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.MASKVA, liepos 14. — Ko
munistų internacionalo vykdo
mojo komiteto šiandie paskelb-

su karei-
Lenkijos

Kartu su ja paleisti ir kiti trys 
kovietų valdžios karjerai

Parašas ant paminklo šunims, 
žuvusiems dėl kūdikio

ASBl’RY PARK, N. J., lie- 
Rags and Lucky 

toks

jos Šantunge vis aštrėja 
me Januse klonio krašte 
pietų Kinuose.

RADO $1,200, GAVO CIGARĄ 
RADYBŲ

Supyko, kad senatas priėmė įs
tatymą, priešingą diktato
riaus norui

galvai 
sako, 

didesnio 
pareiškęs, 

Birodinicnę

Kinų nacionalistai kaltina japo
nus dėl rėmimo šiaurės ge
nerolu

^Ištikimi iki galo”

Vyriausybė ėmėsi priemonių 
prieš sąmokslininkus; Pan- 
galoso draugai areštuojami

[Pacific and Atlantic Photo]

Amerikos aviatoriai Įeit. Albert Hegenborger (kairėj) ir Įeit. Lester J. Maitland apkabinėti 
vainikais jiems be kustojimo atskridus iš Oakland, Cal. į Ilonolulu, Filipinų salose. (Fotografija 
perduota telegrafu).

SAGINAW, Mich., liepos 14. 
---- Devyniolikos metų mergina. 
Viola Harris, atėjus j

aeroplanai ir orlaiviai

-----------  ! NEW YORKAS, liepos 14.—
NEW YORKAS, Jiepos 14.— žinomas išradėjas Nicola Tešla, 

žydų Telegrafo Agentūros gau- kurs dabar yra 71 metų am- 
ti pranešimai sako, kad iki šiol Siaus, pranašauja, kad netru-

įtūžimas, dėl Japonų invazi- 8l|rįnktos žinios rodą, jogei per kus
visa" žemės drebėjimą Palestinoje ir skraidysią ore, varomi lengvų 

ir ............
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Pirmas ir Didžiausias Lietučių Dienraštis Pirmas Ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

Pilsuckis išvaikė Lenkų 
senatą

Žydų ortodoksai nepriima 
Fordo atsiprašymo

Kinų nacionalistai protestuoja 
prieš japonų žygius Šantunge

Pilsudskis ginklu išvaikė 
senatą

VARŠUVA, Ix*nkija, liepos 
14. — Lenkų diktatorius Juo
zas Pilsudskis vakar 
vių pagalba išvaikė 
senatą.

Kai praeitų metų
mėnesį Pilsudskis, padaręs per
versmą, pasistatė save dikta
torium, jis pareikalavo, kad 
seimas ir senatas be jokių dis
kusijų priimtų įstatymus, ku
rie bus jo pasiūlyti. Parlamen
tas atsisakė. Seimas priėmė Įs
tatymą, kuriuo einant pats 
seimas sprendžia apie savo iš
siskirstymą. Tas įstatymas va
kar buvo ir senato priimtas.

Bet kai tik senato pirminin
kas pąskelbė, kad įstatymas ta
pęs priimtas, posėdžių salėn 
įsibriovė kareiviai, gi vidaus 
reikalų ministeris, pasilipęs 
sakyklon, perskaitė seimo pa
leidimo dekretą. Jis pareiškė, 
kad jei seimas atsisakysiąs iš
siskirstyti, maršalas Pihyids- 
kis pa vartosiąs ginklo jėgą.

pos 14. —
Faithful to the End 
bus parašas ant akmens pamin
klo dviems šunims, kurie dėl 
aštuonių mėnesių kūdikio žu
vo ugny.

Pilietis John Kendrick buvo 
priglaudęs pas save du pakly
dusius, išbadėjusius paprastus 
šuniokus. Andai, išeidamas 
su reikalais, jis paliko namie 
kūdikį ir abudu šunioku, Rags 
ir Lucky, kaip kūdikio sargus.

Tuo tarpu namuose kilo gai
sras. šuniokai, manydami, kad 
kūdikis yra antrame aukšte, 
kur tėvas jį buvo palikęs, bė
giojo iš kambario į kambarį jo 
ieškodami, ir visai atsisakė ap
leisti namus. Abudu taip ir 
žuvo ugny.

šuniokai, matyt, nebuvo pa
stebėję, kad kūdikis pirmiau 
buvo nurėpliojęs nuo antro 
aukšto žemyn, ir buvo išgelbė
tas kaimynų, atbėgusių bandy
ti ugnį gesinti.

Ištikimų šunelių apdegę lavo
nai bus palaidoti priešakinia
me Kendricko namų daržely, ir 
ant jų kapo pastatytas akmens 
paminklas su ankščiau minčtu 
parašu.

GALESBURG, III., liepos 14. 
— Netoli nuo čia buvo nušau
tas Dale Monson, 
National banko 
knygvedys. Suimta 
riarnas negras.

Cang Tsolinas paleido 
Borodino pačia

$1,000,000 komunistu 
agitacijai Kuboj.

Ortodoksai žydai nepriima 
Fordo atsiprašymo

Per didelė ta žaizda, kurią For
das savo puolimais per 7 me
tus padaręs žydi jai

VVASIIINGTONAS,
14. — Ortodoksai VVashingtono 
žydai atsisakė priimti automo
bilių fabrikininko Henry For
do atsiprašymą dėl jo laikraš
čio “Dearborn Independent” 
puolimų žydų.

Klausimui* išspręsti, ar žydai 
turi dovanoti Fordui jo nusi
kaltimą, ar ne, vakar įvyko 
VVashingtono Columbijos Dis- 
trikto žydų ortodoksų kongre
gacijų ir organizacijų atstovų 
susirinkimas, ir po ilgų svars
tymų ir ginčų rezoliucija, kuria 
Fordas buvo pagiriamas už. at
šaukimą visa to, kas buvo jo 
laikrašty rašyta prieš žydus, ir 
ką dabar jis pats pripažįsta 
buvus piras i manymui*,, buvo 
37 balsais prieš 23 atmesta.

Rabinas J. T. I^oeb, rezoliu
cijos autorius, graudeno žydus 
tikėti, kad pareikštas Fordo 
apgailavimas yra nuoširdus, 
atleisti jam visa, ką jis pikia 
padaręs žydams, ir toliau laiky
ti jį kaip draugą.

Kiti žydai betgi 
tiko. Tiesa, kad 
prašęs ir gailįsis,
tiesa esanti, kad piktais puoli
mais per septynerius ilgus me
tus jis padaręs per daug di
delę žaizdą žydi jai, kad 
atsiprašymu jis galėtų ją 
dyti.

Amerikos darbininkų 
delegacija i sovietų 

Rusiją
NEW YORKAS, liepos 14. — 

&į mėnesj išvyks į sovietų Rusi
ją vadinama Amerikos darbi
ninkų delegacija, susidedanti 
pasak Amerikos Darbo Federa
cijos prezidento Wmt Greeno, 
“iš dešimties darbo unijų na
rių ir didelio ekonomininkų 
štabo.”

Green pareiškia, kad Darba 
Federacija nieko bendra su ta 
delegacija neturinti, nors ji Ir 
pretenduojanti' atstovauti A- 
merikos darbininkų judėjimui.

Tikisi surasti prapuolu* 
sius francuzų lakūnus
NEW YORKAS, liepos 14.— 

Ray Hali, Pathe News redak
torius, sako, kad jis turįs vil
ties, jogei prapuolusieji fran
cuzų lakūnai, Nungesser ir Co
li, bus surasti Kanados rais- 
tuose. Hali remiasi praneši
mais dviejų Pathe fotografų, 
kurie seka paskui du indėnu į 
ginas, šiaurėn nuo Chicoutl- 
mi, Quebec’o , provincijoje, į 
vietą, kame tie indėnai sako 
esąs vienas sudužęs aeropla
nas.

Protestuoja prieš Japonų 
invaziją Šantunge

Mato Ameriką greit pripa- 
žįsiant Rusija

Ragina Kiny komunistus 
pasitraukti iš Vuhano

MASKVA, liepos 14. — “Ma
no rezidencija VVashingtone 
yra arti buvusios Rusų amba
sados, ir aš tikiuos netrukus toj rezoliucijoj sakoma, kad jis 
pamatyt gyvenantį ten Rusijos matąs reikalo, idant Kinų ko- 

buk paša- munistai tuojau pasitrauktų iš 
advokatas, Vuhano valdžios.

[Vuhano valdžion įeina trys 
te, iškeltame Amerikos biznio-,dideli miestai — Hankov, lian- 
riams Maskvoj. jan ir Vučang.]

Ta amerikiečių partija atvy-! Rezoliucijoj pareiškiama, 
ko į Maskvą iš Stokholme lai-Į kad komunistų internaciona^-
kyto tarptautinio prekybos ru-įlas priėmęs tokį nusistatymą

kad Vuhano valdžia 
esanti priešinga agrarų revo
liucijai ir darbininkų judėji
mui.

ŠANCHAJUS, Kinai, liepos 
14. — Kinų nacionalistų val
džia Nankine per savo oficiali- 
nę Kuomin žinių agentūrą pro- Clarence E. DeKnight, bankie- 
testuoja prieš japonų atvirą 
trukdymą nacionalistų kariuo
menės žygiuotės į Šantungo 
provinciją.

Nankinas sako, kad japonai (
įsteigę garnizonus kiekviena-!mų atstovų kongreso, kur De dėl to, 
me svarbesniame mieste mies- Knight atstovavo Bhiladelphi- 
tely palei šantungo geležinkelį, jos prekybos rumus. Kiti ban- 
einantį iš Tsingtao į Tsinanfu, kiele dalyvavę amerikiečiai bu- 
provincijos sostinę, ir išleidę vo: Charles Smith, N,ew Yorko 
įspėjimą nacionalistų karino-1Amerikos-Rusų prekybos rūmų
menei, kad geležinkelio apiė-1 viceprezidentas, Pennsyvanijos 
linkėse nebūtų jokių mūšių, Ivalstijos senatorius Frank L. 
tuo taniu kai šiauriečių ka-'Fay; Albert F. Bemis iš Bosio» 
nuomonėms, gen. čan čunča- no; Dr. Jasper J. Mayer iš 
no ir gen. Sun čuanfano vado-!llollywood, Cal, ir Yale profe- 
vaujamoms, japonai leidžia tuo sorius Jerome Davis. 
geležinkeliu naudotis.

Japonai kaltinami taipjau, 
kad jie padeda šiauriečiams į- 
sitvirtinti strateginėse vietose, 
kad japonų inžinieriai prižiūri 
ir planuoja šiauriečų strategi
ją, ir kad savo įsimaišymu ja
ponai nesenai neleidę naciona
listams paimti Tsingtao.

Kominternas 
kad komunistai 
pasilikti Kuomintange [politi
nėj Kinų nacionalistų partijoj] 
ir stengtis gauti masių parė
mimą komunistų partijos orga
nizacijai išvystyti.

VVASIIINGTONAS, • liepos 
14. — .Jungtinių Valstijų lega- 
cija Pekine pranešė valstybės 
departamentui, kad maršalo 
Čang Tsolino įsakymu Borodi- 
nienė, komunistinės Hankovo 
valdžios patarėjo Michailo Bo
rodino žmona, tapus paleista 
liepos 12 dieną.

Kartu su ja paleisti ir kiti 
trys diplomatiniai sovietų kur- 
jerai, kurie prieš keletą mene
sių buvo čangp kareivių suimti 
sovietų garlaivy “Pamiat Leni
ną”, Nankine.

Borodinienę išgelbėjo 
Jungtinių Valstijų se

natorius Bingham
ŠANCHAJUS,- Kinai, liepos 

14. — Dabar tik sužinota, kad 
Borodinienės gyvybę išgelbėjo 
Jungtinių Valstijų senatorius 
Hiiam Bingham, kai prieš po
ra mėnesiu iis lankėsi Pekine.%

Senatorius Bingham padarė 
vizitą Pekino valdžios 
Čang Tsolinui, ir tasis, 
norėdamas padaryti 
įspūdžio senatoriui, 
kad jis nusitaręs 
sušaudyti už komunistinius jos 
vyro darbus.

Šen. Bingham atsakęs, kad 
jei jis tatai padarysiąs ir s*- 
šaudysiąs moteriškę be jokio 
teismo, tai vakarų pasaulis lai
kysiąs jį, čangą, barbaru.

Išgirdęs tai, Gangas buvęs 
supykęs ant senatoriaus, bet 
gąlų gale pasakęs:

“Gerai. Jei jau vakarų pa
saulis taip jautrus moterims, 
aš jos nešaudysiu. Tik aš nie
kaip negaliu suprasti, dėl 
vakariečiai taip papaikę 
savo moterų.”

Dabar Borodinienė jau palei
sta is kalėjimo ir, maršalo 
Čang Tsolino įsakymu, bus de- 
jortuota į sovietų Rusiją.

HAVANA, Kuba, liepos 14. 
— Vyriausybės apskaičiavi
mais, komunistinei agitacijai 
Kuboje Maskva pastaruoju lai
ku išleidus daugiau kaip vieną 
milioną dolerių. Tarp suimtų 
dokumentų, kurie dabar esą 
teisėjo Ųuesados rankose, esąs 
ir kominterno manifestas, ad
resuotas visoms komunistų 
organizacijoms Latinų Ameri
koje, kuriuo jos raginamos po- 
sirupįnti gausia atstovybe atei
nančiame darbo kongrese 
Washingtone ir suardyti “im
perialistinius Amerikos Darbo 
Federacijos planus.”

Manifeste sakoma, kad Ame
rikos Darbo Federacija ir susi
jusios su ja panašios Centrali- 
nės Amerikos kraštų organiza
cijos siekiančios su pagalba 
galingos prekybos išplėsti Jun
gtinių Valstijų imperializmą.

Graikija bijo Pangaloso 
rėmėju maišto

ATĖNAI, Graikija, liepos 14.
— Del žinių, kad 
Pangaloso šalininkai 
sukilimą tikslu paliuosuoti bu
vusį Graikų diktatorių ir grą
žinti jį vėl valdžion, vyriausybė 
ėmėsi aštrių priemonių sąmok
slui patrempti.

Armijos ir laivyno oficicrai, 
žinomi kaip Pangaloso draugai, 
areštuojami. Karo laiva n 
sirengę kovoti sukilimą. Į Kre
tos salą pasiųsta karo laivas 
sergėti pakraščius apie Izzedi- 
no tvirtovę, kur nuverstasai 
dikatorius Pangalos yra užda
rytas.

Pangalos pabėgęs?
BERLINAS, liepos 14. — 

Frankfurter Zeitung paskelbia 
girdą, kad buvęs Graikijos dik
tatorius, gen. Teodoras Pan
galos, pabėgęs iš tvirtovės ka
lėjimo Kretos saloj.Per žemės drebėjimą 

Palestinoj žuvę 670 
žmonių

Pranašauja skraidymą 
ore su pagelba bevie- 

linės jėgos
Mergina automobiliu 

įvažiavo į namus;
3 užmušti

Toledo tramvajaus 
tastrofoj 3 užmušti, 

9 sužeisti
TOLEDO, Ohio, liepos 14.— 

Toledo-Indiiana tarpumies^ių 
tramvajaus užvakar įvykusioj 
katastrofoj buvo trys asmenys 
užmušli ir devyni sužeisti.

Iš karto buvo manyta, kad 
užmuštų buvo penkiolika žmo
nių.

Nustatyta, kad nelaimė at
sitiko dėl apsileidimo sargo, 
kuris tuo metu buvo kaž-kur 
pasišalinęs nuo savo posto ties 
geležinkelių susikryžiavimu. 
Sargas, o taipjau tramvajaus 
motormanas-konduktorius, areš
tuoti.

elektrinių motorų, savo jėgą 
gaunančių bevieliniu perdavi
mu iš elektrinės jėgos gamina
mųjų stočių žemėje.

Tešla sako, ’ kad jėga įmo
nėms, žiburiams ir šildymui 
laisvai per orą plauksianti iš 
centralinių generatorių stočių į 
vietas, kur jos reikėsią. Tešla 
sakos, kad jis savo eksperimen
tais esąs jau demonstravęs, 
kad jis galįs bevieliniu budu 
perduoti jėgą visą pusę kelio 

. . . , , aplink žemę, neprarandant jos
sišaukia | žydus dėl pagalbos. ng pusės nU(>simčio.

Užjprdony 670 žmonių buvę 
užmušta ir 3,000 ^sužeista. Pa
daryta medžiaginė žala sie
kianti apie $2,000,000.

Nukentėjusios vietos atro
dančios kaip mūšio laukas. Li
kusioms be pastogės šeimy
noms pristeigta tūkstančiai šė
trų. Maistas nukentėjusiems 
gabenamas iš Jeruzolimo ir 
Tel-Avivo.

Nabluse tik dvi gatvės dar 
išliko, ir to sugriauto miesto 
samaritiėčių bendruomelnė at-

LOS ANGELES, Cal., liepos 
14. — Automobilui įlėkus į 
vieną real estate ofisą užu- 
miesty, trys asmenys buvo už
mušti, kiti keturi sužeisti, du 
jų pavojingai. Automobiliui 
šoferiavo viena mergina, Betty 
Peck, kuri taip skaudžiai su
žeista, kad tur būt nebeišliks 
gyva.

Meksikos kariuomenės 
sargybos sergės 

kasyklas
MEKSIKOS MIESTAS, lie

pos 14. — Pramonės ir preky
bos departamentas skelbia, kad 
nuo šio laiko kasyklos, kur to 
reikės, nuo banditų bandų puo
limo bus sergėjamos kariuome
nės sargybų. s

BOSTON, Mass., liepos 14.— 
Pilietis^ F. D. Rankin, eidamas 

1 gatve, pastebėjo vandens nuo- 
i lakoj gniužulą popierinių pi
nigų. žiuri, lygiai 1,200 dolerių. 
Bet štai tekinas pribėga prie 

ir jo nepažįstamas žmogus ir “ ’ 1—J «---------
atmaina; šimtų dolerių. Radėjas jam 

.atiduoda pinigus.
buvo j Nepažįstamasis įsikišo gniu- 

>15. žulą kešenėn, davė Rankinui 
teisinas, kad jai reikėję pinigų1 šiandie saulė teka 5:27, lei- sulamdytą penkių centų vertes 
morgičiams atmokėti ir jį neži- džiasi 8:24. Mėnuo teka 9:32 cigarą radybų ir nuėjo sau, nė 
nojus, kur ir kaip jų gauti, j vakarų. jačių nepasakęs.

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

Daugiausiai apsiniaukę ,« u

į vietos kartais gali būt lietaus; nedi-Jsakosi, kad jis pametęs dvyliką 
Peoples Savirig banką, pareikš- dėlė temperatūros 
lavo iš ‘tellerio’’ ūmai duoti jai vidutinis mainąsis vėjas.
5,000 dolerių. Rankoj ji laikė Vakar temperatūros 
revolverį. Mergina suimta. Ji tarp 66° ir 73° F.

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

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

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

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

8. NAUJIENOS duoda visiftką 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 5(1- centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:

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

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

M
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Muses ir Kova su Jomis
Musė erzina ir kankina žmo

gų ir visus naminius gyvulius. 
Musų padaro ir daug žalos. Vi
sų gyvulių ekskrementai (mėš
las), o ypač žmogaus mėšlas, ir 
visi kiti nešvarumai vasaros me
tu juoduoja nuo apspitusių mu
sių. Paskui tos musės sėdasi 
žmogui ant veido, limpa ma
žiems vaikams prie akių ir lupų.

Musė gobšus sutvėrimas. Ji 
dažnai prisičiulpia perdaug, ir 
vemia. Įsivaizduokite, kad ant 
musų valgomųjų daiktų paten
ka musės vėmalai. Bet vis tik 
žmogus, pilnas nesuprantamo 
kantrumo, pakenčia musę. Bet 
ilgiau kentėti negalima. Kylant 
kultūrai ir besivystant pieno u- 
kiui, turime griebtis griežčiau
sių priemonių išnaikinti muses.

Sviesto ir pieno produktų ga
myba reikalauja pilnos švaros, 
d apie švarą negali būti kalbos, 
jei pieninėse yra musių. * Taip 
pat ir ūkininko tvartas turi bū
ti švarus nuo musių; kitaip jo 
pienas bus užterštas, o iš tokio 
pieno jau nepagaminsi pirmos 
rųšies sviesto.

Paprastoji naminė musė yra 
skaitlingiausia už visas kitas 
muses; jų bus gal 90 nuošimšių 
visų musių skaičiaus. (Musca 
domestka). Jos gimtine,— pie
tų šalyse; vėliau ji išsiplėtė po 
visą pasaulį.

Naminės musės ilgumas 7—8 
milimetrai; ji šviesesnė už gė- 
liančiąją musę su tamsiom juos
telėm ant šviesiai pilkos nuga
ros. Jos kiaušiniai 1 milimetro 
ilgumo, balti, blizgą, šaltu laiku 
kiaušinis gali laikytis ilgą laiką; 
net visą žiemą. Šilumoje gi, iš 
kiaušinio išsilupa kirminėlis 
(vikšras) labai greit: per 24 va
landas. Šis kirminėlis (vikšras) 
išauga šiltu laiku per vieną sa
vaitę iki 12 milimetrų ilgumo ir 
pavirsta lėlike (kukalka). Iš lė
likės labai greit išsilupa musė; 
naujoji musės karta, po 14 die
nų nuo išsilupimo, vėl ima dėti 
kiaušinius. Išsivystymas nuo 
kiaušinio iki pilnam subtendi- 
mui tęsiasi 21—22 dienas, jei 
vasara šilta.

