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N. Y. komunistai mel
tižia uniją taikos

Rumanijos karalius Fer 
dinandas mirė

Kominternas ragina Austrijos 
darbininkus steigti 

sovietų valdžią
Išguiti iš unijos N. Y. ko 

munisty vadai mal
dauja taikos

Ben Gold su sėbrais nori vykti 
i Maskvą, bet nenori pasiro
dyti ten kaip diskredituoti 
vadai

taikos ir nori, 
priimti atgal j 
Amerikos Dar-

Rosen- 
ta epini n- 
ir išgui-

NEW YOKKAS, liepos 20.— 
Išguiti iš Bendrosios Tarybos 
(Joint Bo&rd) kailių siuvėjų 
unijos komunistų vadai dabar 
jau maldauja 
kad jie butų 
uniją, taigi ir į 
bo Federaciją.

Komunistų vadas Ben Gold 
ir kai kurie kiti jo sėbrai, mat, 
sako, rengiasi neužilgo keliau
ti į sovietų Rusiją, dėl to 
jiems rupi būt vėl Federacijos 
nariais, kad nuvytę į Maskvą 
galėtų pozuoti kaip įtakingi 
Amerikos darbininkų judėjimo 
vadai.

Teisėjas Rosenbluth kaip 
taikos tarpininkas

Tuo tikslu komunistai krei
pėsi į teisėją Joseph 
bluthą, kad jis butų 
kas taikai tarp unijos 
tų komunistų vadų
Ben Gold ir jo sėbrai užtikrino 
teisėją Rosenbluthą, kad dau
giau jie jokių eibių unijoj ne
bedarysią. Jie turį netrukus 
vykti į Rusiją, bet nenorį ke
liauti ten kaip diskredituoti 
darbininkų vadai.

Teisėjas Rosenbluth tad 
kreipėsi į New York o kailių 
siuvėjų uniją, kviesdamas Jos 
viršininkus konferencijon su 
komunistais. Į pakvietimą atsa
kė kailių siuvėjų unijos advo
katas Samuel Markewich, pra
nešdamas teisėjui, kad unija 
nematanti jokio reikalo eiti į 
bet kurias derybas su komu
nistais. Savo atsakyme adv. 
Markevvich pareiškė, kad unija 
laikanti kovą su komunistais 
pabaigtą; kad unija tapus per
organizuota ir iš 12,p00 tos 
pramonės darbininkų jau yra 
unijoj įsiregistravę daugiau 
kaip 11,000 siuvėjų. Visa, kas 
belicką, tai baigti 
likusius kelis šimtus.

registruoti

bet, dėl
Darbo 

Mathew 
Edward 
matytis 

Vė-

Jokios taikos su komunistais 
nebegali būti

Del komunistų siūlomų tai
kos derybų adv. Markewich sa
vo pranešime unijai sako:

“Nors mes atsisakėme kalbė
tis su komunistais, 
mandagumo, Amerikos 
Federacijos vadai — 
VVoll, Hugh Frayne ir 
F. McGrady — sutiko
su teisėj ir Rosenbluthu.
liau dar teisėjas matėsi su kai 
kuriais kitais unijos valdinin
kais, jų tarpe Charles Stets- 
ky’u, Isidore VVinnick’u ir 
Samueliu Falpernu. Unijos nu
sistatymas jam buvo dar kartą 
pabrėžtas, būtent, kad su ko
munistais jokios taikos nebe
gali būt.

Mirė Rumunijos karalius 
Ferdinandas

Valdžia bijo, kad priverstas at
sižadėti sosto karaliūnes Ka
rolis vėl nepareikštų preten
zijų

ŠIANDIE SVARBIOS 
TYNfiS

KUMš- Kokia tvarka amerikiečiai 80,000 žmonių šiandie žiūrės Sharkey
gali nusipirkti žemės 

Lietuvoje
“Lietuva” rašo: 

pirkimo leidimui gau- 
arba asmeniškai įleik-

Dempsey imtynių New Yorke

Komunistų vadai siūlosi pri
siekti nebesiskverbsią Į 

unijos viršininkus
“Tuo tarpu teisėjas Bosen- 

bluth turėjo konferenciją su 
dviem komunistų vadais, su 
Ben Goldu ir Shapiro. Jų taikos 
prašymą teisėjas Rosenbluth 
pristatė mums, pranešdamas, 
kad komunistų vadai sutinka, 
už priėmimų jų atgal į uniją, 
duoti prižadus raštu, kad jie 
per ateinančius penkerius me
tus nestatysią savo kandidatū
ros į unijos valdininkų vietas. 
Mes atsakėm teisėjui, kad to, 
ko komunistai prašo, mes nie
kados nepadarysime. Jokio ypa
tingo traktavimo jie iš unijos 
nesulauks.
Unijai pakako komunistų sau- 

valios ir korupcijos vieš
patavimo

“Mes pareiškėme teisėjui, 
kad unija visai neturi tikslo 
atimti bet kam teisę pelnytis 
toje pramonėje sau duonos kąs
nį, bet ji yra pasiryžusi nebe
leisti daugiau, kad unijoj atsi
kartotų komunistų sauvaljos, 
netvarkos, korupcijos ir ver
giško svetimiesiems politiniams 
interesams tarnavimo viešpa
tavimas.

“Aišku kaip dieną, kad ko
munistų vadhms rupi labiau 
savo asmens prestižas, ne kad 
iš viso darbininkų, arba dagi 
savo sekėjų, labas. Ta arši ko
va, kurią jie užsispyrę vedė 
sauvanaudiškais tikslais, yra, 
iš tiesų, liūdnas paliudymas ta: 
vadovybei, kokią 
buvo užkorę kailių 
jai. ■

Komunistai visai
subankrotavę

“Tokia tai visa esmė tų 
dinamų, ‘taikos deiybų’. Da
bartiniai Ben Goldo maldavi
mai taikos dar kurtą parodo, 
kad komunistai yra visai 
mušti ir subankrotavę, ir 
patys tatai prisipažįsta.”

komunistai 
siuvėjų uni-

sumušti ir

va-

su- 
jie

Reikalauja nepriklausomi 
bes Filipinams

MANILA, Filipinai, liepos 
20. — Amerikos prekybos rū
mai Filipinuose priėmė rezoliu
ciją prašyti kongresą, kad jis 
gautų 
teikti 
mybę. 
tarta
vandenyno valstybių konferen
cijai, kuri dabar laikoma Hono- 
lulu. i

iš valstijų mandatą su- 
Filipinams nepriklauso- 
Rezoliucijos kopija nu- 

pasiųsti taipjau Barniojo

20.

Sacco ir Vanzetti tęsia 
bado streiką

------- --- ♦ 
BOSTON, Mass., liepos

— Pasmerktieji nužudyt Sacco 
ir Vanzetti, kurie yra uždaryti 
Charlesto'Mno valstijos kalėji
me, bado streiko nepaliauja, 
šiandie jau ki tvirta diena kaip 
jie badauja.

BUGTIARESTAIS, Bumai Lia, 
liepos 20. — Rumanijos kara
lius Ferdinandas mirė šiandie 
kaip 2:15 ryto. Sirgo vėžio li
ga-

Ferdinandas buvo gimęs 
1865 metais ir karaliavo Rumu
nijai nuo 1914 metų, nors vai
nikuotas buvo tik 1922 metais.

Kadangi Ferdinando sūnūs 
Karolis, kuris turėjo paveldėti 
tėvo sostą, buvo praeitų 1926 
metų sausio mėnesį priverstas 
sosto atsižadėti [dėl palaiduna- 
vimo], tai įpėdiniu lieka Karo
lio sūnūs Mykolas, kuris yra 
dar mažas vaikas. Labai gali 
būt, kad, tėvui mirus-, Karolis 
dabar vėl pareikš pretenzijos 
sostui, šiuo tarpu Karolis gy
vena Paryžiuje.
Mobilizuoja kariuomenę Karo

liui neįsileisti
VIENNA, Austrija, liepos 20. 

— Iš Bucharešto praneša, ryšy 
su karaliaus Ferdinando mir
tim, kad Rumanijos vyriausy
bė koncentruojanti kariuomenę 
barakuose ir imantis visų kitų 
priemonių neįsileisti buvusio 
sosto įpėdinio Karolio, jei jis 
bandytų grįžti į Rumaniją.
Įspėja buvusį karaliuną nuo 

grįžimo į Bu c ha ręstą
BELGRADAS, Jugoslavija, 

liepos 20. — Gautas iš Bucha- 
resto pranešimas sako, kad 
Rumanijos valdžia telegrafavus 
į Paryžių buvusiam karaliunui 
Karoliui žinią apie jo tėvo mir
tį, kartu betgi pranešdama 
jam, kad Rumanijos valdžia 
tvirtai nusitarus respektuoti 
1926 metų sausio 19 dienos ta
rimą, kuriuo buvęs priimtas jo 
atsižadėjimas sosto.

pa- 
plr- 
&a- 
Ka-

Maskva kursto Austrų dar 
bildukus maišiau

Kominterno žmonės paprastu 
budu šmeižia socialdemokra
tų vadus

PARYŽIUS, liepos 20. —Ko- 
munisjų laikraščiai visoj Eu
ropoj paskelbia ilgą maskviš
kio kominterno [komunistų in
ternacionale] vykdomojo komi
teto išleistą atsišaukimą, ku
riuo Austrijos darbininkai kur
stomi įsteigti sovietų valdžią, 
o kitų kraštų darbininkai ragi
nami remti Austrų revoliuciją. 
* Atsišaukime sakoma, kad Au
strijos buržuazija bandanti pa
naikinti aštuonių valandų dar
bo dieną ir sunaikinti darbinin
kų judėjimą. Socialdemokratų 
vadai — tie esą 
sės neturinčios 
klausyti. Seipelio 
ti būt nuversta.

išdavikai, ne
daugiau jų 

valdžia turm-

Chicagoj aeroplanai lei
sis ant pašto trobe

sio stogo

20. 
pla- 

Chicagos

WASHINGTONAS, liepos 
— Vyriausybė daro drąsių 
nų, busimo naujo 
pašto trobesio stogą padai”
vieta, kur oro pašto areropla- 
nai galės nusileisti, paimti 
siuntinius ir vėl skristi. Naujo
jo pašto trobesys bus milžiniš
kas, ir jo stogas, kur projek
tuojama įtaisyti aeroplanų sto
tis, užimsiant! 6 akrų plotą. 
Trobesys betgi bus pastatytas 
ne anksčiau, kaip per šešerius 
metus.

[Pacific and Atlantic Photo]*

Lietuvis kumštininkas Jack 
Sharkey-Juozas Žukauskas, ku
ris šiandie New Yorke kumš- 
čiuosis su buvusiu pasauliniu 
čempionu Jack Dempsey. Visa 
kumštynių eiga bus perduota 
radio visuose miestuose.

J. V. laivyno kareivis 
sumanė pašaudyti 

Haiti piliečius
20.\VASHINGTONAS, liepos

Amerikos charge d’affaires 
Port-au-Prince, Haiti, praneša 
valstybės departamentui, kad 
laivyno kareivis J. Branski, 
kurs buvo pastatytas sargybai 
ties legacija^ palikęs savo postą 
ir, vaikščiodamas po miestą, 
“be jokios, matomai, provoka
cijos” ėmęs šaudyti žmones. 
Vienas asmuo buvęs nušautas, 
kiti du pašauti. Paskui, sugrį
žęs į legaciją, Branski 
balkono šaudęs toliau į 
puses, ir mažne nušovęs 
darmerijos valdininko, 
buvęs prisiartinęs jį
Pagaliau Branski buvęs suim
tas ir netrukus busiąs teisia
mas.

Kauno
Žemės 

ti reikia 
ti arba paštu atsiųsti Ministe-
rių Kabinetui prašymą. Mil 
nisterių Kabinetas per 3—4 
dienas suteikia savo sprendi
mą, kuris galima pasiimti Mi
nisterių Kabineto kanceliarijoj 
arba persiunčiamas į prašyme 
nurodytą vietą paštu.

Nusipirkti žemės nereikia 
būtinai pačiam atvažiuoti Lie
tuvon. žemės nusipirkti gali
ma begyvenant Amerikoje per 
savo gimines ar patikimus as
menis. Tam reikalui reikia at
siųsti giminei arba patikimam 
asmeniui Lietuvos konsulo 
liudytas įgaliojimas žemei 
kti, kuris, turėdamas tokį 
liojimą, paduos Ministerių
binetui prašymą, gaut įgalioto
jo vardu leidimą ir nupirks Že
mės.

Prašymas yra labai trumpas 
ir paprastas, ir kiekvienas mo
kantis rašyti gali pats 
šyli.

štai jo pavyzdys:
Ministerių Kabinetui.

Jono Duobos, gimusio Ož
kabalių kaime, Sintautų 
valsčiaus. Šakių apskri
ties Amerikoje gyvenu:

čia nurodyti Amerikoje ad
resas

Prašymas.
Prašau suteikti man leidimą 

žemei pirkti iš Raudonės pali
varko, Vilkaviškio apskr. Ža
liosios valsčiaus.

Data Parašas.
Ministerių Kabinetas, norė

damas palengvinti įsigi j ilsiems 
nekilnojamąjį turtą Lietuvoje 
gyventi, šių metų pradžioje 
nutarė leisti išduoti jiems 
nuolatinius leidimus Lietuvoje 
gyventi ir atleisti nuo svetim
šalių mokesnių.

para-

MOTINOS MEILĖ ŽVIT
RIUOSE

nuo 
visas 
žąn- 

kuris
suimti.

Japonija ir Vokietija 
pasirašė sutartį

TOKIO, Japonija, liepos 
— Japonijos ir Vokietijos 
stovai šiandie pasirašė preky
bos sutartį tarp tų dviejų krar 
štų. Sutartis panaši į tą, kuri 
buvo tarp jų padaryta prieš 
karą.

KALINYS PASIKORĖ

Katė suvaikščiojo 120 mylių, 
nešiodama savo vaikus

20. 
at-

DAVENPOBT, Iowa, liepos 
20. — Motinos meilę ir sugebė
jimą ke!’aut: ilgas keliones pa
rodė vien;* katė, kuri pr tris 
dienas suvaikščiojo 126 mylių, 
pusę to kelio 
kačiuką. <

Prieš kiek 
apsigyvenusi 
krautuvėj,
praslinkus ji susilaukė 
kačiukų šeimos. Krautuvės dar
bininkai katę ir jos padermę 
atidavė vienam" fermeriui, gy
venusiam dešimt mylių nuo 
miesto.

nešdama dantyse

laiko 
vienoj 

Kelioms

kate buvo 
geležies 
dienoms 

šešių

DOYLESTOWN, Pa., liepos 
20. — Vietos kalėjime šiandie 
rado pasikorusį 'kalinį Ernes
tą Riekerą. Jis buvo kaltinamas 
dėl užmušimo savo žmonos ir 
šerifo Ab. Kul, ir iki teismo 
uždarytas kalėjime.

