai beveik nauji. Parduo
siu labai pigiau

Atsišaukit
7002 So. KoekweU St.

2-ros lubos

Musical Instruments
_______ M uzikoB Įnatru men tai_______

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

6512 So. Halsted Str.

PARDAVIMUI player pianų 50 ro
lių ir benčius ir Victrola. Nebrangiai. 
416 Hart St. West 6010.

Real Estate For Sale 
N>mai-Žfmž Pardavimui

PRADEK ŠIANDIEN

2 NAUJI 5 rm. muro bung. garo 
šil. kieto medžio trinias, prie 65 
St. $1500 ir $1000 cash, 3700 W. 
65 St. Pros. 3966.

South Side pigus lotai 36 
geriausias investavimas, 
kad j žemę įdėti pinigai 
delis pasirinkimas biznio 
dencijų lotų. Išlygos.

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

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

j vieną dieną 

Perkame real estate 
kontrantus 

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

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

STOGDENGYSTR
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi-

1 lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.

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

Phone Lawndale C11’4

Sol Ellis & Sons, Inc.
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.

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 j lotą, arba ką jus 
turite, be jmokėjimo.

7215 Lincoln avė.

NEREIKIA cash. Jei jus turite 
išmokėtą lotą, mes pastatysime 5 
arba 6 kambarių modernišką bun- 
galow, be dadčjimo cash, lengvo
mis išlygomis, sanipeliai 12 rųšių 
dėl apžiūrėjimo gatavi. Telefonuo- 
klt dėl susitarimo Hemlock 4701.

Tiktai 3Vi% nuošimčių 
Be Komiso..........

Mes paskolinsime jums $100—$200 i) 
$800 dėl užsimokėjimo taksų, nuošim
čių už morgičius ar kitiems privati
niams reikalams. Pinigai paskolinami 
į 12 valandų.

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

Atdara vakarais iki 9 vai. apart se- 
redos ir pfitnyčios.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekemių, Mu- 
si} specialumas. Ge- 

patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State Street.

2-ri MORGICIAI
1, 2, 3 metams paskola 

4% komišino
' i

Greitas Patarnavimas

ROYAL FINANCE 
CORPORATION 
11 S. La Šalie St.,

Central 2665

WM. DAMBRAUSKAS
Lietuvių mufuotojas. Esu pasiren

gęs tamstoms patarnauti, kuomet 
jus mufuositės, arba reikalausit ang- 

i lių, tai kreipkitės pas mus, mes at
liksiu darbą pigiai ir teisingai. Ma- 

i tykite mumis pirmiausia.
817 West 34th St.

TeL Boulevard 9336

Educational 
Mokyklos

MOTERYS ir vyrai, išmokit bar- 
berystSs. Mes mokinam dienomis ir 
vakarais. Atsišaukit arba rašykit:

Internationa] Barber College
651—672 W. Madison St. 

arbu 109 S. Wells St.

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

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

ir

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

; AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 
J. P. OLEKAS, Mokytojas

8106 S. Halsted St., Chicago, 111.


