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.aklinas Redfern iš
lėkė į Braziliją

40 žmonių žuvo per že
mės drebėjimą Formosoj
Japonijos karo laivų kolizijose 

žuvo 129 jūreivių
Lakūnas Redfern skrenda 40 žmoniy žuvo per žemės

į Braziliją drebėjimą Formosoj
BRUNSWICK, Go., rugp. 25. 

— Aviatorius Paul Redfern 
šiandie išskrido į Braziliją, tu
rėdamas vilties 4,600 mylių ke
liones nuskristi niekur nenu
sileisdamas.

Redfern skrenda 
Detroiter monoplanu 
Brunswick” Kelionėn 
Glen Isle kaip 12:46 
Skrenda vienas pats.

BERTAUD PASIRUOdĘS 
SKRISTI J ROMą

ROOSVELT FIELD, N. Y., 
rugp. 25. — Aviatoriai Lloyd 
Bertaud ir James i) Hiil buvo 
pilnai pasiruošę milžinišku 
Fokkero monoplanu “ 
ry” išskristi į Romą,

Stinson- 
“Port of 
išlėkė iš 
po pietų.

TOKK), Japonija, rugp. • 25. 
— Pranešimai iš Tokio, Formo- 
soj, sako, kad šiandie Formo- 
sos salą supurtęs smarkus že
mės drebėjimas, per kurį ketu
rios dešimtys žmonių buvę už
mušta ir daug kitų sužeista. 
Vien Takao apielinkėj buvę 
apie pusantro šimto namų su
griauta arba gadinta.

leksikos banditų vadas 
fontano sušaudytas

NOGALES, Ariz., rugp. ‘ 25. 
Old Glo-j— Nogalese, Meksikoj, vaKar 

Italiją, buvo sušaudytas paskillęs mek- 
šiandie t aip 6 valandą vakaro, sikiečių banditų vadas Juan 
bet dėl nepalankaus vėjo buvo j Montano, ilgą laiką operavęs 
priversti • išskridimą atidėti Sjnaloa provincijoje.priversti • išskridimą atidėti 
penktadieniui.

4 metų vaiką laikė per 
dvi savaites pririštą 

šuns būdoj

Pasipiki’nę airiai pakelė 
teatre riaušes

rufcp. 
ir į 
netoli

GBEENSBURG, Fa., 
25. — Policija, areštavo 
teismo rankas atidavė 
nuo čia gyvenantį farmerį, Ja-
cobą Steinmaną, ir jo pačią,
kurie per dvi savaites laikė 
šuns būdoje pririšę ketverių 
metų vaiką, Charles Garlandą, 
savo tarnaitės sūnų.

Nelaimingo vaiko motina pa
pasakojo tokią istoriją. Jos vy
ras pametęs ją ir kažin kur iš
sibastęs. Ji likus varge su dve
jetu mažų vaikų. Atėjus pas 
Steinmanus tarnauti. Bet šei
mininkai .nieku budu nesutikę, 

‘ kad abudu vaikai butų su moti
na. Mažesnįjį jie pagaliau leidę 
jai laikyti namuose, bet vyres
nįjį privertę laikyti pririštą 
šuns būdoj, kad jis niekur ne
sipainiotų. Ir maisto ji maže
liui tik slaptomis galėdavus at
nešti. Šiaip vaikas buvęs be 
jokios priežiūros, ir vlenlntėlis 
jo draugas buvęs šuo.

.■1

f Pacific and Atlantic Photo]
1 j’7'

Leit. Vilas R. Knope, navigatorius, p-le MUdred Dorris iš Hint, Mieli, pasažierė ir Auggie 
Pedlar, kurie prapuolė ir veikiausia žuvo skrendant aeroplanu “Miss Dorris” iš San Francisco 
i Havvaii. •c * .

japonai žuvo karo lai 
vy kolizijose

15 žmonių žuvo traukinio 
susikutime Anglijoje

Kinai apšaudė Amerikos 
karo laivą

Čechoslovakija ima nagan 
savo fašistus

VIENNA, Austrija, rugp. 25. 
— Čechoslovakų žvalgyba Pra
hoje vakar puolė čechų fašistų 
centro įstaigą ir fašistų laik
raščio Riskastraž redakciją, 
padarė kratas ir keletą asmenų 
areštavo. Vyrausybė sakosi tu
rinti pamato įtarti fašistus dėl 
priešvalstybinės darbuotės.