Ant rytojaus katė sugrįžo 
atgal. Dantyse ji’ parsinešė ka- 
čiukštį. Pavakarį ji sugrįžo 
su antru kačiuku dantyse. Per 
tris dienas ji parsinešė atgal 
visus šešis savo vaikus, tuo 
budu sukeliavus šešias kelio
nes, po dešimtį mylių į ten ir 
atgal, arba iš viso 120 mylių.

Krautuvės savininkui tas 
taip patiko, kad jis leido katei 
su jos šeima ant visados apsi
gyventi krautuvė© j.

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

Reikia laukti lietaus;
mą šilčiau; stiprokas 
sis vėjas.

Vakar temperatūros 
taip 63° ir 72° F.

Šiandie saulė teka 5:32, lei
džiasi 8:20.

Areštavo mokesnių su
ėmimo kasininkų

mažu- 
mainą-

buvo

PITTSBURCU, Pa., liepos 
20. — Iždo departamento vy
riausybė areštavo vietos mo
kesnių suėmimo biuro kasinin
ką Cliffordą A. Shannoną, 
kaltinamą • dėl pasiglemžimo 
$10,500 valstybės pinigų.

Šiandie vakare milžiniškame 
Yankee Stadiume, New Yorke, 
įvyks didedės bokso galiūnų 
imtynės.

Amerikiečiai iš viso yra 
sporto mėgėjai, ypač tokio 
sporto kaip beizbolo, futbolo ir 
bokso, ir šiomis bokso imtynė
mis susidomėjimas yra dide- 
liausias visoj Amerikoj. Imsis, 
mat, garsusis Jack Dempsey, 
buvęs pasaulinis bokso čempio
nas, kurs siekiasi tą čempiona
tą vėl atgauti, su nauja bokso 
pasauly pasirodžiusia, sparčiai 
zenitan kilančia žvaigžde — su 
Jack Sharkey.

Lietuviai irgi tomis imtynė
mis susidomėję, bent jau dėl 
to, kad ta naujoji bokso žvai
gždė, stojusi prieš smarkinin- 
ką Dempsey, tasai Jack Shar
key, yra lietuvis Juozas Žukau
skas.

šios Sharkey-Dempsey imty
nės eina dėl teisės, katram jų 
dviejų stoti kovon su dabarti
niu pasauliniu bokso čempionu, 
Gene Tunney, ir bandyti pa
veržti iš jo čempionatą. O Ge
ne Tunney ir yra tas, kuriam 
Dempsey čempionatą prakišo.

Spaudos pranešimais, imty
nėms bilietų buvę atspausdinta 
80,000 ir beveik visi jau esą išj
anksto parduoti. Kainos bilie- j Imtynių promoteris yra Tex 
tams, pagal vietas, eina nuo Bichard.

$3.30 iki $27.50, taip kad paja
mos bendrai sieks $1,250,000, 
kūnų Dempsey gauna 27 
nuoš., o Sharkey — 22>/2 nuoš. 
Keturios suolų eilės rezervuo
tos spaudos atstovams, repor
teriams, telegrafininkams, ku
riems jau išdalinta 500 bilietų.

Imtynės prasidės kaip 10:00 
vakaro (Chicagos laikrodžiu tai 
bus 11:00 vak.).

Imtynių eiga bus skelbiama 
per radio ir visi Amerikoj, kas 
turi radio priimtuvus, galės 
klausytis ir sekti kovą iki ga
lutinų jos rezultatų.

Sharkey yra 25 metų am
žiaus; sveria 192 svarus; 6 pė
dų aukščio; rankų sieksnis, 72 
col.; krūtinė, normaliai, 40Į4, 
col.; išpusta, 44^ col.; juos
muo 331/2 col.; sprandas, 16 
colių.

Dempsey — 32 metų am
žiaus. sveria 196 svarus; 6 pū
dų ir 1^ colio aukščio; rankų 
sieksnis, 76 col.; krūtinė, nor
maliai, 42 col., išpusta, 45 
col.; juosmuo, 32 col.; spran
das, 161/2 colių.

Imtynėse, dėl 
skyrimo, Sharkey 
ro antšlaunių
Dempsey — raudonas.

geresnio at- 
dėvės purpu- 
kelnaites, o

Viennoj areštuota jau 300 
riaušiy dalyvių

VIENNA, Austrija, liepos 20. 
— Areštai pastarųjų riaušių 
kurstytojų, jų vadų ir dalyvių 
eina toliau. Iki šiol areštuota 
apie trys šimtai asmenų, kurių 
septyniasdešimt penki tapo jau 
pristatyti preliminarinei teismų 
kvotai.

šiandie pranešta, kad parla
mentas susirinks ateinantį 
madienį.

3 užmušti traukiniui 
kulus automobili

pir-

SU-

VERGAS, Minn., liepos 20. 
— Soo Line traukinys netoli 
nuo čia užgavo skerskely auto
mobilį ir užmušė tris asmenis. 
Du kiti automobiliu važiavusių 
buvo pavojingai sužeisti ir vei
kiausiai taipjau mirs. Užmušti 
yra B. McKenzie, jo sūnūs ir 
H. Shemak. McKenzie žmona 
ir antras sūnus sužeisti.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

Lietuvis kaltinamas dėl 
užpuolimo studentės

CARL1SLE, Pa., liepos 20. 
— Policija suėmė tris jaunus 
vyrus, kaltinamus dėl užpuoli
mo George Ewingo, Carlisle 
Bcserve Officers Training 
Camp studento, ir Miss Mildred 
Lajrd, Dickinson kolegijos 
studentės. Suimtieji yra Jo
seph §mith, 28 metų, Math- 
ew Adams, 19, ir Joseph Ma
žeika, 19, iš \Vilkes Barre, Pa., 
visi trys mediciniškos lauko 
tarnybos štabo nariai.

Pasak policijos, areštuotieji 
prisipažinę, kad kai Evving 
ir Miss Laird, kurie buvo išėję 
pasivažinėti luoteliu po upę, 
grįžę vakare namo, jie krū
muose patykoję ir puolę juos, 
vieni susikibę su Ewingu, tre
čiasis pasigavęs merginą.

Perkūnas užmušė farmerį
KEAiRNEY, Neb., liepos 20. 

- Trenkęs perkūnas užmušė 
arusį lauke vietos farmerį John 
Shafferį. Keturi arkliai, ku
riais jis arė, buvo taipjau už
mušti.

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

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

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, DL



L.S.S. ŽINIOS
Oficialims Lietuviu Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

kurios daugumai tenka viskas, 
o mažuma gali nepelnyti nieko. 
Bet šiame momente nebuvo jo
kios vilties įvesti tikrą propor- 
cionulę sistemą, todėl socialis
tai nutarė iš dviejų blogumų 
pasirinkti mažesnįjį.
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L.K.S. PHdomaste Komitetas:

4. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. šmotelis. 10604 Edbrooke Avė., 
A, Viiis. 2241 N. Westera Avė.
J. Vili*, 2135 N. Spaulding Avė.
M. JurgeiionienO, 1789 S. Halsted St.
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
A. Grebelis, 10225 Perry Avė.

— visi Chicago, III.
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LBJS. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — Franas Skamarakas,
6829 Calumet Avė., Chicago, III.

Sekretorius — Anton Jusas, 3959 Ar
cher Avė,, Chicago, III.

Fin. Sekretorius — G. Mankus, Chir 
cago, III.

Kasierius — A. Lekavičia, 2404 W, 
Division St., Chicago, 111.

Knygius — A. Vilis, 2241 N. West- 
ern Avė., Chicago, III.

Nariai — A. Kudrotas, A. Norbutas.

LIETUVOJE

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.) 
Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 515 Carrollton Avė., Baltimore, Md.

DIDELIS SOCIALDEMOKRA 
TŲ LAIMĖJIMAS MECK- 

LENBURGE

PASKAITA APIE PENSIJAS 
SENATVĖJE

Liepos 3 d. įvyko vienoje 
mažesniųjų Vokietijos valsty
bėlių Meckienburg-Strelitz rin
kimai į seimą. Dalyvavimas 
balsavimuose buvo nelaimi di
delis, mažesnis, negu per i>a- 
skutinius rinkimus į reichsta
gą (visos Vokietijos parlamen
tą). Bet aiškiai pasirodė pilie
čių nusistatymas, nes viena tik 
socialdemokratų partija žymiai 
padidino savo l>alsų skaičių.

šis faktas yra tuo labiau 
įdomus, kad septynios Imržua- 
zinės partijos buvo padariusios 
bloką prieš socialistus.

Tuo pačiu laiku, kai social
demokratų balsai padidėjo, dvi 
kraštutinės partijos — fašis- 
tuojantys tautininkai ir komu
nistai — skaudžiai prakišo. 
Tautininkai ntfteko daugiaus, 
kaip pusės savo balsų ir dvie
jų atstovų, o komunistai pra
kišo daugiaus kaip 60 nuošim
čių balsų ir 4 atstovus (iš 7).

Sulig partijomis balsai ir 
mandatai pasidalino šitaip: so
cialdemokratai 15.297 b. (vie
toje 11,707) ir 12 atstovų (vie
toje 8); komunistai 4,153 b> 
(vietoje 10,633) ir 3 atstovus 
(vietoje 7); demokratai ir 
amatininkai 7,662 b. (vietoje 
7,640) ir 6 atst. (vietoje 5); 
smulkieji žemvaldžiai 1,748 b. 
(vietoje 2,046) ir 1 atst.; Vo
kietijos nacionalistai 10,354 b. 
(vietoje 12,463) ir 10 ats. (vie- 
toje9); liaudies partija 2,025 
b. (vietoje 2,961) ir 1 ats. (vie
toje 2); fašistiniai tautininkai 

*2,286 b. (vietoje 4,651) ir 1 
ats. (vietoje 3). Po šiek tiek 
balsų surinko dar dvejetas 
smulkių grupių.

Iš šių rinkimų matyt, kad 
socializmas Vokietijoje stiprė
ja.

Young Peoples Socialist
League (Socialistų Jaunuome-

žinią, kad liepos m. 29 d. kal
bės Douglas* Park Labor Ly- 
ceum svetainėje apie senatvės 
pensijas Abraham Epštein iš 
ITarrisburg, Pa.

Mr. Epštein per keletą me
ti;] aktingai veikė darbininkų 
judėjime. Jisai yra nuodugniai 
sUsi|Nižinęs su senatvės pensi
jų įstatymais taip šios šalies, 
kaip ir užsienių, ir iki pasku
tinio laiko buvo senatvės pen
sijų tyrinėjimo komisijos di
rektorius Pennsylvanijos val-

FRANCUOS SOCIALISTAI IR 
RINKIMŲ ĮSTATYMAS

. MASKVOS AUKSAS

tai,Tiek daug kalbama apie 
kad Rusijos bolševikai finan
suoja komunistų organizacijas 
svetimose šalyse, bet ne. taip 
dažnai pasirodo faktai, įrodan
tys šito priekaišto teisingumą. 
Suprantama, kodėl. Bolševikai 
savo sąskaitas su
tais užsieniuose juk neveda at
virai, o prie jų dokumentų kas

sčivo agen-

Bet štai yra ir faktas.
Belgijoje bolševikams pavyko 

įtraukti į savo “bendro fronto” 
judėjimą dalį profesinių sąjun
gų. šitame “bendrame fronte’’ 
tečiaus pastaruoju laiku įvyko 
skilimas ir dviejų to judėjimo 
vadų laiškas, adresuotas Rusi
jos profesinių sąjungų biurui, 
pasirodė spaudoje.

Laiške pranešama, kad “ben
dro fronto” šalininkai Belgijo
je yra gavę iš rusų viso 327,- 
193 frankų ir prašoma prisiųs
ti likusią ; žadėtosios 800,000 
frankų sumos dalį.

Po tuo laišku pasirašo Dr. 
Marteaux ir Frans Libaer. Jį 
išspausdino Belgijos profesinių 
sąjungų organas “Le mouve- 
jųant syndicale Belge” (Belgi
jos profesinis judėjimas).

Daugiau kaip trys ketvirta
daliai miliono frankų — tai jau 
pusėtina krūva “sendvičių”!

Prieš išsiskirstysiant vasaros 
atostogoms, Franci jos parla
mentas priėmė rinkimų įstaty
mo reformą, sugrąžinančią se
nąją “mažoritarinę” rinkimų 
tvarką. Už tą reformą balsavo 
ir socialistai.

Pirmiaus Francijoje veikė ne
va proporcionalė rinkimų siste
ma, bet ji buvo tokia netikusi, 
kad ačiū jai balsuotojų nusi
statymas buvo labiausi iškrei
piamas, negu prie senosios rin
kimų tvarkos, kuri buvo galio
je iki 1919 m. Pagal senąją 
tvarką kraštas buvo padalin
tas j tiek rinkimų apygardų, 
kiek yra visų atstovų. Jeigu 
pirmam balsavime nė vienas 
kandidatas negaudavo daugiau 
kaip pusės balsų, tai turėdavo 
įvykti perbalsavimai tarpe 
dviejų! stipriausiųjų kandidatų.

ši tvarka, žinoma, nebuvo 
ideale, nes prie jos būdavo nu
stelbiamos silpnesniosios par
tijos. Teciaus 1919 m. tapo įves
ta, po priedanga “proporcingos 
sistemos”, dar blogesnė rinki
mų tvarka. Jai pasidėkojant, 
tais metai.4 laimėjo rinkimus 
atžagareiviai, sudariusieji “na- 
čionai} bloką”, ir per penke
rius metus tie atžagareiviai 
valdė Franci ją, terorizuodami 
visą Europą. Tik 1921 m., kai 
kairiosios partijos irgi susidė
jo j bloką, nacionalistų vieš
patavimas buvo sulaužytas.

Ateinančiais metais bus nau
ji rinkimai į Fra nei jos parla
mentą. Kad atžagareiviai netu
rėtų progos vėl pravesti dau- 
ąumą, kaip 1O1O m., kairiosios I 
partijos pasiryžo b} “propor
cingos sistemos” karikatūrą 
panaikinti ir atsteigti senąją

Rinkimų įstatymo pakeitimui 
atkakliai priešinosi nacionalis
tai ir — komunistai. Pastarieji, 
matyt, žiurėjo ne kokio nors 
principo, bet vadovavosi tiktai 
tuo, kad už pakeitimų stojo so
cialistų partija. .Jeigu socialis
tai stoja už, tai reikia priešin
tis! šita demagogiška komunis
tų taktika pastūmėjo juos eiti 
talkon aršiausiems atžagarei
viams. Bet ir komunistų pade
dami Francijos. nacionalistai 
negalėjo nieko padaryti. Rinki
mų įstatymo projektas praėjo 
ištisai taip, kaip buvo įteiktas 
parlamentui.

