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Obregon vėl kandidatas 
į prezidentus

Francijos rojalisty vadas 
klasta ištruko iš 

kalėjimo

Indėnai matę Nungesserą 
ir Coli gyvus redakto

Francijos rojalistų vadas klasta 
ištruko iš kalėjimo

Obregonas paskelbia sa 
vo kandidatūrą į Mek

sikos prezidentus
LAIKYSIS CALLESO POLITI

KOS.

MEKSIKOS MIESTAS, birt. 
27. — Generolas Aivaro Obre
gonas, buvęs Meksikos prezi
dentas prieš Callesą, dabar vėl 
formaliai paskelbė savo kandi
datūrą į prezidentus ateinan
čiais rinkimais.

Iš Obregono pareiškimų ma
tyt, kad jis, jei bus išrinktas, 
laikysis tos pat pozicijos, kaip 
ir prezidentas Calles, tiek vi
daus tiek užsienio politikoj.

Gen. OLregonas žiuri į Ro
mą ir j Wall strytą kaip į Cal- 
leso valdžios priešų lizdus. Jis 
daro skirtumų tarp “sąžinin
go” Amerikos kapitalo ir Wall 
Stryto. Pastarasis, pasak jo, 
siekiąs iššaukti krizius ir kon
fliktus Meksikoje ir su Meksi
ka.

Gen. Obregonas žada teikti 
palengvinimų sąžiningam Ame
rikos kapitalui, norinčiam ko
operuoti su Meksika krašto e- 
konominiam ir kultūriniam gy
venimui kelti, bet darysiąs pa
stangų neįsileisti imperialisti
nio Wall Stryto kapitalo, kurs 
siekiąs išprovokuoti ginkluotą 
Jungtinių Valstijų konfliktą 
su Meksika. Obregonas žada iš
laikyti Meksikos suverenybę ir 
jos teises priimti 
krašto įstatymus, 
ka, atsižvelgiant 
tautines teises.

tokius savo 
koki jai tin- 
vien į tarp-

Lakūnas Bertaud ren
giasi skristi į Romą

NEW YORKAS, birž. 27. — 
Aviatorius Lloyd W. Bertaud, 
kurs turėjo kartu su Gham- 
berlinu • skristi Bellanca mono
planu Columbia iš New Yorko į 
Europą, bet įvykus nesusipra
timams su Charles A. Levinu, 
Bellancos monoplano savininku, 
nebeskrido, dabar rengiasi 
skristi trimotoriniu Fokkero 
aeroplanu iš New Yorko į Ro-_ 
mą ir atgal.

N. Y. Herald-Tribune žinio
mis, jis gausiąs už 
mą mažiausiai 1(M) 
dolerių.

Byrd gal išskris

NEW YORKAS, birž. 27. — 
Komandorius Richard E. Byrd, 
kurjs jau kelinta diena 
rengęs, bet vis dėl 
kaus oro negalėjo
Paryžių savo milžinišku 
kero monoplanu America, 
si galėsiąs išskristi anksti 
rp.dienio rytą.

tą skridi- 
tukstančių

šiandie

pasi- 
nepalan- 

išskristi į
Fok- 
tiki- 
ant-

WIMBLEDON, Anglija, birt. 
28. — Netoli nuo čia dviem 
traukiniam susidūrus buvo su
žeisti šeši asmenys, vienas jų 
pavojingai.

Kanados indėnai matę 
francuzu lakūnus gyvus

Nungesser ir Coli aeroplanas 
nukritęs į vienų ežerą žie
mių rytų Kanadoj

PAiRYŽlUS, birž. 27. - Vi
są Franci ja ♦šia ndie juokias iš 
savo valdininkų, kuriuos taip 
bukliai prigavo rojalistai.

Dalykas buvo toks. Rojalistų 
vadas Leon Daudet, laikraščio 
L’Action Francaise
rius, prieš kurį laiką buvo nu
baustas šešiais mėnesiais kalė
jimo už vyriausybės užgayimą.

Praeitą šeštadienį kažin kas, 
pasisakęs esąs vidaus reikalų 
ministeris, per telefoną davė 
kalėjimo vyriausybei įsakymą 
tuojau paleisti Daudetą, o taip
jau vieną komunistą Semardą.

Kalėjimo vyriausybė be nie
kur nieko tuojau tuodu asme
niu paleido. Pasirodė betgi, 
kad vidaus reikalų ministeris 
jokio panašaus įsakymo .nebu
vo davęs. Rojalistų vadas Dau
det ir komunistas Semard buvo 
klasta išgauti 
licija ant tų 
paleistuosius 
pasislėpė.

Soviety karo tribunolo 
galva pašautas

MASKVA, birt. 27. — Vie
nas nežinomas asmuo šiandie 
šuviu iš revolverio pašovė Mas
kvoj sovietų karo tribunolo 
pirmininką Orlovą, šovikas su
imtas.

Oficialinis pranešimas sako, 
kad šovimas įvykęs tribunolo 
rūmuose ir kad daroma kvota 
užpuoliko asmeniui ir atentato 
motivui išaiškinti.

Žlugo bankas, žlugo an- 
gliakasiy taupiniai

Meksika steigia savo 
konsulatus Rusijoje

iš kalėjimo. Po- 
pėdų subruzdo 
gaudyt, bet

CHICOUT1MI, Que., Kanada, 
birž. 27. — Atvykęs iš Onat- 
chiway ežero apielinkės miškų 
žvėrių gaudytojas Emile Bol- 
due pasakoja šitokią istoriją 
ryšyj su prapuolusiais francu- 
zų lakūnais, kapt.* Nungesser 
ir Coli.

“Eidamas per mišką birželio 
12 dieną aš susitikau su vie
nu indėnu. Besikalbant, jis 
man papasakojo, kad apie mė
nesį laiko atgal į Aštuoniolik
tą Ežerą, kurio pakrašty indė
nai buvę pasitaisę savo stovyk
lą, nukritęs aeroplanas. Indė
nai jau pirmiau buvę matę ae
roplanų, todėl .jų nebebijoję. 
Aerc-plane buvę du vyrai. Indė
nai khiusinėję jų, ar jie turį 
maisto, ir tieji ženklais davę in
dėnams suprasti, kad maistu 
jie esą aprūpinti visam mėne
siui. Del to indėnai daugiau 
jais nebesirūpinę. Prieš savaitę 
indėnai su savo stovykla per
sikėlę į kitas vietas, ir nukritu- 
sieji su aeroplanu balti žmo- Trys_ asmenys prigėrė 
nės pasilikę ten vieni.”

Bouduc yra Chicoutimi gi
męs ir augęs medėjas, ir Jo 
pasakojimams paprastai žmo
nės tiki.

Tuo tarpu trys 
vis dar tebeieško 
aviatorių Saguenay 
linkėse, 
matyta 
žiburių

aeroplanai 
prapuolusių 
upes apie- 

kartų ’ouvokur keletą 
lyg leidžiami aukštyn 

signalai. <

Du amerikieč'ai užsi
mušė Jugoslavijoje

SARAJEVAS, Jugoslavija, 
birž. 27. — Edgar D. Aldrich, 
Amerikos laikraštininkas iš 
Bloomingtono, 111., ir jo žmo
na Eilėn užsimušė septynias 
mylias nuo Sarajevo, jų auto
mobiliui ištrukus iš kelio ir nu
siritus žemyn į pakalnę. Jų šo
feris pavojingai sužeistas 
tur būt nebepasveiks.

ir

Gelbėjo katę, užmuštas.

MUSCATINE, Iowa, birž.
— Julius Farnsworth, 76 metų 
amžiaus seniukas, norėjo išgel
bėti katę nuo atlekiančio au
tomobilio. Katę jis išgelbėjo, 
bet pats pakliuvo po mašina ir 
buvo užmuštas.

27.

Bolševikai ištrėmė dvi
dešimt kirgizų bajorų
FRUNZE (buvęs Orenbur- 

gas). SSSB, birž. 27. — Sovie
tų respublikos vyriausybė suė
mė ir ištrėmė dvidešimt kirgi
zų bajorų, o visą jų turtą kon
fiskavo. Visi jie buvo kaltina
mi kaip monarchistai.

re

Jugoslavija ir Albanija 
atsteigia santykius x

KOMA, Italija, birž. ,27. — 
Jugoslavijos ir Albanijos tar
pusavio kivirčams beveik jau 
pasibaigus, normaliniai santy
kiai tarp abiejų kraštų bus ne
trukus vėl atsteig^i.

Keturių valstybių — Angli
jos, Francijos, Vokietijos ir 
Italijos — diplomatinių atsto
vų pasiūlymas, kad Albanija 
paleistų Jugoslavijos legacijos 
Tiranoj vertėją, dėl kurio areš
tavimo kilo kivirčai, o Jugosla
vija kad atsiimtų savo ulti
matumą Albanijai, buvo abie
jų valstybių priimtas.

Fox Lake ežere
27.

Fox
FOX LAKE, Wis„ birž.

— Jų valtelei apvirtus, 
Lake ežere prigėrė vienas vy
ras, Erwin Jobscheke, 32 m., 
iš Chicagos, ir dvi merginos, 
viena teisėjo Wm. Luetke duk
tė iš Beaver4)am, kita nežino
ma. Abiejų merginų kūnai dar 
nesurasti.

Milžiniškas aliejaus šu
linių gaisras Kalifor

nijoje
LONG BEACII, Cal.

27. — Alamitos Height 
jaus laukuose, netoli

birž. 
alle- 

nuo čia, 
kilo milžiniškas aliejaus šulinių
gaisras. Penki šuliniai jau su
naikinti; daugeliui kitų šulinių 
gresia pavojus. Nuostoliai iki 
šiol padaryti siekią apie mi- 
lioną dolerių.

MOKYTOJA UŽMUŠTA
HOOD RIVER, Ore., birž. 

27. —- Automobilių kolizijoje 
buvo užmušta Miss Grace Mor- 
rison, 26 metų amž., vidurinės 
mokyklos mokytoja.

Prigėrė besimaudydamas
BALSAM LAKE, Wis., birž. 

27. — Gavęs mėšlungio trauki
mą, besimaudydamas Balsam 
Lake ežere prigėrė 100 žings
nių nuo Terasto Leroy George, 
18 metų amžiaus berniukas.

GOLUMBIA, S. C., birž. 28. 
— Suimta 16 metų vaikas, 
Wm. Thomasspn, negras, kalti
namas dėl užmušimo vienos 
baltos moteriškės, Frances 
Thomassonienės, 78 metų.

Mil'onteriy daugėjimas 
Jungtinėse Valstijose

iFaciiic and Atlantic Photo!

Mandžurijos lordas maršalas 
ang-Tso-lin, kuris šiomis dieno
mis pasiskelbė visos šiaurinės 
Chinijos diktatorių ir ketina tį
sti karą su pietine Chinija, kuri 
nenori nieko bendra turėti su 
šiaurinės Chinijos reakcionie
riais.

WASHINGTONAS, birž. 27. 
—• Milionierių skaičius Jungti
nėse Valstijose žymiai padidė
jo. Iždo departamento tskait- 
menys parodo, kad 192fr metais 
buvo 207 asmenys, kurie įsi
metus turėjo milioną arba dau
giau pajamų, tuo tarpu kai 
1924 metais tokių asmenų bu
vo tik septyniasdešimt penki. 
Septyni asmenys buvo, kurie 
per metus turėjo $5,000,000 
arba daugiau pajamų.

ROYALTON, III., birž. 27.— 
Ne vieno šimto pietų Illinois 
ahgliakasių per visą gyvenimą 
tausoti ir centas prie cento dė
ti pinigai, kuriuos jie laikė 
vietos State Bank of Royalton, 
žlugo, žlugus pačiam bankui. 
Banko iždininkas William J. 
Lovel, taipjau jo pusbrolis Ei- 
mer Lovel, areštuoti, kaltina
mi dėl išaikvojimo daugiau 
kaip $60,000 banko' pinigų. Iž
dininkas prisipažinęs, kad pini
gus praspekuliaVęs biržoj.

Kitas bankas bankrotavo
FARIMERSVILLE, III., birž. 

27. — Bankrotavo vietos First 
National bankas, kurs buvo įs
teigtas 1910 metais. Blogi už- 
derėjimai ir farmų žemės atpi
gimas buvus banko nepasiseki
mo priežastis.

MEKSIKOS MIESTAS, birž. 
27. — Norėdama pagerinti pre
kybos santykiu su sovietų Ru
sija, Meksika steigia savo kon
sulatą Leningrade, o netrukus 
po to antrą konsulatą įsteigs 
Maskvoje. Konsulu Leningra- 
de jau paskirtas Ignacio Bati- 
za, užsienio reikalų departa
mento valdininkas, kurs greitai 
iškeliaus savo pareigų eiti.

BAPTISTŲ KUNIGAS PRIEŠ 
PAMALDAS PASIPIOVĖ

Soviety Rusija paskelbia 
“apsaugos savaite”

* *

MASKVA, birž. 27. — So
vietų vyriausybė paskelbė, kad 
nuo liepos 10 iki 17 bus lai
koma visoj sovietijoj “apsau
gos savaitė”. Jos. tikslas bus 
kelti krašte karinį prisirengi
mą delei gresiančio karo prieš 
sovietų Rusiją.

Amerikos aviatoriai at
lėkė j Varšuvą

VARŠUVA, birž. 27. — Cla- 
rėnce D. Chamberlin ir Charles 
A. Levine, Amerikos aviatoriai, 
kurie po Lindbergho antri per
skrido per Atlantiko vandeny
ną, šiandie iš Marienbado, Če- 
choslovakijoj, atskrido į Varšu
vą. Juos pasitiko didelės žmo
nių minios, entuziastingai svei
kindamos, ir Lenkų valdžios 
atstovai.

Stiprus žemės drebėjimas 
Klime, Rusijoje

MASKVA, birt. 27. — Va
kar vidudienį Sevastopoly. Sim
feropoly, Kerčėj, Jaltoj ir ki
tuose Krimo miestuose buvo 
jaustas stiprokas žemės drebė
jimas. Daug trobų sienų su
sproginėjo, kai kur pusiau per
trūko. Drebėjimą, kurs tęsės 
keletą sekundų, lydėjo požemi
niai dundėjimai.

Keturios seserys prigė- 
,rė, valtelei apvirtus
JACKSONVILLE, Fla., birt. 

27. — Bevažinėjant Clearwater 
ežere, valtelei apvirtus prigėrė 
keturios piliečio Silcoxo dukte
rys, kurių vyriausioji ką tik 
buvo ištekėjus.

$100,000 gaisras.
MONONGAHELA, Pa., 

27. — Gaisras sunaikino 
mą čia Joseph Russo restora
ną, padaręs apie $100,000 nuo
stolių. Gaisrą pagimdė sprogi
mas.

birž.
žino-

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

Didėjąs debesiuotumas; po 
pietų gali būt kiek lietaus; šil
čiau ; stiprokas, 
pietų vakarų vėjas.

Vakar temperatūros 
tarp 58° ir 73° F.

šiandie saulė teka 5:16, lei
džiasi 8:29. Mėnuo teka 4:36 
ryto.

daugiausiai

buvo

Čilės valdžia tremia 
lauk “radikalus”

SANTIAGO, Čilė, birž. 27.— 
Praneša, kad Čilės valdžia, ku
rios galva - yra generolas Iba- 
nez, įsakius- įvairiems kongre
so nariams ir kai kuriems laik
raštininkams tuojau ' apleisti 
kraštą, kadangi jie esą “radi
kaliųjų tendencijų“ žmonės.

Vokietijos užsienio n)i- 
nisteris atvyko j Oslo
OSLO, Norvegija, birž. 27.