Viena musė padeda iš viso a- 
pie 7 — 8 šimtus kiaušinių, — 
per 5 arba 6 kartus, po pusant
ro šimto kiaušinių iškart. Mu
sės veisimosi gabumas nepapra
stai didelis, todėl nenuostabu, 
kad ūkininko grinčia juoduoja 
nuo musių.

Naminė musė minta čiulpda
ma skystimus plonu snapuku; 
tirpstančius daiktus ji tirpdo sa
vo seilėmis (cukrų, uždžiuvusio 
pieno lasą ir tt.). Ji žimzia be 
paliovos ištisą dieną ir aplanko 
kaimynines vietas iki 600—700 
metrų.

Kiaušiniams dėti musės daž
niausiai pasirenka šviežią mėš
lą; — tankiausiai arklio, kiaulės 
ar žmogaus. Ant karvių mėšlo 
ir ant mėšlo, pagulėjusio ore 
daugiau, kaip parą, musė netu
pia kiaušinių dėti. Vieno ark
lio per vasarą pakrėčiamam mė
šle gali būti išperinta 40,000— 
50,000 musių. Kiaušiniams dė
ti muses sutupia krūvelėmis 
(būreliais) ir deda kiaušinius 
mėšlo gabalo plyšiuose, kad sau
lės spinduliai jų nepasiektų.

Kovojant su musėmis, pirmu
čiausia reikia sekti, kad arklių 
ir kiaulių šviežias mėšlas butų 
kasdien suvalomas ir sukrauna
mas j vieną vietą; taip daug 
lengviau surasti būdą padaryti 
musių kiaušiniams ir kirminu- 
kams (vikšram^) galą. Kur y- 
ra mėšlavietės, ten arklių ir 
kiaulių mėšlas turi būti sukrau
namas atskirai nuo kito mėšlo. 
Kur nėra mėšlaviečių ir gyvu
liai tvarte stovi ant mėšlo — 
ten reikia tvarte naikinti muses 
klijais suteptu popierių ir skys
timu “Flit.”

Kirmėlaitės (vikšrai) ir mu
sių kiaušiniai labai bijo šilumos. 
Nuo 46 laipsnių Celsijaus jos iš
nyksta. Danų tyrimai parodė, 
kad tokia šiluma susidaro mėš

lyno viduje. Kitą dieną po to, 
kai šviežias mėšlas sukrautas j 
krūvą ir jo paviršiuje atsirado 
gausiai kiaušinių ir kirmėlaičių 
(vikšrų), reikia apversti mėšlo 
viršutinį sluoksnį, storumu iki 
20—25 centimetrų; paskui kas 
tris dienas kartoti viršutinio 
sluogsnio vartaliojimą (E. Rou- 
band’o metodas).

Pigus ir geras būdas musėms 
naikinti, tai pačiam paruošti kli
jais nuteptą popierį arba lente
les. Klijams virti paduodamas 
receptas J. Kruse: 7 dalys sva
rų kalifonijos (colofonium) ir 3 
dalys rapso aliejaus (oleum ra
pse). Klijai darosi lipesni, jei 
pridedama šiek tiek kaučuko tir
pinio anglisieroje. Galima iš
kart išvirti klijų visai vasarai; 
tik prieš'tepant popierį kaskart 
reikia juos atšildyti.

Pradžioje ištirpinama kalifo- 
nija paprastame katile ir paskui 
prie šio tirpinio primaišomas a- 
licjus. Paprastai nutepamas kli
jais storas popieris; jei nutepa
ma lentelės, tai galima jas nu
grandyti ir vartoti kelis kartus. 
Pakyboję 4 dienas, klijai arba 
visai apkimba musėmis, arba iš
džiūsta, ir popierį reikia pakei
sti.

įvairus nuodai taip pat geras 
būdas musėms naikinti.

Musmirio ypatybės ir vartoji
mo budai žinomi visiems. Pigus 
nuodai padaromi dar šitaip: į lė
kštę įpilama kiek pieno ir 1 šau
kštas formaldehido tirpinio (for- 
malino). Į lėkštės vidurį įme
tamas gabalas duonos. Viena 
lėkštė per vieną parą nunuodija 
pusę litro musių.

Danijoje musėms naikinti var
tojamas skystimas “Flit” (Dėt 
Danske Petroleum Aktiesels- 
kab). Skystimas purškiamas ka
mbaryje ar tvarte tam tikru 
mažu pigiu purkštuku, ir skys
timo garai išnaikina visas mu
ses. žmogui ir gyvuliams sky
stimo “Flit” garai visai neken
kia; net ką tik užgimę parše
liai pakenčia “Flit” garus. įran
gai ir durys triobos ar tvarto, 
kur purškiamas “Flit,” turi bū
ti uždaryti 15-20 minučių. Ne 
tik musės išdvesa, bet kiaušiniu- 
kai ir kirmėlaitės taip pat išnyk
sta. Iššlavus išdvėsusius gyviui 
reikia gerai pravėdinti rūmą. 
“Flit” pavojingas gaisro atžvil
giu; todėl negalima purškinti, 
kuomet kambaryje dega ugnis ir 
negalima purškinant rūkyti. Da
nijos žymiausi dalyko žinovai 
“Flit” pripažįsta geriausia prie
mone visokiems vabzdžiams ir 
musėms naikinti, tuo labiau, kad 
gyvuliams ir žmogui šių nuodų 
garai nekenkia ir jų vartojimo 
būdas labai paprastas ir pigus.

^-Ne! Matai tamsta, aš pa
siutusiai panašus į musų ap
skrities mokesčių rinkiką.

—Ar jus tikit j dienos švies 
soą taupymą?

—Ne. Mes taupėm visą pe
reitą vasarą, ir kur ji paside- 
j°? ______

Kada vyro akys būna silpnos, 
tai jis eina pas okulistų; bet 
kada jo akys atsidaro, tai jis 
bėga pas advokatą. .

Pinigų švilpikas yra tas, ku
ris moka brangiai už pirmos 
eilėn sėdynes teatre, kad pama
tyti tai, ką jis gali pamatyti 
gatvėje uŽdyką.

NESIGIRK!

—Mano pussesere yna labai 
laiminga. Ji po Velykų išteka 
už daktaro.

Nu, nu„ neverta perdaug 
nosį riesti.

—Kaip tai ?
—Aš manau, kad Lietuvoje 

po Velykų gripo epidemijos jau 
nebebus.

..Dailininkas: — Tai bus Ievas 
paveikslas. Kaip tamsta nori 
pozuoti Ievą, prieš nuodėmę ar 
IX) nuodėmes?

—Aš... geriau norėčiau lai
ke nuodėmės.

Tai yra Didžiausia Lietuvių Muzikos Krautuvė 
Amerikoje, užpildyta su aukščiausios rųšies Pia
nais, Radioms, Phonografais, Rekordais, Rakandais 
ir Jewlery. Budrikas yra pardavęs du sykiu dau
ginus Pianų ir Radio kaip kitos visos krautuvės sy
kiu sudėjus. Pas Budriką Pianus, Phonagrafus ir 
Radios galima pirkt piginus negu kur kitur, todėl, 
kad Budrikas perka ant sykio daug, t. y. carlodais. 
Todėl ir gali pigiaus parduoti kaip kiti.

Budriko milžiniškas kapitalas daleidžia jums 
pirkti ant lengvų išmokėjimų be nuošimčio.

Autorizuoti pardavėjai: Aukščiausios Rųšies 
Pianų ir Gulbransen Registering Pianų, Brunswick 
Prismatone-Phonografų, Radiolų, Atwater Kent, 
Freshman Radio.

Dabar jau gavome naujus modelius 1928 Atwa- 
ter Kent, Freshman Brunswick-Prismatone, Radio
las, Gulbransen naujų Pianų.

Kviečiame visus pamatyt ir išgirst. t

Jos. F. Budrik Ine.
3417-21 So. Halsted St. Chicago, III.

Tel. Boulcvarcl 4705
P. S. Per vasaros karščius Krautuvė Seredomis ir Pėtnyčiomis 

uždaroma nuo 6 vai. vakare, kitais vakarais atidaryta iki 9 v. vadare

Štai Jums Proga
Juokai
Pavojinga liga.

— Kas gi tave kankina?
—Gyvenimas.
—Tai pavojinga liga, ji vi

suomet baigiasi mirtim.

Mirties akyvaizdoje.

Artistas: Kokią rolę tamsta 
manote šioje dramoje man’ duo
ti?

Režisierius: Primadonos tė
vo rolę.

Artistas. Ir tamsta manai, 
jog tai geriausiai man tinkanti 
rolė?

Bežiseris. O, taip! Primado
nos tėvo rolė tamstai geriausia 
tiks, nes jis miršta dešimts 
metų prieš pirmąjį veiksmą.

Svečias. — Tamsta, šita 
sriuba perkaršta!

Tarnas. — Kas gi daryti, po
nuli, dabar tokie karšti ččsal...

—Jau trečią kartą gauni 
tamsta perenoB. Argi tiek daug 
priešų turėtum ?x

Uždirbti 9% į metus
♦

LIETUVOS KOPEHACIJOS BANKAS, Kaune, 
kviečia amerikiečius prie didelio uždarbio — 9% i 
metus ir siūlo geriausią apsaugą ant įdėtų pinigų, 
kokią apsaugą gali duoti tik geriausias bankas.

LIETUVOS ^OPERACIJOS BANKAS, nežiūrint 
visų politiškų audrų Lietuvoje, eina stipriu ir gal i il
giu su kiekviena diena. Jo turtas sparčiai auga, jo 
narių skaitlius dauginasi, ir jis įsigija vis didesnę 
galimybę teikti ūkininkams daugiau ir daugiau pa
ramos.

LIETUVOS KOPEBACIJOS BANKAS yra įleidęs 
šaknis į Lietuvos žemės ūkį. Nepaisant jokių katastro
fų, Lietuvos žemė pasilieka ir ūkininkai — Kopė raci
jos Banko nariai sudeda šimteriopas garantijas už 
kiekvieną čia įdėtą dolerį.

Viso ką jums reikia pasiųsti per “NAUJIENAS” 
bile kokią sumą ir nuo dienos padėjimo jus gaunate 
9% į metus. x

LIETUVOS KOPERACIJOS BANKAS 
Kaunas.

i

Įdomiausia Knyga

“Gruodžio 17 Dienos Perversmas”
Parašė J.ŠARUNAS

■ j '

Išleido: Lietuvos Demokratijos Draugai
. ■ .♦ * ' *

, 38 puslapių—kaina 25 centai

-M

. / •

ANTANAS SMET0NA-P0NIA SMETONIENE

Perversmo suplenuotojai ir vadai

Knyga atėjo iš nedaugeliui težinomų versmių

Autorius yra vienas iš didžiųjų Lietuvos rašytojų

Aiškiai parašyta, aiškiai spausdinta, lengvai suprantama ir 
skaitosi kaip romanas.

Įsigykit Sau Vieną!
Neperskaitęs šios knygos niekas negali suprasti ir įsivaizduoti 

to nepaprasto, istoriško ir pražūtingo Lietuvai jvykio—gruodžio 17 
dienos! Tai yra rinkinys faktų sugrupuotų atatinkamoj eilėje ir 
nupiešta aiškus vaizdai susidarę Lietuvoje perversmui bręstant, 
laike perversmo- tuoj po perversversino ir upui atslūgus.

Parsiduoda po vieną ir olsėliu

HAUJIEINOS
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

■



NAUJIENOS, Chicago, UI

KAD _____________

Tl IKI BU r I’RADEtas Tfu. užganedintas
11 dingai per jumis KORESPONDENCIJOS

Pennsylvania angliakasiu „i™ 2";
nfroil/no V iki 4 pėdų augščio, retai 
olIulKdo kur užeini virš 4 pėdų. Vieto-

-----------  mis yra daug nekistos anglies 
Liepos 1 d. Central, Pa., bonių ar šleity, kuriuos an- 

minkštosios anglies kasyklose gliakasiai už dyka turi valyti, 
ustroikavo apie 15,000 anglių-' —Pasaulio Vergas.

Anglių kompanijų aso- 
prezidento Charles

Į • i * ir Stiprumas
Kad visuomet yra nrinos: . . ■numas yra nenaturalis*-- l.Z!,btai?la> kad kūno silp

nam! žmonės gerai laikosi l a< stlPrUs, gerai maiti- del vitaminu stokos arb» ^u?met ,tie kur>e badauja 
pagauna kosulį, slogas ir , ?da?a,tlnami> greičiau L, ---- ±_sl°gas ir kitokius užsikrėtimus.

StOTTS EMUUION
Su“7r„ri™eSul'iki“a“ Vjfminu. ooOJlv.r 

rkio -t 
virinti iv ^’iiulsion yra malonus vartoti ir pagelbeti atbudavoti kuna i 

vikrų ir stiprų. t
Scott A Bowne, Bloomfield, N. J.

26-49

AS NORI BOTI GRAŽIAUSIA MOTERIS
/

Miss Amerika
Kas yra poėty, dailininkų, muzikantų ir rašytojų svajonė’ 

GRAŽIAUSIA MOTERIS1
Kur galima gauti patarimu DYKAI kaip tapti graži.
KUI ‘,na. Kauti sveikus, nenuodijančius preparatus 

veidui, plaukams, rankoms gražinti?
Kas priiengia paskiausios mados grožybei jgyti prepara
tus pagal naujausių Paryžiaus receptų ir pilnai garan
tuoja kiekvieną savo produktą.
turime savo laboratorijoj d delj pasirinkimą visokiausių, 
kokius t k pasaulyj yrą grožybei jgyti preparatų: 
MOIER1MS: pudrų, visokiausios rųšies, dėl sausų ir rie
bių odos mostelės, ferfumų, lotions dėl plaukų ir tt.
VARAMS: mostelės dėl veido, pudrų, lotions dėl juodų ir 
sviesiu plaukų ii tt., ir tūkstančius kitokių preparatų.

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

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

kasių, 
ciacijoe 
O’Neill pranešimu, kasyklos už
sidarys net penkiuose pavietuo
se

11 re 
pavietuose, 
vietuosc ne visos kasyklos už 
sidarys, nes yra dąui 
nių kasyklų, kur anglių koni-’ 
panijoms pavyko sulaužyti i?*--' 
mesni angliakasių streiką. Ten! 
nuo 192*2 metų iki šio laiko an-I 
gliakasių unijos 2-ras distrik- 
las yra netekęs didesnės pusės 
savo narių, būtent viso yra ne
tekęs apie 20,000 narių.

Paskutinėse unijos derybose 
su anglių kompanijomis, Phi- 

(ladelphijoj, pastarosios norėjo 
nukirsti angliakasiams algas 
net 30 nuoš. Bet prięš baigiant 
derybas, kompanijos kiek nusi
leido, bet visi toli ne tiek, kad 
angliakasiai butų galėję jų pa
siūlymus priimti.

Pennsylvanijos angliakasiai 
ir iki šiol negaudavo tų algų, 
kurias gaudavo stipriau orga
nizuotų distriktų angliakasiai. 
Jacksonville sutartim čia buvo 
nustatytos sekamos algos: die
niniams darbininkams po žeme 
$7.50, už angliakasių vadins

imą “pick coal” (rankomis pa
kirstą anglį) mokėdavo po 

i $1.28 už toną, už toną “machi- 
ne coal” (mašina pakirstų an
glių) 86c; yardai, kuriuos an
gliakasiai šaudo dėl kelio, kad 
mulai galėtų įeiti — po 96c už 
yardą. Bet ir šitos algos kom
panijoms rodėsi per didelės ii 
jau nuo 1922 metų jos pradė
jo bandyti laužyti uniją, kas, 
kaip minėjau, Vietomis ir pavy
ko padaryti.

Baigiant gi dabartines dery
bas nors kompanijos kiek ir 
nusileido, bet visgi pareikalavo 
didelio algų nukapojimo: “pick 
coal” ir “machine coal” numuš
ti po 24c. nuo dolerio, už yar- 
dus numušti 15 nuoš., $1.50 
dieniniams darbininkams ir 82c 
į dieną už vaikų darbą. Žinoma, 
unija negalėjo priimti tokio di

delio ir šiaip jau žemų algų 
nukapojimo ir turėjo paskelbti 
angliakasių streiką.. Unija rei
kalavo palikti senąsias «Tack- 

sonvilles sutarties nustatytas 
algas ir atnaujinti sutartį 
(kontraktą) dviems metams.

šis streikas angliakasiams 
tenka vesti ypatingai sunkiose 
sąlygose, nes šio, taip vadina
mo Central, Pa., distrikto dau
gelis' angliakasių yra įvarginti 
didelių bedarbių. Mat čia jau 
nuo 1922 metų daugelis anglių 
kompanijų, kurios norėjo su-

— Cam/bria, Clearfield, Cen-! 
, Huntingdon ir Bedfordj 

žinoma, šiuose pa--'

neimi

Kuomet Įkirus Karš
tis Ateis

Kūdikių odą vėsinkite vartoda
mi Johnson’s Baby Toilet Pow- 
der.

Vartok Johnson’s Boby Soap 
kūdikio maudyklei — Johnson's 
Baby Cream pašalinimui odos 
netvarkos.

Specialės Vidurvasario 
EKSKURSIJOS

LIETUVON
Išplaukia didžiausiu laivu
S.S. LEVIATHAN

Iš New Yorko Rugpjūčio 1
šias ekskursijas ves šie U.

Lines atstovai:
Mr. CHAS. KRCILEK

Chicago* Vyriauaias Agentas
Mr. W. O. FlTCH 

Clevelando Vyriausias Agentas 
Mr. M. O. MURPIIY 

Detroito Vyriausia* Agentas
Buriami tiesioginiai U. S. Lines 

samdiniai ir vedę daug ekskursijų 
praeity, šie vyrai pilnai prityrę 
pagelbėti keleiviams ir suruošti per
kėlimą burių ir bagažo tiesiai j 
vietas Europoj.

Keliaukite su jais malonioje drau
gėje savo tautiečių ir gausite 
neprilygstamų patogumų dėl kurių 
U. S. Lines ekskursijos yra pagar
sėję.

O jei norite keliauti bile kitais 
U. S. Lines laivais, tai rugpjūty per 
Angliją-Franciją-ar Vokietiją bus šie 
išpiaukimai:
S.S. Republic ....................Rugpj 3
S.S. Pres. Harding............. Rugpj 10
S.S. Oeo. Washington........Rugpj 17
S.S. Leviathan.....................Rugpj 20
S.S. Pres. Roosevelt........... Rugpj 27

Paprašykite jūsų vietos agentą 
šiandie pilnų informacijų arba rašy
kite pas:

United 
States Lines

110 S. Dearborn St., Chicago n
4S Broadw«y. Nevt York City

Yards 4951
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas |

AKUŠERKA
3252 So. Halsted St.

S.

Viršuj Universal
State Bank

Moterys (ir mergi
nos kfeipkitčs su 
reikalais nuo 12 iki 

’> vakaro. Kitu lai- 
:u pagal n \./tj.

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMESTTUST

Tel. Boulevard 6487 
4649 So. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
Kenwood 1752

Praktikuoja 20 metų

A. VIDIKAS-LULEVIGH
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

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

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

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

'uEROVes skYRIUS
DEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR JŲ 
'Kūdikių sveikatos.

KORNAII------
Greita pagelba nuo skau- Į 
damų komų ir pirštų apau- I 
dimo čeverykuosc.

DlSchoU’s Aptlekoae Ir

Xino-pads krautuvėse

xbxk

Aitai* skyriuj* Ms laiku 

nuo laiko grfldMtim* nt> 

kalu* HmsIos bOaJanfloM 

Būtinom* Ir motinoms >u-;
•vkMikJ«.r f

KMIkl* sprtptaisu* Ir **-( 

ntjimaa yra dalykas cyv*a
I
svarbos Kmynai ir tautai 
ir m«a Jaufiam*. kad UI 
yra dalykaa, kurj tat* ta- 

rte* NrdarMkab laiko- 

tarpiais atvirsi ir i labnd 
j*rgvtM«aU.f

STRAIPSNIS 23 
Baudimas

Auklėjant kudikj reikia vengti žiau
raus pabaudimo, kadangi jie nieko 
nežino kas gera, kas bloga. Kūdikis 
seka savo palinkimus, ir jei jie neve
da jj geron linkmėn, tai tėvų pareiga 
yra parodyti gerą. Perdaug tėvų yra 
apimti taip vadinamo “nedaryk” j 
pročio. Jei tokie pašvęstų tik pusę 
tiek laiko parodimui kaip nukreipti 
kūdikio noringą domę j kurj nors svei 
ką ir normališką kelią, tai turėtų 
kur kas linksmesnius viCkus. Kūdi
kis yra opus tvarinys ir turi visus su- 
palinkimai nuolatos yra draudžiami, 
tai jis verstinai turės ftjškoti kokio 
nors ncRoistino kolio ir išeigos.
Pagrindai Prižiūrint Serganti Kudikj

Jaunas kūdikis, gavęs karštį, turi 
būti tuojau guldomas j lovą vešiame 
ramiame ir gerai išvėdintame kamba
ry Reikia jam leisti ilsėtis ir miegoti 
kiek tik nori. Kūdikis, kuts nera
mus, piktas, turi kokj nors skaudulį, 
bet be kaiščio, irgi taip pat lai daro.

Sergančio kambarį nereikia paverst 
j susirinkimų ruimą kūmutėms ir kai
mynams. Nors kūdikis ir nesirgtų 
limpama liga, bet geriausia reikia jį 
atskirti nuo kitų vaikų iki liga pažį
stama. Sekant šitą atsargumą, bus 
galima išvengti daugelio limpamų ii-

/ y
Tel. Boulevard 0214

Plumbing, Hcating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paulina St., Chicago, III.