Socialistai, žinoma, butų rei
kalavę teisingos proporcionalės 
rinkimų sistemos, ažuot rėmę 
senąją rinkimų tvarką,

Socialistų susirinkimai
Lietuvos socialdemokratų par

tijos kuopos po truputį kruta, 
nors smetoniniai diktatoriai jų1 
veikimą baisiai varžo. Birželio 
16 d. įvyko Kazlų Rudos kuo
pos susirinkimas, birželio 22 d. 
— Kauno miesto kuopos, o bir
želio 26 d. įvyko Kauno mies- 
td s.-d. organizacijų konferen
cija.

Kauno kuopos susirinkime 
atvykusieji policijos atstovai 
uždraudė kalinėti apie valdžią 
ir politiką, taip pat uždraudė 
vesti diskusijas, kadangi dis
kusijos nepažymėta leidime!

Smetonlaižis Sirvydas dabar 
galės vėl rašyti, kad socialde
mokratai Kaune “sėdi ramiai’’.

POLITINIAI KALINIAI IR
DARBININKŲ VISUOMENĖ

Po šitokiu antgalviu drg. J. 
Kairioms rašo “Socialdemokra
te”:

Dar niekuomet politiniai ka
liniai nebuvo tiek reikalingi pa
šalpos, kaip šiandien. Daugelis 
politinių kalinių į sėdi kalėji
muose, dar daugiau ištremta į 
koncentracijos lagerius Var
niuose. Kalėjimo ar lagerių 
maisto neužtenka. Kaliniams 
ivikalinga maisto pašalpa; ap
sirėdyti^ knygoms ir kitiems 
būtiniems daiktams įsigyti rei
kalingi pinigai. Palikusios na
muose kalinių šeimynos taip

Vis tai reikalinga nemažai 
pinigų. Kur jų gauti? Darbi
ninkų organizacijų^. neturi ir
dabartinėse sąlygose negali tu
rėti tiek pinigų, kad galėtų 
žymesnę dalį reikalingų lėšų 
duoti. Iš užsienių tikėtis gauti 
tai}) pat nėra pagrindo. Viena, 
kad užsieniai nėra tokie duos- 
nųs; o antra, ne visuomet lai
ku galima sulaukti. Tiesa, ame
rikiečiai draugai visuomet bu
vo šiuo atžvilgiu jautrus. Ta
čiau negalima iš jų reikalauti 
daugiau, kiek jie išgali. Lieka 
vienas būdas padėti vargstan
tiems darbininkų klasės kovo
tojams. Tai — plačiųjų dar
bininkų visuomenės masių pa
siaukojimas. Kiekvieno darbi
ninko ir proletaro inteligento 
pareiga yrai — kiek tik išgali 
aukoti politiniams kaliniams.

i Partinės, profesinės, jaunimo 
ir kitos darbininkų organizaci
jos turi suorganizuoti būrelius 
politiniams kaliniams remti. 
Visos gyvos darbininkų visuo
menė:", pajėgos ' turėtų būti 
įtrauktos į tą darbą. Surasti 

Huolatinius rėmėjus, kurie kas 
mėnuo mokėtų, kiek išgalės, 
tani tikrą mokesnį politinių 
kalinių naudai. Darbininkų 
organizacijos privalėtų skirti 
tam tikrą nuošimtį iš savo pa- 
iamų. liet 10^ turėtų eiti po
litinių kalinių naudai iš darbi
ninkų organizacijų rengiamų 
pasilinksminimų — vakarų, ge
gužinių ir k. Dar kiekviena 
darbininkų organizacija turė
tų suruošti vakarą ar geguži
nę, kurio visas grynas pelnas 
butų skiriamas kalinių naudai. 
Pagaliau, ruošti rinkliavas, par
davinėjant gėles ar kitu budu 
rengiamuose pasilinksminimuo
se.

Rodos, toks yra vienintelis 
būdas surinkti žymesnes sumas 
kalinių ir jų išvargusių šeimy
nų naudai. Reikalinga gera or
ganizacija ir pasiryžimas. Ini
ciatyvą turėtų pasiimti politi
niams kaliniams šelpti draugi
ja. Jos pareiga — įtraukti į 
darbą visas gyvas pajėgas — 
kaip darbininkų organizacijas,

prie J taip ir pavienius asmenis.

lodeminis
. amžius

stato
Camels pirma

Šis amžins Išbandė Camels ir pas* 
tatė juos pirmon vieton. Ir tai nėra 
pusiau lupų nuosprendis. Rūkymo 
istorijoj dar jokiam cigaretui nebu
vo duota toki vadovybė kaip Camel 
šiandie turk

Kad patirti kodėl Camels numy- 
lėti, tik pabandykite juos. Rasite 
tobulą kvepėjimą ir gardumą pa- 
rinkliausių tabakų, stebėtinai su
maišytų. Patirsite malonų mink
štumą kuris gamina nesibaigianti 
pasidžiaugimą cigaretu!

Už pasirinkimų moderninio am«

“Imkite Camel!”

1927, R. J. ReynoMe Tofcacctf 
Wia»k>a-S«l«m, JN. C,

K. Bielinis

Iš darbininkų judėjimo 
istorijos

rius kurių nors išvadų, butų 
buvęs suterštas mokyklos var
das ir butų buvusi proga mo
kinių sukiršinimui, ko pedago
gai jau buvo bepradedą bijoti.

bą ir latinistus. Tuo budu il
sis priepuolis praėjo neblogiau
siai, 
giau

Inspektorius nieko dau- 
nesakęs atsisuko ir išėjo.

(Atsiminimai)

(Tęsinys) Pavyzdžiui,
Gorkio “Na

šituos eilėraščius pertraukos 
metu neiškenčiau neparodes tu
rėjusiems su ta musų kuopele 
ryšių ir pažinčių mokiniams ki
tos klasės draugams Bliumui ir 
dar kaž kam. Kai tik parodžiau 
eilėraštį, mano draugai taip su
sidomėjo, kad panorėjo jį pa
siskaityti. Matomai, ginčijomės 
gan smarkiai ir nepastebėjome, 
kaip • mokytojas-prižiurėtojas 
Kivne sučiupo mus visus vie
toje, iš mano rankų] ištraukė 
eilėraštį ir nusinešė į mokytojų 
kambarį. Netrukus gavau sto
ti prieš šviesias inspektoriaus 
Dannenbergo akis (geras buvo 
žmogus), kurs nieko kito ne- 
sugalvojo, kaip mane skaudžiai 
ir tėviškai išbarti. Jei tuom 
butų pasibaigę, bučiai buvęs 
dėkingas savo slapyvardžio 
patronui, bet reikalas, mato
mai, pateko į kietesnes rankas 
ir manęs kamantinėjimu užsi
ėmė mokytojas-globėjas Joku- 
bauskas (lenkas). Tiek tardė, 
tiek valkiojo, kad tik ką galo 
negavau. Atmenu, kad aš nė 
vieno žodžio nepakeičiau savo 
parodymuose,, kur radęs tą ne
lemtą lapelį. Galop Jokubaus- 
kas perėjo į kitą temą, klau
sinėdamas x apie mano tėvus, jų 
ukj, inventoriaus kiekį, 
kiek laiko karvių, avių, kiau
lių, kiek žemės ir panašius 
klausimus. Supratau, kam jiems 
tos žinios, mat, socialė padėtis 
daug jiems reiškė. Tur būt 
Bliumas ir kitas mano drau
gas, kurių tėvai buvo labai įta
kingi, išsisuko tik dėl tos savo 
tėvų įtakos. Dalyką tur būt nu
marino dar ir todėl, kad Jokū
bą uskas vis dėlto nenorėjo ma
nęs žudyti, antrą vertus, pada-

rusų libera-

parode, kad 
Dannenber-

Musų mokyklos mokytojai

Mokytojų tarpe buvo ir la
bai gerų žmonių, 
statant teatre
Dnie” mūsiškiai kuopelės na
riai visi jsigijo bilietus ir nu
ėjo į vaidinimą. Vaidinime pa
sitikome mokytoją Bibikovą, 
kurs nieko nesakė ir nudavė 
mud nepastebėjęs. Laike to 
vaidinimo buvo išmėtytos pro
klamacijos, pirmą kartą rygie- 
čiai matė tokį skandalą. Polici
ja suėmė kelis iš galiorkos. Mu
sui kailis drebėte drebėjo visą 
kitą dieną, bet Bibikovas, atė
jęs j savo pamoką, nič nieko 
mums nepasakė. Supratome, 
kad jis labai geras žmogus ir 
nežinojome, kad ir jis pats nuo
dėmingas, nes r^caitė “Osvobož- 
denije” (nelegalus 
lų žurnalas).

Kitas atsitikimas 
musų inspektorius
gas, — aršus lotinistas, didelis 
seny knygų ir retenybių mė
gėjas, visuomet jį) būdavo su
tiksi su knygų glebiu rankose, 
— kartą netikėtai (mat, buvo 
po tos eilėraščių istorijos) at
silankė jį musų butą ir stačiai 
igriuvo j mano kambarį. Buvo 
kaž kokia caro šventė ir aš, 
laiko turėdamas, išsitiesęs ant 
suolo, kaip ant pievos, gulėda
mas skaičiau draudžiamą Tuno 
knygą “Iš revoliucinių judėji
mų istorijos”. Inspektorius tuo
jau įbedė akis į tą knygą, pa
vartė ją, pagalvojo, ir pasakė: 
“Gerai, kad skaitai0, šiandieną 
nesuprantu, kam ir kokia pras
me jis tą pasakė ir ar suprato 
pats, ką jis pasakė,
daiktas jis tuo metu galvojo

Galimas

nors ki
tai buvotą senovės garsenybę, 

panašu į jį musų gerąjį inspek
torių, kurs nieko kito pasauly
je negerbė, kaip tik lotinų kal-

Rusų japonų karas

1904 m. pradžioje prasidėjo 
rusų japonų karas, šis karas 
buvo nesuprantamas tų laikų 
visuomenei. Vietos spauda, ne
išskiriant latvių dešiniųjų, ban
dė sukelti visuomenes patrioti
nius jausmus, bet tas jai ne
vyko. Visuomenė su lindėsiu 
kalbėjo apie pirmuosius kariuo
menės ešelonus, kurie išėjo į 
tolimuosius rytus “kepurėmis 
japonų apsvaidyti”. Pirmiej 
mūšiai ant upės Jalu, laivynų 
susirėmimai ties Port-Arturu, 
kurie pasibaigė rusų nenaudai 
pačioje karo pradžioje, dar dau
giau įtikino visuomenę, kad šis 
karas turi vien tik avantiūris
tinio pobūdžio ir kad jis nieko 
gero Rusijai ir jos valdžiai ne
lems.

(Bus daugiaus)

Moterys

Giria

Toniką
Mrs. Emily Prihodu—Chetek. Wis., 
rašo: “Aš vartoju Severa’s liegu- 
lator jau tūlą laiką, ir man ji.’ la
bai daug gelbėjo. Severa’s gyduo
les prisieina girti visuomet.“
W. F. Severu Co., Cedur IlnpidH. Inwa

£>tVFR4§
aeGUIATo?

Skaityk šitą — 
Dabar!

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

White Star Line 
Red Star Line

INTERNATIONAL MEKCAN- 
TILE MARINE CO.

Musų geras atstovas viską iš
aiškins jums. Arba atsišaukite 
i musų Pasažierių Department^.

127 So. State St.
Chicago, 111.

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

CollegeJ. F. KASNICKA
190 N. State St, 

kamp. Lake St. 10 fl.

W. J. STANKŪNAS
EOTGGRAFAS
Virtuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali 

fikumas.
3315 South 
Halsted St.

Tel. Yards 154G
lies

Beverly 2-'U9

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
M f ■ M<r- wwįt ,

Kedzio 890:

3514-16 Roosevelt Rd 
arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.
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NAUJIENOS, Chicago, BĮ

KORESPONDENCIJOS
■i.......

Grand Rapids, Mieli.

3

Kas veikiama SLA 60 kp. 
jauni Lilio skyriuje

Jau ne vžpną kartų buvo 
“Naujienose” rašyta apie .šios 
kuopos jaunimo veikimų ir 
kad praeituose savo parengi
muose turėjo nemažų pasek
mių. Bus tad ne pro šalį dar 
kartą paminėti apie dabartini 
ir ateities veikimų.

Nuo pat jaunimo susiorga- 
nizavimo buvo paduotas suma
nymas sutverti jaunųjų cho
rą. Tas) sumanymas buvo pri
imtas didžiuma balsų ir už
klausta kiek jaunųjų nori da
lyvauti chore. Ten pat ant vie
tos susirašęĮ 22 vaikinai ir 
merginos, norintys prisidėti 
prie choro. Valdyba matydama 
.šitokį pageidavimų negalėjo 
gaišuoti laiką ir tuoj pradėjo 
rūpintis, kad surasti choro ve
dėją. žinoma, choro vedėjų ne 
taip lengva surasti. Todėl rei
kia pasakyti ačiū ponui A. 
Kriviskui, kuris savo karu nu
važiavo į Detroit ir surado 
choro vedėjų V. Kajutį, kuris ir 
duoda dabar pamokas naujam 
jaunųjų chorui.
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Peoples Furniture Co.
DIDŽIAUSIOS LIETUVIŲ KRAUTUVES CHICAGOJE 

Užpildytos su augščiausios rūšies, Pianais, Radioms, Rakandais, Kau
rais, Pečiais ir visokioms namų reikmenims.

Taipgi išdirbinėja dailiausius seklyčioms setus 
nuosavoje dirbtuvėje.

Ir yra autorizuoti pardavinėti labiausiai 
išgirtus muzikalius instrumentus.

KIMBALL PIANUS ir R. C. A. RADIOLAS.
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Lengvius Išmokėjimo Budus Pritaikom Kiekvienam 
Pagal Išgalę

Dvi Krautuvės ir Setų Dirbtuve

Tik palikindami prekių rųšis ir gerai įsi- 
vaizdindaini j Jums teikiamą patarnavimą 
ir tvarkingą šios pirklybos vedimą, Jus da- 
žinosite, kad visuomet apsimoka pirkinėti 
namų įeikmenis labiausiai atsakančiose 
(Most Reliable) Krautuvėse. Todėl Jus 
visais žvilgsniais busite geriau patenkinti 
lankydami Peoples Furniture Co. Krautu
ves, nes jus čia rasite geriausias prekes ir 
patarnavimą už mažesnį atlydinimxj.
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h4177-83 Archer Avė., 1922-32 S. Halsted St.