Dr. Stresemannas, Vokietijos 
užsienio reikalų ministeris, 
šiandie atvyko į Norvegijos so
stinę priimti Nobelio dovaną 
už nuopelnus pasaulio taikos 
reikalui.

Kita tokia dovana yra pripa
žinta Francijos užsienio reika
lų ministeriui Briandui.

UŽSIMUŠĖ AEROPLANUI 
NUKRITUS ŽEMĖN

SHELBYVILLE, Ind., birž. 
27. — Aeroplanui nukritus že
mėn netoli nuo čia užsimušė 
Ed. McCalip, 20. metų amž., o 
kartu su juo skridęs Weldon 
Worth, to pat amžiaus berniu
kas, pavojingai susižeidė. Abu
du iš Indianapolio.

Jugoslavas bandys skri
sti per Atlantiką

Jugoslavija,
Vietos laikraščiai

BELGRADAS, 
birt. 27. 
sako, kad netrukus bandysiąs 
skristi iš Belgrado j New 
ką pasižymėjęs' Jugoslavų 
torius Bulinbačič.

Yor- 
avia-

Atsimena kovojęs 
su Napoleono fran

euzais

dar

VLASMA, Gudija, birž. 27. 
— Nikalojus Ulitenkov, vietos 
gyventojas, yra vienas seniau
sių pasauly žmonių. Jis sakos 
turįs 132 metus. Napoleono lai
kais jią buvo rusų kareivis ir 
atsimena 1812 metų mūšį su 
franeuzais ties Berezinos upe, 
kur Napoleonas vos gyvas iš
truko.

GRANITE CITY, III.; birž. 
27. — Tuo tarpu kai parapiJo
nys vakar susirinkę bažnyčioj 
laukė pamaldų prasidėjimo, 
West Granite baptistų bažny
čios kunigas Walter Cox ban
dė nusižudyti, skustuvu persi
pjaudamas sau gek’ę. Jis nuga
bentas į ligoninę, bet daktarai 
neturi vilties, kad beišliktų gy 
vas.

Uosto darbininkų streikas 
Maniloj baigtas

DARBININKAI LAIMĖJO

MANILA, Filipinai, birž. 27.
Vietos uosto darbiųinkų

Karalių karalienių vizi-1 
tai Anrtiijos karaliui
LONDONAS, birž. 27. —Per 

kelias ateinančias 
Londone bus gausiai 

dėl priežas-
ir keturių 

Pirma* jų,'

savaites 
pompas-

(streikas šiandie pasibaigė, sam- 
jdytojams sutikus pridėti strei
kininkams algos 12l/2 centų va

landai daugiau.
Streikas, kuriame dalyvavo 

daugiau kaip 2,090 uosto ♦dar
bininkų ir laivų krovėjų, tęsė
si dvyliką* dienų. Streiko metu 
laivų judėjimas buvo visai pa
rai izuotas.

tiškų ceremonijų 
ties trijų karalių 
karalienių vizitų. ' 
Ispanijos karalius Alfonsas, jau' 
atvyko į svečius pas Anglijos 
karalių Jurgį, o' netrukus at
vyks ir Alfonso žmona, kara
lienė Viktorija. Po to atvyks 
Norvegijos karalius su karalie
ne, Belgijos karalienė, Ilolandi- 
jos karalienė ir Egipto kara
liuj Fuadas.

Reikalauja paleisti Sue
co ir Vanzetti

BOSTON, Mass., birt. 27. — 
Massachusetts gubernatorius 
Fuller šiandie gavo iš Sydney, • 
Australijos, šitokią 
mą:

“Sy<tney statybos 
kai reikalauja, kad 
Vanzetti tuojau butų

kablegra-

darbinin- 
Sacco ir 
paleisti.”

----- ’ Amerikos biznieriai pa* 
astuoni sužeisti auto- darys vizitą Maskvai 

MOBILIŲ KOLIZIJOJ -------------
MASKVA, birž. 27. — Į 

Stokholmą išvyko Charles H. 
Smith, Amerikos-Rusijos Pre* 
kybos Rūmų 
Stokholme

DANVILLE, III., birž. 27. — 
Netoli nuo čia valstijos vieške
ly No. 1 įvyko trijų automo
bilių kolizija, kai vieni auto
mobilistai bandė pralenkti ki- Tarptautinių

konferenciją, 
vinys bus dalyvaujančių toje 
konferencijoje Amerikos dele
gatų grupę parlydėti į Maskvą.

tus. Kolizijoj buvo sužeisti 
astuoni asmenys. Dvi moterys 
taip baisiai sužeistos, kad gy
vos vargiai begu išliks.

vicepirmininkas, 
dabar laikoma 
Prekybos Rūmų 
ir Smitho uždą-

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

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

1. NAUJIENOS 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
8. NAUJIENOS duoda visišką garantiją už siunčia

mus pinigus, kad bus išmokėti adresatui ar grąžinti atgal 
jei adresantas nebūtų surastas.

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

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUČIO APT1EKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKA1C1O APTIEK A. 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEK A. 2346 XV esi 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, Ilk
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Dykai — dienas 6x9 Congoleum prie kiek
vieno pirkinio $10 ar daugiau,

$1.00
įmokėti

POTVIN1AI
faujiends, ufikago, m

Legali akas apsi ved imo 
amžius J. Valstijose Juokai ŽINO SAVO PAREIGAS

Antradienis, Bir'ž. 28, 1927

STALAS IR 5 KRĖSLAI
GRAŽIAI ENAMEUOTI

Mississippi upės baisiausias 
potvinis pasiekė aukščiausi lai
psni. Ir kad nors buvo praneš
ta iš anksto, net prieš aštuo- 
nius mėnesius, kad Mississippi 
upė išsilies, niekas negalėjo nu
kreipti ar sulaikyti potvinj.

Dabartinis potvinis prasidė
jo pereitų rugpiučio mėnesi, 
kuomet lietus užliejo kelias li
pęs Kansas ir Oklahonios vals-

Lengvais . $19.75 lengvais
išmokėjimais išmokėjimais
Labai gražus stalas, puikiai enameliotas, su 
dideliu dviejų spalvų viršumi. Keturi krės
lai pritaikytų spalvų ir su užpakaliu dėl 
atsirėmimo. Pasirinkimas visokių enamel.

Spalio mėnesį Arkansas ir 
Neosho upių palvinis pragaiš
ties padarė iki $40,(XX),(XX). Pe
reitų rudenį Jungt. Valstijų O- 
ro Biuro darbininkas patėmijo 
dumbliuotą, šlapia žemę vaka
ruose. Po tam lietus keliavo į 
rytus, į Missouri, Illinois, Ohio, 
Tennessee, Kentucky ir Cum- 
berland. Ir tas viskas atsiti
ko kuomet Mississippi sistemos 
upės turėjo būti normališkos.

Oro Biuro pranašas jau tuo
met žinojo, kad jeigu žiemos 
ir pavasario lietus bus smarkus.

Nesenai priimtas įstatymas, 
kuris įeis galėn Pennsylvanijos 
valstijoj šių metų spalio 1 d., 
paskiria apsivedimo amžių nuo ja? 
šešiolikos metų. Pirmiaus 12 
metų mergaites galėjo ištikėti 
už 14 metų vaiko.

Visose valstijose, apart Ntfvv 
Hampshire, Louisiana, Tennes
see, North Carolina, Arkansas, 
Kansas, Georgia, Idaho, Alaba
ma, Montana, Minnesota, Dc- 
!aware, South Carolina, Micbi- 
gan, Indiana, South Dakota ir 
North Dakota, vyrai turi su
laukti 21 m. prieš apsivedant.

New Hampahire ir Louisiana 
14 metai yra apsĖvedimo me
tai vyrams; Tennessee ir North 
Carolina — 16 metai; .o Ar
kansas, Kansas ir Georiga — 
17 m. Dešimts valstijų — Ida- 
ho, . 
sota, 
na,

SAUGOKIS VAIKŲ

Mamyte, ar aniolai lakio

Taip, širduk!
Ar iš tikrųjų, mamyte? 

—Taip, taip, vaikeli. 
—^Tai kada gi. pradės 

ti mano mokytoja? Jų 
tėtukas vadino aniolu...

-Ji šiandie pat išlėks, 
vaikeli...

E AR 0?

lak io- 
vakar

namo

—Kuomet namo pareinu jkau- 
s, mano žmona puola i isto-

—-Gal į
—Ne, į

met |rasakoja senus dalykus.
istoriją, nes visuo-

Duodame gerų kainų už jūsų senus 
rakandus į mainus

CENTRAL DISTRICT FURNITURE M.
:i621-23-25 S». Halsted St.

Dės

di-

užim- 
suteikia 
Sis dū-

KORNAIĮstaigos valdininkas, 
tas klijenlu, kuriam 
reikalingų informacijų, 
kodam ii s sako:

Dovanok man, ponas, kad 
per mane tamsta tiek laiko su
gaišinai.

Valdininkas: O, niekis, 
aš tam ir esu...

ji uk

PRIEKAIŠTAS
Vyrap: < Mano dūšele, tai 

jau dvyliką metų, kaip mudu 
vedę.

Žmona: — Aš prašau tavęs 
neužmiršti, jog vakar gydyto
jas man įsakė saugotis nema
lonių daiktų...

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS’’ KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ................................. ....
1,054 patarimai kaip vilti 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 KRĖVĖS KAŠTAI. Septyniuose tomuose ......    $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .................................-....................  50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

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

$2.50

$1.50

$3.00

. 50c

193 Grand Street Brooklyn, N. Y

Pinigai Lenkijon
ir l

Vilniaus Krašta
Siunčiami per Naujienas pašto perlaidomis ir 
kablegramomis greičiausia nueina.

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

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

X ,

1739 So. Halsted St., Chicago, 111

ir 1882 m.

Oro Biuras 
persergėji- 

šalies dalis, 
savaites

Alabama, Montana, Minne- 
, Delaware. South Caroli- 
Michigan, Indiana, South 

1 lakota ir North Dakota reika
lauja, kad 
metų prieš

Merginos 
kiekvienoje 
Hampshire, 
sas, įSiouth 
South Dakota, North Dakota. 
Kansas, Tennessee, Montana, 
Minnesota, Dela\vare, N. Caro- 
lina, Indiana, Ohio, West Vir- 
ginia, Rodhe Island, Missouri, 
Florida, Vjrginia, Kentucky, 
VVvoming ir C.onnecticut.

Louisianoj 12 metų mergi
nos gali ištekėti, ir N. Hamp- 
shire 13 metų, Arkansas ir S. 
Carolina mergaitės turi sulauk
ti 14 metų, ir Alabama, So. 
Dakota, Nortb Dakota 
ass nustato 15 ipetų.

Tennessee, Montana, 
sota, Delavvare, North 
na ir Indiana* merginos 
laukti 16 metų prieš ištekant.

Devynios kitos valstijos 
Ohio, W. Vlrginia, Bhode Is- 
lans, Missouri, Alabama, Virgi- 
nia, Kentuęky, Wyoming .ir 
C.onnecticut nustato 21 metus 
apsiverimo merginoms.

Beveik kiekvienoj valstijoj 
legališki metai yra neužlaiko
mi, kuomet tėvai leidžia apsi
vesti, arba jeigu teisdaris nu
sprendžia, kad jaunieji turi ap
sivesti. [FLIS.]

vyrai turėtų 
apsi vedant.

turi‘sulaukti 18 
valstijoje apart
Louisiana, Arkan- 
Carolina, Alabama.

North 
Tennessee,

18

m

Atsakymai j paklausimus.
Kl. Kas geriau turėti, dvira

tį, ar automobilių? '
At. Su dviračiu gali nusisuk

ti vienų sprandų, o su automo
biliu galima nusisukti spran
dus kelis iškarto.

Kl. Koks skirtumas, pasodin
ti ant kelių šuniukų arba mo
terį? '

Ats. Jei šuniukų pasodnisi, 
tai tu jį glostysi, o jei pasiso- 
dinsi moterį, tai ji tave glostys.

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

W. F. SEVERĄ CO.
- Cedar Ilapids, Iowa

Prašalina Skausmą Tuoj
Be laukįmo—viena minutė po uždė
jimo. Dr. Schoifs Zino-pads Ir 
skausmas pranyks. Kuomet komas 
išgydomas jis ncatsinaujina. Jei 
nauji čeverykai erziną tą vietą, 
Zino-pad pataiso viską. Senas būdas 
piaustymo kornų abra vartojimas 
rūgščių yra pavojingas.

Dr. Scholl’s Zino-pads yra saugu*, anti- 
septiikas, apsaugojantis, gydantis. Jie pra
šalina kornų priežastis--trinimą ir spau
dimą Čeverykų. Aptiekose ir čeverykų 
krautuvėse. Kainuoja tik biskj.

Dr Scholl’s 
'Zino-pads

Uždekit vieną ir skausmas pranyks

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu

COLUMBUS
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms

ir Kan-

Minne-
Caroli-

turi su

SEVERAS
ESKO
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100 N. LaS'alle St., Chicago, III. 
arba prie vietinių agentų

Bet iš anksto negalima įspėti 
ar lietus bus lengvas ar smar
kus. • <

Potviniai užlieja Mississippi 
upę kuomet pavasarį, kadd bū
na smarkių lietų, nes ten že- 
mė yra lygi ir nesulaiko van
denio, kaip kad kalnuotos vie
tos daro. Vanduo apsemia u- 
|M?s, kurios teka į Mississippi 
upę ir krantai ir pylimai nega
li to vandens sulaikyti. Sykį 
vanduo praduria pylimus, jis 
užlieja visą apiclinkę.

Gruodžio mėnesio |Mibaigoje 
lietus užpuolė Tennosscss ir 
Kentucky valstijas. Sekantis 
raportas pranešė, kad Cumber- 
land ir Tennesssec upės kyla. 
Tos dvi upės teka j Mississippi 
upę per Ohio u|>ę. Smarkus lie
tus pagimdė potvinį Ohio upėj. 
Kovo mėnesyj kiekviena upelė, 
tekanti į Mississippi nuo 
M oi nes, Iowa, j pietus ir 
tus, išsiliejo.

> Dabai’tinis potvynis ■ y re
džiausiąs, kokis užpuolė Missi
ssippi. 1922 m. potvinis buvo 
antras didžiausias 
trečias.

Jungt. Valstijų 
išsiunčia potvinio

> pnus kasdie j visas
kartais net keturias 
prieš potvinį ir kartais 18 va
landų. Ir todėl inžinieriai ži
no apie kokį laikų pasirodys 
potvinis įvairiose dalyse. Kad 
išgelbėti New Orleans miestą, 
kuris randasi Mississippi upės 
pietuose, inžinieriai v išgriovė 
pylimą, arba jūrių sieną, tuo 
leisdami vandeniui lietis į Borg- 
ne ežerą. ,

Žmonės visuomet kreipia aty- 
dą j Jungt. Valstijų Oro Biu
ro perspėjimus, kad nors šalis 
visai nepaiso ir nieko nežino 
pakol pasirodo koks nors di
delis potvkiis. Inžinieriai tuoj 
pradeda savo svarbų darbą. 
Krantai apsaugojimui, sustipri
nami ir žmonės presergiami. 
Ik t šitame ypaitngame atsiti
kime labai daug juodų ūkinin
kų, darbininkų su savo šeimy
noms gyvena Mississippi upės 
apielinkėj ir jiems sunku su
prasti, kad turi apleisti savo 
namus, ir vieton to, jie užlipa 
ant stogų arba j medžius ir 
laukia.