Įvykis, davęs 
priežasties ląbiau 
fašistų darbais, 
Praeito antradienio 
Jarovasto Vorelio, 
saugos ministerijos 
namus atėjo penki
apsiginklavę vyrai ir pareikala
vo, kad jis išduotų jiems tam 
tikrus dokumentus, kitau) grū
modami jam čiapat galą pada
ryti.

Koki tie dokumentai buvo, 
kuriuos smurtininkai prievarta 
išreikalavo, vyriausybė neskel
bia, bet girdėt, kad jie lietė 
buvusį generalinio štabo virši- 

kurs 
i pa-

vyriausybei 
susirupinti 

buvo toks: 
rytą į D-ro 
krašto ap- 

patarėjo, 
revolveriais

ninką, generolą Gaidą, 
nesenai buvo karo teismo 
smerktas.

Sovietai sušaudė du savo 
valdininkus Minske

Lygos tarptautinė spaudos 
konferencija

GENEVA, Šveicarija, rugp. 
25. — Vakar čia atsidarė Tau
tų Sąjungos sušaukta tarptau
tinė spaudos konferencija, Lon
dono Daily Telegraph leidėjui, 
lordui Bumhamui, pirminin
kaujant.

Konferencijos tikslas yra ap
svarstyti planus žinių rinki- 

imui pagerinti ir apsaugoti.
Konferencijoj dalyvauja 120 
delegatų, atstovaujančių dviefe- 
šimt šešioms valstybėms. Jun
gtinių Valstybių atstovaujamos 
Žinių agentūros yra: Associa
ted Press, United Press ir In
ternational News Service, taip
jau provincijos Scripps-How- 
ard laikraščiai ir New York Ti
mes, atstovaująs metropolijos 
spaudai.

Kaip Čilė “išsigydė nuo 
komunizmo”

NEVY YOBKAS, rugp. 25.— 
Viename West 42-nd Street 
krutamu jų paveikslų teatre va
kar vakarą Įvyko riaušių, ku
rioms malšinti buvo pašauktos 
policijos rezervos.

Buvo rodoma filmą, pavardy
ta “The Callahans and Mur- 
phys”, kurioj pajuokiami airiai. 
Publikoje betgi buvo daug ai- į uostą, 
rių. ^Pasipiktinę, jie ėmė gar
siai protestuoti ir į „ 
riaušes kelti, grūmodami su
daužyti teatrą ir sunaikinti fil
mą. •

TOKK), Japonija, rugp. 25. 
— Per Japonijos laivyno ma
nevrus praeitą naktį atsitiko 
du karo laivų susidūrimai, ku
riuose, kaip manoma, 129 lai
vyno kareivių žuvo.

Vienas susidūrimas tuvo 
tarp karo laivų Jintsu ir Vvara- 
bi. Pastarasis, smarkiai už
gautas, netrukus paskendo ir 

i 102 jo įgulos žmonės prigėrė.
Antras susiduilimas cuvo 

tarp karo laivų Naka ir Ashi, 
ir čia dvidešimt septyni žmo
nės žuvo. Laivas Ashi, stip
riai sužalotas, buvo parvilktas

Gen. Sun Čuanfanas pa
ėmęs Tungčau miestą

Prisipažįsta sudeginęs
17 bažnyčių

COLUMBUS Ohio, rugp. 25.
Banditas Bay Mardsen, ku

ris dabar laikomas Ohio bau
džiamajame kalėjime, prisipa 
žino, kad jis su savo banda 
sudeginęs Kanadoje sepsynftii- 
ką katalikų bažnyčių, jų tarpe 
šv. Onos baziliką 
Ųuebec mieste.