Lafayette 3171 ('ana! 6982
M. KEŽAS, Vedėjas J. NAKROŠIS, Vedėjas

Žinoma, nelengva kaip pa
čiam choro vedėjui, taip ir 
dąinoriams yra pradžia, ka- 

I dangi perą ui, vieno senesnio 
dainininko, o visi tik dabar 
pradeda savo balsus lavinti. 
Tad pradžia sunki visiems. Bet 
V. Kajutis gana energingai dar
buojasi, kad kaip galint grei
čiau ^išmokinti. Ir reikia tikė
tis, kad jeigu V. Kajutis ne* 
nuatosį savo energijos, tai tas 
jaunųjų choras greitu laiku 
sudainuos gana'gerai. Nors iš- 
tiesų sunku pasakyti apie 
žmogaus ‘ateities darbuotę iš 
pamatymo tris ar keturis kar
tus, bet maž-daug galima spė
ti. Kas link pačių dainorių, tai 
jau galima tik iš šių kelių re
peticijų numanyti, kurie bus 
tinkami dainoriai. Ypatingai 
iš merginų tarpo, kurias teko 
girdėti per šias) trejas repeti
cijas, tai A. Marčiulaičiutė ir 
J. Vaitkevyčiutė geriausia dai
nuoja. Žinoma, ir kitos dainuo
ja neblogai, tikį1 kiek trūksta 
drąsos. Taipgi iš vaikinų yra 
nemažai parodžiusių savo ta
lentų būti dainoriais, ypatingai 
Feliksas Žukauskas ir Denis, 
kiiriuodi-J Fx-r>eitij pavasarį yra 
atvykę iš Hockford, III., apsi
gyveno šiame mieste ir dabar 
smarkiai darbuojasi jaunimo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tau Smetona važiuo 
ja pasikinkęs libera* 
liškus fašistus! Būti
nai kiek vienas įsigy
kite Juokų mėnesinį 
žurnalą “Bimbą” ir(£— - 
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

tarpe. Tai yra rimti vaikinai ir 
geistina, kad musų- lietuvių ko
lonija daugiau tokių vaikinų 
susilauktų.

Tarp gerų ir rimtų vaikinų 
ir merginų musų mieste atsi
randa) ir vėjagaudų. Pradžioj, 
kuomet jaunimo skyrius susi
organizavo, kelios merginos pa
sirodė savo iškalbą pareikšda- 

•mos noro darbuotis dėl jaunų
jų labo iiį nekurtos ‘tapo net 
išrinktos j valdybą, bet kuo
met pasirodė, kad reikia dirbti 
rimtų darbą, tai tos musų gra- 
žiakalbės nustojo veikusios ir 
ieškosi pramogų kitur. Reikia 
pažymėti, kad iš vaikinų nėra 
tiek vėjagaudų. Kurie vaikinai 
prisirašė, tie' ir aktingai daly
vauja kaip susirinkimuose, taip 
ir pąčiam chore. Ypatingai 
jaunimo skyrius gali gėrėtis 
savo pirmininku Paukščiu. Tai 
yra da jaunas vaikinas ir eina 
gydytoja mokslą, bet yra rim
tas visokiam veikime. Reikia 
tikėtis, kad jis atsieks savo 
tikslo ne tik organizacijose, bet 
ir savo profesijoj. Paukštis 
taipgi dainuoja prie choro.

Kad jaunimo skyrius dabar
tiniu laiku turi didelių išlaidų, 
tai da1 kartą sumanė parengti 
pikniką. Piknikas įvyks 24 d. 
liepos, Klemašausko farmoj, 
tik aštuonios mylios nuo mies
to. Važiuoti reikia Napp Road. 
šitas) piknikas bus labai malo
nus savo programų. Prie to da 
bus puiki iš Muskegon Piterso- 

no orkestras, prie kurio galėsi
te visi smagiai • pasišokti ant 
naujos platformos.

Gulbiniškis.

Kenosha, Wis.
SLA 338 jaunuolių kuopa 

ištaria širdingų ačiū sekantiems 
už dovanas:

Bacevičius — 100 tikėtų, G. 
Szymanauski — $5, M r. & Mrs. 
Tautvidas $2, Bnodek $2, W. 
Bitautas $1, R. Šliogerienė $1, 
Juozas Kasputis $1, Jonas Kas
paras $1. Chas, Bružas du ar
būzu, B. Macnorius pienie 
ham, šimanauskas dėžę cigarų, 
.tohn Martin dėžę kendžių, Mrs. 
Cleam įvairių dalykų, White 
Star Bakery 6 duonas, Rastic 
ir Banis 17 svarų ham, George 
Žilius vienų porą ausinių, S\val- 
kin vienų kvartukų,/ Baubonis 
2 dėžes šokolado. —Valdyba.

Racine, Wis.
Liepos 10 d. įvyko A. L. T. 

Sandaros 35 kuopos draugiškus 
šeimyninis išvažiavimas Finks 
girioje. Svečių suvažiavo gra
žus būrelis ir visi linksmai pra
leido laika dainuodami lietu
viškas daineles, šoko savotiš
kai ir viens antrą vaišinosi. 
Daug visokių juokų turėta. Vi
siems svečiams, kurie dalyva
vo, ištariame ačiū!

Liūdnas reginys

Prieš) išvažiuosiant į sanda- 
riečių išvažiavimą ryte, tuo 
laiku, kada šventoj bažnytėlėj 
skamba šventos giesmės ir 
kilnojami dievai į viršų, su 
veikalu įeinu įj vienų lietuviš
kų namelį ir randu sėdintį už 
stalo vyrą su sapnais bešne
kant ; matyt svečiuose pavar
gęs užsuko pasilsėti. Jisai esąs 
kokios ten parapijos viršinin
ku (tur būt tuo, kuris ant jau
čio skuros nuodėmes parapijo- 
nų rašo, o jo paties, kaipo lat
ro dar gi sekmadienio ryte, 
pats kipšas užrašys). Papratęs 
kalbėti apie dieviškumų, bet 
savyje purvus laiko, iš jo elgi
mosi nematyt pas jį nė krisle
lio žmogaus kilnumo. Ką be
kalbėti apie eilinius parapijo- 
nus; jioi vadovai taip nepado
riai elgiasi.

Pranešimas ir drauge 
kvietimas

Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
Apskritis ruošia didelį su prog
ramų ir šokiais pikniką liepos 
24 d., 1 vai. po pietų, Root Ri- 
ver pkrke. Vieta randasi prie 
15 Highway kelio, važiuojant 
į šiaurę nuo Racino, lygiai 
ketvirtoj mylioj vakarų pusėj. 
Tame piknike dalyvaus šių 
miestelių lietuviai: Waukega- 
no, Kenosha, Racine ir Mil- 
waukee. Rus įdomus žaismių 
programas ir prakalbos. Rus 
imami paveikslai atskirai visų 
kolonijų dalyvaujančių svečių, 
taip ir visų krūvoj. Waukega- 
no lietuviai, tie drūtieji žaliu
kai ąžuolai, stos prieš visus 
Wisconsino lietuvius j persitik
rinimą prie virvės traukimo 
ir ^kitokių žaismių. Kurie lai
mės, pamatysime ‘liepos 24 d. 
piknike.

Širdingai kviečiami varde T. 
M. D. apskričio visi apielinkių 
miestelių lietuviai dalyvauti 
šitam piknike. —M. Kasparaitis

John Kuchinskas 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 nuo 9 iki 6. 
Nedalioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

ACIO VIDURIUOSE
“Phillips Milk of Magnesia” 

Geriau negu Soda

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

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

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ...................................... $2.50
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ........... $1.50
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .......................................... $3.00
Šioje 735 puslapių kn) goję telpa daviniai pirmo IJetu- 
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
p< l A t us.

KAUNO ALBUMAS ............................................................................  50c
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

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

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

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

VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

ADVOKATAI
JOHN KUCHINSKAS ir BALYS F. MASTAUSKAS praneSa vinilo- 
menei, kad nuo Liepos (July) 1 d., 1927, abudu turės savo ofisą vie
noj vietoj ir iš vieno praktikuos advokatystę, būtent, vedimų visokių 
provų-bylų (visuose teismuose), egzaminuos abstraktus ir kitokius 
nuosavybės dokumentus pirkime ar pardavime namų, lotų ar biznių; 
taipgi darys visokius legališkus dokumentus, raštus, kontraktus it 
suteiks paturimus (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., Nedėlioms nuo 11 ryto iki 1 po pietų.
Su visais reikalais prašome kreiptis virš minėtoms valandoms ir 

gausit tikrą ir teisingą patarnavimą visuose reikaluose.

Lietuviai Advokatai
K.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas * 

127 N. Dearborn StM Room 1111 
Telefonas Central 4411.

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

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną Vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K.JURGEUONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No. State StH Room 1012 

Tel. Dearborn 2784 
Valandos nuo 9:80 iki 2:30 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

Po pietų nuo 3:80 iki 8:00 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

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

Yards 4951
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushilla^ 

AKUAEllKA
3252 So. Halsted St.

VirSuj Univergal
State Bank

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

Dr. A. X. BLUMENTHAL
OVIOMESTRIST

Tel. Boulevard 6487 
4G49 So. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St. 
Kenwood 1752

Praktikuoja 20 metų 
b ....... ....................................... ............. i, /

/ 11 ........... ......  . ................................
Tel. Boulevard 0214

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paulina St., Chicago, III.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9600
V ■ i .............................. n ■■■—

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS

10756 So. Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų
Vedėjas visų teisių 

Namų Tel. Pullman 6377 
> i ...... . i ...... —

A. A. OL1S
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001.

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir
Pėtnyčios

A. VIOIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 

į 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.

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679

įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avė.

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta 

Nedalioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

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

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

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

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

( Dienomis: Canal 
Telefonai: ) 3110. Naktį

j South Shore 2288
’ Boulevard 4136 

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

DR. CHARLES SĘGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas 
4729-So. Ashland Ave^ 2 lubos 

Chicago, III.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midvvay 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9693
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

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

Ofisas 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31 st 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 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

V I ■ ■ ---------------------------------------------

DR. FREDA HIRSUHBERG
GYDYTOJA 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

HARRY ].AWRENCE 
ADVOKATAS 

11256 Michigan Avenue 
Telephone Pullman 9278 

Miesto Ofisas 
77 W. Washington Street 

Telephone Central 3540
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KAM TENAI KIŠTI NOSĮ?

Valstybės sekretorius Kellogg karštai teisina Jung
tinių Valstijų jurininkus, nužudžiusius bombomis iš aero
planų 300 Nikaraguos piliečių, ir įrodinėja, kad nužudy
tieji nikaragiečiai buvę niekas daugiau, kaip “banditai ir 
paprasti plėšikai”. Bet kuriam galui Jungtinių Valstijų 
jurinikams sėdėti toje “banditų ir plėšikų” šalyje ir tu
rėti su jais kivirčų?;

Nikaragua vis tik, kaip ten nebūtų, yra atskira ir 
nepriklausoma valstybė, kuri privalo, pati rūpintis, kad 
butų tvarka jos teritorijoje.«Jungtinės Valstijos, siųsda
mos j tą šalį savo ginkluotas jėgas, laužo viso pasaulio 
pripažintą tautų apsisprendimo principą.

...........................................   ■ i ... i.

GAIDŽIO LEKCIJA APIE ASTRONQMIJĄ.

, Rašydamas apie kruvinas riaušes Austrijos sostinė
je,; lietuviškų fašistų leib-organas sako:

.' “Žmonės tik kaltina socialistus, kurie, valdžion 
įėję, teųgvai paleidę iš rankų tvarką ir susibičiulia
vę su Maskva.’’ • 
Ir toliausi

“Tai butų gana liūdnas finalas neilgai viešpata
vusios, socialistiškai nusistačiusios valdžios Austri- 
• • , 9joje...
Tas fašistų organas išmano apie Austrijos valdžią 

tiek, kiek gaidys apie astronomiją.
Austrijos valdžia nėra nei socialistiška, nei socialis

tiškai nusistačiusi. Ji yra sudaryta iš klerikalų (“krikš
čioniškų socialų”) ir ūkininkų bloko. Jos priešakyje sto
vi žinomas politikuojantis Austrijos kunigas, pralotas 
Seipel (ištark: Zeipel). Nė vieno socialisto toje valdžioje 
nėra.

Toje pat gaidžio lekcijoje apie astronomiją pasako
jama dar, kad socialistai “susibičiuliavę su Maskva”. Ir 
pats gaidys žino, kad tai melas, bet kadangi jisai gieda 
(ir “lekcijas skaito”) užsimerkęs, tai kas jam galvoj, ar 
jo pasaka teisinga, ar ne!

SPORTAS IR PINIGAI.

Skandalai, kilusieji įvairiose Amerikos sporto srity
se (beisbole, imtynėse ir\tt.), kelia publikoje nepasitikė
jimą sportu. Besiartinant stambesniam įvykiui sporte, 
dabar žmonės kiekvieną kartą reiškia abejonių, ar tenai 
nebus kokios nors suktybės. Neretai tokių abejonių pa
sirodo net specialių sporto rašytojų straipsniuose.

Tenka pastebėti, kad nuožiūra buvo mesta spaudoje 
ir į kumštynes, kurios įvyks šį vakarą tarp Žukausko- 
Sharkey ir Dempsey.

Vienas rašytojas nurodė ve į kokius keistus dalykus. 
Prieš susiremsiant buvusiam pasaulio kumštynių čempi
onui Dempsey su Tunney, pereitą vasarą, beveik visi 
bokso ekspertai pranašavo, kad laimės Dempsey. Bet 
spekuliatoriaii, kurie deda stambius pinigus, eidami į lai- 
žybas, dėjo savo pinigus ne už čempioną, bet už jo opo
nentą. Ir oponentas laimėjo.

Tas pats rašytojas pastebi, kad Tunney, visai netikė
tai įsigijęs pasaulio čempiono vainiką, dar iki šiol po 
kumštynių su Dempsey nėra su nieku mušęsis. Keistas 
esąs čempionas, kuris nenori rodyti savo kumščių galin
gumo ir — uždirbti gerą pinigą.

Besiartinant susirėmimui tarp Dempsey ir Sharkey, 
dauguma bokso ekspertų rėmė lietuvio kumštininko pu
sę, bet — sako minėtasai rašytojas — jeigu aplankytum 
tas vietas, kuriose spekuliatoriai palieka savo didžiau- 
sius “betus” tai pamatytum, kad jų pinigai yra sudėti 
už Dempsey.

Kaip šitas keistenybes išaiškinti?
Gana paprastu budu. Plačioji publika, eidama į lai- 

žybas, pasitiki sporto žinovų, ekspertų, nuomone, bet 
~jr spekulian- 

kasosi pa-
informacija iš vidaus”.

tai iš laižybų padaro kapitalus, o publika 
kaušius, nesuprasdama, kas čia pasidarė!

Tai ve kokios kritikos užtinki, beskaitant net sporto 
puslapius didžiuosiuose Amerikos laikraščiuose, kurių 
interesuose yra kiek galint labiaus reklamuoti sportą.