Tūlas narys American ,Socie- 
ty of Civil Engineers sako, kad 
paaukojimas kelių šimtų dole
rių labaratorijos ^tyrinėjimams 
sutaupytų

Garsinkite Naujienose
-

šaliai net milionus

valdžia ir valstjiosFederalė 
jau išleido 
lerių išrišti Mississippi ujjės 
problemų; bet iki šiol be jokio 
pasisekimo, nes tik vieno pyli
mo pradūrimas gali užlieti net 
5,000 ketvirtainiais mylias der
lingos žemės, išnaikinant net 
iki $25,000,000 vertės javų į 
vienų naktį.

Amerikos Raudonasis Kry
žius, Washingtone, D. C., rei
kalauja net $10,000,000 nuken- 
tejusiems pašalpai ir kurie no
ri arbh 
pasiųsti

gali aukauti prašomi 
aukas/ Raudo n ą j a m

Peoples Furniture Co

Lietuvių Krautuvėse Chicagoje, Visuomet rasite
H

M

WĘNNERSTENS
uohemian (Tppo

TIKRI APYNIAI 
TURTINGAME SALYKLE
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šiuose didžiapsiose
platų pasirinkimu naujausių madų, geresnio padarymo, Pianų, Radio
lų, Rakandų, Kaurų, Pečių ir visų kitų namams reikmenų už priei-
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Phone Central 1110 
Ros. Canal 0403

JOHN S. RYBICKI
ADVOKATAS

54 W. Randolph St.
Room 607 VVoods Bldg.

1922-32 So. Halsted St
Canal 6982 

J. NAKROŠIS, Vedėjas

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

PROCESAS iškelia 
paslėptą skonį pasaulio 
puikiausių apynių ir 
turtingo salyklo.

Išdirbėjai Dailiausių Seklyčioms Setų, Taipgi savo 
setų dirbtuvėje darome ir ant užsakymų.

namesnę kainą. — Su pilnai patenkinančiu patarnavimu.

Lengvus mėnesiniai išmokėjimai

PATOGUS LAIKAS
\

Lietuviams perkelti savo taupomus pinigus iš svetimų i savo, lietuvišką 
banką, dabar yra patogiausis laikas. .

\ 6 t

Mes suteikiame patarnavimą veltui

Atsineškite bankinę knygelę kokios tai nebūtų bankos ir mes perkelsime 
jūsų pinigus į musų bankų su pilnu nuošimčiu iki Liepos 1, 1927.

Lietuviams yra didelis išrokąvimas laikyti pinigus savoje ištaigoje. Lie
tuvių pinigai sudėti svetimose bankose ne neša didesnio nuošimčio negu pa
dėti savajame banke, ir nėra geriau apsaugoti, nes šitas didelis valstijinis 
lietuvių bankas yra po Valstijos Illinois ir Chicago Clearing House Associa- 
tion priežiūra ir kontrole, ir turi visus reikalingu# įrengimus apsaugojimui 
turto taip nuo ugnies kaip ir nuo plėšikų. Vedamas-gi yra labai atsargiai ir 
sumaniai ir turi pagrindinį kapitalų, sykiu su perviršiu ir rezervomis virš 
$400,000.00 po atskaitimui visų depozitorių Įdėlių.

lYra tai vienas iš tvirčiausių bankų

Sudėjus cįia visų lietuvių taukinius mes turėtume didelę įstaigų, kuri pa
rodytų visiems lietuvių galę. Tame gludi lietuvių garbė, ir nauda.

Ar galima rasti tinkamesnį ir lengvesnį būdų pagarsinti lietuvių tautų 
kaip dedant visus lietuvių turtus į1 sava jų, lietuvių bankų?

Dabar tad yra laikas atnešti į šitą bankų bankinę knygelę iš svetimų 
bankų perkėlimui depozitų į ' A x

.3252 South Halsted St

UNIVERSAL STATE
BANK

Išmokit Dressmaking
Kirpimo, Pritaikymo, 
siuvimo, Siuvamos 
mašinos operavimo, 
lengva sistema. Na
muose ir biznio kur
se. Reikalaukit dy
kai knygutes.
Mastei* Dressmaking 

College
J. F. KASNICKA
190 N. State St„ 

kamp. I^ake St. 10 fl.

SERGANTI ŽMONES!
Dr. Ross patarimas yra 

» dykai dėl jūsų
Jus esate kviečiamas pasinaudoti 
iš tos progos. . Per daugelį metų. 
Dr. Ross yra pasekmingai išgydęs 
Chroniškos. Nervų, Kraujo, Odos, 
Inkstų, Pūslės ir Visas Šlapumo 
Ligas. Del gydymo tų ligų Dr. 
Ross vartoja geriausius Anjerikos 
ir Europos metodus. Jo atpigin
tos kainos už medikolj patarnavi
mą yra Per Pusę negu paprastai.

IN-MO-RAY
THERAPY 

apsaugoja nuo pirm- 
laikinio pasenimo, 
sugrąžina jaunystės 
vikrumą ir prailgina 
kiekvienam naudin
gą gyvenimą. Jos 
sustiprinina vikru
mą ir priduoda vy
riškumą • silpniems
vyrams. Grynas kraujas ir stip
rus nervai yra svarbus faktoriai 
dėl sveikatos. Atsišaukit šiandien. 
Visų ligų paslaptys niekam neiš
duodamos.
Vyrų priėmimo kambarys 506 — 
Moterų priėmimo kambarys 598.

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St., 
Kumpas Munroe Street, ^Chicago, 

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

.........—....................n..

specialistas

Garsinkitės Naujienose
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KORESPONDENCIJOS

Marlindale, Pa.

Brooklyno

Detroit, Mich
turėjome čia labai

|OS.
i—Jonaičio Draugas.

laiku dir- 
į savaitę

pa-
ku-
ra-

Springfield, III.
Baigė mokyklą.—Kitos visokios 

žinios

bet ir 
išgelbėti, nes 
jo, “tų lenk- 
savo sielą ir 

parduoda’’ ir

Mes 
garsėju s j kun. Jonaitį, apie 
rio šposus netik laikraščiai 
šė, bet ir teisine buvo atsidū
ręs. O atsidūrė jis teisme

Antra NAUJIENŲ” Exkursija

LIETUVON

šis mažas angliakasių kai
melis randasi apie 3 mylias į 
pietus nuo Portage.

Lietuvių gyvena 10 šeimynų. 
1 našle, 1 gyvnašlis, kurio mo
teris yra Lietuvoj ir I pavie
niai.

Kada kasyklos šioj apielinkėj jai 
dirbo geriau ir jų buvo dan
ginu (keliose kasyklose iinfrlis Į 
išsibaigė ir jos tapo uždarytos), 
tai ir lietuvių čia gyveno dide
lis būrys. Turėjo jie ir pašel- 
pinę Lietuvių Tautos draugiją.

Lietuviams išvažinėjus į kitus 
miestus ir Lietuvių Tautos dr- 
ja tapo perkelta į Portage.

Laikraščių skaito daugiausia 
“Keleivį” ir “Tėvynę.” Yra ir 
vienas tavorščių simpatizato- 
rius. kuris skaito

Kasyklos čia šiuo 
tik kelias dienas 

i mėnesį.
—Pasaulio Vergas.

NAUJIENOS, Chicago. III

Skaityk šitą — 
Dabi* r!

Per pusę šimtmečio mes studi
javome kokių patogumų reikia 
keliaujantiems per okeanų ir 
kokio patarnavimo pigiomis 
kainomis.
Mes žinome, kaip jumis užga
nėdinti.
Geri patogumai 2 klesos cabin 
ir 3 klesoj.

White Star Line 
Red Star Line

Musų geras atstovas viską iš
aiškins jums. Arba atsišaukite 
j musų Pasažierių Departmcntą.

127 So. State St.
Chicago, 111.

už labui “kunigišką darbą, — 
Ijindimę prie kito vyro pačios.
Tuo jis turbut manė geriau iš
garsinti lietuvių vardą (jis vi
suomet dėjosi dideliu lietuvių 
patriotu ir lietuvių vardo gar

bintoju). Bet tokis garsini- 
i mas liko nesuprastas ir kun.
Jonaičiui pasidarė gana riestai, 

j Manė, kad jį galės apginti jo 
; gimnazistų komitetas, 
I tasis negalėjo jo
atsirado, pasak 
bernių gauja, ką 
kūną už dolerį

(Visiškai prapuldė tę karžygišką 
! kapelioną, net visai iš parapi- 
| jos j j išvarydami. O pasak jc 
klapčiukų, tą parapiją jis pat?

* vienas (kun. Jonaitis) sutverę:

“Garsę” siūlyti .$70,000 už 
buvusios jiarapijos tur- 
Beiškia, negalėdamas ki- 

prieiti, jis norėtų atpirkti 
parapijonis. Parapijonys 

kad atsiranda

be niekieno pagelbos.
Išvarytas iš šv. Petro para

pijos kun. Jonaitis, dar zujo ap 
link, gal tikėdamasis atgauti 
savo vietą, bet dabar turbut 
jau neteko vilties, kad ėmė 
per 
savo 
tus. 
taip 
savo
buvo nudžiugę.
jų kailio pirkėjas ir net buvo 
pradėję tartis apie tų $70,000 
priėmimų iš to turtuolio. Bet 
paskui nusiminė, kada prisi
minė, jog dar pirmiau buvo ra
šyta, kad kun. .Jonaitis iŠ Va
žiuoji!. į I^ietuvų-. Taigi ji& bent 
tuo tarpu negalės užbaigti pir
kimo savo buvusios parapijos 
ir parapijonų. Taigi parapijo
nys yra nusiminę, kad negalėjo 
padaryti biznio su kun. Jonai
čiu. Tečiau jis ketina gryšti iš 
Lietuvos, tad gal sugryžęs ga
lės baigti savo pirkimą parapi-

Ameiikoj yra gimę ir augę.
Birželio 20 d., Redemption na

me užj'inuodino nuo negero su
gedusio maisto 9 maži vaikučiai, 
iš kurių r jau mirė. Tarpe mi
rusiųjų, buvo ir viena 18 mėne
sių lietuvaitė—NorbutaicS

Pereitą savaitę atsibuvo daug 
‘hootlugi rių” bylų. Iš jų iško- 

lektur * i bausmėmis $30,000.
Birželio 19 dieną Vincėj Jana- 

•• i .kas į as.gėiys skaud*’’ su 
mušė savo žmoną ir išsuko jai 
ranką, šis žmogus dar yrh jau
nas, bet per didelį girtuokliavi
mą pradeda nebešusivaldyti. 
Kaip pareina girtas, tai vis- 
ką namie sudaužo, savo žmoną 
biauriai iškeikia ir sumuša. Ran
ką jo žmonai daktaras stiteįisė. 
bet visgi ims laiko pakol sugys.

Sužeista moteriš jau bijo na
mo gryžti ir būna pas savo sese
rį.

Liepos 1-mą dieną čia atlėks 
kapitonas Lindberghas. Spring- 
fieldas rengiasi jį iškilmingai 
priimti.—G. Ainis.

Rugštumai Viduriuose
“Phillips Milk of Magnesia” 

Geriau negu Soda

Baltimore, Md,
Vestuvės

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

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

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 sutartį).

4120 So. Richmond Street

t A, VIDiKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos 
ilgai 
vusi 
vanijos 
bučiuose.
ningai

Mrs.
Yards 4951

Anielia Jarusz-Kaushillas 
AKUAERKA

3252 So. Halsted St.

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutarti*

Viršuj Universal
St<ate Bank

kolegiją; 
praktika- 
Pennsyl- 

ligon- 
. Sąži- 

patar- 
į nauja, visoklo- 

/ se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

.►

Šįmet čia baigė auktesnę mo
kyklą (High School) iš lietuviš
kų vaikų šie: Margarita černiu- 
tė, Ona Dzieniutė, Katrė Joni- 
kiutė, Marė Svirpliui, Marė čb 
ouliutė, Ona Jurkoniutė, Nellie 
Dranginiutė, Stasys Rusaitis ir 
Adolpas Tičkus.

Birželio 8 d., apsivedė J. Šil- 
nkutis su F. Liukaičiute. Abu

Liepos 19 d., 1927
Iš New Yorko-Klaipėdon,-be persedimo

Norsi oras šią vasarą Sana vė
sus ir, rodos, saulės spinduliai 
mažai kaitina, bet vistiek pas 
žmones atsiranda tiek karščio, 
kad apsivesti. Mano mizernas 
kūnas nepajėgia šitų dalykų su
prasti, ir užtat aš plačiau apie 
tai nekalbėsiu, o geriaus aprašy
siu apie įvykusį faktą — adv. 
Nado Rastenio ir ,p-lės Julės 
Baltrukoniutės vestuves.

Jiedu apsivedė 18 d. birželio, 
Clleveland, Ohio. Taip sakant, 
įstojo į stoną moterystės ir gavo 
septintą sakramentą.

Birželio 19 d. jaunavedžiai 
parvyko į Baltimorę ir čia kėlė 
gana dideles ir puikias vestuves. 
Svečių buvo sukviesta gana 
daug, ir visi šoko, valgė ir/fcėrė 
kiek kuris norėjo. Komp. M. 
Petrauskui vadovaujant, dalis jo 
vedamo choro dainininkų-ių su
dainavo tam tinkamas dainas, 
kas svečiam labai patiko ir visi 
buvo kuopilniasia patenkinti, 

i kaip kad iš vestuvių, taip ir iš 
dainų. Svečiai sveikydami jau
navedžius visi reiškė kuoširdin- 
giausio laimingiausio gyvenimo! 
Aš kaipo, korespondentas, ir-gi 
sveikinu, linkėdamas musų Na- 
dui ir jo žmonai daug laimių ir 
su laiku užsiauginti gražią 
mynę.—Julius.

f

šei-

Baltic American laivu LITUANIA

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

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

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

1739 S. Halsted St.

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

NAUJIENOS
Chicago

Granville, III.
Birželio 15 d. naktį sudegė 

lietuvio M. Jankausko 
šeimyna paliko be namo, rakan 
dų ir net be drapanų. Namelis 
nors nedidelis, bet buvo puikiam 
sodnely, kuris irgi skaudžiai nu
kentėjo. Dar dieną prieš tai 
sodnelis net akį traukė: pilnos 
obuolių obelės, besirpstančios 
vyšnios, žydinčios Kėlės. Bet da
bar vieton namelio— krūva pe
lenų, o vieton medžių apdegę 
stuobriai Paties M. Jankausko 
nebuvo namie. Jis tuo laiku 
yra išvykęs uždarbiauti į Det
roitą, nes čia, apart mainų, ki
tokių darbų nėra, o mainos jau 
treji metai kaip nedirba. Tad 
žmonės yra priversti palikti sa
vo nuosavybes ir keliauti kitur 
duonos kąsnį pelnyti.

Čia, Granvillej, butą daug lie
tuvių. Sako, kad net dabar yra 
apie 18 šeimynų. Nuo senai čia 
gyvuoja SLA. 219 kp. ir taipjau 
SLRKA. kuopa. Buvutf ir šv. 
Kazimiero dr-ja, bet toji mirus. 
SLA. 219 kp. energingai palaiko 
pilietis H. Jankauskas. Jis sako, 
kad kol jis yra gyvas, tol ir kuo
pa nemirsianti. O kai jis mir
siąs, tai paliksiąs pavaduotojus 
—du sūnūs, kurių vienas jau 15 
m., o antras 8 m., kurie suaugę 
tęs tėvo darbą. Butų labai ge
rai, kad daug tokių Jankauskų 
butų ir kad visi sektų jo pavyz
džius ir darbuotųsi lietuvių la
bui.—P. S.

namas.