Vyriausybė ieško

ŠANCHAJUS, Kinai, rugp. 
25. — Praneša, kad šiaurės Ki
nų generolo Sun* čuanfano ar
mija paėmus Tungčau miestą, 
netoli nuo Jangtse upės žiočių, 
septyniasdešimt mylių nuo 
Šanchajaus.

Griuvus siena bemaž ne- 
užbėrč 40 darbininkų

ir koplyčią

Trys žmonės užmušti
per Zajrlulo šermenis i bandos narių, kurie 

_ gauti.

kitų tos 
dar nesu-

KAIRAS, Egiptas, rugp. 25. 
— Per iškilmingas mirusio E- 
gipto seimo pirmininko Ir na
cionalistų vado, Zaglulo Pašos, 
šermenis šiandie atsitiko nelai
mė: nugriuvus vienų namų 
balkonui buvo užmušti trys 
žmonės,
kurioj dalyvavo 
žmonių, dėl didelės 
daugelis nualpo.

MUNŠAININKAI PAŠOVĖ 
DU POLICIJOS AGENTU

MILWAUKEE, Wis., rugp. 
25. Apie keturiasdešimt dar
bininkų, kasusių rūsį naujam 
trobesiui, bemaž nebuvo už
berti, nugriuvus Kield Furnitu- 
re kompanijos sankrovos 1(K> 
pėdų aukštumo muro sienai.

ATLANTA, Ga., rugp. 25.— 
Tariami munšaininka‘1 praeitą 
naktį pašovė du kauntės polici- 

Be to per procesiją, ninku, C. Lyle ir Claude Webb. 
tūkstančiai | Policijai buvo pranešta, kad 

kaitros apielinkėje tam tikroj vietoj 
jvaroma degtinė, ir tuodu polici- 

— ninku buvo pasiųsti naktį deg-
. • J • J W • Į •

SENAS TURKAS PASMAUGĖ 
SAVO PAČIĄ

Smarki audra' Nova tlll<lal11-' medžioti.
Scotia pakraščiuose Moterų konvencija.

MINNEAPOLIS, Minu., rugHALIFAX, Nova Scotia, rug
pjūčio 25. — Nova Scotia pa-jpiučio 25. —- Čia prasidėjo Be
kraščiuose oraeitą naktį siautė (tinę Woman’s Christian Tem- 
smarki audra, padarius daug perance Unijos konvencija, da- 
žalos. Jūrėse keletas mažesnių lyvaujant daugiau kaip 3,000 

Žmonių delegačių. Konvencija tęsis iš
tisą savaitę.

iai v ų nukentėjo, nors 
aukų, regis, nebuvo.

SMYRNA, Turkija, rugp. 25. 
— Sali Baba, 70 metų amžiaus 
turkas, kurs ką tik Šventė 50 
metų savo vestuvių su 90 metų 
amžiaus žmona, Aiche Hanem, 
sukaktuves, dabar tapo areš
tuotas už pasmaugimą jos sa
vo plikomis rankomis.

Sali Baba nesigina. Jis prisi
pažįsta, ir aiškina taip: žmona 
per penkiasdešimt metų buvus 
geriausia, niekados blogo žo
džio jam nepasakius. Bet šai 
dabar ji ėmus ir pasakius jam 
tiesiai į akis: asilas ^u, tu asi* 
lo vaikas. To jis negalėjęs pa
kęsti: ėmęs ir pasmaugęs ją.

LONDONAS, rugp. 25. — 
Didelėje traukinio katastrofoj, 
kuri vakar įvyko ties Seven 
Oaks, dvidešimt mylių į pietų 
rytus nuo Londono, z dvylika 
žmonių buvo vietoj užmušta ir 
šešios dešimtys sužeista. Apie 
dvidešimt buvo pavojingai su
žeisti, ir tųjų trys Jau mirė.