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akiu įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

HARRY LAWRENCE 
ADVOKATAS 

11256 Michigan Avenue 
Telephone Pullman 9278 

Miesto Ofisas 
77 W. Washington Street 

Telephone Central 3540

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679

Gydytojai
Nėra kito šaltinio 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių

Phone Pullman 0621 
Ką tik grįžo iš Europos 

Dr. Lewis H. Lippman 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Nedėlioj 10 iki 1

JOSEPH J. GRISK 
(Juozapas Grisius) 

ADVOKATAS
Pranešu visuomenei, kad Liepos 16 d., 1927 m. 

Atidarau advokatūros ofisą
4631 S. Ashland Avė., 2-rų lubų Chicago, Illinois

Ofiso Telefonas: Boulevard 2800
Res. 6515 So. Rockwell St. Telefonas: Republic 9723
Valandos: Kasdien apart nedėldienio nuo 8:30 ryto iki 5:30 p. p. 

Vakarais Panedėliais, Seredoms, Subatonis nuo 7 iki 9 vai.
Res.: Vakarais: Utarninkais ir Pėtnyčiomis. 

Nedaliomis pagal sutartj.

ADVOKATAI
JOHN KUCHINSKAS ir BALYS F. MASTAUSKAS praneša visuo
menei, kad nuo Liepos (July) 1 d., 1927, abudu turės savo ofisą vie
noj vietoj ir iš vieno praktikuos advokatystę, būtent, vedimą visokių 
provų-bylų (visuose teismuose), egzaminuos abstraktus ir kitokius 
nuosavybės dokumentus pirkime ar .pardavime namų, lotų ar biznių; 
taipgi darys visokius Jegališkus dokumentus, raštus, kontraktus ir 
suteiks patarimus (rodąs) kiekvienam reikale.

Ofiso antrašas:
2221 West 22nd Street

Telefonas Canal 2552
VALANDOS nuo 9 ryto iki 8 vakare, Seredoms ir Pėtnyčioms 

nuo 9 ryto iki 6 vak., Nerišlioms nuo 11 ryto iki 1 po pietų.
Su visais reikalais prašome kreiptis virš minėtoms valandoms ir 

gausit tilvi-i, Ir patarnavimų visuose reikaluose.

Lietuviai Advokatai

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartj

Telephone Yards 0W>4

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 82M 
k.......................... ' ■ .i —.................

Jau Smetona važiuo
ja pasikinkęs libera
liškus fašistus! Būti
nai kiek vienas įsigy
kite Juokų mėnesinį 
žurnalą “Rimbą” iri 
pamatykite kaip jis važiuoja ir kas jį veža. Dėk 
konvertan savo antrašą ir 10c tuoj Rimbas 
bus pas tamstą. O jei prisiusi $1, tai Rimbas 
per visus metus tamstą lankys nešdamas links
mumą.

“RIMBAS”
1 Bateman Place So. Boston, Mass.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

laužyti uniją, tyčiomis užda-jgų.
rydavo kasyklas kokiems 4 ar1 - “ - -
6 mėnesiams, O jei kada ir dirb jasi ir nerimsta? Jei taip, tai veikiau- 
davo, tai tik kelias dienas i sa- šia jo maistas jam netinka Jei negali 
vaitę ar į mėnesį. Buvo ir to
kių, kurios dirbo kiek geriau-

Ar jūsų kūdikis verkia? Ar nervuo-

žindyti savo kūdikio, ir jei jis neauga 
iš krutu pienu, duok jam Borden’s 
Eagle Pieną, — pieną kuris ’aimin-

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

r—1 " ■ >

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. VVashington St.

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Pąrk 3395

DR. HERZMAN
—IŠ RUSIJOS—

Gėrai 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 SU netoli Morgan St.

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

(Dienomis: Canal 
Telefonai: ) 3110. Naktj

j South Shore 2288 
’ Boulevard 4186

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

nuuvo Ull'MU rVlV-lV AKCIJĄ i V. x ravatio utiiuti

bet tokių kasyklų buvo nedaug, j™1
Tie angliakasiai, kurie mažai 
dirbo pereitą vasarą ir žiemą 
ir kur buvo kasyklos uždarytos 
tikslu laužyti uniją

mieš virintu vandeniu kaip mokina
ma. Per 65 metus motinos davė Ea
gle Pieną kaip vieną milžinišką svei
katos dovaną’ savo vaikams. J j gydy- 

tikslll laužyti uniją, tie ang- tojai rekomenduoja kūdikiams, kurie 
li’ik’mi'ii d>tr nesnėio išsimokė- ^®uki ir .sii guliujanti, nes jis lengvai liaKasiai (lai nespėjo issimoKt suvirškinamas ir teiktai pilno maistin-
ti savo skolų bučernėms ir 
grosemėms, kaip ir vėl kabyk
los užsidarė. Nors jos pastaruo
ju laiku ir mažai tedirbo, bet 
visgi angliakasiai dar kokį do
lerį ir užsidirbdavo. Dabar ir 
šio menko uždarbio neteko.

Anglių kompanijos yra pasi- 
ryžusios uniją baigti laužyti ne 
tik Central, Pa., 2-me distrikte, 
bet taipjau ir vakarinės Penn- 
sylvanijos daly —5-me distrik
te. Ir jeigu uniją pavyktų su
laužyti, tai angliakasius laukia 
labai liūdnas rytojus ir dide
lis išnaudojimas. Algos tada 
butų išnaujo kapojamos ir tai 
iki didžiausio laipsnio — kiek 
pačios kompanijos norėtų, nes 
angliakasiai tada nebegalėtų 
tam algų kapojimui pasiprie
šinti.

gurno.

Beto, kad tinka kūdikiui jis dar ge
riausia maistas nedapenėtam vaikui. 
Pažymėti tyrimai vesti mokyklos vai
kų tarpe, rodo, kad vaidai maitinami 
Eagle Pienu padidėjo abelnai imant 
septyniais svarais daugiau, negu tie, 
kurie penėti paprastu bonkų pienu. 
Sek savo valią atydŽiai. Pasverk daž
nai. Atmink, kad nedasveriąs vaikas 
yra nedapenimas. Jaunas vaikas turi 
gauti du šaukštu Eagle Pieno kas
dien atmieštu trimis ketvirtadaliais 
puodelio šalto vandens. Duok pary
čiais ir po pietų. Senesni vaikai daž
nai jj labiau mėgsta su ginger ale, 
vaisių sunka, suplaktu kiaušinių ir 
skanskoniu.

Skaityk šiuos straipsnius kas savai
te ir pasidėk ateičiai.

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

K.JURCELIONIS 
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearborn 2734 
Valandos nuo 9:80 iki 2:80 vai.

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

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

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 Weet 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 AveM 2 lubos 

Chicago, III.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro, Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

John Minskas ir 
Bailys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:00 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj Inuo 9 iki 6. 
Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 Sb. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedfijas visų teisių 

Namų Tel. Pullman 6377

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 48. La Šalie St., Room 2001
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedelio ir 
Pėtnyčios

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

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

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

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Eairfax 6353L*.... * ....... i i i. i

■ *~

DR. E. IIIRSt
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11256 South Michigan Avė.
Valandos: 2 iki 4 P.M. 7 iki 9 P.M. 
apart ketvergo ir subatos vakarais.

Phones: Office Pulman 9278 
Res. Plaza 2222

U-- .......... —.... ................... .
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CHANG TSO-LIN IR BOLŠEVIKAI.

timtaučių. Vieni jų buvo nugalabinti už tai, kad jie bu
vo aukštos kilmės bajorai ir monarchijos šalininkai; ki
ti — už tai, kad jie buk užsiiminėję šnipinėjimu svetimu 
valstybių naudai, — kuomet tečiaus nė su viena iš tų 
valstybių sovietai neveda karo.

Ir šitą kruviną sovietų politiką teisino ir gyrė visi 
komunistų internacionalo skyriai, kurie vadina maršalą 
Čang Tso-liną “kraugeriu” ir “budeliu”.

Taigi dabar kyla klausimas: argi Rusijos valdžia, 
kuri sakosi esanti “darbininkiška”, neprivalo turėt nė 
tiek žmoniškumo, kaip parsidavusis imperialistams “bu
delis” Čang Tso-linas?

Šiaurinės Kinijos diktatorius, maršalas Čang Tso- 
lin, rengėsi sušaudyti bolševikų agento Kinijoje, Borodi- 
no (Bergo), žmoną, kuri buvo suimta šį pavasarį kartu 
su trimis sovietų kurjerais. Bet Jungtinių Valstijų se
natorius Kiram Bingham (iš Connecticut valstijos), pa
simatęs su maršalu, pareiškė jam, kad toks žiaurus dar
bas iššauktų pasipiktinimą Amerikoje ir Europoje, ir 
Čang Tso-linas nutarė p-ios Borodinienės negalabinti, bet 
išsiųsti ją Rusijon. *

Tas kinų generolas davė amnestiją ir kitiems trims 
bolševikų agentams, suimtiems kartu su Borodiniene.

Šitie faktai anaiptol nereiškia, kad šiaurinės Kinijos 
militaristų vadas esąs humaniškas ir pažangus žmogus. 
Ne, jisai atkakliai kovoja prieš savo krašto tautinį ju
dėjimą ir tarnauja svetimų šalių imperialistams, kurie 
nori po savo jungu laikyti Kinijos žmones. Su darbinin
kų organizacijų vadais Čang Tso-linas dažnai pasielgia, 
kaip tikras mėsininkas.

Ir vis tik jisai paklausė Amerikos republikono sena
toriaus patarimo ir nesušaudė pakliuvusių į jo nagus bol
ševikų, — nors bolševikai šiandie veda su juo ginkluotą 
kovą!

Jeigu šitaip butų sugavusi keletą savo priešų Rusi
jos sovietų valdžia, tai bolševikų žvalgyba butų be jokių 
ceremonijų pasiuntusi juos pas Abraomą, kaipo “šnipus”. 
Sovietų valdžia per keletą paskutinių savaičių yra be tei
smo sušaudžiusi dešimtis žmonių, Rusijos piliečių ir sve-

Mėgino tą gįnčą išspręsti Smetona su Voldemaru, 
paskui Galvanauskas, paskui įvairus krikščionių demo
kratų kabinetai, dabar vėl Smetona — ir vis be jokių pa
sekmių. Kodėl gi nepamėgint jį išrišt organizuotiems 
darbininkams?

Tarp Vokietijos ir Franci jos buvo po karo ne mažes
nis konfliktas, kaip tarp Lietuvos ir Lenkijos, bet ačiū 
Vokietijos ir Franci jos socialistų pastangoms jisai šian
die jau yra daugiaus kaip per pusę likviduotas.

Mes kaip tik tikime, kad ir taiką tarpe Pabaltės val
stybių atsteigs ne nacionalistai arba klerikalai, bet orga
nizuotieji tų valstybių darbininkai.

NEGALI NUKRAPŠTYT NUO STIEBO.

“GENEROLAI”

Garsusis tupėtojas ant vėliavos stiebo, Joe Powers, 
dar vis tebetupi ir, sako, esąs pasiryžęs tupėti tol, kol bu
sią sumuši visi rekordai. Stipriausieji jo konkurentai iš
tupėjo ant stiebų vienas dvyliką dienų ir naktų, antras— 
šešioliką. Chicagos čempionui, rodos, dabar jau belieka 
sukirsti tiktai antrąjį — tuomet jisai pataps pasaulio 
čempionu.

Bet tarpe tupėto jų Europoje konf estas (negalima 
sakyt “lenktynės”, kuomet jie sėdi, o ne bėga!), matyt, 
dar negreit pasibaigs. Nuo savo stiebų dar nė vienas jų 
nesirengia sliuogti žemyn. Tupi Stalinas, tupi Mussoli- 
ni, tupi (ir gadina orą) Smetona, tupi Pilsudskis, Primo 
de Rivera ir kiti.

Vienas šitų kandidatų į pasaulio čempionus mėginta 
šiomis dienomis nukrapštyti nuo stiebo, — turbut publi
kai jau buvo nusibodę tas sportas. Bet jisai ėmė despe
ratiškai spardytis ir nepasidavė.

Tai buvo Varšuvoje.
Lenkijos senatas, būtent, priėmė jau pirmiau seime 

praėjusį socialistų sumanytą konstitucijos pakeitimą, ku
riuo parlamentas įgyja teisę pats save paleisti. Šitoks 
konstitucijos pakeitimas reikštų valstybės prezidento ga
lios susilpninimą ir žmonių atstovybės teisių sustiprini
mą. Suprantama, kad tai griežtai prieštarauja diktatū
rai.

Tad maršalas Pilsudskis, išgirdęs apie šitą pasikėsi
nimą prieš diktatūros pagrindus, atsiuntė į senatą gink
luotų kareivių būrį ir paliepė jam išsiskirstyti. Prieš 
ginkluotą jėgą ką veiksi — senatui tęko išsiskirstyti, ir 
maišalas pėliko tupėt savo aukštoje vietoje.

Vėliavų stiebai keletoje Europos sostinių, tuo budu, 
dar tebėra pasipuošę kontestantų figuromię. Be tas fak
tas, kad kai kur jau pradedama tie stiebai purtyti, rodo, 
jogei tupėjimas ant jų tolyn darosi vis nemalonesnis. Ka
da nors ateis ir šitam sportui galas.

Užsimokėjimo kalnai

Chicago je — paštu:
Metams ...................  « $8.00
Pusei metų ............ ____ .... 4.00
Trims mėnesiams ——.............. 2.50
Dviem mėnesiams .................... 1.50
Vienam mėnesiui _____  75

Chicagoje per neiiotojus:
Viena kopija ...........—............  8c
Savaitei ................ —____18c
Mėnesiui .— .. ...----------- 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltui

Metams ................. $7.00
Pusei metų _____  8.50
Trims mėnesiams__ _______  1.75
Dviem mėnesiams_ ________  1.25
Vienam mėnesiui —............  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ----- -----------------------  $8.00
Pusei motų _______ —____~ 4.00
Trims mėnesiams  ______ 2.50

Pinigus reikia siųsti palto Money 
orderiu kartu su užsakymu.

riato sluoksniuose. Didžiausio 
: pasisekimo Maskva turi tenai, 

K*uno “Ryto" paduoda U lenkų .oolaH.tų dienai f” “ ”
čio “Robotnik” aprašymą Latvijos profesinių sąjungų jungu, 
(darbininkų unijų) suvažiavimo, įvykusio balandžio mėn. 
Rygoje. Suvažiavimas buvęs labai gyvas. Jame dalyva
vę 140 delegatų, reprezentuojančių apie 20,000 organi
zuotų darbininkų, ir keletas užsienio darbininkų unijų

DARBININKAI PABALTOJE

atstovų.
“Kongresas”, toliaus sakoma aprašyme, “kuria

me aptarta visa eilė organizacinio pobūdžio reikalų, 
buvo galinga demonstraciją už 8 vai. darbo dieną ir 
išplėtimą visuomenės apdraudimo. Taip pat pasižy- 
mėja nepaprastu bendramaniškumu (solidarumu. 
“N.” Red.), kurio akyvazdoje net kongrese daly va
vusi maža saujelė komunistų, pagaliau diena iš die
nos nustojančių savo jėgos ir reikšmės, nedrįso kel
ti vaidų.”
Laiba: malonu girdėti, kad taip puikiai sekasi orga

nizuotiems Latvijos darbininkams. Ypatingai juos rei
kia pasveikinti su tuo, kad jie mokėjo nusikratyti bolše
vikų įtakos. Latvijoje, kaip žinoma, prieš keletą metų 
komunistai buvo galingi; jie net kontroliavo profesines 
sąjungas Rygoje. O šiandie jų pasiliko tik maža saujelė.

Panašiai butų buvę netolimoje ateityje ir Lietuvoje, 
jeigu fašistiškas smurtas nebūtų sutrukdęs normalaus 
Lietuvos darbininkų judėjimo eigą. Bet, matai, Lietu
voje dėl to, kad komunistai kėlė triukšmą Kaune (kur 
jie anaiptol nebuvo stipresni, negu Rygoje), “patriotų” 
vadovaujama karininkų šaika šoko “gelbėti tėvynę” ir 
sutrempė teisėtą krašto tvarką!

Lietuvos klerikalų organas tečiaus įdėjo tą Latvijos 
darbininkų kongreso aprašymą visai ne tuo tikslu, kad 
jo skaitytojai galėtų pasigėrėti Latvijos darbininkų mo
kėjimu kovoti su bolševikiškais demoralizatoriais. Ne, 
jam rūpėjo kas kita. “Rytas” norėjo pabrėžti tai, kad 
Rygos suvažiavime dalyvavo, kaipo svečiai, Lietuvos dar
bininkų atstovai ir Lenkijos darbininkų atstovai, kurie 
reiškė vilties, kad šitų dviejų šalių darbininkai užmegs 
artimus santykius, “neatsižvelgiant į priešingą abišalį 
valstybių padėjimą”. Ir klerikalų organas deda tam ap
rašymui antgalvį: “Lenkų ir Lietuvių socialistai išvien.”

Mes šitame fakte nematome nieko blogo. Lietuvos ir 
Lenkijos socialistų susiartinimas ne tik Lietuvai nepa
kenktų, bet greičiausia atneštų jai daug naudos. Nes— 
kaip kitaip gali būt išspręstas Lietuvos-Lenkijos ginčas, 
kuris Lietuvą be galo vargina ir stato į nuolatinį pavojų?

Maskvos “Pravda” įdėjo Bu- 
charino (Zinovjevo įpėdinio) 
straipsnj, kuriame sakoma:

“Pildomasis Komitetas Ko
munistų Internacionalo tūks
tantį kartų buvo teisingas, 
kuomet, savo laiku, įsake Ki
nijos Komunistų Partijai ap
leisti Wuhan (llankosvo) 
valdžią.”
Tą įsakymą Bucharinas dar 

sykį pakartoja, bet kartu pa
žymi, kad kinų komunistai tu
ri pasilikti Kuomintange (Liau
dies partijoje). Ir tęsia:

“Kominternas surado rei
kalinga įsakyti Kinijos Ko
munistų Partijai išrinkti 
naują pildomąjį komitetą. 
Įsakoma sušaukti, nepapras
tą konferenciją naujo komi
teto išrinkimui.’’
Matote, kaip tas komunistų 

internacionalas veikia. Sėdi 
Maskvoje būrys lyderių, ir ko- 
mandavoja, kaip koki generolai: 
Jus, kiniečiai, traukitės iš Wu- 
hano valdžios! Įsakome jums 
pasilikti Kuomintange! įsako
me sušaukti nepaprastą kon
ferenciją ! Įsakome išsii’inkti 
naują pildomąjį komitetą!

Ir kiniečiai, įstojusieji į 
Maskvos agentų suorganizuotą 
partiją, tuos įsakymus pildo. 
Tai, vadinasi, “susipratusio pro
letariato” veikimas!

O štai kita maskvinio inter
nacionalo sekcija — “Darbinin
kų” partija Amerikoje.

Jos sekretorius Max Bedaclit 
gavo iš kominterno centro kab
li gramą su įsakymu paskelbti 
ją visuose partijos laikraščiuo
se. Kablegramoje liepiama vi
soms amerikoniškų raudonųjų 
biznierių j srovėms (jų net 
trys!) paliauti peštynes ir eiti 
prie susitarimo. Kiekvienas 
žinksnis, prieštaraujantis šitam 
įsakymui, busiąs “griežtai pa
smerktas”.

Ir amerikoniški Maskvos 
agentų pastumdėliai šituos įsa
kymus, žinoma, pildys. Pirmas 
įsakymas — paskelbti komin
terno kablegramą — jau išpil
dytas.

Kodėl bolševizmo vadai el
giasi su vadinamomis komin
terno sekcijomis, kaip sn ko
kiais vergais? I>el to, kad tos 
sekcijos minta Maskvos pašal
pomis. Duodami pinigus, Mask
vos ponai reikalauja ir aklo 
paklusnumo.

Antra vertus] tečiaus, į tas 
Maskvos pastumdėlių organiza
cijas tina žmonės, kurių dva
sia yra vergiška. Laisvi, už 
savo teises kovojantys ir save 
gerbiantys darbininkai nė vie
nos savaitės neiškęstų būti to
kioje .“]>artljoje”, kurios vy
riausia pareiga yra klausyti 
kokių^tai “generolų” įsakymų. 
Todėl Maskva randaj sau pa
sekėjų daugiausia tamsiose, ne
kultūringose šalyse arba atsi
likusiuose kitų šalių proleta-

SMETONINIAI IR FEBE- 
RANTAI

Seninus Lietuvos tautininkai 
ži orėdavo į klerikalinę “darbo 
federaciją”; su didele panieka. 
Bet dabar federantai yra vie
ninteliai smetonininkų talki
ninkai ir dalyvauja kartu su 
jais valdžioje.

Kodėl ;vykq tokia atmaina, 
aiškina “Sandaros” korespon
dentas iš Lietuvos. Jisai sako:

“Dar krikščionių valdymo 
laikais tautininkų vadai kal
bėjo per ‘Lietuvį’ ypatingai 
neigiamaiĮ ir tiesiog su di- 

• džia neapykanta apie darbo 
federaciją. Dabar gi — iš
ėjus krikščionims demokra
tams, ūkininkų sąjungai ir 
ūkininkų partijai iš koalici
jos — dariai federacija, prie
šaky su Ambrozaičiu — pa
siliko koalicijoj. Tokiu bu- 
du dabartinę vyriausybę su
daro dvi partijos — tauti
ninkai ir darbo federacija. 
Vieni atstovauja dvarininkus, 
kiti — darbininkus. Vakar 
buvo didžiausi priešai, šian
die — geriausi bičiuliai.

“Kodėl ‘proletarų’ gynėja 
darbo federacija staiga virto 
diktatūros šalininke?