SUDRIKO NAUJA 
KRAUTUVĖ

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

*

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimų, 
akių jtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMESTRIST

DR. G. SERNER 
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679
Tel. Boulevard 6487

4649 S’o. Ashland Avė. 
ir 805 E. 47th St.

Kenwood 1752
Praktikuoja 20 metų

Nuolatinės Slogos ir 
Reumatizmas

SKAUSMAS
Ar jųn kenčiat akausmuH bile daly «a- 

vo kūno, kaip tai nuo Kataro, Inkstų, 
Širdies, Kepenų, Skilvio ar Putilėa ne- 
umairumų, Dusulio Reumatizmo, Nuolati
nių Slogų, Utsinuodjimų, Goiterio, Mo
terų lytinio netvarkumo, Nervuotumo, 
Kooufio, OdoH ligų. Socialių ligų ir tt.

Vartoklt MERITEX. Pasauly geriausia 
ir nekenkaming’ausia Gyduolė 11.00 už 
buteliuką.

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

Merltex Lab., (įteikta 1882 
1924 Blue Island Avė.

CHICAGO. ILL.
Siunčiame bile kur už 11.00. 

Nesiunčiame C. O. D.

Įvairus Gydytojai
Phone Pullman 0621 

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

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

Nedėlioj 10 iki 1

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

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

Tel. Boulevard 4705 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 0214
Plumljing, Heating 

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

4604 So. Paulina St., Chicago, 11).

Lietuvis Kontraktorius
Suvedant šviesas ir 
elektros jiegą į nau
jus ir senus namus ii 
mainom naujas liam- 
pas j senas; duodame 
ant lengvo iimokiji 
m o.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vta naudingo*

. . .■ .— ....    ■.— _ .i , - ■

Lietuviai Advokatai

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
127 N. Dearborn St„ Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta
, 3823 Soath Halsted St.

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Telephone Yarda 0094

DR. MAURIGE KAHN
4681 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 8210

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 
8110. Naktį

South Shore 2288 
Boulevard 4136

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

'telefonai:

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 8:30 iki 8:00 vai. vak. 
Nediliomis nuo 10 ryto iki 12

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

I. UI............ ■!■■■ ............................................

ADVOKATAS
11 S. U Šalie St., Room 2001.

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6

V&k&r&is
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9600

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, 111.
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

L

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

Tel. Pullman 5950 
Specialistas Abstraktų 

Vedėjas visų teisių

A. A. OUS

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—8 po piet, 7—8 vak. Ne- 
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Fairfax 6353
...................... i

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.
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tik apie tuodu Webb’u tenai ir 
eina kalba. Bet Sirvydui pri
sisapnavo Wells, kurio veika
las yra išverstas lietuvių kal- 
bon!

Ir kuomet jisai nesugeba 
net atskirti Webb’ą nuo Well- 
s’o, tai jisai betgi drįsta tyčio
tis iš mokslininko V. Čepins
kio: girdi, tas socialistas gal 
būt tiktai dėl to dabar ėmęs 
“voldemariškai” kalbėti apie, 
parlamentarizmų, kad jisai “pa- 
siskaitė” Wells’o!

Maskvą ir paskelbė spaudoje norįs nuodugniai susipa
žinti su komunistų judėjimu Rusijoje ir todėl ketinus pa
tapti fabriko darbininku Maskvoje.

Gi šiandie ta bolševizmo žvaigždė jau, paėmęs lazdų, 
gena komunistus iš Kinijos!

Visai panaši istorija, kaip su turkų Kernai Paša, kurį 
Zinovjevas anąmet kėlė į padanges, kaipo “revoliucinio 
proletariato vadų” rytuose, ir kų-tik neprirašė (Baku 
kongrese) prie trečiojo internacionalo. Šis bolševikų die
vaitis dabar, kai pagauna turkų, priklausantį komunistų 
organizacijai, tai be jokių ceremonijų pakaria ir palieka 
kaboti viešoje aikštėje kokį dvejetų ar trejetų dienų, kac 
visi matytų, kaip jisai “myli” leninizmo mokinius.

$8.oo Į Tai, mat, kas išeina iš bolševikų pastangų prisiplakt
4.oo pne nacionalistinio judėjimo Azijoje. ,

$8.00
4.0$
2.50
1.50

.75

8c 
18c 
75c

• Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metama ................................
Pusei metų ..........................
Trims mėnesiams ...............
Dviem mėnesiams.... ..........
Vienam mėnesiui ...............

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija .......................
Savaitei ......................w.....
Mėnesiui ... .............. ..............

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

Metams .......... ~..........-......... „ $7.00
Pusei metų ..................... ........ 8.50
Trims mėnesiams ................... 1.75
Dviem mėnesiams ...... ~.......... 1.25
Vienam mėnesiui ..............  75
. Lietuvon ir kitur užsieniuose: 

(Atpiginta)
Metams ...............
Pusei metų ____
Trims mėnesiams
Pinigus reikia

orderiu kartu su

rinti tai labai lengva, paemuc 
į raukus žurnalo “Kultūros” 
numerį ir susiradus jame Če
pinskio straipsnį.

Bet Brooklyne yra redakto
rių, kurie dar didesni ignoruo
tai, kaip Sirvydas. Tai, būtent, 
tie peckcliai, kų “šviečia’’ Mas
kvos duvatkynus.

“Laisvė” kiekvienu 
žodžiu apie Čepinskio 
nių” šventai patikėjo

“Socialdemokratų
nudardėjo pas fašistus.” 
Paskui padavusi ilgoką iš

trauką iš “V.,” ji užbaigiu taip:
“Tuojaus ir kiti geltonie

ji menševikų lyderiai pradės 
traukti tų pačių fašistinę 
ną, kurią dabar traukia 
nas Čepinskis.” 
Pasirodo, Sirvydas dar

pakankamai “smart” apdumti 
akis raudoniemsiems fašistams. 
Daug išmanymo šitam darbui 
tečiaus, kaip matome, nereikia.

Sirvydo 
“atvirti- 
ir rašo: 
lyderiai

SUSIRADO Už SAVE 
ŽIOPLESNIUS.

SUGRYŽO KNYGNEŠYSTĖS LAIKAI LIETUVOJE Apžvalga
■ -n-

Gruodžio perversmu įvestoji tautininkų-fašistų “era” ieško Už SAVE žlOPLESNIŲ. 
Lietuvoje sparčiai grąžina kraštą į tas sąlygas, 'kuriose ---- ----- ?
jisai gyveno Rusijos carizmo laikais. Tas pats aukštes- (Sirvydo prasimanymai apie 
niųjų valdžios organų sauvaliavimas, tas pats įkyrus po- p,oL čePinskiJ 
licijos šnipinėjimas ir terorizavimas žmonių, tas pats pi- “Vienybė” prakaitu oda m a
liečiu laisvės slopinimas ir visokio visuomenės judėjimo rtengl^sl ^odyt!? kad vlsl Pr°-

r taujantys žmonės Lietuvojeto-
varzymas. ą aiMMBnJyn vis labiau krypsta prie

Tautiškai-fašistinė “era”, pagaliau, atgaivino Lietu- smetoninių “idėjų.” Pirmiaus 
voje ir garsiąją anais laikais knygnešystę. ji atidengė Ameriką, pastebėda-

Pasakyti tiesos žodį apie dabartinę valdžią arba jos ma, kad Lietuvos socialdemo-r 
politiką šiandie Lietuvos spaudoje nebegalima. Todėl kratų yad“®-.'"z- st; Kalns>< 

.. . stoja už ūkininkų susiorgamza-Lietuvos demokratija yra priversta spausdinti politinio vjm(j vieno|1 partijol; Tai> gir, 
turinio lapelius ir knygeles užsieniuose ir iš tenai juos L, esanti sena jos, “Vienybės”, 
kontrabandos (šmugelio) keliu gabentis į Lietuvą. mintis, kuriai pritariu ir Lie- 

Lietuvoje dabar yra paskleista tokios nelegalės lite- tuvos tautininkai * —- nors iš 
raturos tūkstančiai ekz^mpliorių, nežiūrint to, kad krašte yra Uip! kad LletįUV(^ ®0’ 
yra jvestas žiaurus apgulos stovis su karo lauko teis- |aik-g. dar tu((met> kai apic- 
mais. Žmonės, kurie tuos spaudinius slaptai gabena per tautininkų partijų Ameirkoje 
Lietuvos sieną iš Pi’usų, iš Latvijos ir kitur ir platina mie- arba Lietuvoje nebuvo nė gir- 
stuose ir kaimuose, — rizikuoja sovo laisve ir net savo 
gyvybėmis. Bet šitie pavojai jų. darbo nesustabdo.

Dabar Lietuvos demokratija yra sumaniusi jau leisti 
užsieniuose ir savo laikraštį — “Liaudies Balsą”. Jis bus 
16 pusi, dydžio ir eis Rygoje du kartu į mėnesį.

Reguliaris šito laikraščio pristatymas į Lietuvą ir jo 
išplatinimas tarpe žmonių reikalaus nepaprastai didelio 
pasišventimo, nes “tautiški” Smetonos žandarai darys, ką 
tik galėdami, kad užkirstų kelią į Lietuvą. Kalėjimo 
bausmių, ištrėmimų į Varnius ir gal sušaudymų bus tiek 
ir tiek. Bet, deja, be kentėjimų ir aukų žmonių laisvė nie
kur nebuvo iškovota.

Taigi, reakcijos nakčiai apgaubus Lietuvos padanges, 
vėl pradeda savo heroišką darbą knygnešiai — tie ramus 
ir tylus tamsos naikintojai, kurių vargai taip vaizdžiai 
yra nupiešti dramoje “Aušros Sūnus”. Reikia tikėtis, kad 
jiems pavyks greičiaus Sulaukti saulės užtekant, negu jų 
pranokėjams! ’

Kad Čepinskio išvadžiojimu 
neturi nieko bendra su smeto
nininkų nusistatymu, parodys 
keletas ištraukų iš jo straips
nio. Ve \kų ' jisai rašo apie 
diktatūrų ir smurtą:

šiandien visur 
ir stengiasi iš 
atvaryti gyve- 
‘atgaivinti na-

atstatyti monar-

SUPORAVO

teismas

vidaus 
kad p.

Francijos monąrchistai iškirto valdžiai didelį šposų, 
apgavingu budu išimdami iš kalėjimo saVo vadų, Leonų 
Daudet, “L’Action Francaise” redaktorių, kurį 
buvo nubaudęs už apšmeižimų vieno žmogaus.

To monarchistų vado draugai patelefonavo 
reikalų ministerio vardu kalėjimo viršininkui,
Daudet turįs būt tuojaus paleistas, — kų viršininkas ir 
išpildė. Buvęs kalinys dabar nežinia kame yra pasislė
pęs, o visi Paryžiaus laikraščiai juokiasi, kad valdžia da
vėsi taip žioplai apgauti.

Bet juokas čia yra ne tik iš valdžios žioplumo. Kar
tu su Leonu Daudet ir tokiu pat budu tapo išimtas iš ka
lėjimo ir komunistas Semard. Tie patys monarchistų va
do prieteliai, kurie sugalvojo apgauti kalėjimo vyriausy- 

• bę ir paliuosuoti p. Daudet, kartu pasakė telefonu kalėji
mo viršininkui, kad ministeris liepęs paleisti ir komunis
tų Semard. Ir jisai taip pat išėjo iš kalėjimo.

Šitas monarchisto su komunistu “suporavimas” tai 
beveik didesnis juokas, negu kalėjimo viršininko apga
vimas.

f porų juodu iš tiesų tinka labai gerai, nes juodu abu
Vienasyra demokratinės tvarkos ir respublikos priešai, 

nori Francijai karaliaus, o antras diktatoriaus.

BUVĘS MASKVOS DIDVYRIS.

. Kinų “krikščioniškas generolas”, Feng Yu-hsiang; 
kaip jau skaitytojai žino, perėjo j “išdaviko” gen. Čiang 
Kai-šeko pusę ir pasiuntė komunistų kontroliuojamai 
Hankow valdžiai ultimatumą, kad bolševikų agentas Bo- 
rodįnfis ir jo'pasekėjai butų išvyti iš Kinijos. O ar žinote, 
kas'tasai gen. Feng buvo ? •

Jisai buvo labiausia Maskvos garbinamas kinų revo- 
• liucijos darbuotojas.

Gen. Feng su savo žmona ir, vaikais yra viešėję dau
ginus kaip metus laiko sovietų sostinėje, kaipo Rusijos 
valdžios svečiai. Pernai vasarą jisai buvo vėl atlankęs

, dėt.
Socialdemokratai juk visuo

met buvo tos nuomones, kad 
politinės partijos yra ekonomi
nių visuomenės klasių organi
zacijos ir kad todėl kiekviena 
partija privalo stengtis apimti 
tam tikrų visuomenės klasę: 
darbininkų partija — darbinin
kų klasę, ūkininkų partija — 
ūkininkų klasę ir 1.1.

Dabar Brooklyno fašistų laik- 
laštis sugalvojo įtraukti į “at
sivertusių” listą ir prof. V. Če
pinskį, kitą stambų Lietuvos 
socialdemokratų veikėjų.

Pasak “Vienybės,” šis asmuo 
irgi “išsiblaivęs” ir pradėjęs 
kalbėti ‘panašiai kaip Volde
maras”. Jisai parašęs “Kultu-, 
ros” žurnale, ka4 parlamenti
nėje demokratijoje esą įvairių 
ydų: perdaug partijų, pertrum- 
p i parlamentų kadencija, par
lamentai perdideli ir dažnai to
kie, kad varžo vykdomosios 
valdžios iniciatyvą, ir t. L

“Kaip tik panašiai,” sako 
Broklyno laikraštis, “kalba 
ir Voldemaras, ir tautininkų 
partija, norinti suteikti dau
giau galios prezidentui ir 
ministeriams!”
Turime pasakyti; kad, šitaip 

rašydama apie prof. Čepinskio 
straipsnį, “Vienybė” tiesiog 
falsifikuoja jo turinį.

Pirmiausia yra grynas melas, 
kad Čepinskis arba kuris nors 
kitas apšviestas socialdemokra
tas kada nors tikėjo, kad šių 
dienų parlamentinė valdžios for
ma esanti be ydų. Tas ydas 
kaip tik socialdemokratai vi
suomet puikiai žinojo ir nuo
latos jas nurodinėdavo. Kada, 
sakysime, Lietuvos steigiama
sis Seimas gamino kraštui kon
stituciją, tai socialdemokratai 
ir komisijose, ir iš Seimo tri
būnos, ir spaudoje davė nuo
dugnią parlamentarizmo kriti
ką ir stengėsi įspėti Lietuvą, 
kad ji apsisaugotų tų klaidų, 
kurios yra pastebimos kitų ša
lių parlamentų praktikoje.

Tas, ką šiandie apie parla
mentarizmo trukumus kalba 
Voldemaras, tai dažniausia tik
tai tos kritikos nuotrupos.

Bet antra, yra grynas prasi
manymas, kad tarp Čepinskio 
pažvalgos į ĮNirlamentinę tvar
kų ir 
“veik” 
nyhėje, 
sias.
jas galvoja apie tai, kaip page
rinti tą sistemų, o Smetonos 
sėbras siūlo jų visai sudarkyti.