Butų perdrąsu tvirtinti, kad kumštynėse Žukausko 
su Deinpsey buvo iš anksto susitarta, kas “pergalės”. Bet

įtarimas jas buvo palietęs, ir nuo to, kaip jos pasibaigs, 
daug priklausys, ar tas įtarimas dar sustiprės, ar išnyks.

Tečiaus nenuostabu, kad boksui, kaip ir kitoms spor
tų rųšims, tenka dėl tokių įtarimų kentėti, — kuomet 
atkreipi dėmesį į tai, kokios milžiniškos sumos pinigų 
yra surištos su sportu. Komercija sugadina juk ir pra
kilnesnius daiktus!

A. Puškinas

Verti 
J. Montvila

PIKIŲ 
DAMA

(Tąsa)

Pamanykit, jus sena, neilgai 
gyvensite —aš esu pasiruošęs 
tą nuodėmę savo sielai paimti, 
tik atidengkite man jūsų pas
laptį.

Pagalvokite tiktai, jog jūsų 
rankose žmogaus laimė, kad ne 
tik aš, bet ir mano vaikai ir ai
niai ir jų vaikai atmins jus ir 
prisiminę, gerbs jus, kaip šven
tenybę.

Senelė neatsakė nė žodžio.
Hermanas atsistojo.
Sena ragana! — tarė jis dan

tis sukandęs:—aš tave tuojaus 
priversiu pasakyti... tuo tarpu 
jis išsitraukė iš kišeniaus pisto
letą. Pamačius pistoletą, gra
fienė vėl persigando. Ji sulinga
vo galva ir pakėlė ranką, lyg 
prisidengti nuo šūvio, norėda
ma.. paskui sukniubo ir dau
giau nebekrutėjo. — Nenugąs
taukite, tarė Hermanas ir pa
ėmęs ją už rankos, paskutinį 
kartą paklausė: “ar nurodysit 
man tas tris ištikimas kortas? 
taip, ar ne?“

Grafienė neatsakė. Hermanas 
pamatė, jog ji jau mirus. 

♦ ♦ ♦
IV.

pasipuošusi ir mintyse 
sėdėjo savo

Dar 
paskendusi, Liza 
kam barely j.

Parvažiavusi namon, ji išsiun
tė mieguistą tarnaitę, kuri ne
norėdama jai tarnavo, pasaky
dama pati išsirengsianti. Nera
miai ji įėjo savo kambarin, ma
nydama rasianti Hermaną, jo 
rasti nenorėdama. Pirmu žvil
gsniu ji pastebėjo jo nesant, ir 
dėkojo likimui, už sukliudymą 
jų pasimatymo.

Neišsirengusi atsisėdo ir pri
siminė jai visos aplinkybės, taip 
trumpu laiku ir taip toli ją nu- 
vedusios. Dar nepraėjo ir trys 
sąvaitės, po tam, kaip ji pirmą 
kartą jį pamatė, o jau susira
šinėjo su juo ir jis jau išreika
lavo iš jos naktinį pasimatymą.

Jo vardą ji žinojo tik iš to,

buvo kunigaikštienė***. Ji sus- 
! pejo pasiaiškint bereikalingą ra
tą apsukusi. Sugrįžęs į savo 
vietą Tomskis nemanė nei apie 
pasikalbėjimą, nei apie Lizą. Ji 
būtinai norėjo atnaujinti nu
trauktą kalbą, bet .pasibaigė 
mazuras, po ko neužilgo grafie
nė išvažiavo.

To’mskio žodžiai buvo ne dau
giau kaip mazuro barškėjimai, 
bet jie giliai įsmego į jaunos 
svajotojos širdį.

Tomskio apibudintas portre
tus ,derinosi su paveikslu, kurį 
ji pati sau persistatė ir ačiū 
paskutiniems romanams, tasai 
asmuo baidė ir sykiu masino jos 
sąmonę.

Ji sėdėjo, kryžium savo nuo
gas rankas sudėjusi, nulenkusi, 
dar apkaišytą galvą ant ati-; 
dengtos krutinės...

Štai atsiveria durys, įeina 
Hermanas. Ji sudrebėjo...

—Kur jus buvote? išsigandus 
pašnibždoms paklausė.

1 Grafienės miegamajame, — 
atsakė Hermanas: aš dabar iš 
tenai atėjau. Grafienė mirė. Ir 

Visą laiką jis rodos, aš esu jos mirties prie-

kad nekurie laiškai buvo jo pa
sirašyti, niekad su juom nekal
bėjusi, dagi jo balso lig šiam 
vakarui negirdėjo.

Keistas dalykas. Tą pat vaka
rą Tomskis, pykdamas ant jau-’ 
uos kunigaikštytės***, kuri 
prieš savo paprotį ne su juo ko-1 
ketavo, jis geidė jai atkeršyti.

Paėmęs Lizą, jis šoko su ja 
begalinį mazurą. 
juokėsi iš jos simpatijų link in- žastimi—tęsė Hermanas, 
žinerijos karininkų, tikino, ži-' Liza dirstelėjo į jį ir jos šir- 
nąs daugiau, negu ji mananti ir dy atsiliepė ’lomskio žodžiai: iš- 
kai kurie jo juokavimai taip ties tas žmogus yra tris pik- 
puikiai buvo atkreipti, kad Liza tadarystes padaręs“, 
kelis kartus pamanė, kad jos Liza išklausė.
paslaptis jam yra žinoma. | Tokiu budu, visi, pilni aist- 

—Iš kur jus visa tai žinote?) ros laiškai, tie karšti pageidavi- 
—juokaudama paklausė ji. mai, tasai storžeiviškumas ir at-

—Nuo draugo, jums gerai ži- ( kaklus persekiojimas — visa 
nomo asmens—atsakė Tomskis tai buvo ne meilė! Pinigai! — 
—labai ypatingo žmogaus.

—Kas toks tasai ypatingas 
žmogus ?

—Pavardė j o j o-l I ermanas.
Liza nieko neatsakė; jos ran-Įnos geradarės 

kos ir kojos pasidarė kaip ledas ijėju.
šaltos. | Karčiai apsiverkė ji daryda-'

—Tasai Hermanas — tęsė, ma atgailą.
Tomskis—asmuo grynai roman
tiškas: jis turi Napoleono profi
li, Metistofelio dvasią. Aš ma
nau, kad ant jo sąžinės guli trys 
piktadarystės!

—Kaip jus išbalote!
—Man galvą skauda... 

jums sakė Hermanas?
—Hermanas labai nepatenkin- ( 

tas savo draugu, jis sakosi jo( 
vietoj būdamas, butų visai ki-( 
taip pasielgęs... Aš net manau, i 
kad jis jus tėmija.

—Kur jis galėjo mane maty- (alėtas neužtaisytas, 
ti?

—Gal būt bažnyčioj, ar pasi- 
vaikščiojant...

—Dievai jį žino! Gal būt jūsų 
kambary jums bemiegant.. .

Priėjusios prie jųdviejų trys 
damos klausimu: “oubli ou re-' 
gret“ pertraukė kalbą, kuri Li- i ė Napoleono portretą. Tas pa
žai nors kankinančia, 
geidžia, pasidarė.

Tomskio

—Aš manau jums bus geriau- Įėjo karste, sudėtomis ant kruįi 
šia išeiti slaptaisiais laiptai , ■ 
bet reikalinga eiti pro miega
mąjį, o aš bijau.

—Pasakyk man, kaip rasti 
tuos laiptus, aš pats išeisiu.

—Liza atsistojo, išėmė iš ko
modos raktą, įteikė jį Herma
nui ir davė jam smulkų nurody
mą.

Hermanas paspaudė jos šaltą 
ranką, pabučiavo nulenktą gal
vą ir išėjo.

Jis nulipo žemyn ir įėjo į gra
fienės miegamąjį. Mirusi sene
lė sėdėjo suakmenėjusi; jos vei
das buvo ramus.

Hermanas stabtelėjo ties ja ir 
ilgai į ją žiurėjo, lyg stengda
masis įsitikrinti baisioj tikreny
bėj, galop įėjo kabinetan, susi
graibė duris ir pradėjo laiptais 
lipti žemyn.

Tais pačiais laiptais, — gal
vojo jis—gal būti, apie šešias
dešimt metų atgal, į tą patį 
miegamąjį, tuo pačiu laiku, gra
žiai apsitaisęs, a l’oiseau royal 
susišaukęs, spausdamas prie 
širdies savo trikampę kepurę se
linęs, jaunuolis, jau senai supu
vęs; o jo mylimosios širdis dar 
tik šiandien sustojo plakusi...

Nulipęs laiptais Hermanas ra
do duris, kurias atrakinęs, atsi
rado karidoriuj, iš ten 
spruko gatvėn.

tuojau

Trims dienoms po sprendžia
mosios nakties praslinkus, 9 va-1 
landą ryto, Hermanas išvyko 
j*** vienuolyną, kanpe turėjoj štai ko jo širdis troško! Ne ji į

.galėjo jį laimingu padaryti, jo grafienės šermenys, 
norus patenkinti! Vargšė auk- r-
lėtinė, buvo tiktai aklu jos se- j gailos, bet negalėjo

Ką

Hermanas žiurėjo j ją tylėda
mas: jam taip pat skaudėjo šir
dį, bet vargšės mergaitės aša
ros, nei stebėtinas jos susigrau
žimas nepajudino jo žiaurios 
sielos. Jam neišmėtinėjo sąži
nė pamanius apie mirusią sene- 
!?•

Vieno jis bijojo: nesugrąži
namo paslapties praradimo, nuo 
kurios buvo tikėjęsis pralobti.

— Aš negeidžiau jos mirties 
—tarė Hermanas—mano ir piš-

Išaušo rytas. Liza užgesino 
baigiančią degti žvakę. Menka 
Šviesa apšvietė jos kambarėlį.

Ji patrynė apverktas akis ir 
pažiurėjo į Hermaną: susidėjęs 
lankas jis sėdėjo ant lango.

Toj padėty jis kaip tik primi-

Nors Hermanas ir nejautė at- 
► nuraminti 

užmušėjo pade- i Sąžinės balso, kuris nuolat jam 
sakė: “tu—senelės užmušėjas!“

Būdamas netikinčiu, jis visgi 
tikėjo visokiems burtams ir 
prietarams.

Jis tikėjo, kad mirusioji gra
fienė galėjo padaryti kenksmin
gos įtakos jo gyvenimui, todėl 
nusprendė būti laidotuvėse, kad 
tuomi išmelsti atleidimo.

Bažnyčia buvo pilna žmonių, 
į. pro kuriuos vos vos prasigrūdo 

Hermanas. Grafienės karstas 
buvo pastatytas ant gražaus 

į aukšto katafeliaus, po aksomi
niu baldachimu. Mirusiojį gu-

šiųnakt mane aplankė na- 
bašninkė baronesa fon“‘. Ji 
buvo baltai apsitaisiusi ir ta
rė man: “sveikas, ponas pa
tarėjau!”

švedenborg’as.

bet žin-.'našumas nustebino net Lizą.
—Kaip jums dabar iš namo

pasirinktoji dam? išeiti? paklausė ji.

h*'* 
ifr&reAižžŠ:
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Jeruzolimo miestas, Palestinoj, kuris labai nukentėjo nuo žemės drebėjimo liepos 11 d. 
čia tik 1 žmogus žuvo. Kiti Palestinos miestai dar labiau nukentėjo ir niekurių spėjama, kad visoj 
Palestinoj laike žemės drebėjimo žuvo apie 1,000 žmonių.

Bet

'ės rankomis, mėgsta kepurai
te ant galvos, baltais atlaso rū
bais. Aplink stovėjo namiškiai: 
tarnai juodais švarkais apsivil
kę, su žvakėmis rankose.

Toliau, gentys, vaikai, ainiai 
ir proainiai. Niekas neverkė: 
ašaros butų une affection Gra
fienė buvo taip sena, kad jos 
mirtis nieką negalėjo nustebin
ti ir jos giminės žiurėjo į ją, 
kaip j atgyvenusią.

(Bus daugiau)

Pamatyk Naujus 1928 
Modelius Radio pas 

Budrik

Atwater Kent, • Frcshman 
Masterpieces Kadio Korjioraci- 
jos Amerikoje Kadiolas Bruns- 
wick. Didžiausia Krautuve Ka- 
dios Chicagoje. Kainos: Atwa- 
ter Kent 6 tūbų 1 kohtrolio už 
$65.00. Freshman 5 tūbų už 
$25.00. Freshman 6 tūbų 1 
kontrolio už $49.00. Radiola 
— 20 už $78.00 Radiola ir Pho- 
nografas krūvoje už $79.00 ir 
aukščiau. Radio Eelectric Sa- 

| ketas tinka prie kožno radio 
už $40.00. 
vojame in 
mokėjimų.

JOSEPH
3417-21 So. Halsted 

Chicago, III. 
Tol. Boulevard 4705

Radio Setas renda- 
parduodame

F. BUDRI K

ant iš-

(Ine.) 
Street

GYVENIMAS 
Minesinis žurnalas 

Antanas Žymontas 
Redaktoriua-Leidfja* 

900 W. 52nd Street 
Chicago. Ui. 

Tai. Boulevard 3669

liepos mėnesį “Gyveni- 
” jau atspausdintas. Ja-

Už
mas 
me randasi pamokinančių ir 
žingeidžių straipsnių. Jsigy- 

kit — nesigailėsi t.
Prenumerata metams ------ $2
Pusei metų _________
Kopija

Lietuviai Daktarai
-Ofiso ir Res. Tel Boulevard 5913

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

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

Res. 3201 So. Wallace Street

DR. M ARGERIS
3421 So. Halsted Street 

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 Hieną 

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. Alhany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160 
— Valandos —

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

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

Ultravioletine Šviesa ir diathermia

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

4910 So. Michigan Avė
Tel. Kenvvood 5107

Valandos: į nuo 9 \ki 11 v.aL r,yte;
( nuo 6 iki 8 vai. vakare

*
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

2201 West 22nd Street
(Cor. Leavitt St.)

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 r.
Rczidence 6640 S. Muplewood Av.

Tel. Republic 7868
I CHICAGO, ILL.

Dr. C. A. O'Briiis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

lies. 6000 So. Campbell Avė.
Vincennes 6987 arba Hemiock 5524

- - _____________

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

T«l. L.afayette 4146

J nU0 9 11 V‘ ryt°Valandos / nuo g 9 va], vak.

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

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.

/■’■ ..............................................................-R
lies. 6600 So. Artesian A ve.

Pilone Prospect 66.>9 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRI RGAS 

1831 So. Halsted St.
Chicago, III.
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Rugpiutio 1-mą dieną rengia
masi atidaryti naują Chirago 
Rapid Transit stotį. Tai bus 
centraJinė stotis permainymui 
ir paėmimui traukinių įvairių 
linijų. Stotis kainuos kompani
jai į $2250,000. Stotis įrengta 
su visais patogumais. Naujoji 
stotis randasi miesto centre 
Wells gatvėj.