“Į tai lengva atsakyti.
“Darbo federacija — dirb

tinas kun. Krupavičiaus pa
daras. Pirmais metais fede
rantai, dėka /Lietuvos dar
bininkų nesusipratimui turė
jo pasisekimo ir net II Sei
me pravedė 14 atstovų, o 
socialistai vos 8. Dar trejus 
metus darbo federacijos dirb
tinumas visiškai Lietuvos 
darbininkams paaiškėjo ir 
todėl III Seime jie vos pra
vedė 5 atstovus. Sekančiuo
se rinkimuose jie jau nebe
gaus nei vieno atstovo. To-
del vadų padėtis ir nekokia. 
Prisidėjus prie diktatūros va
dai bent vietomis Irus aprū
pinti. Taip — federantas 
Milčius yra Valstybėj Kon
trolierius ir tokiu būdamas 
galės savo lyderius ir neblo
gai aprūpinti.

“Tai tokie visaij .žemi in
teresai privertė buvusius 
‘proletarų ir susipratusių 
darbininkų reikalų gynėjus’ 
griežtai atsistoti diktatūros 
pusėj e.

“Išį kitos pusės — sunku 
surasti kokį fc-derantą, kurs 
neturėtų kriminalūs bylos už 
išaikvotą valdžios turtą. 
Esant diktatūrai tokios by
los arba mažinamos arba 
stalčiuose riogso,

“Federantų vadų tempera
mentas ir visiškai tinka dik
tatūrai. Tai virai ‘dijįi pa
triotai’, kurie išganymą lie
tuvių tautoj temato tik iš
kabų murzinime, žydų mu
šime. Tautininkai gi šioj sri
ty}, ypač tautininkai stu
dentai, ir meistrai geri, to- 
deį jų susigiminiavimą su 
federantais reikia laikyti vi
siškai vykusiu... Vienu žo
džiu — atatiko kirvis kotą!”

Įvairenybės

Virtuvinė naujiena
t —■ -■ '* ~

Ne šiandien vokiečiai pasi
žymi išradinėjimu ir tobulini
mu senų pabūklų, kurie pa
lengvina kasdieninį namų apy
vokos darbą. Be abejones nu
džiugins daug šeimininkių ne
senai Vokietijoj pasirodęs la
bai praktiškas virtuvei išradi
mas — laikrodis kiaušinių vi
rimui sekti. Tai nedidelis, ža
dintojo pavidalo • laikrodėlis, 
suskirstytus į aštuonetą viene
tų/ kiirių kiekvienas atatinka 
minutės laikotarp|. Ant trečio 
skaitmens laikrodėlis sustoja 
duodamas suprasti,' kad kiau
šiniai išvirę, minkštai, ant 4M» 
— kad jie išvirę apykiečiai, 
ir 6 — visiškai kietai.

-------------------------- .Į
Skaitytojų Balsai

[Už Išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako] *

II. ■ ■■■■—— i I I uJ

Neužmirškime savo 
didvyrių!

Naujienų 128 num. patemijau 
atsišaukimą Vilniaus Lietuvių 
Komiteto į Amerikos lietuvių vi
suomenę, kuriame raginama su
tverti tam tikrą komitetą rink
ti aukas dėl pastatimo pamink
lo Dr. J. Basanavičiui. Tai yra 
labai gražus sumanimas ir ver
tas kuodidžiausios paramos. Ir 
kada bus sutvertas komitetas, j 
tai ir aš prisidėsiu dolerio kito Į 
auka prie to gražaus sumanlmo 
įkūnijimo.

Bet man skaitant atsišaukimą 
apie Dr. Basanavičiaus pamink
lą, prisiminė ir kiti musų didvy
riai, kurie tiek pat varti kuodi- 
džiausios pagarbos, bet jie yra 
palikti be jokių paminklų ir už
miršti ant visados, nors jie pa
tiems amerikiečiams nemažiau 
pasitarnavo ir nemažiau yra 
brangus, kaip Dr. Basanavičius 
yra brangus visai Lietuvai.

Gerbiamieji Amerikos lietu
viai: gerai prisižiurėkim Vil
niaus lietuviams, kaip jie įverti
na ir pagerbia tuos žmones, ku
rie veikė jų ir visos Lietuvos 
naudai. Tik kodėl mes, ameri
kiečiai, nepagerbiam savo didvyr 
rių, kaip L. šernas-Adomaitis ? 
Ar ne laikas butų sutverti tam 
tikrą fondą ir pradėti rinkti au
kas pastatymui paminklo ir ant 
L. Šerno kapo? Niekas ameri
kiečiams nėra tiek užsitarnavęs, 
kaip L. šernas. Jis visas savo 
spėkas pašventė ne. savo naudai, 
bet visuomenės labui ir dirbo lie
tuvių visuomenei su didžiausiu 
atsidėjimu. Veik kiekvienas 
susipratęs amerikietis lietuvis 
esame perėję Šerno mokyklą: 
įgijome pirmas ir reikalingiau
sias žinias skaitydami šerno 
knygas. Tiek daug dvasinio pe
no pasiėmę iš šerno knygų ir į- 
gyję daug žinių ir plačią pasau
lėžiūrą, kodėl dabar nebandom 
jam atsilyginti, kaip kad atsily
gina kitos kultūringos tautos sa
viems didvyriams? L. šernas 
yra musų didvyris ir mes turime

Lietuviai Daktarai
z

Ofiso ir Res. Tel Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Haisted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

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

c

DR. MARGERIS
3421 So. Haisted Street 

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 So. Ashland. Tel. Boulevard 
7820. Kės., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. ProBpect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.
I.................................

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

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

Ultravioletini šviesa ir diathermia

nors tiek pagerbti jo šviesią at
eitį, kad pastatytumėm gražų 
paminklą ant jo kapo.

Gerbiamieji clikagieiiai! 
rodos, kad tą darbą pradėti bu
tų geriausia jums, o mes, kitose 
kolonijose gyvenantys lietuviai, 
paremsime jį savo aukomis. Man 
rodos, kad jums, chicagiečiai, 
tas darbas pradėti labiausia tik
tų todėl, kad L. šernas gyveno 
jūsų tarpe, o ir palaidotas jis y- 
ra jūsų tautinėse kapinėse. To
dėl jus bukite pirmutiniais pra
dėti tą darbą ir papuoškim L. 
šerno kapą, pastatydami ant jo 
puikų paminklą, nes to jis yra 
pilnai užsipelnęs savo kiltais 
darbais. A. B. Urzy.

Tel. Empire 7365
DR. F. MATULAITIS 

322 Holbrook Avenue 
DETROIT, MICH.

Adynos 12—2 
6—8

gyvenimas 
Minesinio žarnalas 

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidijaa 

900 W. 52nd Street 
Chicago. Ui. 

Te!. Boalevard 3669

Už liepos mėnesį “Gyveni
mas” jau atspausdintas. Ja
me randasi pamokinančių ir 
žingeidžių straipsnių. Įsigy- 

kit — nesigailesit.

Prenamerata metama ------ $2
Pašei metą ______  81
Kosi j a ________________  20c

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

4910 So. Michigan Avė 
Tel. Kenwood 5107

Valandos:! nuo J J1 v,aL 7te;
l nuo 6 iki 8 vai. vakare

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

Gydytojas ir Chirurgas
2201 West 22nd Street

(Cor. Leavitt St.)

Rezidencc 6640 S. Maplewood Av 
Tel. Republic 7^868 

CHICAGO, ILL.

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

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

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

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENT1STAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Apt'ekos 

CHICAGO, ILL.
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tai pasike pė, kuomet buvo už
grotas laidotuvių maršas. Bu
vę nurimę ir patenkinti žvėrys, 
pradėjo baisiai nerimauti ir 
pakėlė tokį riksmą, kad, rodos, 
norėjo nuslopinti muzikos gar
sus. ' [“Liet. Uk.”J.

Moksleiviu Keliai
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organo 

Eina kartą savaitėje.

Bedaktorius J. LAPAITIS

1739 South Halsted St., Chicago, Illinois
J. IxAZDAUSKIS, Pirm., 4710 W. 12th PI., Cicero, III.
K. J. SEMAŠKA, Rašt., 1884 Wabansia Avė., Chicago
J. KAULINAS, Ižd., 4532 S. Francisco Avė., Chicago.

O. Henry.

Gliaparralo kunigaikštis
bent dieną, nes mums reikia su 
tavim skirtis. Sudiev, Fritzai. 
Nepatek vėl nekantrybėm”

Fritzas girdėjo didį balnų 
girgždėjimą, kuomet banditai 
lipo ant arklių. Po to jis girdė
jo garsų šauksmą ir didelį ka
nopų barškėjimą jiems jojant 
atgal Fredericksburgo keliu.

Daugiau kai porą valandų 
Fritzas sėdėjo ankštai, bet ne 
skaudžiai pririštas prie medžio. 
Dėliai reakcijos iš savo išgąs
tingos I kelionės, Fritzas pa
skendo miege. Kaip ilgai mie
gojo, jisai nežinojo. Tik paga
lios jis buvo išbudintas stip
riu purtymu. Kažin kieno ran
kos atraišiojo šniūrą. Jis buvo 
pastatytas ant kojų, apkvailin
tas, susimaišęs ir nuvargęs. 
Trindamas savo akis, jis pa
žiurėjo ir pamatė esąs vidury 
to pačio būrio nuožmių Imndi- 
tų. Jie nustūmė jį iki jd ve
žimo ąėdynės ir padavė vadžias 
jam į rankas.

“Važiuok ( namo, holandie
čiau,” pasigirdo komanduojan
tis Hondų Billo balsas. “Tu 
mums pridarei daug nesmagu
mo ir mes esame patenkinti 
matyti tavo sprando užpakalį.”

Hondo pasisiekęs kirto su 
bizūnu Blitzenui. Maži mulu- 
kai pašoko priekin, matyt, pa
tenkinti, kad gali vėl keliauti. 
Fritzas juos dar paragino, pats 
būdamas pakvaišęs ir susimai
šęs dėliai savo baimingo įvykio.

Pagal nustatyto laiko Frit
zas turėjo pasiekti Fredericks- 
hurgą su aušra, šį kartą ta
čiau jis važiavo ilga miestelio 
gatve jau vienuoliktoj valan
doj prieš piet. Važiuodamas 
paštan, Fritzas turėjo prava
žiuoti Petro Hildesmullerio na
mą. Jis sustojo prie vartų ir 
pašaukė. Ponia Hildesmullcrie- 
nė tačiau jau jį dabojo. Visa 
Hildesmullerių šeima pasisku
bino išbėgti laukan.

Ponia Hildesmullerienė, ištu- 
kusi ir raudona moteriškė, jkv- 
klausė ar jis neturi laišką nuo 
Lenos. Pakeltu balsu' Fritzas 
papasakojo savo nelaimingos 
kelionės įvykį. Laiško savinin
kams jis pasakė, kad plėšikai 
jį privertė jiems laišką perskai
tyti, o ponia Hildesmullerienė 
tuo tarpu pradėjo nuožmiai 
verkti. Jos mažoji Lena prisi- 
girdė! Kodėl jie pasiuntė ją iš 
namų? Kas dabar daryti? Duo
ti jai pagalbą šiuo laiku vei
kiausią bus jau vėlu. Petras 
Hildesmulk ris paleido iš nagų 
savo/ ilgą pypkę ant šalytakio 
ir ji subyrėjo į gabalėlius.

“Moteriške!” suriko jis sa
vo žmonai, “dėl ko tu leidai tą 
kūdikį iš namų? Tavo bus kal
tė, jeigu jinaFnebegrįš pas mus 
namo.’’

Visi žinojo, kad tai buvo Pet
ro Hildesmullerio kalte, todėl į 
jo žodžius nieks nekreipė do
mės.

Tuoj po to pasigirdo nežino
mas ir silpnas balsas: “Mama!” 
Ponia Hildesmullerienė iš kar
to manė, kad tai Lenos dvasia 
šaukia. Jinai skubiai nubėgo j 
Fritz^ uždengto vežimo užpa
kalį ir su gąrsiu \ džiaugsmo 
klyksmu pasigriebė Leną,> bu
čiuodama jos išbalusį ir mažą 
veidelį ir glamonėdama ją ran? 
komis.) Lenbs akys buvo sun
kios dėliai vargingo miego, bet 
jinai šypsojosi ir glaudėsi prie 
tos, kurios jinai troško matyti.

(Pabaiga)

Hondo paėmė poniai Hildcs- 
mullerienei adresuotą laišką ir 
atidarė jį. Kiti susispietė aplink, 
mėtydami viens kitam sudra
skytus laiškus. Hondo su ty- 

Į liu nepasitenkinimu žiurėjo j 
lakštelį popierio, kurs buvo 
vokiečių kallm rašytas.

“Kas tas yra, su kuriuo tu 
mus apgavai, holandiečiau? Tu 
vadini šį laišką vertingu? Tai 
yra žemos rųšies šposas, iškirs
tas tavo draugams, kurk“ atėjo 
tau pagelbėti išnešioti siunti
nius.”

“Tai yra kiniečių raštas,” 
Žiūrėdamas llondui per petį pa
sakė Sandy Grundy.

“Tamsta apsirinki,*’ pareiš
kė kitas iš būrio. “Tai yra 
trurnparašystė. Aš kartų ma
čiau taip rašant teisme.’’

“Ach, ne, ne,' ne — tai yra 
vokiečių raštas,” pasakė Frit
zas. “lai niekas daugiau, kaip 
tik mažos mergaitės rašytas 
savo mamai laiškas. Viena bied- 
na maža mergelė, serganti ir 
dirbanti toli iš namų. . Ach, tai 
yra gėda. Gerasis pons Plėšike, 
kad loska atiduok man šį laiš
ką.”

“Už ką tu mus laikai, Pret- 
zeli?” pasakė Hondo su sku
biu ir nustebusiu rustumu. “Ar 
tu tik nenori mums duoti su
prasti, kad mes neturime pa
kankamai mandagumo intere
suotis panelės sveikata, ar 
taip? Dabar tu paimk šį laišką 
ir skaityk jį garsiai paprasta 
anglų kalba šiai mokytos drau
gijos kompanijai.”

Hondo smarkiai atsigrįžo j 
Fritzą su savo šešių šovinių 
revolveriu, pirštu laikydamas 
už gaiduko, ir atsistojo šalę 
mažiuko vokiečio, kurs tuoj 
pradėjo skaityti laišką, versda
mas paprastus žodžius anglų 
kalbon. Pabastų būrys apstojo 
jį, įtemptai ir tyliai klausyda
miesi.

“Kiek ta mergaitė turi me
tų?” užklausė Hondo, kada 
jau laiškas buvo baigtas skai
tyti.

“Vienuolikę,” atsakė Fritzas.
“Kur ji randasi?”
“Akmenų skaldinyčioj — 

dirba. Ach, Dieve mano — ma
žoji Lena kalba apie prisigir- 
dymą. Aš nežinau ar jinai taip 
padarys, bet jeigu ji taip pa
darys, trij tą Petrą Hiklesmu- 
llerį nušausiu.’’

“Jus, holandiečiai,” pasakė 
Hondų Billas su panieka, “ma
ne varginate. Jūsų vaikai dir
ba, kuomet jie turėtų žaisti su 
lėlėmis smiltyne. Aš manau, 
mes pataisysime tavo laikrodį 
tūlam laikui, idant parodžius 
ką mes manome apie tavo seną 
tautą. Čionai,) vyrai!”

Hondų Billas nuošaliai trum
pai pasikalbėjo su savo buriu, 
o po to jįe pasigriebė Fritzą ir 
nusivedė jį į šalį nuo kelio, 
čionai, jie skubiai jį, prjęišop^ie 
medžio. Jo mulus -jie pririšo 
prie kito netoli esančio medžio.

“Skaudžiai tavęsj mes neuž
gausime,” įtikinančiai pasakė 
Hondo. “Tau. nieko nekenks 
pabuvus pririštam kai kurį lai
ką. Mes tave čia išlaikysime 

Tenai vežime, tarpe siuntinių 
maišų, padengtų kaldromis, ji
nai margojo iki ją pabudino ap
supti iš visų pusių balsai.

Iš tokio reginio Fritzas ste
bėjo su savo akimis, kurios bu
vo išsipūtusios už jo akinių.

“O, Viešpatie!” nusistebėjo 
Fritzas. “Kaip tu į šį vežimą 
patekai? Ar aš iš proto išėjau 
dėliai išgąsčio, idant neimti 
užmuštu -ar pakartu šios die
nos banditų užpuolime?”

“Tu atvežei ją' mums, Frit- 
zai,” suriko pons Hildesmulle- 
ris. “Kaip mes galime tau at
sidėkoti?”

“Pasakyk mamai, kaip tu pa
tekai į Fritzo vežimą?” pa
klausė ponia Hildesmullerienė.

“Aš nežinau,” atsakė Lena. 
Bet aš žinau kaip aš ištrukau 
iš viešbučio. Kunigaikštis mane 
išnešė.’’

“Del imperatoriaus karūnos!” 
sušuko Fritzas, “mes visi su- 
kvailiavom.”

“Aš visada žinojau, kad jis 
ateis,” pasakė Lena, sėdėdama 
ant savo baltinių ryšulio šaly- 
gatvyje. “Praeitą naktį jis at
vyko su savo ginkluotais ri- 
cieriais ir užgriebė baisūnų pi
lį. Jie sudaužė lėkštes ir iš
spardo duris. Poną Maloney jie 
įmetė į bačką vandens, o ponią 
Maloney apipylė miltais. Kadif 
ricieriai pradėjo šaudyti, visi 
viešbučio gyventojai iššokinėjo 
pro langus ir išlakstė į mišką. 
Jie mane pabudino ir aš išėjau 
ant laiptų. Tada atėjo kuni
gaikštis ir, suvynioję^ mane į 
užklodes, išnešė laukan. Jis bu
vo aukštas, tvirtas ir gražus. 
Jo veidas buvo taip aštrus, kaip 
šepetis, bet kalbėjo švelniai ir 
maloniai. Jis' pasisodino mane 
ant arklio prieš save ir mes 
jojome tarpe ricierių. Jis laikė 
mane prie savęs prisispaudęs 
ir tuo budu aš užmigau ir ne- 
pahudau iki pasiekiau namus.”

“šlamštai!” suriko Fritzas 
Rcrgmannas. “Laumės pasakos! 
Kaip tu atėjai iš akmenų skal- 
dinyčios į mano vežimą?”

“Mane atgabeno kunigaikš
tis,” drąsiai atkirto Lena.

Ir iki šiai dienai gerieji Fre- 
derieksb'urgo žmonės negalėjo 
iš mergaitės išprašyti duoti 
jiems kokį nors kitokį paaiški
nimą.

Kaip veikia muzika 
j žvėris

New Yorko laikraštis “Phy- 
sical Magazine” aprašo labai 
įdomų bandymą^ Zoologijos 
sodne (žvėryne) New Yorke 
žvėrims buvo surengtas kon
certas, kad įsitikintų, kaip mu
zika veikia į žvėris. Bandymo 
išdavos buvo labai įdomios. 
Pasigirdus pirmiems muzikos 
garsams, žvėrių tarpe pasireiš
kė sujudimas. Bet toliau mu
zikos garsai pradėjo veikti 
įvairius žvėris įvairiai. Pav., 
du liūtai, kuriems koncertui 
prasidedant buvo įmesta mė
sos, paliovė ėdę ir pradėjo klau
sytis. Dramblys pakėlė aukštyn 
savo nosį siurbį, o iš jo akių 
tekėjo ašaros. Tigrai ir vilkai 
sugulė ant žemės, ir iš jų akių 
buvo matyti didelis pasitenki
nimas. Užgrojus valsą, vienas 
liūtas pradėjo vaikščioti po 
narvą mojuodamas į taktą 
uodega. Taip pat vaikščiojo ir 
dvi meškos, žvėrių ūpas griež

VAIKŲ MUŠIMAS
Mušimas vaikų neveda prie 

paklusnumo. Leiskite vaikams 
vien sai| pakentėti už blogus 
darbus.

Prieš baudžiant vaiką, suži
nok ištikrųjų ar jis tyčia ar 
netyčia prasi kaitoj Jeigu nety
čiomis vaikas ką nors padare, 
tai su juom tėvai visai kitaip
turi elgtis, nes taip yra su su
augusiais: nieks juos nekalti
na, kuomet netyčiomis kokią 
klaidą padaro. Svarbiausia yra 
klaidą atitaisyti, ir taip vaikus 
reikia mokinti. Bet kuomet 
tėvai sykį mato, kad vaikas ty
čia ką padaro, tai nelaukiant 
neikia jis nubausti. ( Ir vaikas 
turi suprasti, kodėl jis baudžia
mas. Net labai jaunas vaikas 
supranta, kuomet tėvai pyksta. 
Tėvams nekeikia prisilaikyti 
prid sunkių ir aštrių bausmių, 
nes kiekviena bausmė turi tik
ti kiekvienam vaikui.

Nereikia vaiką mušti, kuo
met jis erzina katę, tegul katė 
su juom apsidirba [“K.”]

RETA FOTOGRAFIJA
Danijoje, Niunchasos mies

te, vienos mokyklos lange ant 
stiklo yra keista, žaibo nufo
tografuota fotografija. Prief to 
lango sėdėjusi moteriškė ir ar
džiusi kojinę. Staiga sužaiba
vęs žaibas ir tą moterį užmu
šęs, o jos atvaizdą paliko stik
le. Žiūrint iš kambario, matyti 
tik kelios dėmės ant stiklo, o 
žiūrint iš oro, iš tolo, aiškiai 
matomas ) moteries atvaizdas. 
Tokių atsitikimų, kuomet žai
bas pereidamas per daiktus, 
palieka juose atvaizdus, buvo 
ir anksčiau pastebėta, bet tok
sai reiškinys labai retas daly
kas. [“L. U.”]