Voldemaro paž valgos 
nęsą skirtumo. Tikre- 
skirtumas yra didžiau- 
Socialdemokratų veikū-

Kiekvienas apsišvietęs žmo
gus, perskaitęs ignoran t i š k ą 
“Vienybės” plepėjimų apie prof. 
Čepinskį, butų mažų-mažiausia 
paabejojęs, ar iš tiesų tas rim
tas mokslo vyras galėjo taip 
nusmukti į smetoninę balą, 
kaip ten pasakojama. Patik-

dai-
p<>-

yra

w w w w rw w w w w www*ww*w w w

vReakqija 
kelia galvą 
paskutinėj ų 
n imą atgal, 
bašnikus,
chus, diktatorius, saVi/vatę 
ir kumščių.”
Apie antruosius parlamento 

rumus arba senatą, kuri norė
tų įvesti Lietuvoje tautininkai, 
ve kų skaitome Čepinskio strai
psnyje:

“Antrieji rūmai turėtų bū
ti visur (kur jie yra. “N.r 
Red.) panaikinti, nes jie nie
kur nepadeda įstatymus to
bulinti.”
O svarbiausi tauti ninku 

principų, nacionalizmą, Čepin
skis vadina “zoologišku nacio
nalizmu.”

Bet didžiausius skirtumas 
tai*p socialdemokrato Čepinskio 
sanprotavimų ir smetonininkų 
kalbų apie parlamentarizmą yra 
dar ne tame. Voldemaras su 
savo vienminčiais, kaip žino
ma, kritikuoja Lietuvos valsty
bės santvarką tikslu diskredi
tuoti krašto konstituciją, ku
rių jie trempia po kojomis, kad 
paskui galėjus neteisėtu budu 
vieton dabartinės konstitucijos 
įvesti kitą.

Čepinskio gi straipsnyje nie
ko panašaus nėra. Jisai, kaip 
ir visi soicaldemokratai, kon
stitucijos laužymą griežčiausia 
smerkia. “Vienybė” apie tai 
nutyli, manydama, kad pasiseks 
vienų-kitų •žiopli apgauti.

IGNORANTAI.

Apmelavęs prof. Čepinskį, 
Brooklyno laikraštis stato klau
simų,- “Kodėl ir (!) Čepinskis 
atvirto (!) prie tautininkų nu
sistatymo?” Ir atsako šitokiu 
mandriu paaiškinimu:

“Nagi todėl, kad jis sa
vo straipsnį rašė, pasiskai
tęs Anglų Wellso ir prof. 
H. Laski knygą.”
šitą mandrybę x Brooklyno 

laikraštis “išskaitė”' iš Čepin
skio straipsnio, kuriame nuro
dyta, kad autorius naudojęsis 
“Mr. and Mrs. Well” parašytu 
veikalu apie “Didžiosios Brita
nijos Socialistinės Respublikos 
Konstituciją.” Tik Sirvydas to 
nurodymo nesuprato.

Jam rodosi, kad tas anglų 
rašytojas tai žinomo “Outline 
of History” autorius, Wells. 
Bet tai yra netiesa. Aukščiaus 
minėtų veikalą yra parašęs ne 
H. G. Wells, į>et du garsus An- 

stai, pp. (Webb’ai 
Žurnale 
žeoerio 

(vietoje

H. G. Welįs, J>et < 
glijos ekonomistai, 
(vyras ir žmona). 
“Kultūra” padaryta 
klaida jų pavardėje 
Webb įdėta “Well”).

Novelų rašytojas Wells nie
kuomet nėra išleidęs knygos, 
kurioj? butų padėta jo ir jo 
žmonos vardai. Tuo tarpu pp. 
Webb’ai yra parašę visą eilę 
knygų bendrai ir juodu daž
nai yra minimi kartu, kaipo au
toriai. Abudu Webb’u profe
soriauja Londono universitete 
ir yra žinomu taip pat kaipo 
stambus veikėjai socialistinėje 
“Fabijonų Draugijoje,” kurios 
narys yra, beje, ir garsusis 
dramautrgas George Bernąrd 
Shaw.

Iš pastabos prie Čepinskio 
straipsnio “Kulturoje’, yra aiš
ku, kad ne apie kų kitą, o

Apie Įvairius Dalykus ;

Oisterių auginimas
pistcrių paroda. — Oisterių au

ginimo pramonė. — Kas me
tai Amerikoj prigaudoma a- 
pie 40,000,000 bušelių oiste
rių. — Oisterių rųšys. —Ois- 
terių veisiamas. — Oisterių 
priešai. — Mažiausia reikia 
dviejų mtftų, kad oisteriai 
užaugtų. — Oisterių valgy
mo čempionas.

pas- 
ois- 
tiek
pro

Prieš kiek laiko vienas New 
Yorko vienbučių surengė oiste
rių (austrių) parodų. Vyriau
sias parodos tikslas buvo tas, 
kad geriau supažindinti publi
kų su kiautiniais jurų gyvū
nais. Bendrai imant žmonės 
nedaug težino apie tai, kaip 
oisteriai yra auginami ir gau-1 
domi. Dauguma žino tik tiek, 
kad oisteriai yra neblogas mais
tas, ir kad kartais nuo jų ga
lima tif’u užsikrėsti. Bet 
butiniais keleriais metais 
torių auginimo pramonė 
išsivystė, jog bus visai ne
šalį apie jų kiek plačiau pakal
bėti.

Trys dešimtys penkios vals
tijos užsiima oisterių auginimu, 
vienok tarp jų Jungtinės Vals
tijos užima pirmų vietų, o 
Francija antrų. Kas metai A- 
merikoj prigaudoma nuo 30,- 
000,000 iki 40,000,000 bušelių 
oisterių. Apie 99% gaunama 
iš sekamų valstijų: Virginia, 
Maryland, Connecticut, New 
York, Bhode Island, New Jer- 
sey ir Louisiana.

Virginia ir Maryland valsti
jose gaunama po 5,000,000 bu
šelių oisterių kas metai. Ant
roj vietoj stovi Connecticut su 
4,000,000 bušelių.. Likusios ke
turios. valstijos prigaudo ois
terių po yieną milionų bušelių 
kiekviena.

Paskutiniųjų .trijų dešimčių 
metų bėgyj padaryta didelis 
progresas oisterių auginime. 
Ypač tas auginimas yra gerai 
pastatytas valstijose, kurios 
randasi prie pietinės Atlantiko 
dalies.

Yra žinoma apie šimtas įvai
rios rųšies oisterių. Jie ski
riasi vieni nuo kitų kaip savo 
didumu, taip ir maistingumu. 
Tropikuose veisiasi gan neblo
gos rųšies oisteriai, vienok vi
dutiniškos temperatūros juro
se jie yra geriausi. Pacifiko 
oisteriai yra palyginamai ma
ži, bet užtat jie pasižymi savo 
gardumu. Iš kitos pusės, Aus
tralijos pakraščiuose gyyena la
jai dideli oisteriai; suvalgęs 

vienų oisterį, žmogus pilnai ga- 
i būti sotus.

Oisteriai auginama jau nuo 
senų laikų. Yra tikrai žinoma, 
kad pirminis krikščionybės am
žiais romėnai vartojo oisterįus 
maistui, o kiniečiai tai daryti 
iradėjo dar aukščiau. Žmonės 
iradėjo oisterius auginti todėl, 
<ad pasireiškė jų trukumas, 
šiandien apie 90% visų oiste
rių yra dirbtiniu budu užaugi
nama. Oisterių auginimas Jung- 
stambi pramonė. Ji suteikia

pragyvenimą kokiems 60,000 
ar 70,000 žmonių. Žuklavimo 
biuras renka žinias iš viso pa
saulio apie oitserius ir paskui 
platina jas tarp tų, kuriems 
tos žinios yra reikalingos. Eks
pertų nurodymai ir patarimai 
iš valdžios biuro galima gauti 
dovanai.

Atlantiko pakraščiuose ran
dasi tik vienos rųšies oisteriai, 
o Pacifike net penkių ar še
šių. Atlantiko oisteriai dideliu 
pasisekimu pradėta Pacifike 
veisti. Tuo tarpu Anglijoj jie 
dcgencruojasi, nors aplinkybes 
ten beveik tokios pat, kaip ir 
Atlantiko pakraščiuose.

Franci  ja yra pagarsėjusi tuo, 
kad ji turi geriausių oisterių 
kultūros sistemų pasaulyj. Ja
ponija, kaip ir Kinija, turi sa
votiškų sistemų. Japonų ois
terių farmose bambu nendrės 
yrd sodinamos juros pakraš
čiuose. Prie tų nendrių prisi
šlieja oisteriukai. Augintojai 
turi progos tinkamai augan
čius oisterius prižiūrėti. Prie 
progos reikia paminėti ir ta, 
kad japonai moka Užauginti ir 
tokius oisterius, kurie pagami
na perlus.

Oisteriai yra nepaprastai vei- 
iingi. liet palyginamai la

bai nedidelis nuošimtis jaunų 
oisterių tesubręsta. Miliūnai 
jų žūsta todėl, kad nesuranda 
tinkamos vietos augti. Be to, 
jie turi neįmanomai daug viso
kių priešų. Net patys oisteriai 
tankiai savo vaikus ima naikin
ti, i *.

Kai kurios žuvys tik oiste- 
riais ir minta. Gintis nuo prie
šų, žinoma, yra sunkiausia jau- * 
niems oisteriams. Tačiau nė
ra visai saugus gyvenimas ir 
suaugusiems. Nuo žudeikų net 
kietas kiautas neapgina. Yra 
v^ena moliuskų rųšis, kuri lyg 
grąžtu oisterio kiautų pragrę- ’u 
žiA ir, suprantama, nužudo j j.

Tai dar ne visa. Atlantiko 
pakraščiuose randasi tokios žu
vys, kurios savo žiaunomis per- 
spaudžia oisterio kiautą, kaip 
kiaušinio kevalą. Oisterių au- . 
gintojai prieš visus tuos prie
šus yra priversti įvairiausio
mis priemonėmis kovoti.

Sunkiausia gal kova yra su 
žvaigždžuvčmis, kurios slenka 
juros dugnu. Nuo jų žūva kas 
metai daug milionų oisterių. 
Iki šiol dar nesurasta tinkamo 
lindo, kaip nuo jų apsiginti.

Užauginti oisterius, kad jie 
liktų maistui, reikalinga nuo 
dviejų iki keturių metų. Jau
ni oisteriai paprastai plaukioja 
po vandenį, bet vėliau jie pri
limpa prie kokio kieto daikto 
•r taip gyvena, kol žmonės 
iucs j viršų neištraukia.

Kartais oisteriai iš suraus ju
rų vendens yra pervedami į 
upių vandenį. Nuo to jie pasi
daro daug riebesni ir sunkes
ni. Tačiau jų skonis ncbčra 
toks geras. Chemiškas tyrinė
jimas taipgi parode, jog jie 
mažiau tėra maistingi, šiaip 
oisteriai turi apie 2(X) kartų 
daugiau iodinos, negu kiauši
niai, ir todėl labai tinka mais
tui.

Oisteriai yra žinomi nuo se
nų laikų. Nerono laikais oiste
rių valgymas buvo labai prapli- 
tęs. Bet gal didžiausias oiste
rių čempionas buvo imperato
rius Vitellius. Pasakojama, kad 
jis susyk su valgydavęs po tūk
stantį oisterių. Žinoma, tie 
oisteriai buvo mažyčiai, bū
tent, tokios rųšies, kokie ran
dasi Viduržemių juroj. —K. A.

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Ros. Tel 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

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakare.
Ofiso Telefonas: Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterficld 0578

Phone Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.
b .................................................. ..... i ■■

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

4910 So. Michigan Avė 
Tel. Kenwood 5107

Valandos-J nuo 9 iki 11 val- ryte»J 6 .ki 8 vakurc 
....... ■ ■ ■■■ .................

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St.
Chicago, 111.

Tel. Boulevard 2160
— Valandos — 

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

. .............. .......... i 1 ’*11-11 i*"* ■

DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street 

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

-----

Dr, G. A. O'Britis
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

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

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect Ū)30. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.

.................... 1 111 3 1 ■

Roorn 209

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

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

Ultravioletinė šviesa ir diuthermia

♦

■ ■’ Rj
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CHICAGOS t. ; Chicagos

ŽINIOS
Marąuette Park

nuo

miršta

tautos

P-mis šauklys pirko du lotu

negu

Senas vietos realestatininkas

viena

APOLINARAS GULBINAS

Tel. Boulevard 4139

kad

Planas pakeisti vvardos ribas

'BILLY’SFUNCLČ

. MASALSKIS 
GRABORIUS

talp se- 
buvo po 
o dabar 
$6,(XM). 
šiuo lal-

7120 So 
penkta-

trims 
karių 
ku'di-

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

tik trys 
amžiaus

/ 800’ Hoooor.
V VOUANMA. 

. fkmt mav 
S bA02£\ /

“ UJV. \

TUBERKUL10ZIS CHICAGOJ

tarpe žmonių ir šunų 
nusibodo^ Jis pasuko 
linkui, , atgnl j Grant 

štai netoli 16 ir 52 
Kipšas žiuri, kad sėdi 

lietuvaitė su tamsių

yra: tai yra nigeriškas golf

Kiek Marųuette Parko lietuviai 
turi savasties

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette

bai parankus, 
dviflatis namas 
šiandie yra $15 
tančių dolerių į 2-3 metus atei 
lyj pakils iki 20 arba 21 teiks 
tančio dolerių.
So. Western American Lithua 

nian Political Club,

Real Estate 
6953 

Išpildoma vi- 
sąryšyj su real 
P-nas Pratapas 
lotų parinkime

Užklaustas, kodėl jis pasirin
ko savo bizniui Marųuette Pjr- 
ko apielinkę, p. Kelpšas atsa
kė, kad ši apielinkė, jo many, 
nui, smarkiausia auganti ir tu
rinti gerą ateitį. Kad žmones, 
įvestinę čia pinigus, nepražu- 

Kainos lotų ir namų 
tiesiog kasdien. Pa
kabios tų lotų, kurie

pamatė ir paraudęs iš 
lėkti

gyventojų yra lietuviai, tai ši
taip aprybavus wardą, alder- 
manu išrinktas turės progos 
būti lietuvis. Ir Marųuette 
Park gal bus pirmutinė Chica
gos kolonija, kuri pasiųs į mie
sto tarybą lietuvį aklermaną.

Kalbamas lietuvių politinis 
kliubas šiandien 
narių. Kliubas deda pastangas, 
kad padidinus savo narių skai
čių iki 1,000 ypatų. Juo skait- 
lingesnis nariais kliubas bus, 
tuo didesnės įtakos jis darys 
į vietos gyvenimą, tuo labiau 
miestas turės skaitytis su apie- 
linkės reikalais.

Kliubo buveinė šiuo laiku 
yra: 6953 So. Western avė. Se
kamas Kliubo susirinkimas į- 
vyks antradienyj, liepos 5 d. 
Kliubo buveinėje.

metai nuo 
100,000 
miršta

CAKT

cot/ 
Kof cooą.T ^Z<

Pimtaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOMTITRTSTAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 24 dieną, 6 vai. ryte, 
1927 m., sulaukęs 40 metų am
žiaus, gimęs Rusainių kaime, 
Josvainio vol., Kėdainių apskr., 
paliko dideliame nuliudime 2 
pusbroliu, Domininką ir Boles
lovą Gulbinus Amerikoj, o Lie
tuvoj seną tėvelį, 2 brolius ir 
seserį. Kūnas pašarvotas, ran
dasi graboriaus koplyčioj, 3307 
Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
birželio 28 dieną, 2 vai. p. m. iš 
koplyčios į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Apolinaro Gulbino 
giminės, draugai ir » pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. •

Nubudę liekame, 
Giminės ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Masalskis, Tel. Boule
vard 4139.

trijų kalių dides- 
baltveidžių tarpe.
mirtingumo nuo 
abelnai imant, 

todėl, kad 
miršta 

jaunesnių

Valandos:
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė 

lioj nuo 2:30 iki 4:30 po plotu
REZIDENCIJA:

„ 2226 Marsliall Blvd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480 
TELEFONAS CANAL 9464

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 So. Ashland Avė.
Bovlevard 75 S £

Kipšas lekia toliau, štai jis 
mato namų, kuriame pilna švie
sa žėri. Nusistebia, kodėl taip 
vėlai?! Nusileidžia kiek žemiau 
prie lango, prisigfaudžia, žiuri. 
Mato, kad vien vyrai apstoję 
stalą, kuris dailia žalia spalva 
išmuštas ir ant jo lyg pote
riauja: vis ištiesia rankų į vi
durį stalo, pasilenkia žemai 
lyg kų ir besiekdami ir vėl 
išsitiesia. Tas Kipšui nepatiko 
— maldingumas ne jo draugas, 
l>et kiek trukus jis girdi ore 
balsus; o tai buvo min 
maldininkų, kurie savo niintis 
nelyginant broadcaster’is-radio 
leido savo maldas. Vienos bu
vo adresuotos Dievui, kitos Kip
šui, trečios velniui. Vienas pra
šė Dievo ir visų šventųjų, kad 
jam padėtų; kitos prašė Kipšo, 
trečias prašė Velnio, ketvirtas 
prašė savo gaspadinės, ir jis 
prašydamas sako: Na, dabar 
ant tavo giliukio, Magdute!