Vaikų išdikavimas — ką jis 
padaro

Viena ypata papasakojo Re
porteriui ve ką: važiavau esą 
antradienio vakare apie 9:30, 
Halsted gatve karu. Ties 59-ta 
gatve bu ris vaikų gatvėj. Vie
nas vaikų paleido karan akine-' 
nį — nepataikė. Kitas paleido 
—pataikė. Ir pasekmės tokios: 
sėdėjusio prie lango žmogaus 
veidas prie pat akies gilai stik
lo perskrostas. Sėdėjusios tame 
pačiame suole moters akiniai 
sužaudyti. Kol karas sustabdy
ta, vaikai nubėgiojo.

Vaikai išdykę — pasakys bi- 
le kas. Taip. Bet ir tėvai ne ge- j 
resni. Gerų tėvų gerai auklėja-’ 
m i vaikai taip nedaro. — Rep.'

Marųuette Park
Nieko nebetrūksta

Iki šiam laikui Marųuette 
Parko lietuvių kolonijai truko 
tik šių įstaigų arba organiza
cijų: komunistų kuopos ir sa- 
liuno. Dabar “Vilnis” praneša, 
kad Maskvos ambasada jau/, 
sudaryta. Ambasadorių busiąs 
komisaras “tovarišč” — N. 
Juška; prekybos ir komercijos 
(iždininkas) reikalų komisaras 
— tovarišč J. šarkiunas, o vi
sokių protokolų, manifestų ir 
tezių komisaras — tovarišč K. 
Virbickas.

Tovarišč Šarkiunas taipgi 
eis susisiekimu ir propagandos 
komisaro pareigas, kadangi jis, 
išvežiodamas dešras, daug ke
lio apvažiuoja ir su daugeliu 
žmonių susitinka. Todėl natū
ralu, kad jam šie aukščiausi 
sovietinių įstaigų komisarų 
portfeliai kaip tik ir tinka. 
Tiek apie komisarus.

Daoar apie saliunus
Tūlas laikas atgal Reporteris 

užklausė vieno vielos piliečio, 
ar daug yra sahunų Marąuette

Cherokee indionė princesa 
Tsiannina, operos žvaigždė. Ji 
užbaigė muzikos mokslą Euro
poj ir dabar sugryžo Amerikon. 
Ji dainuos Los Angeles operoj.

Cicero

Surembėjimai
Greita, saugi, tikra pagclba nuo 
nuretnbėjimų ir skaudamų 
kojų.

A p tie koše ir čeverykų 
krautuvėse.

DžScholl'š Uidžkit vienų ir 
skausmas 
pranyks"ZAno-pads

WENNERSTENS
TSohemian tTvpo

TIKRI APYNIAI

SKIRTINGI
Nuimkit Virtdį-PAZIURĖMT
PAIOSTYK1T- PARAGAUKIT
TIKRI APYNIAI

Ole” ir kitus. Sako, kad grąsi- 
nimai, kurie buvo pasiųsti jo 
pusėn buk dėl suardytų pra
kalbų, nieko nereiškią. Jis sa
ko: “Aš esu biznierius ir man 
partijų nėra. Man visi geri ir 
man rupi busines before plea- 
sure.”

Na, jau dabar Kipšas ištars 
jums šėtonišką ačiū už skaity
mą bei tėmijimą raporto. Ir 
dar turiu apznaimin.ti, kad 
Kipšas vėl atgal virs į žmogų 
ir jei Kipšas kam kuo prasi
kalto, tai please uskiuzmi. Kip
šas dabar bus ramus ir niekam 
ir apie nieką nesakys. Taip 
man šėtone padek, — bubt!

— Kipšas.

Bridgeportas

sionicrių juridikcijoj. šio par
ko direktorius yra C. C. Fea- 
theily, instruktorius berniu
kams — Harry Naiman, in
struktorius mergaitėms — p-le 
Bernice Baxter, o p-lė Harriet 
ILamstreet, instruktorius vaiku
čiams ir mergaitėms, jaunes
niems kaip 10 metų.

West Sidės parkų komisio- 
niierius Dr. John Dili Robert- 
son kreipia daug domės į šias 
atletines žaismes. Laimėjusieji 
žaismėse Holstein parko atletai 
gavo komisionieriaus vardo bo
kalą. Jei kas laimės šiose žais
mėse bokalą tris sykius, boka
las teks to parko atletams kaip 
savastis. Pereitais mietais buvo 
Douglas parko atletai laimėto
jais.

Parkų žaismių superinten
dentas yra p. Shultz.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Bsaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. Neda
lioj nuo 2:80 iki 4:30 po piety

REZIDENCIJA:
2226 Marshalt Blvd.

TELEFONAS CRAVVFORD 1480 
TELEFONAS CANAL 9464

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOMVTRISTAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuria 

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

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Parko apielinkėj. Pilietis atsa
kė, kad nėra nei vieno ir nebu
sią, kadangi ta apielinkė esan
ti, kaip sakoma, restricled.

I A

I šiandie Reporteris turi pasa
kyti, kad pilietis, su kuriuo 
jis kalbėjosi, klydo. Užvakar 

! vakare atsidarė pirmas saliu- 
nas ant 69-tos gatvės, netoli 
nuo Western avė. Tiesa, saliu-

(Tęsinys)
Kazys ir Vincas Kakanaus- 

kai yra, taip sakant, Jurbar- 
kiškiai. Vienas jų yra vietos 
policistas, antras užlaiko soft 
drinks parterį. Abu turi dailės 
ir malones pačiutes, kurios 
gražiai augina šeimynas — ku- 
dikiuus. Vaikai malonus ir 
protingi. Tėvams tenka pripa
žinti garbė, kad taip gražiai 
augina vaikus.

Pereitą šeštadienį po pietų 
padaryta “reidas” ant gemb- 
lerių prie 48 court ir 12-tos

Juozus V. Kemėša serga

P-as Juozas Kemėša, 3308 S. 
Emerald avė., susirgo opiai. 
Daktarai Šimkus ir Mondvitlas 
(pastarasis yra daktaras kvo
tėjas Chicagos Drugijos Savi
tarpinės Pašalpos) išsiuntė p. 
Kemėšą vakacijoms į vasarna
mių koloniją Wisconsino vals
tijom šioj kolonijoj randasi 
ir daugiau lietuvių, jų tarpe p. 
Babravičius.

Tikimąsi, kad p. Kemėša čia 
(Woodboro miškuose) pilnai 
pataisys pairusią sveikatą. Jau 

I dabar jis jaučiasi geriau. Čia 
p. Kemėša išbus iki rugsėjo 
mėnesio.

Vieta vakacijoms puiki, oras 
tyras, apiolinkčs gražios, tik p. 
Kemėša nusiskundžia, kad rei
kia eiti gulti anksti. — Rep.

Iš “Naujienų” ekskursijos

Town of Lake
Davis Sąuare parkutis*

Pirmadienyj, liepos 25 d., 
bus pamokos tiems, kurie nori 
tapti Jungtinių Valstijų pilie
čiais. Pamokos prasidės 7 vai. 
vakare. Jos yra duodamos dy
kai visiems.

šeštadienyj, liepos 30 d., bus 
rodomj krutamieji paveikslai. 
Visiems dykai.

šeštadienyj, liepos 30 d., bus 
kontestas plaukimo tarp ber
niukų vidutinio ir senesnio 
amžiaus Sherman parke. O 
mergaičių lenktynės bėgime 
įvyks Ogden parke, tą pačią 
dieną.

SLA. 6-to apskričio 
išvažiavimas

Jūsų akys tai jūsų didelis turtas. 
Saugokite savo akis ir sykiu apsau
gokite savo sveikatą. Jei nesveikos 
jūsų akys, tai ir visas jūsų kūnas 
nesveikas.

Egzaminuoju akis ir pritaikau aki
nius kam reikia, duodu patarimų akių 
higienoje visiems.

Dr. C. Michel
l.IETUVYS OPTOMETRISTAS

3401 So. Halsted St.

SERGANTI ŽMONES
Del geriausio 'Jt greičiau, io iisigydymo 

ptuitarkit nil

Seniausia įsteigta linija į

South
Haven

Dr. R. M. Ross 
Specialistu

Jo trisdešimtis me
tų pasekmingo pra
ktikavimo gydvme 
chroniškų ir užkre
čiamų ligų, kraujo, 
pūslės, privatiškų ir 
slaptų ligų, jums y- 
ra garantija jo atr 
sakomingume. Pasi- 

Jis vartoja Amerikos
ir Europos gydymo metodus. Geriau
siai ir greičiausiai išgydo. Ofisas

35 S. Dearborn St.
Kampas Monroe Street, Chicago, 

Crilly Building
Imkite eievator'ų iki penkto aukite. Vy

rų priėmimo kambarys 506, — Moterų 508. 
Ofiso valandc'3 ka»<liea nuo 10 ryto iki 5 
vakare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 įjo 
piet. Pancdėlyj, Seredoj ’r Subatoj nuo U) 
ryto iki 8 valandai vakare.

nu jis nevadinama. Mat saliu- 
nai dabartinių laikų ne madoj. 
Todėl jis pavadinta “soft 
drinks parlor.”

Žodis “soft” (minkštas) pri
dėta todėl, kad šitokiuose “par
teriuose” žmogaus smegenys, o 
dažnai ir jo kojos taip sumink
štėja, kad jis nebežino ką daro 
ir kartais nebegali pastovėti 
ant kojų.

Užvakar buvo saliuno įšven
tinimas. Kas ten dėjosi, Re- 
ijMjrteris nematė, tik žino, kad 
buvo linksma: jau langas iš
muštas. Matyti, kad kostume- 
riai buvo suminkštėję iš pir-' 
mos dienos. — Reporteris.

gatvės. Išgabeno 104 žmones. 
Buvo daug policijos vežimų, o 
dar daugiau žiopsotojų. Mat 
policija dariusi “reidą” be wa- 
ranto, tai jos neįsileista per 
pusę valandos. Kai jau įėjo, 
tai jokių gembleriavimo pėd
sakų neberado. Reiškia, jokių 
įrodymų nėra, ir policijos rei
das išėjo taip sakyti “piš”.

Keliauja Lietuvon 85 žmonės

P-nas Babičius, turįs "mo- 
vies” pire 14-tos gatvės ir 49 
court, sako, kad biznis einąs 
gerai. Jis traukiąs savo teat- 
ran geriausius paveikslus, kaip 
tai: Lon Channey “Mr. Wu”, 
Syd Chaplin — “The Better

LAIVAS LITUANIA, liepos 
19. — šiandie 3 vai. po pietų 
apleidome New Yorko uostą. 
Ant laivo esame j5 lietuviai ir 
visi gerame upe apleidžiame 

I šią šalį.
Kelionė Baltimore ir Ohio 

buvo labai gera: važiavome 
kalnais atkalnėmis, paupiais, 
per miestus, kaimus ir mieste
lius. Pakeliui į New Yorką 
musų ekskursija darėsi vis di- 

idesnė ir kolei pasiekėme Hobo- 
ken, N. J., musų būrys susidė
jo iš 70 asmenų. Visi pagei
dauja keliauti po “Naujienų”

Sekmadienyj, liepos 24 d., 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koj šeštas Apskritis rengia 
draugišką išvažiavimą į Jeffer- 
sond miškus. SLA 6-tas Ap
skritis visuomet pasižymi kuo 
nors.

Todėl gi manau, kad ir šis 
išvažiavimas bus vienas iš šau
niausių, nes svečių manoma 
bus ne vien iš Chicagos, bet ir 
iš apielinkės miestukų.

Programas susidėk iš kalbų, 
dainų, visokių žaismių ir tam 
panašiai. Taipgi bus agurkų ir 
šaltkoščs. žodžiu sakant, bus 
visko. —Antanėlis.

Paimkit savo draugus ir šeimyną 
ant šito gražaus laivo, kuris 

yra aliejum kūrenamas 

“IROQUOIS”
Nėra dulkių Nėra suodžių

Tiktai

75c
ROUND TRIP DAILY

Leave Chicago daily 9:45 a. m. Home 
9:80 p. m- Saturday 2:80 D. m.
Nifht Boatst Friday 10:30 p. m. 
^Miirdav 1 o. m.

Nedėl. ir subatoj Round trip $1.50 
Pigiomis kainomis Cafeteria 

Collegiate Orkestrą

ŠOKIAI DYKAI

Pranešimas Lietuviams ■”” i

Dabar jau galima pirkti WILLYS 
KNIGHT ir WHIPPET automobiliai 
iš lietuviškos įstaigos. Pas mus pirk
dami jus gausite gerą patarnavimų 
ir geras sąlygas.

BALZEKAS MOTOR SALES
4028-32 Archer Avė., CHICAGO, ILL.

Phone Lafayette 2082

Lietuvis Kontraktorius
— BENTONCOC harbor !

&ST. JOE I
Leave Chicago 8 a. m. Daily 
Except Saturday and Sunday

Dar Viena Ekskursija
LIETUVON

Rugpjūčio 1 d.
Iš New YorRo

U. S. Lines Laivu

Leviathan
W ; ••

Po asmeniška priežiūra 
pono Kricilek

U.S. Lines generalio atstovo Chicagoj
Visi, kurie dar galite suspėti ir norite turėti smagią kelionę, 

tuojaus kreipkitės dėl rezervacij j ir dokumentų, pas

NAUJIENOS
1739 So. Halsted SI., Chiago, III.

vėliava.
Baltic American Line man 

davė ant laivo puikų kambarį, 
kuriame busiu su kitu ekskur
sijos vadu, lietuviu kunigu B 
Scrantęn, Pa. Jis vadovauja 
Wilkes Bariečių ekskursijai. 
Kiti musų keleiviai turi irgi 
puikius kambarius — kaip ge
riausiame viešbutyje. Visiems 
labų dienų. — Si mokai t is.

West Side
Pereitą savaitę atletinėse 

rungtynėse tarp šešiolikos West 
Sides parkų atletų laimėjo 
Uolstein, parko atletai. Jie lai
mėjo 1566.8 žymes, kuomet 
artimiausias jiems Pulaski par
ko atletai laimėjo tik 1238.5 
žymes. Taigi pirmieji toli pra
lenkė visų kitų parkų atletus.

Pulaski parkas randasi ad
resu 2200 N. Oakley avė. ir 
yra West Chicago parkų komi-

Prof. John J. Abel iš Chicagos 
universiteto, kuris už pasižymė
jimą chemijoj gavo šiemet vieną 
augščiausių Amerikos dovonų — 
Willard Gibbs medalių.

Roseland
Lietuvių Scenos Mylėtojų Ra

telis rengia išvažiavimą į Palos 
miškus sekmadienyj, liepos 24 
dieną. Ka? manote vykti' išva- 
žiaviman, susirinkite j Strumi- 
lo svetainę kaip 10:30 ryte. 
Prie svetainės sustos vežimai, 
kurie nuveš į pikniko vietą.