VYRIŠKOJI IR MOTERIŠKOJI 
LYTIS GIMDYME

Gamta nori palaikyti žemėje 
gyvybę. Nauja gyvybe atsiran
da paprastai susijungus vyriš
kajai lyčiai su moteriška (pa
tinui su patele). Jeigu kokios 
nors gyvulių rųšies sumažėtų 
satinų ar patelių, tai to gyvu
lio giminei grėstų išnykimas, 
nes gimti/) vis mažiau ir ma
žiau ir tokiu budu galėtų vi
sai išnykti. Bet gamta sten
giasi tą spragą tuojau pripildy
ti. Pavyzdžiui, jeigu dęl kokių 
nors priežasčių sumažėjo pati
nų, tai tada pradeda daugiau 
gimti patinų, kol jų tiek pri
auga, kad pasidaro jau patelių 
permažai. Tada pradeda gimti 
daugiau patelių.

Lvovo universiteto prof. T. 
Ciesielskis šitą apsireiškimą ši
taip aiškina. Patino ar patelės 
motinos isčiuje pasidarymas 
priklauso nuo vyriškos sėklos 
senumo. Jeigu vyriška sėkla 
nma senesnei 18 valandų, tai 
iš tokios sėklos apsivaisinto 
kiaušelio išeina patelėę. Jeigu 
vyriška sėkla jaunesnė, tai pa
sidaro patinai.

Pavyzdžiui, jeigu vienas gai
dys turi daug vištų, tai jam 
tenka dažnai vištas apvaisinti 
ir apvaisinti dažniausiai švie
žiomis sėklomis, todėl iš tokių 
liaušinių dažniausiai būna gai
džiukai. Taip pat jeigu eržilą 
eidžiant prie kumelių, leidžia
ma dažnai, kad neišeina tarpo 
8 20 valandų, tai nuo tokio 

apvaisinimo ' dažniausiai gema 
kumeliai. [“L. U.”]

DAILE KALĖJIME 

Corona Mundi iniciatyva ta- 
X) įsteigta dailės galerija Sing 

Sing kalėjimo. Daugelis paveiks
iu yra senovės dailininkų, o 

taipjau nemažai ir modernųjų 
dailininkų tapybos kurinių iš
statyta galerijose. Kaliniai gali 
lankyti galeriją ir gėrėtis dai-

lės darbais,. įkvėpti sau kiltes- 
nio įspūdžio.

Sakoma, jeigu tokis eksperi
mentai pasirodys praktiškas, 
tai ir kituose kalėjimuose bus 
įsteigta dailės galerijos.

MIRĖ DAILININKŲ 
DRAUGAS

John Frazer, dailininkas Gi- 
llcspie and Co. dailės pirklių 
kompanijos Pittsburghe mirė. 
Jisai buvo vienas didžiausių 
dailės mėgėjų ir geriausias dai
lininkų draugas. Visada jis skir
davo prizus 'jauniems dailinin
kams, pirkdavo jų tapybą ir 
remdavo juos kiek galėdamas.

SUSIMYLO
Vienas didžiausių Anglijos 

tapytojų F. Brangwynas, ati
davė savo didžiąją studiją še
šiems pasenusiems dailinin
kams. Tuose namuose jie ga
lės gyventi ir turėti studiją sa
vo darbui.

Brangwynas yra| garsus di
džiųjų trobesių sienų dekora
torius. Dabar jisai dekoruoja 
lordų buto sienas. Dekoracijų 
siužetas yra: “Imperijos re
gykla’’.

ATMINTIJO
Žalioj girioj ant kalnelio, 
Prie upelio šlavantos 
Kukavo raiba gegutė 
Ant eglelės parinktos.
Augdama\ mano mergelė 
Žydinčias gėles rinko 
Ir klausė gegutės, 
Kaip medžiai ošę dingo.
Gėles skindama pažvelgė 
Į seną aukšti) pilį;
Tarė į raibą gegutę: 
Savo balsu apvili.
Neilgai tu mums kukuosi, 
Tik iki liepos mėnuo 
Liks tavo vienodas balsas 
Mus atmintijo kiekvieno.

Viengungis W. N.

I akto tragedija ____ . \
SCENA: šalygafvis prie auto

mobilių krautuvės lango.
AKTORIAI: Automobilių par

davėjas! ir pirkėjas.
Pirkėjas. — Aš visada }>er- 

cu palaikius karus, nes tokie 
yra pilnai pribrendusiais ir 
“Standard”.

Pardavėjas. — žiūrėk, tams
tą) šis ' “Whizzet”' šešių cijin- 
dėi’ių karas yra daugiau, negu 
pribrendęs. Tiktai pažiūrėk į 
nalevą arba ten, kur pirmiau 
i buvo.

Pirkėjas (stovėdamas karo 
prieky). — Man atrodo, lyg 
kad butų į vieną šoną nukry

pęs, o gal tiktai mani taip ro
dos?

Pardavėjas (pažiurėjo). — 
Taip, nukrypęs. Atrodo, kad 
nfl pataisyt nebus galima.

Pirkėjas. — O ratai, tai ge
rai atrodo!

Pardavėjas. — Ant ratų pa
sitikėt daugf negalima. Saky
sime, tamsta su šiuom karu iš
važiuoji ant kelio, o čia visi 
keturi ratai kartu prakiura...

Pirkėjas (šypsodamasis).! — 
Ak, kaip puikus vidaus išmu
šimas! Tiesiog žavėjai Tik žiū
rėk, kaip puikiai dėvėtas. Tik 
pamislyk kiek metų turėjo jis 
atlaikyt? Atrodo, lyg ir seno
vės liekana.

Pardavėjas. — Kitą met bus 
kiaipj tiktai senovės liekana.

Pirkėjas. — Gerai. Kiek, jū
sų nuomone, šis karas mylių 
važiuotas? t

Pardavėjas. — Spidometras 
rodi J tiktai 18,000 mylių, bet 
išrodo, kad jis yra važiuotas 
ne mažiau kaip 118,000 mylių 
(papurto karą). Matai, viskas 
liuosas. Kiekvienas šrubelis 
barška. i

Pirkėjas. — To aš nepaisau. 
Matai, aš praleidau savo jau
nystės dienas dirbdamas “boi
lerių šapoj’’, tai man atsime
na dirbtuvės barškėjimas ir 
butų malonu jį atsimint nors 
automobiliu važiuojant. Pra
šau jūsų nesuvaržyt šrubų, 
lai pasilieka! kąip yra. Jus sa
kote, kainuoja tiktai $6000?

Pardavėjas. — Tai prašoma 
kaina, bet...

Pilkėjas. — Puiku! Reiškia, 
mano paties kaina, bet aš ne
noriu pasirodyt “čip skeit” ir 
tegul bus gerai. Aš manau, kad 
šis karas yra daugiau vertas.

Pardaavėjas. — Aš įmesiu 
tamstai dar pumpą ir džekerį.

Pirkėjas. — O ne. Aš turiu 
dar ekstra pumpą ir džekerį ir 
k. Taipjau nesirūpinkite dėl 
garantijos. 1

Pardavėjas. — Visgi aš noriu 
garantuoti. Tai reiškia prieš 
visus atsitikimus, mažiausia 
ant dviejų metų.

• Pirkėjas. — Nu. Aš negaliu 
apie tai nė girdėt, štai tau če
kis, o aš važiuoju.

Pardavėjas. — Kad nors ne
sulūžtų tau namo besivežant.. .

Pirkėjas. — Ha, ha. ha!
Pardavėjas. — Ar moki tams

ta važiuot? Gal norėjai paban
dyt, kaip šis karas bėga?

Pirkėjas. — Nevermai. Jeigu 
bobos važiuoja, 1 tai kodėl aš 
negaliu?

Pardavėjas. — Good luck!
Pirkėjas. — Good byc!

Don Pilotas.

ŠTAI KAIP “MINIOS EINA 
SU KOMUNISTAIS”

Chicagiškės iežednevnos pi- 
satelis Špckas n u '.oi meluo
ja, kad “minios eina su komu
nistais.” Jisai išrija, kad, gir
di, kur tiktai pasirodęs ant 
pagrindų Grigaitis ar kitas ku
ris ne komunistas kalbėtojas, 
tai “susipratę” (suchuliganėję. 
— Zec.) komunistai juos nu
švilpia.

Pasižiūrėkite, kaip New Yor
ke, susirinkę 10,000 darbinin
kų protestui !i'prieš (Sacco ir 
Vanzetti mirties bausmę, “nu
švilpė” komunistų skandalistą- 
lyderį Goldą. 1

Liepos 8 d. 4 v. po pietų vi
si organizuoti Ne\v Yorko dar
bininkai paskelbė vienos valan
dos streiką ir demonstruoda-

5
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mi žygiavo j Union Skverą mi
tingui, tai policija neturėjo ko 
veikti. Kada prasidėjo mitin
gas, tai staiga į mitingą Įsi- 
briovė govėda suchuliganėjusių 
komunistų su savo paskilhusiu 
vadu Ben Goldu prieky. Gold 
nieko nebodamas užšoko ant 
pagrindų kalbėti. Minia subruz
do ir Goldą numetė nuo pa
grindų. Komunistaį tada sukė
lė triukšmą ir policija turėjo 
įsimaišyti ir tuo budu mitingą 
išvaikyti.

Matote, kaip komunistai ke
lia “revoliucijas”. Ardo ramių 
piliečių mitingus, nežiūrint to, 
kad kai kurie ir komunistai ne
va protestuoju prieš Sacco ir 
Vanzetti mirties bausmę, o tuo 
pačiu laiku ardo kitų darbinin
kų mitingus, kurie irgi protes
tuoja dėl to paties reikalo.

Jau kad išsigimė tai išsigi
mė “narodas”.

Jokis rimtas žmogus nelen
da | komunistų1 mitingus, bet 
komunistai visur kiša savo 
kiaulišką nosį. Suardę mitingus, 
gazietose rašo, kad, girdi, “su
sipratę” (suchuliganėję.— Zec.) 
bolševikai nušvilpė kalbėtoją. 
Yra kuo pasigirti. Ak, tu dva
sios ugabe! —žioplys.

PRANEŠIMAS
Pranešu visiems draugams ir kostu- 
meriams, kad savo krautuvę perkė
liau nuo 18-tos ir Union Avė., j savo 
namą, 949 West 59th Street.

Visais reikalais kaip pirkime, tai
syme laikrodžių, žiedų ir kitokių auk
sinių daiktų kreipkitės ant žemiaus 
padėto antrašo. Visiems atsilankiu
siems suteiksiu teisingą patarnavimą.

FKANK VVATEKAITIS, 
949 W. 59th St„ 

Tel. Englewood 4299

VAIKAI REIKALAUJA 
“CASTORIA”

Specialiai prirengtos dėl 
vaikų ir kūdikių visokio 

amžiaus.
Motinos! Fletchers Castoria 

yra jau vartojama virš 30 rrfe- 
tų kaipo malonios ir nekenks
mingas pavaduotojas dėl Castor 
Oil, Paregoric, Dantų Lašų ir 
Soothing Syrups. Neturi savyje 
narkotų. Nurtidymai randasi ant 
kiekvieno pakelio. Gydytojai vi
sur rekomenduoja jas. Tikros 
gyduolės turi šį parašą.

NEPALYGINAMAS 
SKONIS

Unijos padaryti

Nėra Geresnių Del Virinio, 
Kepimo

• V 9 • y • «

Saldainių dirbimo

Vai Blatz Brewing Co.
CHICAGO BRANCH
1500 Holt Street

Phuiu“ Brunswick 3600-1-2 
and Wholesale Dealers



NAUJIENČS, Chicago, BĮ Penktadien., Liepos 15, 1927

Durakų obščestvo
gj^PADAUlII FILOSOFU
p ■ 77 u

i

£

Dėdė Jurgis

Rėdą mano paskutinė 
Kad netikus gaspadinė 
Turi pieno—buiza juoda. 
Ir lašinių man nedūoda. 
Pasiskundžiau gaspadoriui. 
Kad taip elgtis nepadoru; 
Sakau: “Dėde, kas daryti,— 
Diržo skylės reik mainyti. 
Pilvas riečias prie krutinės 
Del nelabos gaspadinės.”

Gaspadorius ėmė barti; 
Sako: “Vaike, eikie arti; 
Del nelabo pilvo tikslo 
Nedarykie namuos riksmo. 
Eikie arti, eikie arti, , 
Tai nereikės susibarti ”

Bolševikai taip 
kad galėtų, 
be duonos

savo vilą.

Aš išėjau lauko arti
Ir vėl reikia susibarti;
Vos nlivariau dviejas Vaitas—' 
Ir nusmuko man noragas!

Sakau: Dėde, kas daryti?
Reik noragą* pataisyti.” 
Reik taisyti, reikia arti. 
Ir vėl reikia susibarti!

priclapkiai. Viena jų iškaba 
giedojo taip maž-daug:

“Bolševikus mes užtarkim: 
Visus jų priešus iškarkim. 
Laisvės niekam neduokim, 
| Sibirą visus šiftuokim.” 

Tas parodo, kad Padaužos 
gan gerai sugyvena su musų 
bolševikėliais.
myli Padaužas, jog 
tai suvalgytų juos 
ir be druskos.

Padaužos turėjo
Tai yra savo piečių, kuris bu-' 
vo aptvertas, kad kiaulės ne- 
įlystų. Bet visgi tvora pasiro
dė dėl kiaulių per aukšta.

Padaužų pilietybės pradėjo 
reikalauti begalės žmonių. Ir 
kad šį reikalą rūpestingai at
likus, musų ministeriai padarė 
patvarkymą, kad pirmas popie- 
tas tuoj išduoti kartu su kon
stitucijos tam tikrais paragra
fais. Darbo daug padaryta. 
Padaužų pridirbta begalės. Ki
tą kartą šie kandidatai bus pa- 
dnrvti nilnais niliečiais. *

Visą dieną prasėdėjau. 
Kol noragą aš uždėjau. 
Sakau: “Dėde, kas daryti? 
Reik ir žagrė pataisyti.” 
Reik taisyti, reikia arti, 
Ir vėl reikia susibarti!

Kai sugrįžau nusmaitojęs 
Visą dieną nemiegojęs 
Gaspadinė pamylėjo, 
Bliudą varškės tuoj padėjo; 
Ir lašinių didį šmotą, 
Už darbą gavau “zaplotą”. 
Sakau: “Dėde, kas daryti? 
Reikia dėdienę pagirti.” 
Reikia girti, reikia arti, 
Tik nereikią susibarti.

Iš viso pasaulio

Nemažai turėjo darbo Pa
daužos, kad apginti savo ne- 
iudinamą ir judinamą nuosavy
bę. Atsirado keletas bolševi
kų, kurie norėjo sukomunizuo- 
G Padaužų turtą. Prisiėjo 
nedaryti demarkacijos liniją ir 
oastatyti sargybą. Padaužų sar
gyba ir budelis buvo musų Res
publikos sargyboje visą laiką ir 
šgelbėjo musų teritorijos ne- 

’iečiamybę. Nors, tiesa, turto 
lalis ir buvo išplėšta perėjusių 
šion pusėn demarkacijos lini
jos.

Baigdamas rašyti, noriu tik 
priminti, kad Padaužos džiau
giasi savo pasisekimu piknike 
r linki 
»ams, o 
toliams!

viso gero savo drau- 
ypat ingai savo neprie-

L.A. 2-rą apskritį Vaidilos iš- 
aidė; Savitarpinės Pašalpos 
Draugijoj bolševikui net išsi
žioti sarmata: 36 kp. SLA. bu
vo vienintčlė bolševikų tvirto
vė Chicagoj, bet Pildomoji Ta- 
rybu ėmė ii- ižvaikė juos ir iš 
čia. Taip" sakant, položenija 
visai nusišįoiuavo. Vienintelis h)a 
ischodas. — tai tautiškos kapi- ket jįems |)US R ista visą am- 
nės.' Kapinėmis Chicagos lie- Lju jr savo visą turtą 
tuviai leidžia bolševikams nau- Aukoti cbščestvai. 
Jotis. Beiškia, da ne taip blo- v ,
ga, nes bus kur partiją palai-1 Durakų obščestvo 
doti. —Pišorius. . dumintojų

Durakų obščestvo tveriasi vi
sur, kur tik yra durnių, o Bar- 
num sako, kad po vieną durnių 
užgema kas valanda.

Gimusieji it* du nepelniusieji 
durniai į obščestvo nariais ar- 

šėrininkais negales įstoti,

susidės iš 
durniausio- 

nis priemonėmis durnų tikslų 
iiekimųi. Obščestvos nariu ga
li tapti kiekvienas nemokša

„ . , , . . . Unginvs, užsimanęs gvventi išSuhg ležedmevnos gazietosl . . . TTV . :. .* .... , .... I lurniu aukų. Užpakalinių rei-.rmešimo, uhoty skaitlius au- ,<a| ministcris saV() |al)orato. 
ga. nes jos piknike t.ek žmo- ist visi ])olS(.vikll
nų da niekad nebuvę, kaip s,- ,e(|aktoriai> piPa|eliai ir kalbc. 
-net. Įvedus Amerikoj prolnbi- uj ama(u neišmoko ir 
•ilij, daugelis /er|a mun«ain,l ywniniui padaryti 'wikiamo 
* j01'*? jS i*>'° ? • •' S- i * j I mokslo nepasiekė, o prasta dar-
■odo, kad beprotnamiai niekad L dirbti ting. Tjega vienag 
nebuvo aip pi m įaugu, j in(V0 iįmokęS barzdas skusti,
kaip dabar. Daugebs žmonių k.tas ke)ineg trpčias
nustojo ska.tyt., protauti, k au- karfiamoj d tin ' pardavinj. 
•>mus rišti, o pasiduoda d.kta- . ketvirtas spa„stUvės darbo, 
ura! Naujienos paskelbė avie- l](J lna-a a) jr r(.jkia dirbti 

tui, kad ježednevnos piknike I
’-us “mulo” ir kitokių bolše-1 Taigi visi tingiantieji mokin- 
zikiškų zupių, kad bus ton ben-Į’is ir dirbti, o norintis gražiai 
'ris frontas visos idiotiškos 
j .u Vijok, į kurią priimama dr bol-

’evikai.
ai, tad visi šitos partijos ak- 
ingieji nariai ir kandidatai į I uis, pisateliais ir vieninteliais 
ą, sako, susispietę ir taip misi-1 iarbininkų klesos vadais. Ben- 
esę, kad net karo nebegalėję Į ’<a visur aukas ir leidžia gazie- 
mkelti. ' I tas agitacijai, kad durniai da

Padaužos valdo pasaulį to- langiau aukų duotų. Durakų 
lel, kad proto turi. Jų svei-1 obščestvo vien tik Amerikos 
kas sensas diktuoja jiems, kad Į lietuvių tarpe yra susirinkusi 
lirvh idiotų fpartįjos augini- Į kelis šimtus tūkstančių doler
iui dabar labai gera. Beikial ’ių. Ir viską suvartojo. Du* 
ik daugiau agitacijos ir propa-1 rakai rėdosi puošniai, perkasi 

gandos. Todėl Jeffersono miš- automobilius, važinėjasi su 
:uose bus rengiamos prakal-1 naršrutais po visą Ameriką, 
jos kas nedėldienis. Kandida- nm divorsus If veda naujas 
ai pirmiausia turės stoti į bol- pačias vis iŠ ąukų fondų. 
;evikų partiją, kad įtikinti, jog I Taigi ir tamsta, gerbiamasis, 
:c jau suidiotėję, o paskui jau | t ei neturi mokslo, nemoki ama- 

bus pakeltr į aukščiausią 
diotų partiją. Todėl kitą nie- 
ą bus da skaitlingesnis pikni

kas.

Idiotų skaitlius auga

’-yventi susimetė į durakų ob- 
ičestvo, kuri yra Maskvos 

ir fašistai ir klerika-1 cominterno sekcija. Čia jie pa* 
u vadino redaktoriais, kalbėto-

pasaulis pripažįsta Pa-
Prezidento valdžią ir

didis ir didžiai gerbia-

savo
šitokio turi-

Padaužų

Ale 
daužų 
kardą.

štai
mus visam pasauliui žinomas 
diplomatas vakar naktį prisiun
tė padaužų prezidentui 
užuojautos laišką 
nio:
“Nepalyginamasai
Prezidente:

“Tcnesudreba mano pragerta 
dešinė, krėsdama j šį popieros 
lapą Tau, o Prezidente, pato
giausių velijimų išraišką: kad 
Tavo šešėlis niekuomet ne
trumpėtų, kad Tavo duona ne
smirdėtų ir Tavo karaliją Pra
amžius padaugintų skaičium 
lygiu smiltims Anatolijos pajū
rio tyruose.” Pasirašo XYZ per 
ura atnešta.” ,

Matote, gerbiamieji, tokios 
didžiulės Anatolijos monarchas 
pripažįsta padaužų prezidento 
valdžią.

Ką sako p. prezidentas? Ma
tai, kaip čia pasakius* jisai vi
siems tikrina, jogei demokra
tija visuomet smurtą nufaituo- 
ja. Jisai nedėlios vakarė pa
reiškė, jogei organizuoja suki-

limą ir greitu laiku bandys at- 
steigti savo teisėtą demokra
tišką valdžią. Pamatysim, kas 
iš to išeis.

Cenzoriaus pastaba. Iš Tau
tos’ Vado cenzorius gavo ot 
kokj parodymą: Padaužų res
publikoj visi reikalai stovi ge
rai. Jokie priešai nėra baisus. 
Buvusiam prezidentui burnos 
neužčiaupkite: lai jis sau šne
ka. Juo daugiau jis šneka, tuo 
mažiau pavojingas jis darosi, 
mano vadovaujamai valdžiai.