Aha, aš supratau, kas čia

VIRŠUI ASHLAND STATE 
BANKO

1800 So. Ashland Avė.

suniaze-
12 metų 

nuo vienų 
ir suaugusiųjų —

ANIELft MATIKOVIENĖ 
po tėvai# Zakaraitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 26 d., 3:20 valandą po 
piet, 1927 m., sulaukus 45 m. 
amžiaus, gimus Kauno rėd„ 
Tauragės apskr., Kaltinėnų pa
rapijos, paliko dideliame nuliu
dime vyrą Dominiką ir dvi duk
teris Pauliną Jakienę ir Jozefi- 
ną Huttenienę, du sūnus Joną ir 
Juozapą, pusbrolį Antaną Raz- 
vadauską ir gimines. Kūnas 
pašarvotas, randasi 4680 South 
Sacramento Avė.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
birželio 30 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į Nekalto Prasidėjimo Pa
neles švenčiausios parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, Sanai, Žen
tai, Pusbroliai ir giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius J. Eudeikis. Telefonas 
Yards 1741.

Pereitą šeštadienį, bhž. 25, 
atidarė Real Estate ofisą p. 
Kelps (Kelpšas) adresu: 2419 
W. 69 st. Anot p-no Kelpšos jo 
ofisas užsiima plačiu real esta
te bizniu. Girdi: statom, par
duodam, inšiurinam, parūpi
nant paskolas, mainom^ parduo
dam ir perkam namus, lotus, 
atliekam visokį patarnavimą 
ryšyje su real estate bizniu.

P-no Prata/po airskaitymu 
Marųuettė Parko lietuviai ruo
žte tarp 63-ios ir 79-os gatvių 
ir tarp Western ir Kedzie ave- 
nues turi nejudinamo turto, 
kuris siekia virš 200,00(^000 
dolerių.

Apart šių ypatybių, 
teko matyti ir savo 
žmonių lenktynėse. Tie lenk
tyniavo pinigais •— musų Grant 
workiečiai in chicagiečiai lie
tuviai.

Ir tokios monotoniškos lenk
tynės 
Kipšui 
vakarų 
Worką 
gatvių, 
mergina 
plaukų žmogum, panašiu į ita- 
lijoną. Kad sėdi, tai nieko ste
bėtino, bet sėdi keistai taip, 
kas suipdomavo Kipšų. Jis su
stojo, 
gėdos 
toliau

Politinis lietuvių kliubas šiuo 
laiku darbuojasi, idapt butų 

Ipakeista vvardos ribai. Norima, 
j kad Marųuette Parko wardos 
ribos butų tokios; nuo Ash
land avenue iki Kedzie avenue 
ir nuo 63-io^s iki 79-tos gatvių.

Taryba,, sutverta spręst gin
čus tarp geležinkelių darbinin
kų ir kompanijų, išnešė tokį 
nuosprendį: pakelti algas pus- 
aštunto nuošimčio darbinin
kams, dirbantiems y arduose. 
Pakėlimas palies apie 12 tūks
tantių darbininkų. Kondukto 
riams ir jų pagelbininkams al
ga nepakelta. Nuosprendis 
liečia vakarinių šalies geležin
kelių kompanijų darbininkus.

štai kur buvęs nebuvęs pasi
girsta balsas “polish piano”. 
Pralėkė Kipšas tą vietą, čih. ir 
vėl viskas 
žmonių.
“aukšion
deda ant

LACHAViCZ
Lietuvis ' Graborius 
ir Balza nuloto jas
2314 W. 23rd Place 

Chicago, III.
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia 
ReiRMe meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.

Tel. tanai 1271 
ir 2199

APOLINARAS KELPSHA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 27 dieną, 5:10 valandą 
ryto, 1927 m., sulaukęs 53 m. 
amžiaus, gimęs Kauno rėd., 
Tauragės apskr., Kaltinėnų pa
rapijos, Amerikoj išgyveno 36 
metus, paliko dideliame nubu
dime moterį Uršulę, po tėvais 
Tamašauskaitė, dukterį Anasta
ziją ir gimines, o Lietuvoje bro
lį Vladislovą ię seserį Juzefą. 
Kūnas pašarvotas, randasi 4617 
So. Hermitape .Avė.

Laidotuvės įvyks Seredoj, bir
želio 29 dieną, 8 vai. ryto iš na
mų j šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Ap. Kelpšos gimi
nės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pa
skutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, dukterys ir giminės.

Laidotuve.se patarnauja gra- 
borius J. Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741. ' Z

P-as Pratapas 
ir Insurance, Loarųj ete 
So. \Vestern avė 
sukios popieros 
estate bizniu, 
specializuojasi 
ir pardavime.

Jis taipgi 
Marųuette Parkas 
elevatorių 
durmiesčiu ir su kitomis 
cagos dalimis pasidarysiąs la-

r, pavyzdžiui, 
kurio kaina 

arba 16 tuk-

P-nas A. Šauklys, 
Rockwell st., pereitą 
dienų nupirko du lotu ant 69 
gatvės ir Tallman avė. Lotus 
nupirko jis iš p. Kazimiero 
Dhiktęnio. Užmokėjo $6,000. ’

— Reporteris.

štai — diena daili, vakaras 
sulaukė kiek nors audros; aud
ra perėjo ir Kipšas pasikėlė.

Lėkė jis linkui Hawtom’o, 
ten kur šunys lenktyniuoja, 
kadangi buvo daug šviesų ant 
žemės. šviesos elektrikinės, 
mat žemę apšviečia tam, kad 
šuns matytų kur bėgti. Gal 
šuns ir matytų kur bėgti, bet 
jiems reikia pagaut zuikis. 
Mat zuikis, prikimštas šiaudų, 
ant ilgos kartės galo pririštas. 
Ta ilgoji kartis pritaisyta prie 

į “rundą” 
šunys, pa
matyt, tie

dys juos 
kilančios 
vyzdžiui, 
pavasarį pardavinėta po $1,300, 
dabar vidurvasaryj jau pakilo 
iki $1,600. Gi lotai bizniui pa
kilo dar aukščiau. Ne 
nai kainos tokių lotų 
$3,000 arba po $3,500, 
siekia po $5,000 arba

P-nas Kelpšas stato 
k u porą namų ant Washtenaw 
avė, nr. 7200. Tai bus du na
mu po du flatu kiekvienas, 
/iso 20 kambarių. Visi kviečia
mi pažiūrėti.

GYVENIMAS 
Mir.esinis žarnal&h 

Antanas Žymontas 
Red akto ri us-Leiėi jai 

900 W. 52nd Street 
Ckicago, III. 

Tol. Boulevard 3S6t

ūžte ūžia. Pilna 
Manč jis, kad koks 

sale’’. Pinigus tik 
stalo. Viens 10, kits 
vis Amerikos dole

riais. Vienas kitą lenktyniuo
ja. Ir vis už tuos pinigus gau
na gerti po du mažiukus /stik
lelius. Vieną išgeria — susi
raukia ir kaip oisteris užsi
čiaupia. Antrą išgeria — juo
kiasi, bet štai vienas ateina 
svyruodamas jau ir j vargšą 
pianą įmestas nikelis pradeda 
ant piano veikti, o pianas jau 
užkimusiu balsu rėkia. Svyruo
jantis žmogus prieina rpie mo
teriškės, pagauna ją ir abu 
krinta ant žemės. Aš nfaniau, 
kad tai išrastas naujas šokis 
vietoj mirusio “čarlestono”. 
Bet štai moteris pasikėlus 
tiakš jam į abrozą! Sumišimas, 
ermyderis, tikras “aukšion 
sale”. Vieni jum nori duoti, ki
ti užtarti, bet vienas, matyt, 
kaip ir kokis sudžia, norėda
mas taiką padaryti, paėmė 
svyruolį už rankos ir išvedė 
laukan per užpakalines duris.

Kipšas.
(Pabaiga bus)

šio kliubo pirmininku yra p. 
J. M. Lucaitis, raštininku D. 
B. Pratapas, kasierium Jonas 
J. Mežlaiškis. Kliubas pirmon 
galvon rūpinasi vietos politikos 
reikalais. Taip, pavyzdžiui, 
nuo laiko susitvėrimo, į 4 mė
nesius Kliubas yra padavęs 
miesto valdžiai kokias 80 by
lų, kuriose reikalaujama, idant 
taksos butų sumažintos ant 
praperčių. Ačiū kliubo spaudi
mui miestas pradėjo valyti gat
ves ir alėjas. Rodosi tai men
kas dalykas, 'bet tie, kurie 
gyvena apielinkėj, žino, jog 
švarios gatvės priduoda sma
gumo gyventi, ir puošia visą 
apielinkės išvaizdą.

TO 
ON * 
OOE.U SVZ.’Ū. 

( (KFTB.^ 
k TWS* )

Vėl Kipšui nusibodo, jis lė
kė toliau, kaip štai ir vėl lan
guose pilna šviesa. Tik pasipy- 
la piano balsas. Tas vargšas 
pianas tiesiog. staugė iš ' po 
rankų dviejų vyrų, kurių vie
nas tabaką kramtė, kitas “Ro
melį” rūkė ir tos rankos taip 
šokinėjo po tuos piano šon
kaulius, kurie ir taip jau buvo 
balti ir juodi, kad rodos pia
nas neatlaikys ir sprogs. Bet 
to negana. Tik štai dar vienas 
kad užtrauks rėkti užkimusiu 
balsu, tai jau net Kipšas nega
lėjo ilgiau kęsti, nes dantis 
pradėjo gelti, pjke. toliau.

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldienlais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet

Nors jau vėlus vakaras, vi
durnaktis, mažai kur šviesų 
matos, tik ant 14 gatves tos 
’empos kur-nekur 
lempa po viena puse gatvės ir 
viename “bloke” springso ne
lyginant zuikio akys. štai 
koks tai guzikuotas vyriškis 
prieina prie stulpo, ant kurio 
kabo lempa, atidaro šoną stul
po, išsiima trumpą lazdelę, pri
deda prie ausų ir “alio — dis 
iz number 00073? Everiting 
orait”, ir paukšt durimis j stul
pą.. Lempa viršuj sumirksi lyg 
lą guzikuotą žmogų “fulinda- 
ma”, tyčiodamosi ir guzikuo
tas žmogus dingsta tamsoj.

yra tikras, kad 
susilauks 

Susisiekimas su vi- 
Chi-

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS
\ c'tuvių, Gru- 
pių ir Šeimynų 
Mu>ų Speciali- 

škumas.
33iš s<»uth 
t i ai j. <1 St.

Tel. Yards 1546 Vf: 
Res.

Beverly 2300

KONSTANTAS LIEPA
Persiskyrė su žiuo pasauliu 

birželio 26 dieną, 6:30 valandą 
ryto, 1927 m., sulaukęs 36 metų 
amžiaus, gimęs Chicago, pali
ko dideliame nuliudime moterį 
Marijonų ir 2 dukteris, tėvus, 
Kazimierą ir Petronėlę, 4 bro
lius: Joną, Juozapą, Ferdinandą 
ir Kazimierą, seserį Oną Kal- 
velienę, 3 brolienes ir švogerj. 
Kūnas pašarvotas, randasi 2124 
Ix>we Avė.

Laidotuvės įvyks Ketvcrve, 
birželio 39 dieną, 8:00 vai. ryto 
iš namų j šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lų, o iš ten bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nubudę liekame,
Moteris, dukterys, tėvai, bro
liai, sesuo, brolienės ir švog. 
Laidotuvėse patarnauja Kl’a- 

boriiis S. P. Mažeika, Telefonas 
Yards 1138.

Musų patarnavimas 
O laidotuvėse ir kokia- 

me reikale, visuomet 
sanžiningas 

— nebrangus, todėl
neturime išlaidų 

” • laikymu skyrių.

3307 Auburn Avė?» 
CHICAGO, ILL.

Ir vėl taip pat, tik šį kartą 
kitaip ir apie ką kitą, jūsų nu
žemintas tarnas Kipšas, taip 
sakant, jeigu galima pavadinti, 
rašys.

Vis rašyti-raportuoti apie 
tucfe pačius žmones būva nuo
bodu, taigi Kipšas užsimanė šį 
kartą palakstyti kipšiškai 
padangėmis ir užsirašyti nuo- 
tikius ant jaučio skuros.

Ir kaip tik sutemo, Kipšas 
pradėjo keltis į dausas-debesis, 
nes kuo aukščiau Kipšas kilo, 
tuo daugiau matė.

nomis, šiandien vadinamomis 
automobliais. Suvažiavę net iš 
Floridos, Kansas, Indiana ir ki-i 
tų pasaulio kraštų ir jų ten 
tūkstančiai.

šunys bėga, lenktyniuoja, o 
žmonės taipgi. Jie ^visų pirma 
pirm šunų bėgimo, kaip galė- 

turi į 2 šimtuĮJamį greičiausiai, bėga šunų 
apžiūrėti, paskui pinigų už šu
nį užstatyti. Vienas deda dau
giau, kitas mažiau. Vienas lai
mi, jeigu šuva, už kurį jis “be- 
tijo’\ išbėgo — prelenkė kitus. 
Kitas pralaimėjo dėl to, kad 
“jo” šuva ‘^neišbėgo”, žodžiu, 
tai dvilypės lenktynės šunims 
ir taip vadinamiems žmonėms. 
Tik vienas orchestras, kuris 
aukštai sėdėdamas griežia kaip 
vieniems, taip ir kitiems.

Pinigai byra, plaukia iš vi
sų pusių. Šunys bėga, žmonės 
lenktyniuodami įlenkia, šaukia, 
keikia. Vienas kitą perrėkti 
nori, kad tik “jo” šuva išb&g-

J. F. RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoje

Laidotuvėse patar- 
nauju geriau ir pi- 

< ' I giau negu kiti, to- 
gĄ dėl, kad priklausau 

prie grabų iSdir- 
bystes. / 

OFISAS:
OzT.7 668 W. 18th St.

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St.
- —' Tel. Blvd. 4053

Jaunuolių, jaunesnių 
11 metų amžiaus, mirtingu
mas juodveidžių tarpe yra ne
paprastai didelis. Kuone 41 
nuoš. visų šios grupės mirčių 
buvo tarp juodveidžių kudįkių 
1926 metuose, nors 
nuošimčiai visų šio 
kūdikių yra juodukai, 

įžymus mirtingumo 
jimas per paskutinius 
buvo kūdikių amžiuj 
iki 11 metų 
amžiuj nuo 20 iki 60 metų.