Throuah Tlckets to all Shore Line Motor 
Coach Co. polnt. via South Haven 

Thru Fare.
AAIJGATL’CK ............................................ft
HOLLANI) .......................................... 2:%A
G RA M) RAI’IDS................................. 3/40
GKANI) HAVEN................................. SOTI
MUSKEGON ........................................ 3.SO
1\UY l‘AW LAKE., ........... LS5 
Scotsonla (Lith-Mofior) $1.25 
Miami Park Beach ........... $125
DlrecC connectioffi for Glen, Allegan. 
l’ullman, Bnngor. Silver-Saddlo Lokes. 
Roosevelt Mills and Shore Cre.t, 

All achedulca daylight savin? tlme.
South Haven Line Dock«—N. W. F.nd of 
Municipal Pier (Qrand Av. & Chicago 
Av. care to pier).

Phone Superior 7800

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Mauiimnu k-nhlptrramu

A + A
METINES MIRTIES 

SUKAKTUVES
Mylimu duktė PETRUNĖLfi 

RUNDINIK.Ė atsiskyrė iš mu
sų palikdama mus nuliūdu
siais ir pilnus širdgėlos, liepos 
20 dieną, 1920 m., išgyvenusi 
fi m. ir 7 mėn. ant šio svieto, 
gimė Chicagoj. Paliko nubudu
sią motiną Petronėlę, tris bro
lius ir vieną sesutę.

Palaidota Šv. Kazimiero ka
pinėse. Pamaldos už jos sielą 
atsibus Penktadienyj, Liepos 22 
d., 1927 m., Dievo Apveizdos 
parap. bažnyčioj, 7;30 v. ryto. 
Kvįečiame’ viąus gimines;,, drau
gus ir pažįstamus atsilankyti. 
Musų gi adresas 914 W. 19th 
PI. Mes tavę musų brangutė 
niekuomet neužmiršime. Tebū
na tau lengva šios šalies žeme
lė. Nubudusi Motina, Sesuo ir 
Broliukai.

a + a
Franciškus 
Kanauskis

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 18 dieną, 5 v. ryto, 1927, 
sulaukęs 37 metų amžiaus, gi
męs Kauno rėdybos, Raseinių 
apskričio,' Šilalės parapijos, Mi- 
žučių kaimo, paliko dideliame 
nubudime dėdę Antaną Rimei
ką, Rozaliją Rimeikienę ir krik
što dukterį Julijoną. Kūnas pa
šarvotas, randasi 540 W. 14lh 
St.

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioj, 
liepos 22 dieną, 8:30 vai. ryto 
iš namų j Dievo Apveizdos pa
rap. bažnyčią,- kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydėtas 
j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Franciškaus Ka- 
nauskio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, Antanas Ri- 
meikis, R. Rimeikienė. Laido
tuvėse patarnauja graborius 
Butkus and Co. Tel. Canal 8161

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

r.Td Fįi ii»ii,iiu*u^z jKaraaTri"..—--------—

Suvedai n šviesas i 
elektros jiegą į nau 
jus ir senus namus 
mainom naujas Ram
pas į senas; duodame 
ant. lengvo iimokėji 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone Canal 2591

Tel. Boulevard 4149
A.MASALSKIS

GRABORIUS vTh
Musų patarnavimas '<t'* " 
laidotuvėse ir kokia- 
me reikale, visuomet 
esti sanžiningas 
nebrangus, todėl 
neturime išlaidų už- 
laikymu skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

S. D. LAGHAVICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balza m uoto jas
2314 W. 23rd Piace 

Chicago, III.
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 1271 
ir Ž199

I
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NAUJIENOS, Chicago, UI.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Iš SLA. 36 kuopos darbu
Nusikračiusi trukšmą kelian

čių bolševikų SLA. 36 kuopa 
ėmė smarkiai augti. Kuopos 
valdyba deda pastangų, kad 
vietoje prašalintų iš kuopos 
apie 50 bolševikų, ir apie kita 
tiek pasitraukusių dėl “bendro 
fronto” su pirmaisiais, butų 
greitu laiku užpildyta ta spra
ga ramiais žmonėmis ir ger
biančiais įstatus nariais. Ir tas 
darbas valdybai gerai sekasi: 
vien tik ponia Kemėšienė jau 
iki šiol yra gavusi 17 aplikantų 
sekamam susirinkimui! Tiki* 
muši, kad visa naujų aplikantų 
bus apie 30 —tai tik vieno
mėnesio darbas!

Pašalintieji ir pasišalinusieji 
iš 36 kuopos nariai su Jukniu, 
Lietuvninku, Dr. Graičunu ir 
kitais lx>lševikų “nepartiji- 
niais” agitatoriais ir komisą-

$J.5O

10

YANKEE

žiūrėkite kad gautumėt

BILE laikrodis, kuris parsi
duoda kaina artima Inger

soll dar nėra Ingersoll.
Ingersoll turi daug pamėg

džiotojų, nes jam vyksta. Bet 
jokis pamėgdžiojimas nėra In
gersoll gerumo.

Taigi bukite tikri kad jūsų 
perkamas laikrodėlis yra tikrai 
Ingersoll. Ieškokite vardo In
gersoll ant veido. Jis reiškia 
pasitikėjimą ir verte. Pirkliai 
visur.

Ingersoll Watch Co. inc.
Ncw York • Chicago • San Franciaco

rais vis dar nepaliauja vadintis1 
“SLA. 36 kuopa’’; jie taip la
bai yra pamylėję tą laimingą 
numeri, kad jokiu budu negali 
jo užmiršti; jie tos kuopos var
du straipsnius rašo, išvažiavi
mus rengia ir agituoja žmones 
rašytis prie jos!

Agitacija už 36-tą kuopą, va
dinasi, eina iš dviejų versmių: 
agituoja kuopos valdyba ir 
agituoja pašalintieji iš kuopos 
nariai, ir todėl nestebėtina, kad 
randasi tiek daug aplikantų, 
norinčių stoti į kuopą. Jeigu ši 
bolševikų agitacija yra tikrai 
nuoširdi, lai reikėtų juos pa
girti už tai. Tik jsivaizdinkit 
sau: patys netekę teisių 36-toj 
kuopoj ir Susivienijime jie de
da pastangų, kad sutraukti į 
šią kuopą tūkstantį narių:

Kas link šios bolševikų auko
jamos agitacijos už 36 kuopą, 
tarp kuopos narių yra dvejopa 
nuomonė: vieni mano, kad ne
reikėtų jiems leisti kalbėti kuo
pos vardu, o kiti tvirtina, kad 
tokia agitacija kuopai išeis ant 
gero'. Pastarosios nuomonės 
reiškėjai sako, kad Susivieniji
me tik tokia kuopa gali gyvuo
ti, duokles ir naujus narius pri
iminėti, kuri turi iš Centro lei
dimą. Sako, šiuo reikalu Cent
ras patvirtino naują kuopos 
valdybą ir nariams pranešė per 
/‘Tėvynę” kas yra teisėti kuo
pos viršininkai; o jeigu dar po 
to randasi tokių narių, kurie 
mokėtų mokesčius pašalintiems 
iš kuopos asmenims, tegul sau 
moka. Nariai, sako, kuriems 
rupi pašalpa* ligoje ir posmer- 
tinė, o ne “užkariavimas” Su
sivienijimo, Centro patvarky
mus pilnai suprato ir jų laiko
si, o “užkariautojai” greitu lai
ku pasijus beesu svetimi Susi
vienijimui žmonės.i

, Ponas Adomas Misevičius, da
bartinis kuopos pirmininkas, 
tikrina, kad greitu laiku kuopa 
užpildys tą spragą, kurią pa
darė bolševikai išsivesdami iš 
kuopos ir Susivienijimo aipie 

! šimtą narių. Užpildžius spra- 
1 ;ą, kuopa augs dar sparčiau, 
nes joje neliko nei vieno, kas 
galėtų trukdyti jos veikimą.

— Reporteris Pupa.

Cicero
Apie viską po biskj

kė-Vietos parapijos kunigų 
limas jau pasibaigė. Senasis 
kunigas liko ant vietos. Perei
tą savaitę buvo surengtas va
karas. Jame tarp kitko kalbėjo 
klebonas Vaičiūnas. Jis kalbėjo 
gan aštriai: kaip, girdi, para- 
pijonai drįsta priešintis dvasiš
ki jos patvarkymams. Tai buvę 
labai negražu, ir jei jis, kle
bonas, butų nenusileidęs, tai 
esą parapijonai nebūtų nieko 
laimėję.

Kai kurie parapijonai dėl 
šios klebono kalbos sako: girdi, 
jei tik mes norėtume, tai ir 
paties klebono čia nebus. Mes 
esą viską palaikome ir užlaiko
me. Bet tikrenybėj 
ra, kaip jie kalba, 
bosauja.

Nelaimė su munšainu

vestuvėms, vakaruškoms ir tt., 
neigi kraustytis kur kitur. Ir 
grajindavom ir šokdavom ir 
dainuodavom.

Vlršminfitoa vestuvės tikrai 
buvo gražios, apart dviejų prie
tikių: muzikantas autu atvežęs 
kitą muzikantą, jį paliko ir 
dar kito muzikanto mundierių 
išvežė, taip kad pastarasis tu
rėjo vykti namo vienmarškinis. 
O kitas — vienam svečiui vie
na leidukė “įdėjusi” virš šimto 
dolerių į kišenių,
būt atsargiems, ypač 
dukės įsimalevojusios, 
kus pasikarpiusios, 
merginom meilinasi.

metų prie to patyrimą.
— Žemąičio Sūnūs.

Ketvirtad., Liepos 21, 1927
1

Į CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Automobile^

PARDAVIMUI automobilius Ca- 
dllloc, 63, 7 pasažierių, karas kaip 
naulas, tinkamas visokiam bizniui, 
parduosiu pigiai, nepraleiskit projęoH. 
4512 So. Hermitage Avė. ;

taip nė-
Klebonas

14-tos ir 13-tos g-vių 
ne mažas bravorėlis, 
sukrauta vežiman ir 
gėrimus. Savininkas

Pereitą savaitę, vieną vaka
rą, ytin vėlai, ant 49-th avo 
nue, tarp 
užklupta 
Rasta ir 
išgabenta 
lietuvis.

O ant 48th court ir 12-tos 
gatvės nuo senų laikų laikėsi 
gemblerių įstaiga. Suplaukdavo 
didokos pinigų sumos. Savinin- 
uis airis. Bet pereitą šeštadie
nį ix) pietų užklupo ir jį ir iš
sigabeno daug vyrų. Leidžiu 
neėmė, nes vežimuose nebuvo 
vietos.

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

Dar viena nelaimė: sužeistas 
p. Lukoševičiaus “Paige” au
tomobilis. Nelaimė pasitaikė 14 
gatvėj ir 49th court anksti va
kare. Susidūrė su troku iš 
Chicagos. Ir autas ir trokas 
nukentėjo pusėtinai. Kodėl ne
laimė įvyko, sunku pasakyti— 
tur būt todėl, kad mažai prak
tikos šoferis turėjo. Gi patyri
mas lėšuoja pinigų. Ir, reikia 
manyti, kad ateityj p. Lukoše
vičius bus atsargesnis.

Westem Electric Co. koncer
tai pietų laiku vasaros metu 
yra įvairinami visokiais budais, 
šauniai dainavo Kubaniaus ka
zokų choras. Nors choras ne
skaitlingas — vos apie 10 ypa
tų — vienok dainų yra ko 
klausytis. Ot kad lietuviai tokį 
chorą turėtų! — Tas Pats.

PRANEŠIMAS Willow Springs
Vestuvės

Vėl reikia 
kai lei- 
andaro- 

lipšniom
Jos turi

iJgų

North Side
Mitingas protestui prieš 

mojimą nužudyti Sacco ir 
Vanzetti

pasi-

šiuo pranešame visiems, kad 
susi vieni j usioos rusų organiza
cijos Chicagoj rengia protesto 
mitingą prieš paęimojimą nu
žudyti Sacco ir Vanzetti. Mitin
gas rengiama šeštadienyj, lie
pos 23-čią dieną Schoenhoffen 
svetainėje, kampas Milwaukee 
ir Ashland rves. Mitingo pra
džia 7:30 vai. vakare. Patarti
na ir lietuviams juo skaitlin- 
giau atsilankyti. Visuomenė 
turi pareikšti savo balsą prieš 
pasikėsinimą ant šių žmonių 
gyvasties.

—Kviečia Komitetas.

CiaSSIFiED AbS.
Kas, ką, kur? i . kada 

rengia, veikia ar kviečia

Announcements 
Praneši re ai

SLA 36 kuopos nariams pranešu, 
kad užsimokėti' duokles jie gali 
pas mane namuose (3200 Lowe 
avė.). Eidamas finansų raštininko 
pareigas, noriu atkreipti kiekvieno 
36 kuopos nario domę į tai, kad 
jūsų teisės Susivienijime pirmiau
sia priklauso nuo to, ar esate už
simokėję mokesnius, ar ne. Narys, 
neužsimokėjęs per tris mėnesius, 
esti suspenduojamas. Taigi, kieno 
mokesniai užvilkti, ateikite, nelauk
dami, kol įvyks kuopos susirinki
mas, pas mane į namus ir užsimo
kėkite. —J. Balchunas,

SLA. 36 kp. ifnansų >^št.

Furnished Rooms
KAMBARYS rendai, didelis, švie

sus vyrui ar merginai su ar be val
gio. 6927 S. Washtenaw Avė.

RENDAI kambarys vaikinui arba 
merginai su valgiu arba be valgio. 
4440 So. California Avė. 2 fl.

RENDAI 4 kambariai, maudynė, 
elektra. 3527 So. Halsted St. Phone 
Yards 5352.

RENDAI ruimas dėl vieno ar dvie
jų vyrų. 3221 W. 38th St.

REIKALINGAS kambarys dėl vai
kino su valgiu ar be valgio prie šva
rios šeimynos. T. R. Aušros Knygy
nas, 3210 So. Halsted St.

Help Wanted—Malė 
Darbininką Reikia, 

REIKALINGAS pirmarankis arba 
gerai patyręs antrarankis duonkepys 
prie juodos, baltos duonos ir biskvitų. 
15J0 Main St. Melrosc Park, III., Tol. 
Melrose Park 787

RElkALINGA patyrusio bučerio.
3301 S. Lowe Avė.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

JIEŠKAU darbo už antrarankj dže- 
nitorių. Kreipkitės W. A. 3000 South 
Canal St. Tel. Michigan 2344.

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

STEGER grojiklis pianas, pirnios 
pušies stovyje, $75, 40 volelių, taip 
geras kaip naujas, ir combination 
cablnet benčius, $25 cash, 
išmokėjimais į 4 mėnesius. 