Pastabelės t
Kaip jus sau norite ar neno

rite, bet jau tur būt Rusijoj 
baigia nykti komunistai,jei ko
misarai pradėjo dėtis beždžio
nių liaukas. Gal ir Kapsukas 
su Angariečiu gavo po naują

----- ooo-----
Rusijoj kates taip iš- 
kad yra ko stebėtis: 
katė pamato įvedant

Sako, 
gudrėjo, 
kaip tik 
beždžionę į komisaro stubą, tdi
ir miauja iš lauko pusės žiū
rėdama į langą, — mat, lau
kia išmetant nudėvėtą komisa
ro trejanką.

toli 
už didžiulės Chicagos rulnžių, 
piliečio (norėjau pasakyt pa
daužos) Čcrnausko darže, gali
ma dar pridėti, dideliam dar
že, atsibuvo Chicagos ir apie- 
linkės lietuvių “atpuskai,” ki
taip sakant, buvo Naujienų 
piknikas.

Į Naujienų pikniką suvažia
vo žmonių iš visos, taip sakant, 
plačiosios Amerikos. Nešne
kant jau apie artimesnius mies
tus ir miestukus, atvyko sve
čių net iš Detroit, Mieli., (pp. 
Strazdas, Dr. Jonikalitis); iš 
New Yorko — p. Vitaitis. P-&s 
Vitaitis specialiai atvažiavo

nedėlios dieną,
Kabineto sėdėjimas

arba sesija Žmonės civilizuojasi

Birželio 22 d. SLA. 36 kuo
pa turėjo savo nepaprastą su
sirinkimą. Aš eidamas į susi
rinkimą žiuriu ir matau prie 
Auditorijos durų stovi žmo
gus, matyt, pikietuoja narius. 
Aš pasižiurėjau į tų žmogų ir 
mane net šaltis papurtė; iš tie
sų jis man atrodė, kaip Arkan- 
gelskoj gubernijoj apie Naujus 
Metus — tiek susitraukęs į pe
čius, kaip sulytas vištukas.

------- .OOO--------
Brooklyno Dėddė savo 

čius sakydamas pareiškė: 
“komunistai turi stengtis 
galint, kad SLA. patektų 
rankas.”

Stengtis tai stengtis, —
ten nebotu. Bet kas iš to Dė
dulei bus naudos: juk Susivie
nijimas tai nėra bravaras, kur 
munšainą dirba.

spy- 
kad 
kiek
I i'»

kaip

----- ooo-----
Lietuvos žmonelės labai 

džiasi, kad bloga gyvent, 
tas žinoma: jeigu ant
dalyko bloga, tai ant kito ge- 

sunku, tai 
Jeigu lie
tai smeto-

skun- 
Well, 
vieno

rai. Jėigu gyvent 
mirti labai lengva, 
spėji badu numirti, 
nininkai pakaria.

—Pustapedis.

■
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$10.000 Accident POLICY
NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

Tiktai už 75 centus registracijos mokesčio 
Dar pirmas toks pasiūlymas tarp lietuvių

Inter-Ocean Casualty Co
A Stock Company— | ‘o, tingi dirbti ir nori iš aukų 

ryventi, esi kviečiamas tapti 
duijakų obščfestvos Išėrininku. 
Visas tamstos darbas bus terš
ki protingus, 'mokytus ir darb* 
Ičius žmones, O pabaigoj vis 
aukas rinkti.

—Lenino švogeris.

SPECIAL LOSSES FOR 
••ij

LOSS OF

If sustained 
in the 

manner 
described in 
Paragraph 1

If sustained in 
the manner de- 
sribed in Para- Kraphs 2 to 9 

inclu.sive

Life ........................................................................ $10,000.00 $500.00
Both Hands ................................................ 10,000.00 500.00
Both Feet ................................................... 10,000.00 500.00
Sight of Both Eyes .................................. 10,000.00 500.00
One Hand and One Foot .......................... 10'000.00 500.00

One Hand and Sight of One Eye ........... 10,000.00 500.00
One Foot and Sight of One Eye............... 10,000.00 500.00
Either Hand ...................... t......... -............ 5,000.00 250.00
Either Foot ................................................. 5,000.00 250.00
Sight of Either Eye .................................. 5,000.00 250.00

Tinkamai tinkamoj vietoj at
sisėdęs su tautos vadu prieša
kyj padaužų kabinėtas svarstė 
bolševikiškus reikalus, nes tik 
-.itaip galima yra ideališkai ap
svarstyti jų reikalus.

Pirmoje vietoj išstatytas 
klausimas apie diplomatišką 
susinešimą arba ryšių nutrau
kimą. Šitas bolševikiškas klau
simas yra labai didelis, nes jie 
lori diplomatiškai ir ncdiplo- 
natiškai susinešti su visu svie
tu ir susirišti su buržuazinė
mis gosudarstvomis, nes kitaip 
bolševizmui Rusijoj busią ka- 
nit. Gosudarstvos atradusios, 
kad bolševikai esą melagiai, 
įleperiai, konspiratoriai, suk
niai ir nususėliai, todėl pradė- 
usios jiems į užpakalį spirti. 
Kabinetas nutarė ‘ pavesti šį 

reikalą užpakalinių reikalų fni- 
nisteriui, kad jis įspėtų gosu- 
darstvas nevartoti didelės jė
gos katastrofų ir sužeidimų iš
vengimui.

Kitas klausimas apie bolše
vikų činovninkų žudymą užsie
niuose ir pasieniuose Isulkėl/e

, Tie
sa, Chicagoj lietuviai bolševi
kai yra užkariavę tautiškas ka
pines, kad negjTUS činovninkų^ 
butų kur palaidoti, bet nubied- 
nėjtįsiai Rusijai labai daug kaš
tuoja popiera notų, protestų ir 
ultimatumų rašinėjimui ir da 
po kiekvieno činovninko žuvi
mo prisieina demonstracijas 
kelti. Padaužų laboratorijų ti- 
rinejimai rodo, kad tokių 
žmonių, kaip dabartiniai Rusi
jos činovninkai, buvo ir caro 
pilnos konceliarijos ir kad jų 
užmušinėjimas yra savo rankų 
sutepimas, todėl įsako viso 
svieto švariems žmonėms ne
liesti bolševikų činovninkų.

Susėdę vėl ant savo vietų 
ministeriai svarstė Chicagos 
lietuviškų bolševikų pdloženi- 
ją. Čia jų judėjimas eina šit 
kaip: iš rubsiuvių unijos loka- 
lo vadovavimo tapo išspirti; S.

Padaužų parlamenta
rizmo kritika

sako, kad jis čia atvyko jų 
reikalais.

Žmonių piknike buvo be ga
lo daug. Kai kurie net stebisi, 
iš kur galėjo atsirasti tiek 
daug lietuvių Chicagoj. Buvo 
seni ir jauni, vyrai ir mote
rys, merginos ir vaikinai, vai
kai ir mergaitės, ponai ir pane
lės. Striukai sakant, Naujie
nų piknike buvo žmonių, kaip 
Alvite per šventą Oną, arija 
fcidlavoj per atlaidus.

Skirtumas čia yra tik koky
bėje. Piknike neteko matyti 
tik dviejų luomų: ubagų ir ku- kabineto narius iš vietų.
nigų. Lietuvos atpuskai visuo
met pasižymi ubagais ir ku
nigais. Mat, jie abeji gyvena 
iš almužnos. Tik kunigai 
žiai apsirėdę vaikščioja, o 
gai visai nuskurę.

Dar vienas skirtumas 
Lietuvos atpuskų ir Amerikos 
piknikų. Čia žmonės suvažiuo
ja su automobiliais, ir strytka- 
riais, o ten — su kluikėrtiis —■ 
važiuoti. Kurie neturi vežimų, 
sueina pėkšti.

Siame piknike buvo ir pa
daužų. Padaužos iki šiol pik
nikuose nesirodė “in corpore,’’ 
bet šiame piknike dalyvavo at
virame ore. Net išsikabinę sai- 
nes turėjo:

“Trys fašistai susitarę,
Pasigavę žmogų karia.”

Taigi taip padaužos buvo nu
sistatę, duokim.sau, fašistų link. 
Bolševikams jie nusistatė labai

gra
li ba-

tarp

t

Laukinis 
daugiau 
atsiran-1 Padaužas seka bolševikai 
žmogus | r kiti tavorščiai, tai niekam 

1 le paslaptis; bet kad jie daro 
ai, ką padaužos senai padarė, 
tai gal dar ne visiems žinoma. 
Me faktų aš turiu didelį bon- 
'ių. Tiktai skaitykite.

Kaip jau žino visas svietas, 
šitas miškųi” gyvulis I Padaužų respublikoje smurti-

kiek 
jis 

kada 
naikinti.

Nedaug skirtumo yra tarp 
{irios ir miško, todėl vieni ne
civilizuotą žmogų vadina miš
kiniu, kiti giriniu, 
žmogus jau yra 
•ivilizuotas, nes 
la tik tuomet, 
šniokšta girias

Padaužų knygose iki šiol bu- 
užrašyta, kad bolševikai, y- 
laukiniai žmonės, bet vienas 
tavorščius Vilnyj atitaiso ši- 
klaidą. Jis ir pasirašo esąs

Girinis, t___ ____T ___ ,
skundžiasi, kad vis mažiau da-|”’n^aį pasigriebė valdžią irjd 
rosi girinių žmonių. 1 
metai atgal į Jeffersono girias I 
suvažiuodavę minios žmonių ir | 
bolševikai galėdavę nuo jų au
kas rinkti, Maskvos težins 
jiems aiškinti ir civilizuotus 
žmones dergti. O dabar į bolše
vikų ablavas vos keli giriniai 
teateina.

Girinis turėtų žinoti, kad tik 
gilioj senovėj žmonės buvo gi
riniai. Dabar netoli visi tapo 
civilizuoti, todėl ir giriniams 
bolševikams nedaug žmonių su
traukti sekasi. Jie turėtų sa
vo 'darbuotę kelti į klaikesnius 
miškus ir pelkes, nes ten gal 
da užsiliko daugiau laukinių 
žmonių, kurie, nėra abejonės, 
bolševikus paseks. Jeffersono 
girios perarti prie civilizacijos 
ir greitai j bolševikišką mitin
gą ten nesukviesi ir penkių gi
rinių. 

; ' ■
Lėks per Pacifiką

/o 
a 

ių

Kadangi “flying fool” Lind- 
bergli perlėkė Atlantiką, tad 
padaužos ketina siųsti “flying 
erazy” per Pacifiką. Nors o- 
keanas ir platesnis, bet “fly
ing erazy” kvalifikacijos irgi 
didelės.

Blogas ženklas
Juozuk, tave mama šaukia.
—Kam?
—Nežinau, bet aš tai jau ga

vau kupron.

Esą keli Inačalstvą į savo rankas. Pa- 
' laužų prezidentas miegojo, o 
' ištikimi ministeriai neturėjo 
I nacios apginti. Ir štai atsi- 

; Įkelia prezidentas, duoda orde- 
1 ”ius, kurių jau niekas neklau

so....
Smurtininkai tuojaus susira

do Tautos Vadą, kuris gavęs 
orogos pradėjo savaip elgtis: 
jisai iš pirmiaus buvusio lėto 
ministerio pasidarė sau Tautos 
Pusvadį, kuris jį kartais atva
duoja ir pavaduoja. Kitus mi* 

I nisterius perkėlė iš vietų, dat 
kelis pašalino ir jų vieton pasi* 
skyrė sau įvairių nepadaužiš* 
ko karakterio 
bininkus.

Ale’ piliečių 
vis laikosi su 
ris dabar įsigyjo sau sargą iš 

' I Ispanijos ir didelį kardą iš Af
rikos juodų piliečių, 
sakant, gyvuoja dvi 
vos ir du autoritetai: 
nis autoritetas Tautos 
demokratiškas kardas 
žų šviesiojo didybės preziden
to. Vieni ir kiti skaito save 
tikrąja valdžia. Padaužos, reiš-* 
kia, turi dvi načalstvas.

Musų tavdrščiai iškopijavo 
šitą tinksą iš padaužų. Kai juk- 
nišką 36 kp. načalstvą nuvertė, 
tai tavorščiai vis tiek pasilie* 
ka ištikimi savo diktatūrai ir 
laiko savo načalstvą. Reiškia 
ir 36 kp. dabar tokia padėtis/ 
kaip ir Padaužų respublikoje. 
Na, ar ne taip?

asabų už pagel-

didelė dalis dar 
prezidentu, ku-

žodžiu 
načalst- 
kumšti- 
Vado it 

padau*

: Skaitykit ir Pagalvokit
Apsaugoki! save ir šeimyną su šiuo $10,000.00 Nelaimių Apdraudos Kontraktu

■ PASIŪLYMAS ATDARAS KIEKVIENAM
■I Kiekvienas skaitytojas, vyras ar moteris, tarp 16 ir 68 metų amžiaus, neski

riant užsiėmimo, gyvenimo vietos ar sveikatos stovio, gali gauti vieną iš šių 
■I kontraktų. Jokis tyrinėjimas nėra reikalingas. Kiekvienas NAUJIENŲ 

' skaitytojas, senas ar naujas, užsimokėjęs 75 centus registracijos mokesčio ir 
metinę prenumeratą už NAUJIENAS, arba pareiškęs sutikimą skaityti 

£ NAUJIENAS per metus laiko, pirkdamas pavieniais numeriais ar per išne-
■ šiotojus, turi teisę gauti šį apdraudos kontraktą. NAUJIENŲ skaitytojų 

šeimynų nariai, kuriems yra siunčiamos NAUJIENOS, taipgi galima gauti■I šį kontraktą jei išpildys aplikaciją ir priduos į NAUJIENŲ ofisą kartu su 
registracijos mokesčiu.
Kurie dar nėra NAUJIE
NŲ prenumeratoriai, ar

ai ba skaito laikraštį neregi guleriai, gali gauti šį ap- ■I draudos kontraktą sumo
kėdami 75 centus regis-

■I tracijos mokesčio ir pre
numeratą.

S VEIKITE ŠIANDIE!
Visą, kas reikalinga pada-

■ ryti norinčiam įsigyti šį JI Apdraudos Kontraktą, ir
■ tokią didelę apsaugą,, rei- 
■I kia išpildyti žemiau tel

pančią aplikaciją ir pri-
■ siųsti ar atnešti i NAU
JI JIENŲ raštinę kartu su
■ registracijos mokesčiu, 75 
JI centais. Tuojaus po ap- 
■I laikymo aplikacijos bus J patikrinta skaitytojo tik- 
JI rūmas ir kontraktas pa

siųstas apdraustąjam.JI Neatidėliokit šio reikalo 
■I ant rytojaus — imkite ir 
J| atlikite tuojaus!

To the Insurance Dept., Naujienos, 
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Až čia užsirakau už $10,000 Accident Insurance Policy, kuri 
bus išduota Inter-Ocean Casualty Company, išimtinai nuolati- 
niems NAUJIENŲ skaitytojams, čia įdedu registracijos 75c. 
ir liudiju kad —

Padekit 
ženkleli 
j tinkamą 
kletkutę 
paženklinimui 
savo 
atsakymo

j ] A§ dabar esu nuolatinis NAUJIENŲ 
skaitytojas ir busiu juomi tokiu pagal 
šitą plicy per vienus metus.

I I Aš tuojau pastosiu nuolatiniu NAU- 
JIENŲ skaitytoju ir busiu juomi to
kiu pagal šitą policy per vienus metus.

I I Jūsų išnešiotojas tegul dastato man 
NAUJIENAS kasdien žemiau paduo
tu adresu. Aš jam mokėsiu | savai
te 18 centų.

I I Siuntinėkit man NAUJIENAS paštu 
per vienus metus už Chicagos $7.08, 
Chicagoj $8.00 ir dar dadėsiu 75c. 
apdraudos registraciją.

Vardas........................................ ;........................ Amžius
(Pasirašykit aiškiai su paišeliu. Juodytas liejasi)

Apdraudos Gavėjas ......... -............... .................................
Gatvė Adresas

Miestas..........
Užsiėmimas ...

Prisiųskit šitą aplikaciją pu 75c. Money Orderiu arba čekiu

Naujienos, Insurance Dept.
1739 So. Halsted., Chicago, III.

Valstija
.... Apt.

Tel......

r
umimmau*1."'.... "-**"" 1 1 1 .

IMPERFECT IN ORIGINAL
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Gatvekarių darbininkų streiko 
nebusią

Duota pareiškimai, kad Chi
cagos gatve karių darbininkų 
streiko nebebusią. Samdytojų 
ir darbininkų atstovai sutikę, 
idant ginčas butų atiduotas 
arbitracijos teismui išspręsti. 
Darbininkai arbitracijos teis
me reikalausią, kad jų algos 
butų pakeltos 15 centų valan
dai, kad jie butų apdrausti 
kompanijos lėšomis bent $1,000 
ir kad kompanijos duotų jiems 
dvi savaiti apmokamų vakaci- 
jų. Kompanijos, iš savo pusės, 
reikalausiančios, idant darbi
ninkų algos butų nukapotos ir 
dariu) laikas pailgintas viena ( 
valanda dienoj.
darbininkai dirbo S vai., o kom-

Kuopa, tiesa, dar iki šiol ne
vartojo griežių priemonių prieš 
tuos “samozvancus”, ką nesi
liauja savinęsi nepriklausan
čias jiems teises ir drumsti 
ramybę narių tarpe. Bet karš
čiuotis nėra reikalo, nes viskas 
pasidarys savo laiku. Tie na
riai, kurie davėsi apmonyti 
Juknio r Lietuvninko kompa
nijai, labili greit patirs, kokio
je baloje jie atsidūrė. Kai ku
rios Lietuvninko pasiųstos j 
centrą duoklės jau parkeliavo 
atgal. Jos turės būt sugrąžin
tos tiems, kurie jas yra davę. 
Ką tuomet darys šitie nariai? 
Ir kaip išrodys tie blioferiai, 
kurie pasakojo, kad jie nepri
pažįsta SLA. Pildomosios Ta
rybos autoriteto?

Tas bolSevikų blofavimas 
prieš SLA. centrą turės tiktai 
tą pasekmę, kad nariai, kurie 
jais patikės, pražudys savo tei
ses Susivienijime. O ne vienas 
šitų narių gal jau yra tokio 
amžiau*, kad iš naujo įstot j

panijos nori pailginti darbo lai
ką iki 9 vai. dienoj.

Iki šiam laikui organizaciją nebegalės. Kad to 
neatsitiktų, kiekvienas ištiki-

Kilus gaisrui vakar ryte tro 
bėsyj 3351 S. Wallace st., su
degė ix>ra 1 arklių ir žmogus, 
mėginęs išgelbėti savo ark
lius. Žuvęs gaisre žmogus buvo ( 
N. Karamakili, kuris gyveno 
3359 Lowe avė.

tnas Susivienijimui žrnogim
privalo įspėti 36 kuopos narius, 
kad jie bolševikiškų bloferių 
neklausytų.

Triukšmadariai, kurie nepri
pažįsta teisėtų organizacijos 
viršininkų, gali daryt su savim 
ką jie nori. Bet visi ramus ir 
rimti žmonės rūpinsis, kad Or
ganizacijoje butų tvarka ir 
kad nenukentėtų jo reikalai.

— Kuopos narys.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
Išvažiavimas

SLA. 36 KUOPOJE.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 36 kuopa, kurią savo 
triukšmais stengiasi kiek galė
dami “išgarsint” musų bolševi
kai, — tvarkosi gana sparčiai 
ir visi jos reikalai įeina į nor
males vėžes.
, Birželio 22 d. išrinktoji kuo
pos valdyba, kaip žinoma, jau 
turi kuopos čarterį ir eina savo 
pareigas. Pereitas 36 kuopos 
milingas, nežiūrint visų “špo
sų”, kuriais bolševikai mėgino 
jį sutrukdyti, pavyko gerai. 
Iš SLA. centro yra gauti pilni 
kuopos narių sąrašai, kurie pa
rodo visų narių stovį. Kad na
riai, kurie dėl įvykusių suiru
čių nesuskubo užsimokėti 
duokles į Susivienijimą, galėtų 
be atidėliojimo užsimokėti, tai

Trečią dieną liepos grupė 
Jaunosios Birutes muzikų ir 
jų tėvai buvo išvažiavę ant p. 
Tipšo ūkio, arti Genėva, III.

Ūkis labai gražioj vietoj, kal
nuotas, pilnas vaisinių medžių, 
atsiduria į Fox River krantą.

Sekmadienyj oras buvo biskį 
; šaltokas, todėl musų jaunieji 
biruliečiai ir birutietės pasili
ko su mumis, senaisiais, viduj 
ir mes turėjome progos pasi
klausyti jaunųjų birutiečių iš
pildyto programo. Tik gaila, 
kad ne visi jie čia buvo. Ypač 
pasigedome Alekso Mendelio, 
vieno geriausių Jaunosios Bi
rutės bubnuotojų. Jis šiuo lai
ku yra pasišalinęs, bet tikimės, 
kad su laiku viskas bus O. K.

Vėliau vakare leidome fejer
verkus ir turėjome kitokių žai
smių, jų tarpe lietuviškų. Kitą 
dieną oras buvo pusėtinai šil-

P-as Grišius — Čiagimis
Dabartinis naujasis advoka

tas, p. Grišius, gimė Chicagoj 
ant Bridgeporto, rugpiučio 18 
(Jieną, 1893 m. Keletui metų 
praslinkus, Juozo tėvai, Juo
zas ir Uršulė Grišiai, išvažiavo 
j South Cbicagą. Čia jaunas 
Grišiukas lankė viešąją mokyk
lą ir baigė aštuntų skyrių 1909 
metais. Dar eidamas pradinę 
mokyklą jisai dirbo vakarais 
prie “bo\vling alleys”, kad pa
dėjus savo tėveliams namų 
biudžetą suvesti. Baigęs mo
kyklą, išdirbo septynis) metus 
Michigan Central geležinkeliui 
ir tuo laiku lankė vakarinę mo
kyklą, kur išmoko knygvedys- 
tės ir stenografijos (short 
hand).