Kiek galima spręsti iŠ re
kordų, sumažėjimas kūdikių 
mirtingumo nuo tuberkuliozlo 
pasireiškė nuo laiko įsteigimo 
C.hicagoj patvarkymo, reikalau
jančio, kad pienas Chicagoj bu
tų pristatytas tik iš galvijų, 
kurie yra gerai išegzaminuoja- 
mi.

Didžiausias skaitlius kūdikių 
mirčių nuo džiovos pasireiškia 
balandžio mėnesyj. Tatai rodo
si duoda pamato argumentui, 
kad kūdikiai ypač reikalauja 
tlhkamo prižiūrėjimo žiemos 
laiku.

Herman N. Bundesen, M. 
Sveikatos komisionierius 
Chicagoje mirtingumas 

tuberkuliozao sumažėjo 
173.9 ant 100,000 gyventojų 
1900 metuose iki 83.0 ant 100,- 
000 gyventojų 1926 metuose. 
Šis sumažėjimas galima pa
stebėti taip džiovos, kaip kito
kių tos ligos formų.

Daugiau vyriškių 
džiova, negu moteriškių 
kiekvienų 100,000 vyrų 80 
menų miršta kas 
džiovos, iš kiekvieno 
moteriškių nuo džiovos 
66 ypatos.

Mirtingumas nuo 
juodveidžių tarpe yra nuo pus 
trečio iki 
nis, negu 
Padidėjimas 
tuberkuliozio, 
yra padidėjimas 
Baugiau juodveidžių 
šia liga. Kūdikių 
kaip 11 metų amžiaus, juodve 
džių miršta paskutiniais 
metais nuo 10 iki 20 
daugiau, negu baltveidžių

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

geriausiu draugu.
Prenumerata metams ....... 12
Pusei metų .................... — Ji
Korija ............ ...... .............

rato, kuris bėga 
elektros verčiamas, 
matę zuikį, vejas, 
šunys gana alkani; jie net cyp
dami, kaukdami tą šiaudų pri
kimštą zuikį vejas. Man norė
josi pasiimti kokį šunį į viršy- 
las ir parodyti jam, kaip juos 
apgaudinėja. Šunys bėga. Viens 
kitą lenkia ir užtai nieko ne
gauna nieko kito, kaip tik 
kaulą.

O žmonių, tų žemės dvikojų 
gyvūnų, pilna, šnibždėte šnibž
da. Visokio plauko ir spalvos: 
baltveidžių, rudveidžių ir juod
veidžių, su kelnėmis ir be kel
nių. Tai yra norėjau sakyti su 
sijonais, tik trumpais plaukais. 
Atrodo, l<tid t<ii 50—50 žino- 

,gus. Daugelis privažiavę su ma- 
Kadangi šiame ruožte didžiuma no giminaičio išrastomis' maši-

Simpatiškas — 
Mandagu s — 
Geresnis ir Pi- 

Įfcjluesnis Už Ki- 
^QmWtų Patarnavi- 

mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS .

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct.» Cicero 

Tel. Cicero 3794 ir 8094 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

X

v. J

Laidotuve.se
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Naujieną Piknikas
Skaitlinga publika. — Tragedi

ja. — Aukos. — Programas

Naujienų pikniką, bet, žinote, 
mes esame katalikai, tad nėra 
logiška aukot socialdemokra
tams.” 0 komunistai pasiuntė 
mus eiti ant Maxwell st. daryt 
biznį. Girdi, jie atvažiavę čia 
dėl “pleasure”, o ne kam nors 
aukot. Bet visgi nemažai ra
dosi nuoširdžių žmonių, kurie 
gausiai aukojo. Aukų buvo su
rinkta virš $60.

Vadovaujant p. Uktveriui 
buvo visoki kontestai: lenkty
nės, šposai, juokai ir kur 
čia visus Suskaitysi.

Diena buvo labai graži, 
peršilta, tai publika smagiai 
ko

d ate, malonėkite sugrąžinti. 
P-as Giedris duos $5 radybų.

JAUNUOMENEI PARENGI-
MAI

tu
Praeitą sekmadienį Cernaus- ‘ 

ko darže įvyko didysis Naujie
nų piknikas. Senai jau yra ži-! 
noma, kad į Naujienų piknikus 
suvažiuodavo dideles minios! 
įmonių, bet šį kartą buvo dari 
daugiau, negu kada nors pir
miau. Jeigu bolševikai girėsi, 
kad jų piknike buvę apie 4,000 Į 
žmonių, tai Naujienų piknike 
buvo vionų tiktai automobilių 
apie tiek. Automobiliai daržą 
tiek užkimšo, kad nebeliko vie-j 

' tos nė perėjimui, 
pažvalgų žmonių: 
ševikų ir tk.

Nuo pat ryto 
valandos po piet, publikų žaidė, kų sikstetai, piano solistai, bus 
vaikščiojo po daržą, užkandžiu- dainų solo, 
vo, o salėje jaunimas šoko. Iki
pat vakaro važiavo daugiau Lietuvių vasarnamių kolonija 
svečių. Tikėtų priėmėjai ture-! Tveriama nauaja lietuvių ko 
jo visą dieną sunkiai dirbti. ]onįjn So. Evin, Mich., arba,

Apie penktą valandą nuėjus. tiksliau pasakius, ’dvi mylios 
mums prie savo automobilo, nuo ’ Evino. Kalbamoji koloni- 
kuris stovėjo netoli vartų, štai-, važiuojant geležinkeliu, ran
ga iš daržo išlėkė “Overland ’ ^asi 150 mvlių tolumoj nuo 
automobiliu kaip pakvaišęs ne f Chicagos. Plaukiant gi laivu

Rlatyt. kaštuoja tikietas į ten ir at- 
«»al tik 75 centai paprastomis 
dienomis, šeštadieniai^ tikie
tas į ten ir atgal $1.50, o sek
madieniais $2. Lotai, pardavi
nėjami lietuvių kolonijai, yra 
netoli nuo ežero. Lotų parda
vinėjimu i 
Lkuas. Del

visiškai sutemo.
— Reporteris.

Bridgeportas
Birželio 31-mą, ketver

visai

no

rge,

S vai. vakare įvyks |>-nų Sabo- 
. | nių mokinių koncertas. Prdg- 

’,llv<> v,s° llĮ ramo pildyme dalyvaus dau- 
at.i ! ų, )o į gjau kaįp (jo berniukų ir mer

gaičių. Pianistas bus p. Bijan- 
iki penktos| skas. (irajis orkestrą, smui-

jaunas žmogus. J 
buvo tiek girtas, kad nė 
nematė kur jis važiavo, 
vartus buvo nemažai žmo

nių: vieni ėjo, važiavo į daržą, 
kiti iš daržo. Važiuojant kiti 
žmonės spėjo pasitraukti, o 
vieną jauną moteriškę, kuri ėjo 
daržan, parmušė ją po ratais. 
Keletas desėtkų žmonių matė 
kaip tą moteriškę išilgai visą 

\ pervažiavo abiem ratais kaip 
kokį skudurą — supjaustė jos 
drabužius ir paliko kraupiose. 
Paskui su automobiliu jisai į- 
važiavo vartų stulpan, atsimu
šė, išmušė lempas ir išlaužęs: 
tvoros stulpą įsipainiojo vielo-1 
se, kur apsisukus vieloms apie 
ratus, mašina sustojo. Arčiau 
buvusieji žmonės puolėsi gel
bėti sužeistąją, o girtas važiuo-| 
tojas palikęs mašiną, pasislėpė 
nesugautas. Matydamos mote-1 
rys tokią tragediją net alpti ■ 
praliejo. Subėgę vyrai paėmė 
sužeistąją nuo kelio, nunešė to
liau ir paguldė, nes ji pati pra
šė, kad nejudintų jos. 
galėjo kalbėt ir pasisakė 
dą: Mrs. Stines, 3020 So. Wal- 
lace st. Staiga atsirado ir jos 
girtas vyras, kuris pamatęs • 
savo moterį kruviną, pradėjo Tur būt niekas 
su kumščiu švaistytis ir kele- tiek daug vadinamų 
tui vyrų kirto į veidą. Paskui ■ parių”, kiek p-ia P-nė. 
puolėsi ją bučiuoti ir pats su-i tik ji nėra gavusi jose! 
sikruvino nuo jos. Staiga atsi-1 Kaip kumštininkai, kaip 
rado ir kelių policija ir detek-į basebolininkai, kaip ristikai, 
tivai. Policija pilėme vieną, musų poniute tapo tikra pro- 
daržan važiuojantį automobilį, fesionalė parių rengėja. Ka- 
ir paėmę sužeistąją liepė tuoj'dangi tečiaus jau perdaug pa
vežti į ligoninę. Vakar “Naujie-jrių ji yra 
nose” gauta 
moteriškė gal išliks gyva.

Betekti vai, nukarpę 
vielas, išėmė “Overlandą 
nusigabeno savais keliais. Au
tomobilio “laisnio” numeris 
998-221. Pagal laisnį policija 
surado, kad automobils pri
klauso Juozui Bobeliui, 2554 S. 
Halsted st.

Tai buvo neįmanomai baisus 
vaizdas ir panika. Kas matė 
tokį atsitikimą, tam nuo to 
laiko nekoks buvo piknikas.

Kalbėjo drg. P. Grigaitis. Jo 
kalba buvo geriau girdėt dar
že, negu salėje, nes “loud spe- 
akeris” didino garsą. Kalbėto
jas nurodė Lietuvos smurtinin
kų biaurius pasimojimus ant 
Lietuvos piliečių laisvės. Jisai 
ragino remti Lietuvos social
demokratus kovoje už laisvę ir 
teises. >

Po P. Grigaičio kalbos, pir
mininkaujant 
kui, dešimt 
perėjo per 
renkamos 
mokratams. 
ti aukas. Visokių žmonių susi-, 
tikome: komunistai 
liojo. r 
tik tiek:

rūpinasi p. George
1 platesnių Informa-
i kreiptis į “Nau-

jienas”.
bėga savo keliu

Vieni miršta, kiti gimsta; 
vieni veda, kiti skiriasi — gy
venimas pilnas priešingumų.

štai vienas toks pavyzdis: 
pereitą šeštadienį ant Bridge- 
pdrto, trobėsyj adresu 3258 S. 
l'nion avė., viena pora išva
žiavo šliubo imti, o kita tą pa
čią valandą persiskyrė.

Keistas tas gyvenimas: ne
vedusieji trokšta vesti; apsive
da, pagyvena keletą metų, ima 
persk i ras. Gyvena žmonės ant 
ūkio, -

Ji dar mieste,
var- ūkis masina juos.

Dar viena “surprise parė”
Paprotis — antra prigimtis, 

nėra surengęs 
surprise 

Ir ko

Gyvenimas

jie trokšta gyventi 
pagyvena mieste, vėl

šau surengusi, tai 
informacijų, kad atsibodo žmonoms ją šelpti.

i Todėl musų poniute dabar ge- 
tvoros resniam biznio pasisekimui pa- 

ne sau, bet “savo se-ir rę rengia 
serei”.

drg. Skama Pa
povų aukų rinkėjų 

darža. Aukos buvo 
Lietuvos socialde- 
Teko ir man rink

pa re praeis, poniutė 
greitu laiku surengti

Kai ši 
planuoja 
kitą parę: mat laukia, kad ne
užilgo kate susiradirios, taigi 
kaip dėl tokio svarbaus įvykio 
šeimynoj, tai ir bus rimta 
priežastis dar vienai parei.

Ateinančiai parei poniutė jau 
išsirinko daining rumio setą. 
Kitai parei turi nužiūrėjusi au
tomobilių, o vėliau dar kitai, 
sakoma, yra pasirinkusi gra
žų bungalovą. Ar mažai Bridge
porte ir kitose kolonijose yra 
lietuvių? Tik reikia mokėti 
prie jų prieiti, ir pamatysi, kad 
šiandie rakandų setas, vėliau 
automobilius, o kiek palaukus 
ir namas bus lengva įgyti ačiū 
“rusprise parems”. — Report.

P-as 
mus ko 30th 

Katalikai pasakė mums‘nike, 
.: “Mes atvažiavome į mete

♦ ♦ 
♦

Kas radote
D. Giedris, 708

Street, ‘‘Naujienų’’ pik- 
birželio 26-tą dieną pa- 
kamerą-kodaką. Kas ra

West

(
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CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Help Wanted—Male-Female

Darblninfcų ReiMg

PAIEŠKAI! vyrų ar metglnų, 
apsipažinusių gerai su Chlcaga ir 
vartojančių keletą kalbų. Uždarbis 
gali būt 5 iki 10 'dolerių dirbant va
karais. Smulkmenas sužinosite 
dien.

P. CONRAD STUDIJOJ 
3130 S. Halsted St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

GRAŽI grosemš ir bučemė par
davimui, geras cash biznis. 2837 
W. 39 st.

Real Estate For Sale
Nnmal-žemi Pardavimai

PRADfiK ŠIANDIEN .

Financial
Fmanaai-Paakolos

kas

Help Wanted—Female
Darbininkių Keikia

tai, REIKALINGA mergina arba mote- 
klail- ris Prie restauranto biznio, ant vie

Exchange—Mainai
KĄ turite mainyti ant pie- 

karnes? Į tris dienas turiu iš
mainyti. Pekarnė verta 2000 
dolerių. Ji randasi 4450 So. 
Kedzie Avė. Yards 4951.

SU-

, Vėl surprise parės? Ne. Vi
sai kas kita. Tai tėvai paren
gia šeimyniškus vakarėlius sa
vo sunams ir dukterims, šiems 
užlxaigus mokyklos sezoną. Tai 
yra parengimai, kuriems kiek
vienas protingus žmogus pri
tars. Tai yra taip sakyti, tėvų I 
atlyginimas vaikams už 
kad šie gerai mokinosi, 
sė tėvų.

Vieną tokį parengimą
ruošė šeštadienyj p. Bložiai, 
7159 S. Morgan st., savo su
nui Onistui, baigusiam mo
kyklą. Kadangi jaunas Bložis 
yra Jaunosios Birutės narys, 
kadangi p. Bložių vyresnis sū
nūs taipgi priklauso tūlai lie
tuvių jaunuolių orkestrai, tai 
į šį iHilių susirinko pusėtinas 
būrys jaunų lietuvių “veikėm 
jų” su savo mokytoju p. Pet
ru Sarpalium. Jauno Onisto 
vakarėlis tapo nelyginant ko
kiu koncertu.

buvo ir suaugusių, 
ilgokai linksminosi 
pats vakarėlio kalti- 

saldžiai jau 
šis senesniųjų

Žinoma, 
kurie dar 
po to, kai 
ninkas, Onistas,
lovoj sapnavo, 
žmonių linksminimosi jau ne- 
beįdomavo j j: jaunam ir svei
kam “vyrui” dešimtos valan
dos vakaro sulaukus, lova ir 
kietas miegas yra saldesni ir 
malonesni už visas svieto ge
rybes.

P-nų Balčiūnų parengimas 
sunui 

» *

Balčiūnas, turįs bučernę
32-ros gatves 

savo

P-as 
ant < 
avė., surengė 
karėlj taipgi. Sūnūs 
jąją mokyklą.