6512 S. Halsted st.

kitus

GALUTINAS išpardavimas vartotų 
fonografų, $15. Vargonai, $25. Upright 
piano, $25. National Piano Stores, 
Ine., 2332 W. Madison St.

Fumiture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

Gerbiami Draugai:—
Pranešu visiems, kad Steponas Kaniušas atidarė 

valgyklą savo namuose, 3510 W. 63rd St. Malonėkit 
atsilankyti ir pamatyti kaip puikiai viskas įtaisyta 
ir skanus valgiai bus pagaminti. Pirmas atidarymas 
šeštadieny, Liepos 23 d., 1927 m.

palei Tautiškas 
pines

Ka-

16 ir 17 d. d. Willow 
įvyko šaunios vestu- 
subatoj tai yra liepos 

Albavičius, Dievo

r'TT-’ir--------
SLA. 6-tas Apskritis rengia išva

žiavimą j Jefferson miškus, nedėlioj, 
liepos 24 d., Kviečiame publiką skait
lingai atsilankyt, bus programas ir 
kitokios žaismės.

Taipgi bus užkandžių, minkštų gė
rimų ir šaltakošės. Kviečia komitetas

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašalpos piknikas nedė
lioję, Liepos-Julv 31 d., š. m. Cher- 
nausko darže, Archer Avė. ir 79th 
St., Justice Park, III. Visi Chicagos 
ir apielinkių lietuviai kviečiami at
vykti j šitą Draugijos pikniką.

Kviečia Chicagos Lietuvių Dr-jos 
S. P. biznio komitetas.

$60,000 vertės naujų bankruto ra
kandų. Sutaupykit pirkdami šiuos 
naujus rakandus. " Pigiai greitiems 
pirkėjams. Gra'Žlifc Mdhair parloro se
tas, riešutiniai valgomoj kambario se 
tai, bufetai, 2-3-4 šmotų miegruimio 
setai, Wilton kaurai, lempos, veidro
džiai, stalai, Coxwell krėslai, 4 kam
barių outfitas tik $340. Dykai dasta- 
tymas, Fireproof Storage, 6542 N. 
Clark St., atdara vakarais iki 10, 2 
blokai N. nuo Devon Avė.

Business Chances
________ Pardavimui Bizniai________

LUNCH ROOM parsiduoda pigiai 
iš priežasties ligos. Yra labai geroj 
vietoj dėl biznio ant 14-to PI. ir Mor
gan St. prie naujo marketo, visas ar
ba pusė.

1022 W. 14th PI.
Phone Canal 0825

PARDAVIMUI pigiai ir greit bar- 
bernė 2 krėslų; biznis išdirbtas, 39 E. 
107 St.

Real Estate For Sale
NamaLŽemi Pardavimui

PARDAVIMUI 6 kambarių 
bungalow, randasi Marquette 
Manor prie dviejų bulvarų, tik 
vienas blokas nuo gatvekarių 
ir du blokai nuo parkų. Na
mas gražaus modelio, karštu 
vandeniu šildomas, geras skie
pas ir viškai; viskas puikiai ir

Real Estate For Sale
NamaLžemė Pardavimui

BARGENAS. Pardavimui per sa
vininką 5 kambarių medinė cottagre, 
furnaa gildoma, 2 karų medinis ga
ražas, lotas 32X125, randasi 1466 W. 
72nd St. Matykit savininkų ant vie
tos. Šaukit Prospect 8466.

BARGENAS, 642 W. 61 PI. netoli
, . .t. i Habted St., 6-7 kambarių namas, yramoderniškai įrengta. Lotas 30 - vana, elektra, skiepas, viškas, “L“ 

pėdų. Garažas dėl dviejų karų, ir gatvekariai, $6500, išmokėjimais. 
Tai yra puiki vietele mylin-1
tiefhs ramų ir patogų gyveni- I nos, elektra, skiepas, garažas, cemen- 
mą žmonėms. Savininkas sutin-! įU(>ta ‘‘le- w- G- 11 S‘ La
ka parduoti ant kontrakto ar 
duoti 2-rą morgičių. Matykit i 
savininką.

J. ŠMOTELIS, 
1739 S. Halsted st.

PARDAVIMUI arba mainymui me
dinis namus ant loto, arba anei ko- į 
kio biznio. Daugiaus informacijų klau 
skit per telefoną, reikalaudami pa- j 
šaukti savininkę namo. Phone Trian-; 
gle 3558, 8436 Gijbert Court

Financial
Finansai-Paskolos

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

PETRZILEK BROS. 
1647 W. 47th Str.

ROCKFORDO IR BELOIT ATYDAII
Tūriam Štarą ir 9 ruimus pagy

venimui, ant pirmo aukšto, štoras ir 
4 ruimai, ir ant 2-ro aukšto 5 rui
mai, 2 automobilių garažas. Randasi 
labai geroj vietoj. Parduosiu labai 
pigiai, arba mainysiu į Rockfordo ar 
Beloit namą. Musų namas randasi 
Kenosha, Wis. Kreipkitės per laiškus 
ar ypatiškai.

Martin’s Realty Co. Realtors, 
4604—7th Avė., 
Kenosha, Wis.

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksi m 
reikalą į 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St, Room 820 

Phone Central 6260

PARDAVIMUI medinis namas 2-4 
ir 1-8 kambarių, karštu vandeniu ap
šildomas, 2 karų garažas. Rendos $90 
j mėnesį. Kaina $7500. lippkėti $3000 
Atsišaukit po 8 vai. vakare.

45^8 So. Wallace St. 
Phone Yards 2250

PARDAVIMUI kampas 2 f’.atų mū
rinis ir 1 didelė krautuvė, r.u groser- 
ne ir bučeme, 7 kambariai viršui, lo
tas 73 pėdų prie Archer Avė. Senai 
įsteigtas biznis, geras biznis. Parda
vimo priežastis — vyro liga.

5129 Archer Avė.
Lafayette 0392

PARSIDUODA LOTAS
N. E. Corner 68th S. Artesian Avė. 
41x125, tinkantis dėl apartmento ar 
ko tiko, kaina pigi, atsigaukit grei
tai, 6 vai. vakare.

JUOZAS VILIMAS 
4405 S. Fairfield Avė.

Phone lafayette 5948

PARDAVIMUI ką tik užbaig
tas naujas mūrinis namas, 2 
pagyvenimų po 5 kambarius, 
karštu vandeniu šildamas, ar- 
žuolo užbaigtas, visi įtaisymai 
naujausios mados, 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.

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

į vieną dieną 
Perkame real estate

- kontraKtus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 

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

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

CHARLES JACOBS, 
3244 So. Halsted Street, 

Boulevard 6520

NEROKUOJAM ROM IšENO 
už antrus morgičius už $100, 
$200 arba $300.

Peoples Loan Service 
1647 W. 47 Str.

Miscellaneous
Įvairus

STOGDENGYSTB
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkfej. Įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę

Naujas 1928 Modelio Radio Atwater Kent, Fresh- 
man, Radiolas. Kainos yra žemiausios. Visoje Chi- 
cagoje Radio setus randavojame ir parduodame ant 
lengvų išmokėjimų. Klausk per Telefonų Boulevard 
4705 arba ypatiškai:

Išgirsk Sharkey su Dempsiu Muštines

Liepos (July) 21,1927 per Radio pas 
Joseph F. Budriką krautuvėje 

arba savo namuose

Liepos 
, Springs, 
vės. Mat 
16 d. kun. 
Apveizdos pai. bažnyčioj suri
šo moteristės ryšiais Aleksand
rą Kučinskį su Marijona Plo- 
niene. Buvo septynios poros 
pajaunių. Nuimta p. Vaitkevi
čiaus studijoj įvairiose pozose 
paveikslai. Pasamdyta pusė tu
zino gerų unijos muzikantų,

■ kurie grojo per dvi dieni. Su- 
batoj privažiavo daug svečių, 
jaunavedžių draugų, gimimų 
bei pažįstamų. Visi linksmino
si, valgė, gėrė, šoko, dainavo 
taip, kaip kad būdavo ir Lietu
voje.

Tik čia dainos kitokios, dau
giaus šių dienų musų gyveni
mui pritaikytos. Pavyzdžiui: 
“Kas arielką, alų peikia, mums 
draugaut su juo nereikia. 
Arielkėle tu pilkoji, musų visų 
linksmintoji. Geria ponai, 
karaliai, kunigai, kur tik 
liai” ir tt.

Viena leidė iš Roselando 
rai turi vyrišką tenorą ir 
navime ir “poezijoj” jos p. 
nagaitis nesubytintų.
CM.

P-as Alex Kušinskis yra 
zikantas, groja

Humboldt Park Lietuvių P. Kliubo 
pusmetinis susirinkimas įvyks Ket- 
virtadienyj, July 21 d., 1927 m,, 7:30 
vai. vak. Humboldt Maccabe Temple, 
2-ros lubos. Narius meldžiu delyvaut 
skaitlingai. A. Walskis, Sekret............

AUKSINS proga geram biznieriui, 
gali nupirkti, feu mažu įnešimų namą 
ir biznj, restaurantą ir roominghouse 
14 kambarių. Geroj biznio vietoj, ša
pų distrikte. 4816 S. Wentworth Avė.

ger’
ba-

tik- 
dai- 
Va-

Joniškiečiai važiuoja 
ant Yokanto farmos 
Joniškiečių L. K. Kilubas 

šeštadienyj, 23 d. liepos-July, 
8 vai. vakare rengia išvažiavi
mą į p. Yokanto farmą. Ger
biami automobilių savininkai, 
kurie esatie prižadėję taipgi' ir 
tie draugai-ės, kurie norite va
žiuoti, su pilnu užtikrinimu 
pribukite į šią vieitą: 4637 So. 
Washtenaw avė. Iš čia visi or
ganizuotai keliausime ant far
mos. —J. B. R. Š. rengėjai.
P. S. Norentieji važiuoti, atsišaukit- 
telefonuokit Hemlock 4774, J. Bulai
čiui.

PARDAVIMUI Lunch Room, Soft 
Dinks parlor. Priežastis —nesutiki
mas patrneriu. Vieta apgyventa vi
sokių tautų. 2246 Blue Island Avė.

PARSIDUODA
Arba pasirendavoja Gaso stotis 
didelio automobilių kelio 79th ir 
chcr Avė.
cher Avė. Matykit savininką 6 v. vak.

juozas Vilimas
4405 S. Fairfield Avė.

Phone lafayette 5948

ant 
Ar-

PARDAVIMUI 2 krėslų barbernė, 
L 
riai gyvenimui iš užpakalio. Barge- 
nas. 3943 So. Francisco Avė.

Personai
Ašmeną laiko

Jos. F. SUDRIK
3417-21 So. Halsted SI Chicago, III,

mu- 
armoniką, o 

Marė Plonienč jau išnašlavusi 
apie du metu, nesenai pirkusi 
saliutą prie tautiškų kapinių. 

ŽippnSs pritaria “Naujienų” 
Reporteriui, kad prie kapinių 
perarti esą tos standos, bei kar
kiamos. Bet man, pripratusiam 
netol kapinių patrukšmaut, tas 
nebaugų. “Musų” Tirkšlių pa
rapijos kapai, iš trijų pusių 
žmonių apgyventi. Prisėjus

PAJIEŠKAU savo pusseserės An
taninos Adomąičiutės, Luokės parapi
jos, Rose Suokas, 1338 Van Buren St. 
Gary, Ind.

PAIEŠKAU sunaus Stanislovo Tel- 
kevičiaus, 13 m. amžfaus, kuris pra
sišalino nuo musų apie 6 savaites at
gal. Plaukai geltoni. Kas praneš man 
ir parves pas mane arba paduos j po
licijos rankas, tas gaus $20 atlygini
mo.

Ona Telkevičienė, 
833 W. 33rd St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU vaikino, kuris sutiktų 
su manim rendavoti mažą flatą bile 
kokioj miesto daly. W. Adams, 21'26 
W. Thomas St. Tel. Belmont 7373

PARDAVIMUI arba mainymui nau
jas bizniavas namas dviejų aukštų su 
saliunu ir restaurantu ant mažesnio 
namo. Trumpu laiku turiu parduoti. 
Randasi priešais tatiškas kapines. S. 
Svilainis.
< BARGENAS

Parduosiu ar mainysiu mūrinį na
mą 4 flatų po 5 kambarius ir visi 
įtaisymai ant lotų, arba keleto akrų, 
arba nedidelio namo.

Savininkas,
J. Burinskas,

1520 So. 50th Ct., 
Cicero, 111.

PARDAVIMUI 3 mūriniai namai 
ant 3 lotų po 2 flatu. Vyrui mirus 
moteris priversta parduoti pigiai. 
1942 Canalport Avė., Mary Kudulis.

Aš TURIU PARDUOTI !
Del biznio turiu apleisti mies- 

tą, turiu parduoti savo 2—5 
kambarių apartmentinį namą, 
1617 S. 51 Avė., Cicero, III.

geras biznis, geroj vietoj, 8 kamba- Namas geros konstrukcijos, 3

BUČERNĖ. ir grosernė parduodame 
nebrangiai. Tel. Boulevard 8319

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė 
su namu ar be namo, arba mainysiu 
ant mažo namo. Pardavimo priežas
tį patirsit ant vietos. 4550 S. Marsh- 
field Avė. Telefonas Boulevard 7452

Real Estate For Sale
Njiinai-Žeinė_

45 ^automobilių garažas, reikia įmo
kėti $3000, savininkas mainys ant na
mo arba lotų.

3flatų mūrinis namas su visais įtai
symais, kaina $8500, įmokėti $1500; 
maino ant bile kokio biznio, farmos 
arba loto. C. P. Suromskis, and Co., 
5833 S. Westeni Avė. Tel. Hemlock 
6151

unijos darbininkai samdomi.
J. J. DUNNE ROOFING CO. 

3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

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

3149 So. Halsted St.
Phone Yards 7282 

J. S- RAMAN6IONIS.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8700

Chicago

metų senumo, raudonas tile 
stogas, 'šviesio aržuolo* trimas, 
karštu vandeniu šildomas, bu
fetai, knygynai, ugnavietės, 
įmūrytos vanos, naujai deko
ruotas, aplink yra medelių, 
kaina nebrangi, išmokėjimais, 
jei) norite. 1617 S. 51 Avė., 
Cicero, 111.

ELECTRIC KONTRAKTOR1US
Seniausias ii lietuvių, kur duoda 

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

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

Phone Victory 7452

Educational
Mokyklos

PARDAVĖM UI gerai žinomas 
biznis East Cliicago, Ind. Di
delė mūrinė šokių svetainė ir 
medžio, 2 augštų, lotas 50X150, 
namas tinkamas dėl banko ir 
t. t. Šį namą parduosiu tiktai 
pagal sutarti. Parduosiu priei
nama kaina. Rašykit John Mi- 
llcr, 5340 Emerald avė., Ch-go.

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

i 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, III.