Nors vedęs, bet ėjo mokslą
Juozas Grišius, bedirbdamas, 

vakarais eidamas mokyklon, 
taipgi nepamiršo meilės pašau
kimo ir 1911 m. apsivedė su 
gražuole Monika Misevičalte. 
Apsivedęs rūpinosi jau užlai
kyti savo šeimynėlę, taigi pa
liovė lankęs mokyklą.. Bet kur 
yra noras, ten yra ir valia. Ir 
štai, po kelių metų, naujas la
pas atversta.

Liepos 1, 1920 m., p. Gri
sius gauna klerko darbą Peoples 
Stock Yards State banke ir 
nuo to laiko pamato, kad jis 
gali žmonėms kitokiu budu pa
tarnauti. Dirbdamas šioj įstai
goj jis susipažino su tūkstan
čiais lietuvių, ypač iš Town of 
Lake, Brigbton Park ir Mar- 
juelte apielinkių. Jo obalsiu 
tapo ir iki šiandienai pasiliko: 
patarnauti ir duoti patarnavi
mą !

Juozas vėl imasi lankyti mo
kyklą. Įstoja į Y. M. C. A. 
aukštesniąją mokyklą. Keturių 
metų kursą jis 
metu. ) Pabaigęs 
mokyklą, įstoja 
Kent College of
Grišius irgi pasižymėjo. Iš 140 
mokinių, baigusių šiemet ad
vokatūros šaką, jis buvo sep
tintas aukščiausias iš eilės.

Taigi po šešių metų vargin
go darbo (dienomis reikėjo 
dirbti, o naktimis mokintis) 
jis tapo pilnai užtvirtintas būti 
advokatu birželio 16 d., 1927 m.

Patyręs teisių dalykuose
Paskutinius keturis metus p. 

Grišius dirbo Trust arba real 
estą te departamente, Peoples 
Stock Yards banke. Čionai be
dirbdamas susipažino su viso
kiais finansiniais dalykais, pa
skolomis, morgičiais ir t. t., ir 
tukstantiems yra davęs patari- 
mus kaip investuoti pinigus į 
saugjas vietas.

Turės ofisus
Liepos 15 d. p. Grišius už

baigia savo 7 metų darbą 
Peoples bankoje ir atidarys ofi
są 4631 South Ashland avė., 
telefonas Boulevard 2800. Jis 
gyvena Marquette Parke, 6515 
So. Rocktfell st.

Tepasiseka! naujam advoka
tui jo profesijoj! —klius.

pereina į du 
aukštesniąją 

į kolegiją — 
Law. čia p.

finansų raštininkas, p. J. Bal- ta®, tai ėjome į Fox River 
chanas, sutiko priiminėti mo-'maudytis, o apie trečią valan- 
kesnius ir namuose (3200 Lowe'<U po pietų leidomės visi na- 
Ave.). mo. — Vienas Senių.

VVENNERSTENS
lOohcmianITppu

TIKRI APYNIAI 
TURT1NCAME SALYKLE

TIKRI APYNIAI
NIEKUR NĖRA TOKIU 

KAIP ŠITIE
NE/ NEI VIENO

Town of Lake
Naujas lietuvis advokatas

Pastarosiomis dienomis Illi
nois Valstijos Vyriausias 'teis
mas (įSupreme Court) Spring- 
fieldc įgaliavo lietuvį, poną 
Joseph J. (irish (Grisių), tapti 
advokatu šioj valstijoj.

i Sunkus darbai, tada profesija
Po ilgos dienos pradinėj mo

kykloj, vakarais prie “bowling 
alley’>, kad padėjus savo tėve
liams kovoti už būvį, už gar
desnį duonos kąsnį, iki profesi- 
jos-advokatystes, sunkiose gy
venimo apystovose, yra stebė
tinas pasižymėjimas.

filLLKfSDIfNCLE
k. jt j. ■'

• . « L, __ t | »

nūs, kad tai “Naujienų” repor- Peoples Furniture kompanijos 
teriai, “atmosfera” persimainė.1 vedėjas išvyko atostogų

—O, o! tarė ūkio savi-
\velcome! Nau j ie-ninkas,------- , — welcome! Naujie-j P-as J. Nakrošius su savo 

mečiams pas mane vietos už- šeimyna ir sykiu poni J. Kru- 4- Ik
kas iškeliavo į Wislonsino vals
tijos dalį atostogų. P-as Na
krošius mano pargrįžti į trum
pą laiką, nes pirklyba nepave
lija ilgesniam laikui pasitrauk
ti iš Chicagos. Bet jo šeimyna 
ir p-ia J. Krukas mano pasi
likti ten ilgesniam laikui, nes 
sako, kad ten vasaros laiku 
daug patogiau, negu Chicagojc.

teks.
P-as Namejunas apvedė re-' 

porterius apie savo ūkį, paro
dė gyvulius. Vaikštinėdami po 
ūkį jautėmės kaip Lietuvoj: 
vienoj pusėj žaliuoja miežiai, 
kitoj kviečiai, o toliau 
žos, gi ten daržovės auga. 
Čia viską ir suminėsi! •

P-as Namejunas paliko 
tarp daržovių sakydamas: “Help 
yourselves”. Pats nuėjo kas
dieninių darbų reikalais. Iš 
daržovių man} labiausia patiko 
žirniai.

Apsukę sodną ir visas daržo
ves, sugrįžome į namą. P-ia 
Namejunienė laukė I mus pa
ruošusi skanios vakarienės, ir 
taip mus privaišino, kad net iš 
krasių negalėjome pakilti.

Ant rytojaus, pakvėpavę ty
lu oru ir paąčiavę p-ams Na- 
mejunams už vaišes, grįžome 
atgal į Cbicagą.

Report. Raulas.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette

avi- 
Kur

mus

VIRŠUI ASHLAND STATE 
BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė- 
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet]]

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

Pastaba: Mano ofisas dabar randas) 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOMETR1STAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karitj, 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 j mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedėboj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589Pinigai Išmokėti Lietuvoje

KOPERACUOS BANKO

Bridgeportas
Savieji pas savuosius

P-as Juozas J. Elias, Uni Ver
gai State Banko prezidentas, 
nusipirko naują automobilį — 
STUDEBAKER. Parūpino jam 
automobilį lietuvis, savininkas 
Mildos garažo, kuris randasi 
3121 S. Halsted st. Naują au
tomobilį p-ui Elias’ui atvožė 
ketvirtadienyj, liepos 14 d.

Norsi Reporteriui ir nepatin
ka, kad p. Elias važinės ir leis 
Reporteriui gąsdino kvepalus 
panosin, kadangi pastarasis 
kasdieninę savo kelionę turi 
aj>aštalų pašta (pedibus apos- 
tolicis) atlikti, vienok jis turi 
pripažinti kreditą p. Elias’ui: 
Universal State Banko
dentas pirko automobilį iš 
tuvio.

Rieporteris žino ne vieną 
tuvių, kurie (rios)' šaukia
sa gerkle: “Savieji pas savuo
sius’*, o dėl 5 centų reikmenes 
važiuoja keletą mylių, kad vė
liau galėjus su didžiausio nuo
vargio mina veide ir atsidusus 
pasakyti: 
ta (tas) 
važiuoti.”

Atidarė
P-as Charles Michel (lietu

vis) atidarė optometristo ofisą 
adresu: 3101 iŠ. Halsted st., 
antrame aukšte. P-as Michel 
egzaminuoja akis, prirenka aki
nius. Jis turi optometristo dip
lomą. —Reporteris.

prezi-
lie-

vi-

“Ką , darysi, privers- 
buvau vidurmiestin

optotnetrigto ofisą

Kensington
Du pikniku

17 d.,Sekmadienyj, liepos 
bus Aušros knygyno naudai pik 
nikas Washington 
raitoj.

Tą pačią dieną, 
pos bus piknikas 
Didžiojo Lietuvos 
čio Gedimino ties 
ve, tarp Michigan
te str., ant upės kranto.

Heights gi-

t. y. 17 lie- 
Draugystės 
Kunigaikš- 

127-ta gat
avo. ir Sta-

' Naujieną Pinigą Siuntinio Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sią- 
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėm> kit numeri 
<< vito ir grfvėjo vardą.

Pinigus gavo:
21999 - E. Bugočienei

8844—A. Vienskutoniui 
8869—J. Zavienei

56058—J. Baranauskienei 
12956- A 
5 1)82—0

Jonikienei 
Dolubauskui 
lievičieeni 
Mikniunienei 
Cvirkienei 
Martinkui 
Jurevičiui
Čiurlioniutei

Varekojui 
Stoškienei 
Ručin 
Jomantienei 

Stupelienei
9185—0.
9209 B.
9210—T. Zabielaitci 

Gintautui 
Magelinskienei 
Sideravičiui 
Paliokienei

9220—P.
21979—J.

. Af A
Mykolas Rimkevičia

23511—K. Grimai liūtei 
23512—J. Sutkui 
24773—A. Norbutui

<1211—M. Dobilui
9250 A. Butkevičienei 
9252—P.Dom n in kaitei 
9254—0.
9246— L. 
9257—E.

21990—A.
9247— P.
9251—1.

235.36—R.
23538—V.
23540—OT Palapaitei 
23542—A. Vaišvilų i 
56115—B. Kalinauskiu 
56116—O. Treigienei

115—Rapolui uZdžiui 
Riselienei 
Navickienei 
Baltuškienei 
Garbeniui 
Knižienei 
Bieliūnui 
Mišeikaitei 
Mažeikienei

9271 
9280-1

M

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
liepos 12 d., 3 vai. po pietų, 
1927 m., sulaukęs 45 m. am
žiaus, gimęs Kražių parapijoj, 
Raseinių apskr., Nevedęs. Ame
rikoj išgyveno 20 metų, paliko 
dideliame nubudime du broliu: 
Petrą ir Joną, dvi brolienes ir 
vieną draugą Stanislovą Anci- 
ką, Lietuvoj 4 seseris: Johaną, 
Teodorą, Julijaną ir Antaniną 
Kūnas pašarvotas, randasi pas 
brolį Petrą Rimkevičių, 4351 S. 
Mozart St.

Laidotuves įvyks subatoj, lie
pos 1G d., 8 vai. ryto iš namų 
j Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. M. Rimkevičiaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinj patarnavimą ir atsis
veikinimą. s f

Nubudę liekame, du .Broliai 
ir giminės. Laidotuvėse patar
nauja graborius 1. J. Zolpis. Tel. 
Boulevard 5203v.

Lietuvis Kontraktorius
Misiūnienei 
Dugnieniei 
Živatkauskui 
Deimont 
Pušinskienci 
Žiedeliui 
Adomaičiui

Suvertam šviesas ir 
elektros jiegą j nau 
jus ir senus namus ii 
mainom naujas liam- 
pas į sėnas; duodame 
ant lengvo išmokėji
mo.

9270—M.
9266— Z.
9267— M. 
9294—M.

221995 —U. Jeanauskienei 
Končiui 
Levonaičiui 
lemaitei 
Gildučiui 
Jurgelaitei 
Barnaitienei 
Skirmontui 
Gulbinienei 
M. Žadeikiui

9290—S.
13022—A.
9282— A.

21997—A.
9283— M.
9288—B.

13020 -A.
9281—D.

23501—Socialdemokr.
56118—M. Jokubaitienei
9320—O. Navickaitei
9314—E.Ručinskaitei
9303—S. Sadauskaitei
9309—O. Stuparytei

9243—A.
9253—M. Oslapaitei

13009—A. Juraitienei
9249—L. Sabaliauskui

24778—S. Stalnioniui
21989 E. Skreliųvienei

9256—M j Gedgovdaitei
21985—Z.
21984—G.
9245—A.

21988—A.
21986—L.
23537—K.
22540—S.
23547—M. Venckienei
23548—J. Barkauskienei
56117 M. Kanapytei
13014—J. Valisauskui
8780 -Juzei Noreikaitei
8784—Uršulei Petrokaitef
9208 -Antanui Skirgailai
9228—Aleksandrui Bairaišiui
9258 Konstanc. Pliuškienei
3539—Kaz. Juoz. Arlauskui

23519 Adomui/ Kernagiui
9279 Juozapatai Briedienei 

22632—Kotrinai Stonienei
9273— Elžbietai Petkevičienei
9274— Apolonijai Jokubaitienei
9261—Leonorai Veršulaitei

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone tanai 2591

S. D. LACHAVICZ '
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 
2314 W. 23rd l’lace 

Chicago, III.
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 1271 
ir '2199

Su išvažiavimais ir re
porteriai neatsilieka
Pereito šeštadienio vakarą 

“Naujienų” reporteriai išvažia
vo ant NamejunųĮ ūkio, netoli 
Zion City. Oras buvo labai ma
lonus, kaip tik reporteriams 
tikęs. (-------------------- ----------------

Pasirodžius grupei žmonių šiamos vietos Amerikos Leigio-' 
sodyboj, išsyk p. Namejunas no. Lenktynėse dalyvausią' 
nenorėjo įsileisti. Bet paaiški- daug gerų aUtomobilstų. |

Automobilių lenktynės
Ateinantį sekmadienį, 2:30 

v. po pietų, South Bend, Ind., 
bus automobilų lenktynės ruo-

A j
' PADEKAVONE

A. A. Jonas Girdžus, kuris mirė July 5 dieną, 1927 m., St. Char
les, UI. ir palaidotas tapo July 8, o dabar ilsis šv. Kazimiero, Chi- 
cago, III. kapinėse, amžinai nutilęs ir negalėdamas atsidėkavot tiems, 
kurie suteikė jam paskutinį patarnavimą ir palydėjo jj į tą neišven
giamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iš musų tarpo, rei
škiame giliausią padėką dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms ir su
teikusiems vainikus draugams. Dėkavojame musų dvasiškam tėvui, 
Kun. Vaitiekaičiui, kurs pasitiko ant kapinių, už gražų ir grandingo 
pamokslo pasakymą, dėkavojame graboriui Butkui, kurs savo geru 
ir mandagiu patarnavimu garbingai nulydėjo jj j amžinastj, o mums 
palengvino perkęsti nubudimą ir rūpesčius, dėkavojame draugams už 
gėlių prisiuntimą ir dar dėkavojame draugams už atsilankymą na
muose ir bažnyčioj, ir pagalios dėkavojame visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonėms; o tau musų mylimas vyras ir tėvelis sakome: 
ilsėkis amžinai toj šaltoj žemelėj ir lauk musų ateinant pas tave. 
Viešpatie suteik jam amžiną ramybę.

Nubudę MoteYis, Sūnus, posūniai, podukros ir Žentai. 

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, 1LL. k------------------------------------9

I

J. F. BADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoje

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

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4053
.. .... ■ ------------------- >

’ SIUSKIT HEK

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

"Ib prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai
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pasirodo santykių, kurie, jos tu namu, kas atsitiks su vai- 
'manymu, tegali būti tik tarp kais?
jos ir jo3 vyro. Ir įsidomėkite: —Tai eikite policijon, toreš- 
pastebia dar metams nepraslin- tuokite!
kus iki vestuvių. ‘ — O kas duoną duos, kas^

aip jau esi jauna, iev>- ren(j^ jr morgičius mokės?
bmmmga, palygmt. nesenai, ka() bandžius nueiti
atvykusi is Lietuvos moteris, 
kurios vyras ir ji |>ati prikihu- 
sė parapijai? Rauda moteris, 
kenčia ir meldžia Dievą, kad 
jis, visagalis, sugrąžintų Vj- 
rui protą. Neiškenčia: 1 
persitikrinus, kad klysta, 

į nužiūrėjo nebūtą dalyką 
pagalios klausia švogei'kcs:

.... I —Ar gyveni su savo broliu 
. Iš jų sužino asdienniius.ųajp žmona su vyru? Ir susi

laukia atsakymo:
| —Gyvenu su juo taip jau ko- 
lioliką metų.

Klausia vyro ar teisybė. Ir 
vyras patvirtina ir pareiškia, 
kad manąs gyventi taip ir to
liau. ;

Tokia buvo kalbamos šeimy-i
110,1 t*1 nos gyvenimo pradžia. Nuo to pasaką žinodamas, kad 
Ir toks |ai|<0 prns]jn;ęo apįe 14 metų, negali pagelbėti. — Reporteris.

* Į tą laiką sesuo suspėjo išva- ' 
Kepoi- šutyti Lietuvon. Vyras susira- 

lim’ do kitą moterį, savo draugo 
žmoną. Kai ši mirė, jis susiar-• 
lino su savo pusbrolio žmona.' 
Ir ve to susiartinimo pavyzdys: 
moteris, ką tik susilaukusi pas-

pas ap is |:uĮjnj kūdikį, guli patale dar' nnnnviss. I .

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris

kasdien'
skaičių:

Rejiorteriui kuone 
tenka sutikti gerokas 
žmonių. DaugOmą jų 
lanko, taip sakyti, nekviečia
mas, 
lietuvių gyvenimo įvykius: kas 
kur au\pačia susiprko, kieno na
mų langas tapo išmuštas, kieno 
automobilių pavogė, kas rengia 
i. kur surprizų pariiją, ir 11, ir 
tt.

Bet pasitaiko kai kada, kad 
RejMirterį pakviečia ateiti ton j 
ar kiton vieton, kad jį 
arba kita ypata matyti, 
pakvietimas paprastai 
jog reikalas, dėl kurio 
teris buvo kviestas, yra 
tas, yra kartais begalo tragin- 
gas tiems, kurie jį kviečia -— 
ir kviečia tik po ilgo mąstymo, 
svyravimo, abejojimo, ar kvie
sti, ar pasakyti savo 
savo vargus svetimam, 
tarnam žmogui.

Ir tenka pasakyti, 
klausęs tokios 
viso gyvenimo, 
kartą mąstė, jog visi šlykštu-,' 
mai surprizų partijų, rengiar«ų1 
numirėliams; jog visas biauru 
n\as pokilių, ruošiamų karčia 
mose; jog daugelis pranešimų, 
kad pabėgusi la ar kita mamai 
su burdingieriu, — kad tos ži-1 
nios blanksta, kad jos neat- ... , .... . . .... J ... išdykauk, girdi,vaizduoja nei šešėlio tikrojot ,, . . . • , ». ,.. J Bet tai ne viskas, šiandiendaugelio lietuvių šeimynų gy-1.. . . .i I išrodo, kad romanas su veninio tragingumo. Ne karta. .. .• . pasibaigęs.

ras, jau 45 
bar rodosiE£- 1 “šešiolikinę” 
gatvėj kaimyno dukterį.

šį naują vyro “amūrą 
stebėjo moteris savuose 
muosę. P 
kratyti tos nuožiūros.
tik man 

ar išrodo i “aš

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
■ •... ■

Announcements
Praneiimai

SLA 36 kuopos nariams pranešu, 
kad užsimokėti duokles jie gali 
pas mano namuose (3200 Lowe

pas kleboną. Gal jis sudraus? avė.). Eidamas finansų raštininko 
—Vargiai ir tai gelbės: jei pareigas, noriu atkreipti kiekvieno 

TA. ... , ... 36 kuopos nario domę į tai, kadDievo nebijo, kunigo irgi nebi- jUsų teisės Susivienijime pirmiau- 
jos. Tik labiau supikinsi.

Idant 1 Ir štai, išklausius kokių 
i, kad ros valandų liūdną pasaką, 
ką. ji Kirsti dar to'kį priedą:

Kad žinotume, tamsta, kar
tais taip suspaudžia širdį, jog 
rodosi, neištrivosi, plyš širdis 
ir viskas pasibaigs; — ArLa: 
—Kai pradedi 
savo nelaimes, tai 
taip gelti, kad nors imk ją ir 
sukaldyk į sieną arba 
dis.

šia nriklauso nuo to, ar esate už
simokėję mokesnius, ar ne. Narys, 

p0. neužsimokėjęs pei* tris mėnesius,.
• v esti susnenduojainas. Taigi, kieno 
*8“ Į mokesniu! užvilkti, ateikite, nelauk- 

i įlatni, ko) įvyks kuopos susirinki
mas, pas mane į namus ir užsimo
kėkite. i—J. Balchunas,

SLA. 36 k|). ifnansų rašt.

mąstyti apie 
galva ima

į grift-

Atsisveikini išklausęs

North. Side
Pranešimas

sunkių 
niekuo

Humboldt Parko Lietuvių 
. Politinio Kliubo išvažiavimas

nt j skausmų suspausta. Virtuvėje, įvyks sekmadienyj, liepos 17 d., 

kad 
‘išpažinties’ 
-Reporteris

., į kurią iš miegamojo kambario į Eikš Grove girias. 
lsJdurys atdaros, vyras ir pusbro-| 
ls lio žmona. Gašlus juokas pasie- 
ne|kia ligonės ausis. Aptila. Vėl .

į toks pat juokas. Kambarin |ei-
i na vyresnysis berniukas -— 
trejų ar ketvertų metų vaikas.

—Mama, — sako jis, — tėtis 
ciocę bucoja (t. y. bučiuoja).

Jeina kambarin tėvas ir pa
gavęs vaikiščią suka ausį: ne-

tragingumo. Ne kartą, 
ypata, išpasakojusi savo skun
dą, yra prašiusi Roporterį:

—Parašyk, paminėk, Ką 
pasakojau, neznaimiai: jis 
ba ji susipras, gal liausis.

prižadėjus 
patarimas, j 
kunigą, į

cioce”
Bet kalbamas vy- 
metų f amžiaus, da- 
atkreipė domės į 
gyvenančio kitoj

Butiinesb Chanuos 
' Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namai-Žemi Pardavimui

PARDAVIMUI 6 kambarių 
bungalmv, randasi Marąuette 
Manor prie dviejų bulvarų, tik 
vienas blokai nuo gatvekarių 

(icl sandvičių. 1536 W. 14 St. Tel. ir du blokai nuo parkų. Na- 
Cnnal 5998. . ________________ mas gra£aU8 modelio, karštu

PAKDAVIMUl inu'ems Ir Gro»er-, va"d™iu Šildomas, geras skle- 
nū, nėra kitos bučernės per 4 blokus. | pas ir viškai; viskas puikiai ir 
Turiu parduoti greitai. Alaižaukite I 
3119 I.akc St., Melroae Park, III.