Užbaigė mokyklą

Pereitą ketvirtadienį buvo 
graduation p-lės Adelės Geleži- 
uaitės. P-lė Adelė yps spėjo pa- 
Imigti mokyklų, kaip įstojo į 
Aukštesniąją mokyklą, t. y. 
Englewood High School. Mo- 
kindamosi ne tik žiemos, bet 
ir vasaros laiku ji tikisi pa- 

I baigti mokyklą greičiau, negu 
i reguliarį laiką. Šios jaunos 
jNiiKlės ambicija yra juo grei
čiau stoti kolegijom Pereito 
sezono ir viešosios mokyklos 
mokslo baigimo dienoj p-lė 
Adele gavo tur būt daugiau 
kvietkų, negu Lile kuri jos 
draugių. Gavo ji taipgi daugy
bes kitokių dovanų. Jaunoji 
panaite blivo viena gabiausių 
mokinių mokykloj, kurioj mo
kinosi. —Reporteris.

ir Lowe 
sunui 
baigė

va- 
vie-

SVEČIAI Iš DETROITO

Į “Naujienų” pikniką buvo 
atvykę svečių net iš Detroito. 
Atvyko p-ni Uvickienė, advoka
to žmona, p-lė Sofija Žukaus
kaitė.
ninkė, J. J. Strazdas 
Jonikaitis.

Dh J. Jonikaitis 
Strazdas kadaise yra 
cagiečiai.

žinoma .Detroito 
ir

daini-
Dr. J.

ir J. J. 
buvę chi- 

Karts nuo karto 
jiemdviem malonu Chicagą ap
lankyti ir su savo draugais 
pažįstamais pasimatyti. O 
dangi “Naujienų” piknikai 
suomet
rnini^, tai ten 
proga su savo 
eiti.

Detroitiečiai
do vakar. Visi jie buvo J. J. 
Strazdo’ automobiliu atvažiavę.

bei 
ka- 
vi- 

sutraukia milžinišką
ir yra geriausia 
pažįstamais su-

Chicagą aplei-

f CLASSIFIEŪ ADS.Į
Announcements

Pranešimai \

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

Susivienijimas Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų Bridgeporte, laikys mėnesini 
susirinkimą, Antradieny, birželio 28 
dieną šių metų, 8 vai. vak., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, šiuomi kvie
čiami yra Draugijų atstovai ir Valdy
bos būtinai dalyvauti.

— P. K., nut. rašt.

tos kambarys ir geras užmokestis, 
4816 So. Wentworth Avė., Phone 
Boulevard 8498.

Help Wantcd—Malė
________ Darbininką Reikia

REIKIA 2 shcarmenų, darbas prie 
No. 2 žirklių. Apex Iron A Metai Co., 
4000 Wentworth Avė.

NAUJIENOMS reikia 5 vyrų kurie 
yra pardavinėję real estate, dėl at- 
lankymo Naujienų skaitytojų ir išaiš
kinimo jiems apie Lith-Manor, lietu
vių vasarinės kolonijos. Atsišaukite 
tiktai asmeniškai,

NAUJIENOS,
1789 So. Halsted St.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

KAMPINIS 2 flatų mūrinis na
mas, 1 didelė, krautuvė, 7 kamba
riai viršui krautuvės, lotas 73 pė
dų, frontas prie Archer avc. Krau
tuvė įsteigta per daugelį metų, da
romas laimi geras biznis. Parduo
du iš priežasties nesveikatos. 5129 
Archer avė. Kampas Kildarc avė. 
Tel. Ufayette 0392.

REIKALINGAS tporteris j restau- 
rantą. Valgis ir guolis, 3815 South 
Halsted St.

REIKALINGAS virėjas vyras ar 
moteris j ręsta uranų dirbti nakti
mis, 1841 So. Halsted St.

/ Furnished Rooms
RENDAI ruimas vienam arba 

dviem vaikinams su valgiu arba be 
valgio, 1 fl. 8312 go. Union Avė.

For Rent •
RENDON automobiliu repaiša- 

pis, didelioj Brighton Purk lietu
vių kolonijoj, už prieinamą ren
dą. Geistina, kad butų lietuvis me
chanikas. 4406—08 S. VVcstern avė. 
Tel. Virginia 1162. Matykit savi
ninką S. Diokas.

RENDON 6 kambarių šviesus nau
jos mados flatas, Maudynė, elektra, 
732 W. 22nd St.

RENDON 7 kambarių flatas, nau
jai ištaisytas. Maudynė, elektra, ant 
karų linijos, 10 minutų j vidurmiestj. 
Renda $30.00. Tel. Boulevard 0045.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-ltaisai

PARDAVIMUI^ 4 ruimų furni- 
čiai, visi daiktai mažai vartoti ir 
parduosiu labai pigiai, nes trum
pu laiku turKi apleisti miestą. Sa
vininką galite matyti nuo 6 vai. 
vakare. Adresas 636 VV. 18 st. 2nd 
fl. Tel. Roosevelt 4973. J. P.

Musical Instruments
_______ Muzikos Instrumentai_______

ESU priverstas parduoti sa
vo Steger grojiklį pianą, su 90 
rolelių, suoleliu ir lempa, $65, 
cash $25 ir po $10 į męnesį.

6512 So. Halsted' St. 1 fl.

Business Chances
Pardavimai Bizniai

PARDAVIMUI delikatesen, gero, 
vietoj ir geras biznis, ilgas- lysas, ne
brangi renda, turiu parduoti tuojau, 
$1000 Įmokėti, kitus išmokėjimais ar
ba mainysiu j real estate, 2543 West 
59 Street.

GROSERNE ir delikatesen, kampi
nė krautuvė, karštu vandeniu šildo
ma, 2 /dideli gyvenimui kambariai, 
fikčeriai pirmos rųšies, geras pirki
nys, 5258 Union Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė pigiai. Gera vieta, biznis iš
dirbtas, savininkas turi kitą biz
ni. Lysą galima padaryti taip ilgą, 
kaip nori. 1800 S. Peoria st.

BEVEIK i . 
parduoti mažą, 
krautuvę dei 
Archer avė.

dykai priversta esu 
žą, pelningą kendžių 
1 nesveikatos. 2979

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
šapa, visos mašinos geram stovyje, 
rendos tik $25.00. Nevedęs gali bent 
pats gyventi. Lysta gali gauti ant 
2 metų. .2737 W. 48rd St City.

PARDAVIMUI bučemė ir groser
ne, gera vieta, lietuvių apgyventa, 
renda pigi, pardavimo priežastis — 
nesveikata. Agentai neatsišaukit. 
4503 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI saliunas su namu 
arba be namo. Taigi kendžių stow 
fikčeriai, 1931 CAnalport Avė.

PARDAVIMUI grosernė arti dirb
tuvių, lietuvių ir svetimtaučių apgy- 
ventoj vietoj. Priežastis pardavimo 
patirsit ant vietos, 3832 Lowe Avė.

PARDAVIMUI grosernė, gera vie
ta. Parduosiu pigiai, 4508 South 
Marshfield Avė.

SVARBUS dėl kepejų wholesale 
biznis. Storo įtaisymas su brokais 
parduosiu labai pigiai, nes apleidžiu 
miestą, Tel. Boulevard 8382.

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

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

MES PERKAME IR PA- 
gaminame antrus morgičius į 
dvi dienas.

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47th Str.

South Slde pigus lętai 36y 123 yra 
.geriausias investavimas. Atmink, 
kad j žemę įdėti pinigai auga. Di
delis pasirinkimas biznio ir rezi
dencijų lotų. Išlygos.

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

SAVININKAS apleidžia miestą, 
parduoda prapertę 2 augštų namą, 
krautuvė ir 3 kambariai iš užpakalio, 
2 fiatai viršui, 4-5 kambarių, 2 karų 
garažas, 1742 W. 47 St., kaina 
$26,000. 50 pėdų frontage, prie Ash
land Avė. ir 71 St., kaina $8,000. At
sišaukite, R. Hrdina, 7940 Dorchester 
Avė., Tel. Saginaw 0459.

PARDAVIMUI 2 modemiški po 5 
kambarius nauji mūriniai bungalow, 
didelis augėtas ir skiepas, lotas 33%x 
125 pėdų, randasi prie 66 St. biskj j 
vakarus nuo Hamlin Avė., tiktai 2 
blokai nuo gražaus Marųuette Par
ko. Savininkas ant vietos kasdien.

šaukit
Telefonu Lanwdale 6843 

vakarais 
Bargenas. * 

JOHN G. KORTBA, 
statytojas ir savininkas

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

Adresuokit 3698-X, 
Room 840, 

608 So. Dearbom St.

verta

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

3696-A, 
Room 840, 

608 So. Dearbom St.

PARDUODU sayo 4 kambarių cot- 
tage, randasi North West Side, dide
lis lotas, netoliu, mokyklų ir krautu
vių, kaina $2500, reikia $300 
kitus po $80 j mėnesj.

Adresuokit 9697-M 
Room 840 

608 So. Dearbom St.

cash,

TURIU pigiai parduoti savo gra
žų 40 pėdų rezidencijos kampinį 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. Dearbom 

Rm. 840

LOTAS, N. W. parduosiu savo Ad- 
dison St. lotą už $2500, išmokėjimais.

608 So. Dearbom St., 
Room 840, 

Box 3756—C.
jr i

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

PARDUOSIU ar mainysiu 2 
flatų mūrinį nąmą ant ūkės ar 
kitko, su groserne ir keturi 
ruimai iš užpakalio; 6 ruimai 
ant antro floro. Ąžuolo medžio 
baigtas. Mainau todėl, kad tu
riu kitą biznį ant 2956 So. 
Wallace st., o tas namas ran
dasi 3730 So. Paulina st.

45 autortiobilių telpantis ga
ražas, su “sales room”, parsi
duoda su namu ąrba 
rendavoti; savininkas 
ant namo arba lotų.

Kreipkitės:
5833-35 So. Western

Tel. Hemlock 6151

galima 
mainys

Avė. ' v

EXTRA1 EXTRAt
Pardavimui namas medinis, 2 

aukštų, apačioj yra Meat Market. 
Yra maudynė, elektra, cemento beis- 
fnentas. Mainysiu j mažesnj namą.

J. M. Kibartas
5146 S. Halsted st.

2 lubos frontas

SVARBI NAUJIENA
Visi, kas turitę senus namus ar

ba tuščius lotus ir norit gražiai 
gyventi, prašom atsilankyti pas 
mus. Mes pabudavosim tamstoms 
nauji gražų namą, kokio norėsit, 
priimdami seną namą j mainus.

STANKO & NESTOR 
5097 Archer avė. 

Lafayette 6036

TURIU parduoti 45 pėdų lotą. Ša
lytakiai, miesto vanduo, apmokėta, 1 
blokas j pietus nuo Irving Park, kai- 

I poim $1800, reikia $500 cash, kitus 
$20 j mėnesj.

608 So. Dearbom St., 
Room 840, 
Box 3755

Miscellaneous 
 1213!__________  
Tel. Wentworth 6292 

“Užganėdinantis Apšildymas“ 
. SOUTH TOWN HEATING , 

M. J. SCHULTZ, 
Kontraktorius 

Suteikiamas apskaitliavimas už Va- 
cuum, Garu ir Vandeniu Apšildymą.

PARDAVIMUI 4 kambarių namas, Ivedam j nesnus ir naujus namus, 
netoli Grace St., didelis lotas, geroj 6810 So. Morgan St.
apielinkėj, kaina $2700, jmokėti $300,. ----------  ----  ------------------------------
ir po $30 j mėnesj. 

608 So. Dearbom St., 
Room 840, 

Box 3757—K.

GENERALIS kontraktorius ir bu- 
davotojas. Garažai, mediniai, mū
riniai ir stocco porčiai, viškai, fia
lai ir pertaisymas. Cementinig dar
bas visokios rųšies, 24 mėnesiai dėl 
išmokėjimo. Mes duodam planus ir 
finansuojant namus 15 metų dėl iš- 

AI’YDAI BIZNIERIŲ mokėjimo. 20 metų patyrimo. T. C.
5 kambarių mūrinė bungalovv. CHARLES, 2483 Archer avė. Tel. 

Karštu vandeniu apšildoma. Sa- Calumet 1012. 
vininkas mainys ant bile kokio; _ 
biznio.

BIZNIAVAS namas su groserne, l 
arti šapų ir ant gatvekarių linijos.
Moteris nori mainyti ant privatinio Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
namo. Geros progos, verta pasisku- ir garantuojamas už $4. Automobi- 
binti.

STOGDENGYSTF

STANKO & NESTOR 
5097 Archer avė. 

Lafayette 6036

JŪSŲ NUOSAVAS NAMAŠ

lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
I apielinkėj. Įsteigta 84 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 

; dengimo jstaiga Chicagoj. Tik paty- 
, rę unijos darbininkai samdomi.

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

Phone Lawndale 0114
Vietoj mokėti rendas namų sa

vininkui, mokėkite rendą sau. Mes 
turime naują planą, kuij| dėl jū
sų bus reikšmingas. Reffia tiktai 
$250 jmokėti. Jeigu tik tuom žin- 
geidaujate, atsiųskite savo vardą 
ir adresą j Naujienas, 1739 South 
Halsted Street. Box 961. i

PARDAVIMUI rezidencijos lotai, j 
šiaurę nuo Bellmont Avė., geroj 
apielinkėj, išmokėjimais, $100 jmokė
ti ir po $10 j mėnesj.

Rašykit
608 So. Dearbom St., 

\ Room 840,
Box 3758—T.

... . . ............— r . . — . , .

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

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

3149 So. Halsted St.
Phone Yards 7282 

J. S RAMANCIONIS, Prez.

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8700

Chicago'

ELECTRIC KONTRAKTORIUS

CICERO, III. Bargenas. 2 
aukštų medinis namas, tuščias 
lotas šalyj ir garažas 2 maši
nom. laibai gražioj vietoj ir 
tarpe gerų susėdu. Parduosiu Seniausias iš lietuvių, kur < duoda
pigiai, nes važiuoju j Lietuvą, užgan^dirim* Ivedain elektros dra 

’ . .. - k a tus, motorus, taisom elektros reik-Atsišauklt greitai. Dr. A. P. menys, fikčerius ir t. t. 
Gurskis, 1340 So. 48th Court. [W. P. Stephan Electric Co., (notinc.) 
Tel, Cicero 3901—J. 2522 So. Halsted St., Chicago
_________________________________ Phone Victory 7452

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

FARMOS, PARMOS
Lietuvių apgyventoj kolonijoj yra 

daugelis gražių ūkių ant pardavi
mo ir mainymo. Atsišaukit

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

Financial
Finanaai-Paskolos

WM. DAMBRAUSKAS
Lietuvių mufuotojas. Esu pasiren

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

817 West 34th St.
TeL Boulevard 9836

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

malas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820

Phone Central ,6260 i

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

Peoples Loan Service

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

Mes paskolinsime jums $100—$200 ir 
$300 dėl užsimokėjimo taksų, nuošim
čių už morgičius ar kitiems privati
niams reikalams. Pinigai paskolinami 
j 12 valandų.

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

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

2- Rl MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Phone Republic 6322

ANTON M. ZIEGLER
Gėneralis Budavotojas ir 

Kontraktorius
PaveldSjas senos ir atsakančios 

finpos
M. ZIEGLER & SON.

Visas darbas garantuojamas 
Biznyje jau 50 metų

1943 W. 51 St, Chicago

Phone PTospect 4820 
Prieš budavojimą pasitarkit su 

Stanley Kleehammer 
Generans kontraktorius ir 

budavotojas 
5019 So. Westem Avė. 

Chicago

Educational

MOTERYS ir vyrai, išmokit bar- 
berystės. Mes mokinam dienomis ir 
vakarais. .Atsišauldt arba rašykit:

International Barber College 
651—672 W. Madison St. 

arba 109 S. Wells St.

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

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

AR JUS NORITE

didesnj užmokesnj, geresnes darbo 
sąlytis? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Eiectric 
Mechanikos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir gc- 
riaus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
tim. Darbą surandame $20.00 ir $4Q 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važiuoti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
1507 W. Madison Street