PARDUOSIU pigini. Biznis ge
rai išdirbtas, geroj vietoj, gražus 
4 kambariai ir maudynė prie Sto
ro, po vienai pusei soda fountain, 
ice cream, cigaretei ir tabakas, po 
antrai — groseris, fruktai ir mėsa' (i..i ....< r.'jo W 1 a c. ’T’^.l
Canal 5998.

Tautiškos Draugystės Lietuvos, ną biznį.
Dukterų mėnesinis susirinkimas 
įvyks liepos 17 <1., Mark VVhite Sq. 
svet.. 1 vai. po piet. Malonėkite at
silankyti. —B. Palonis, nut. rašt.

PARDAVIMUI pi i mos klesos bu- 
černė ir grosemė su namu arba vie- 

. Perkant su namu duosiu 
antrus 'morgičius. Narnay mūrinis, 
Storas ir 2 fintai po 6 kambarius. Sa
vininkas buČernėje arti Marųuette 
Parko.

2553 West 69th Street

Financial
Finangai-Paskolos

MES SKOLINAM pinigus labai len
gvomis sąlygomis, tik po biskį įmo
kėti kiekvieną savaitę į metus laiko 
išmokėjimui. Atsilankykit ir klauskit 
apie musų planą.

CHARLES JACOBS, 
3244 So. Halsted Street, 

Boulevard 6520
i

pa- 
na- 

Išsyk ji stengėsi atsi- 
Taip 

rodosi”, kalbėjo pati 
durnavoju,” mąstė ji. 
vyresnėji duktė, ketu- 
metų mergaitė, parė-

Ir ne kartą, ažuot 
parašyt, teko duoti 
kad geriau eiti pas 
policijos stotį arba 
psichiatrą.

Kodėl gi nesinori
negalima rašyti? štai kodėl: 
Išrašyti visą, ką buvo pasaky
ta, reiškia tyčioms ieškoti nesu-; 

.supratimų su pašto 
mentu. 
aprašoma surprizų partijos ar
ba panašus joms įvykiai, reiš
kia ciniškai tyčiotis iš tų žmo
nių tragingos padėties.

štai vienas pavyzdys. Mar- 
quette Manor apielinkėj gyve
na lietuvių šeimyna: vyras, pa
ti, vyresnioji duktė keturiolik
tus metus einąnti mergaitė, 
vyresnysis sūnūs kokių keturių 
metų berniukas, jaunesnysis 
sūnūs vos pradėjęs, vaikščioti.

Pirm keturiolikos metų šių 
Vainų iiiouiui, luunučoim pirmu j 
kūdikio, pastebėta, kad tarp jos tūkstančiai morgičių 
vyro ir jo tikros sesers, gyvo keti. O dar trejetas 
nančios kartu su jaunavedžiais, tas vaikų. Kas buSs su nupirk-

rioliktų
•jus kartą iš kaimynų ir sako: 

dėparta-| —Mama» žinai> kad X- <su" 
Gi rašyti taip, kaipiminėjo kaimyno mergaitės var- 

dą) vis lenda prie tėvo, vis juo
kiasi, o tėvas “tyzina” ją, ku-

• tena.
štai trumpa ilgų vargų isto- 

rijukė. Ir ne vieną panašių is- 
'torijų Reporteriui teko girdėti. 
I —Kas daryti ?
keliais atvejais klaustas.

—Imkite perskiras — jis
• yra pataręs.

—Negalima, — susilaukdavo 
atsakymo. — Štai nusipirkome 
namelį. Sumokėjome

jis buvo

3 ar 4
vaikų molina, laukdama pirmo .tūkstančius. Septyni ar aštuoni

reikia mo- 
ar ketver-

Pinigai Lenkijon
ir i

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 j 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.

1739 So. Halsted St., Chicago, III,

Liet. Teat. l)r-stė šv. Martino lai
kys pusmetinį susirinkimą šeštadie
ny, liepos 16 d,, 7:30 vai. vak., šv. 
Jurgio parapijos svet., 32 Pi. ir 
Auburn ave» Nariai būtinai laiku 
priimkit, nes yru naujų reikalų 
aptarimui. Taipgi bus raportas iš 
pusės metų knygų peržiūrėjimo.

P. K., nut. rast.

L.G.D.L.K. Vytauto ant Bridgc- 
porto laikys pusmetinį susirinkimų 
nedėlioj, liepos 17 d., 12 vai. dienų, 
Ch. Liet. Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
st. Visi nariai būtinai laiku pribu- 
kit, nes randas daug svarbių daly
kų aptarti. —V. Kaceviče, nut. rašt.

Persona)
AsmenŲ Ieško

PAJIEŠKAU <lė<lės Mateušo Sudi-Išvažiuos visi automobiliais
iš p. Linkarto svetainės, 3310 iflas iš Guėnų kaimo, Grinkiškiu pa- 
Evergreen avė., kaip 10 vai. raP- Pats ar kas žinot praneškit man 
ryto. Todėl visi, gerbiami kliu-' 
Riečiai ir kliubiečių draugai, 
malonėkite būti paskirtoj vie
toj. O išvažiavime galėsime 
visi laiką linksmai praleisti, : 
nes girios labai gražios ir yra 
taipgi platforma. Gi komitetas I 
pasirūpino paimti labai 
muziką.

už ką busiu labai dėkingas.
J. SUDIKAS, 

3143 So. Emerald Avė.
Ist fl.

i \ Chicago, III.

For Rent
j ANT RENDOS garažas talpinantis 
i 60 automobilių, su dideliu “s a 1 e s 

gerai room;” renda pigi. Kreipkitės pas, 
C. P. Suromskis <& Co., 

5833 So. Wostern Avė.
Tel. Hemlock 6151Važiuoti galima visais ke-i 

liais iki Center avė., o Center1 
avė. šiaurės link (north) iki . , , . .u- m v ir* • RENDON krautuve, smarkioje a-Hlggins Road. lobaus IllgglllS: pieljnkėje, tinka dcl soft drink par- 
Rd. iki vietai, kuri yra 8 su'loro, lunch room ir t.t. Nebrangi ren- 
puse mylios UŽ River RtL j^u’ Atsišaukite 4508 S. Ashland Avė.

—Kviečia Komitetas.1

Northsidiečiai subruzdo su 
įvairiais išvažiavimais į girias. 
Kiti stebisi kodėl šios koliont- 
jos letuviai taip darbštus ir 
sveiki. Aš turiu pasakyti to
dėl, kad vasaros metu troboje 
neriogso ir prie pirmos progos 
traukia į parkris ir girias.

1 Ateinantį sekmadienį, liepos 
17 d., Jefferson giriose, Edge- 
brook distrikte, kur paprastai 
būna lietuvių išvažiavimai, 
įvyksta du išvažiavimai. Vie
nas, tai šv. Cicilijos draugijos, 
antras
kuopos. Kas duoda 
jog bus gražios publikos ir vi
si šios kolionijos kaimynai.

Kaip teko girdėti, SLA. 6-s 
apskritys rengia išvažiavimą į 
minėtą vietą liepos 24 dieną. 
Mat Jeffersono girios, gal bus 
viena patogiausių vietų išva
žiavimams.

RENDON 6 kambaHų šviesus Ba
tas, maudynė, elektra, gazas. Nebran
gi renda, 732 W. 22nd St.

Furnished Rooms
RENDAI kambarys vaikinui su val

giu ar be. Visi parankumai arti ka
rų linijos. 4120 So. Francisco Avė. 
Antras floras.

Sandaros 23-čios
suprasti,

Liepos 8 ar 9 d., p. St. Ja
kubauskas buvo gatvekario 
sužeistas ir pora dienų buvo 
priverstas gulėti lovoje. Dabar 
jau sveiksta ir užtikrino, jog 
Sandaros išvažiavime liepos 17 

1 dieną dalyvaus. —Sandarietis.

Ar jus žinote, kad
Ūmus kilimas barometro reiškia ne

pastovų orą. Išlengva kilifnas rodo 
nusistovėjusį orą. Kuomet oras yra 
sausas ir šaltas, kylantis barometras 
rodo vėją iš šiaurės. Kuomet oras 
drėgnas ir temperatūra žema, kjlan- 
tis barometras pranašauja vėją ir lie
tų iš šiaurės. Ar jus žinote, jei jums 
yra nusibudę paprasti cigaretai, rū
kykit Helmarus. Sykį jie dasilytės 
jūsų lupų, jus laimėjęs. Susipažin
kite su Helmarais šiandie.

CLASSIFIED APS.)
Kas, ką, kur, kaip ir kada 

rengia, veikia ar kviečia

Announcements

Am. Lithuanian Citizens Club 
12 Ward pusmetinis susirinkimas 
įvyks! nedėlioj', july 17 d., 1 vai. 
po pietų, McKinley Park svet. Bū
tinai turit būti šiame susirinkime, 
nes bus daug dalykų svarstyti.

Jos. Eringis, rašt.

PARDAVIMUI grosernės furničiai 
ir visas atakas; turi būt parduota j 
trumpą laiką. 4406 S. Wood Street.

PARSIDUODA maža bet pelninga 
Ice Creamo, saldainių, cigarų ir taba- 
kos krautuvėlė pigiai. 4 kambariai 
dėl pagyvenimo ir besmantas su vi
sais pritaisymais. 2139 W. 24th St.

KENDŽIŲ, tabako ir cigarų krau
tuvė pardavimui. Pigiai. Pardavimo 
priežastį patirsit ant vietos. 1733 S. 
Ruble St., arti 48-tos gatvės.

PARDAVIMUI Light Lunch, Ice 
Cream, Cigarų, Cigaretų, biznis iš
dirbtas per daug metų, 4 kambariai 
dėl gyvenimo. Galima pirkti vieną 
biznį arba su namu, 1434 S. 49th Ct.

Savininkas gyvena,
1543 So. 52nd Avė., 

Cicero, III.
Phone Cicero 2850

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. 12259 S. Peoria st. Commondore 
0776.

PARDAVIMUI soft drink 
parlor, geroj vietoj; parduo
siu pigiai. Pardavimo priežas
tis — turiu du bizniu.

Atsišaukite:
147 E. 107th St.

Real Estate For Sale
Namai-žcmė Pardavimui

PARDAVIMUI per savininką 6 
kambarių mūrinis bungalow, karš
tu vandeniu šildomas, 2 karų ga
ražas. Atsišaukit nedėlioj 6512 S. 
California avė., ‘o paprastomis die
nomis šaukit M'r. ’ Kiefter Engle- 
wood 4014.

SPECIALIS BARGENAS

moderniškai įrengta. Lotas 30 
pėdų. Garažas dėl dviejų karų. 
Tai yra puiki vietele mylin
tiems ramų ir patogų gyveni
mą žmonėms. Savininkas sutin
ka parduoti ant kontrakto ar 
duoti 2-rą morgičių. Matykit 
savininką.

J. ŠMOTELIS,
1739 S. Halsted st.

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgričių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

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

Phone Central 6260

PARDAVIMUI 4 kambarių cottage, 
yra elektra, vana ir visi įrengimai ir 
apmokėti, kaina $3300, .4319 S. Tai- 1 
man Avenue.

pas
St.,

3FLATŲ mūrinis namas, yra skle- 
ir garažas, Wallace St. netoli 
kaina $11,500, cash $2000.

ROWAN & SANDNER, 
206 W Garfield Blvd., 

Telephone Boulevard 1392

34

PARDAVIMUI ar mainymui ant 
groserio 4 kambarių medinis namas, 
2 karų garažas, su tuščiu lotu, ar be. 
7424 Claremont Avenue.

PARSIDUODA 5 kambarių mūri
nis Bungalovv. luotas 30x145, Fumace 
Heat, Archer ir Montgamery, l/j blo
ko nuo gatvekarių. Atsišaukit kas 
vakarą nuo 5 vai. Subatoj nuo pietų. 
Agentai prašom neatsišaukt.

A. V.
4056 So. Montgomery St.

BIZNIAVAS namas ant pardavimo 
ir mainymo. Kaina $10,000. Dabar 
yra pool roomas. Aš turiu du bizniu 
negaliu apžiūrėti.

Savininkas: 1
Joe’ Balkis,

Calumet Grove, 
Blue Island, 

Phone Blue Island 84

BARGENAS, Pardavimui 5 kam
barių bungalow, 1 ’/j metu senumo, 33 
oėdų lotas. Agentų nereikia. 5821 S. 
Washtenaw Avė.

BARGENAS, 3 lotai po 30 pėdų 
kiekvienas, Clearinge, Parkside Avė., 
netoli 62 St. Agentų nereikia. 5821 
S. Washtenaw Avė.

Help Wanted—Malė
Darbininką Reikia

REIKIA inteligentiško lietuvio ge
ro darbininko, nuo 25 iki 40 metų am
žiaus dėl pagelbėjimo pardavinėti 
aukštos rųšies “restricted” rezidenci
jų ir biznio lotų Calumet Distrikte. 
Patyrimas nereikalingas. Turi mokė
ti parinkti žmones atlankyti musų 
žemę musų išlaidomis, dėl pirkimo 
lotų. Tinkami žmonės gali uždirbti 
j savaitę apie $150. Turi turėti ge
rą paliudymą. Atsišaukit dėl pasi
kalbėjimo nuo 9:30 iki 12 vai. bile 
dieną. Suite 1405, 30 N. Michigan 
Avenue.

5 KAM1K cottage, 
įmokėti $750.

5 KAM1L cottage, 
įmokėti $750,

(i KAM B. cottage, 
įmokėti $1000.

kuiną

kaina

kaina

$4000,

$3750,

$0500,

5 KAMBARIŲ moderniškas bun- 
furnas šildomas, 

į lotą
galow, mūrinis, 
savininkas mainys 
kiu įmokėjimo.

ELEGANTIŠKAS 
pigiai Šiandie.

5—5 kambarių,
cash arba išmokėjimais. Lotai, tik
ras! bąrgenas, tokiomis kainomis, 
kad jųs nusistebėsite, parduodami 
lengvais išmokėjimais. Reikalaukit 
nuo musų sąrašo.

su bis-
9 M flatų

kaina

namas,

$12500,

’ J. N. ZEWERT & COMPANY 
4377 Archer avc. 
Lafayette 5313

REIKALINGAS patyręs barberis ar
ba pusininkas — atsišaukite, tuojaus 
11056 Vincennes Avė.

REIKALINGAS [ant farmos darbi
ninkas mokantis kęrves milžto ir su 
arkliais dirbti. D. Bamblau.skis, 806- 
08 W. 31 st Street.

REIKALINGAS senyvas 
dirbt ant ūkės. Nuolatinis 
1823 Canalport Avenue.

žmogus 
darbas.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA merginos 
ries abelnam namų darbui, 
mokėti virti.) Geras namas, 
alga

arba mote- 
Turi 
gera 

tinkamai ypatai. Atsišaukit.
J. N. Spiegei, 

7026 S. Peoria st. 
Vincennes 5420.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

$750 vertės groiiklis piarfas už 
$95, benčius, roleliai ir eabinet, 
6136 S. Halsted st. 1 fl.

STEGER grojiklis pianas, pirmos 
rųšies stovyje, $75, 40 volelių, taip 
geras kaip naujas, ir combination 
eabinet benčius, $25 cash, kitus 
išmokėjimais į 4 mėnesius.

.6512 S. Halsted st.
...... .1 ■■! — - ■> Į........ .. I HM. UIĮ.-H

Automobile^
WINTON 7 pasažierių touring 

karas, vėliausio mcraelio, naujai 
malevotas, geri t aferai, gėraine me
chaniškame stovyje, arba mainy
siu į mažesnį karą.

7—11 W. Cullerton St.
Pirmiau 20 St. Atlas Garage.

PARDAVIMUI 3 aukštų mūrinis 
namas, remiu $85, kaina $5800. J. 
Plashthan 1625 S. Jefferson st.

SOUTH West Side. Pardavimui 
mažas namas, 1 blokas nuo Archer 
karu linijos, kaina $2250. 4941 S. 
Kildare Avė.

' PARDAVIMUI ką tik užbaig
tas naujas mūrinis namas, 2 
pagyvenimų pc> 5 kambarius, 
karštu vandeniu šildomas, ar- 
žuolo užbaigtas, visi įtaisymai 
naujausios mačos, ice baksiai, 
prosinimui lentos, įmūrytos va
nos ir lietaus lašų vanos, skie
pas pleisteriotas ir cementuo
tas, kaina $13,500, morgičių 
$8500. Namas randasi 7014 S. 
Rockwell st Atsišaukit pas 
savininką, A. Michalo, 2545 W. 
69 St.

PARDAVIMUI gražus 13 apart- 
inentų namas, 1 metų senumo, prie 
naujo parko, N. E. kampas 83 ir 
I^iflin st. Matykit savininką seka
mos durys.

8253 S. Laflin St.

SUTAUPYKIT $2000

2 flatų mūrinis namas, 6—7 di
delių kambarių^ yra sun parloras, 
ugnavietės, knygynai, aržuolo tri
mas, pečiai, ledaunės, karštu van
deniu Šildomas 2 karų mūrinis ga
ražas, didelis lotas, gatvė ir elė 
cementuota ir apmokėta, kainavo 
$18(000, kaina numažinta iki $15950 
greitam pirkėjui. Priežastis — 
kraustaus į Gary. Tiktai $2950 
cash, kitus kaip rendą. Busiu Chi- 
cagoj nedėlioj, liepos 17, nuo 1 iki 
4 po pietų. Atsišaukit prie namo: 

6332 S. Maplevvood avė.

PARDAVIMUI 6 kambarių bur.ga- 
low, ką tik užbaigtas, karštu vande
niu šildomas, kieto tnedžio trimas, 
viškai su francuziškais langais, 2 ka
rų mūrinis garažas iš šono įvažiavi
mas. Parduoda savininkas,

8353 So. Hermitage Avė.
Tel. Bevtrly 8038

Farms For Sale
________Ūkiai Par^aviinui________

100 METŲ ATGAL
Kaip buvo tokis bargenas, 

65 akrai geros žemės pačiame 
mieste, 8 kambarių stuba, di
delė, gera barnė ir kiti budin- 
kai. Miško, upė teka, sodnas, 
apsėti laukai,, mašinos, 2 senos 
kiaulės, 2 puikus arkliai, 5 
melžiamos karves, vištos. Tai 
nėra ant njainymo, cash $4700, 
Įmokėti $2700. Tikras gojus.

(>4O AKRŲ pulverkas, 33 gal
vijai, 3 arkliai, 8 kiaulės, trak
torius ir visos mašinos. Apsėti 
laukai, geri budinkai; daug gi
rios. Kaina $15000; mainysiu 
ant namų.

100 AKRŲ geriausios žemės, 
geri dideli budinkai, 18 karvių, 
3 arkliai, 14 kiaulių, paukščių. 
Apsėti laukai, kaina $13700; 
mainysiu ant gero mūrinio na
mo api«| 63. Miškas, upė ir 
sodnas.

80 AKRŲ geros žemės ir bu
dinkai. Miškas, upė ir sodnas, 
$4000.’ Mainysiu ant mažo 
muko.

P. D. ANDREKUS, 
Real Estate 

Pentwater, Mich.
”1’ARMA PARDAVIMUI ARBA 

MAINYMUI
130 akrų graži Wisconsin valsti

joj farma, 100 akrų dirbamos, ap
sėta kornais, bulvėmis, avižomis ir 
miežiais. 30 akrų puikios ganyklos 
ir miško, 20 karvių, 4 arkliai, 18 
kiaulių, 24 žąsys, ančių ir 400 viš
tų. Cementinė saito, pirmos klesos 
barnė su vandens indeliais kar
vėms gerti, mėšlo išvežimui maši
na ir kiti reikalingi budinkai gera
me stovyje. Yra visos reikalingos 
mašinos dėl farmeriaviino geriau
siame stovyje, šita farma randasi 
prie valstijinio kelio, netoli cemen
tinio kelio. Apie 100 mylių į šiau
rę nuo Chicagos ir 40 mylių nuo 
Milv^aukee, Geležinkelio stotis tik 
2% mylios atstumo. Atsiliepkite 
laišku, o dar geriau asmeniškai. 
Kaina tik $30,000. Mike Tarutis, 

Campbellsport, Wis.

na-

2- RI MORGIC1A1
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6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
TeL Lafayette 6738-0716

Tiktai 3Vz% nuošimčių 
Be Komiso..........

Vfes paskolinsime jums $100—$200 ir 
K300 dėl užsimokėjimo taksų, nuošim
čių už morgičius ar kitiems privati
niams reikalams. Pinigai paskolinami 
į 12 valandų.

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

Atdara vakarais iki 9 vai. apart Ee- 
edos ir pėtnyčios.

NEROKUOJAM KOMIŠENO 
už antrus morgičius už $1(X), 
$200 arba $300.

Peoples Loan Service 
1647 W. 47 Str.

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

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47th Str.

Miscellaneous

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

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

Phone Lawndale 0114

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

Malevojam ir popieruojam. Užlaikom 
malevą, po pi erą, stiklus ir t. t 

3149 So. Halsted St. 
Phone Yards 7282 

J. S. RAMANČJONIS,

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8700

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duods 

> užganėdinimų. Jvedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik

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

Phone Victory 7452

Educational
Mokyklos

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