Traukinys, kuris buvo pilnas 
keleivių, ėjo iš Londono j 
Deal’ą. Arti Seven Oaks gar
vežys ištruko iš bėgių, ir trau
kinys susikūlė.

WASHINGTONAS, rugp. 25. 
■rrn. Admiro|ąs Williams, Ameri
kos laivyno Azijos vandenyse 
komanduotojas, pranešė laivy
no • departamentui, kacl, plau
kiant pro Nankiną Jangtse upe, 
Jungtinių Valstybių karo laivas 
Isabel buvęs kinų kareivių ap
šaudytas. Vienas/jūreivis buvęs 
sužeistas.

sovietų 
mirtie?

už sukty- 
ir papirkimus. Pasmerktų- 

sovietų

25. Sc- 
vykdomasis 

susimilti

Meksika išguja laukan 
amerikieti

SAN ANTONIO, Tex., rugp. 
25. — Nathal Bruga, amerikie
čių aliejaus kompanijos Meksi
koje tarnautojas, atvykęs į 
San Antonio pasakojas, kad 
jis buvęs Meksikos * vyriausy
bės suimtas, tris dienas laiky
tas kalėjime ir pagaliau trauki
niu išdangintas per sieną į 
Jungtines Valstybes. Už ką bu
vęs deportuotas, jis nežinąs, 
bet manąs, kad už tai, kad 
draugavęs su New York Times 
korespondentu Courci,
prieš porą savaičių buvo taip
jau išguitas iš Meksikos.

kurs

Bulius užmušė farmerį
MARTINAS. D., rugp. 25. — 

Įnirtęs bulius lauke mirtinai 
subadė vietos farmerį, Henry 
Knipple, 60 metų amžiaus

gORH
Ghicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai gražu; nedidelė tem- 
pcrąturos atmaina; vidutinis, 
daugiausiai pietų ir pietų va
karų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 58° ir 72° F.

šiandie saulė teka 6:08, lei
džiasi 7:36. Mėnuo teka 5:23 
ryto.

Šeši asmenys žuvo gazo 
linui ekspliodavus

N0RWALK, Ohio, rugp. 25. 
— Farmoj, netoli nuo Green- 
wich miestelio, gazolinui eks- 
pliodavus buvo užmušti šeši as
menys, visi fermerio Homero 
Hickso šeimynos nariai.

Ekspliozija įvyko pilant, per 
apsirikimą, gazoliną į prigesus! 
virtuvės pečių, kad jis greičiau 
įsidegtų.

LONDONAS, rugp. 25. — 
Beuterio pranešimas iš Rygos 
sako, kad vakar Minske buvę 
sušaudyti du aukšti 
muitinės valdininkai, 
bausmei pasmerkti 
bes
jų prašymą susimilti 
vyriausybė atmetus.
Gen. Anenkcv ir Denfr.ov su 
z šaudyti.

MASKVA, rugp. 
vietų centralinis 
komitetas atsisakė
dviem kolčakininkam, generolui 
Anenkovui ir jo štabo viršinin
kui Denisovui, kurie nesenai 
buvo pasmerkti mirties baus
mei už dalyvavimą ginkluotoj 
kovoj prieš sovietus 1918-2(1 

1 metais, ir šiandie jie buvo su
šaudyti.

SANTJAGO, Čilė, rugp. 25. 
— Pasikalbėjime su užsienio 
spaudos atstovais, respublikos 
prezidentas Ibanez pasakė, kad 
Čilė sėkmingai atsikračius ko
munizmo pavojaus, išsiųsdama 
komunistus į Bobinsono Kruzo 
salą.

Prieš šešis mėnesius vyriau
sybė ištrėmus komunistų va
dų būrį į Juano Fernandezo sa
lą. Išsiuntus juos ne vienus, 
bet su visomis jų šeimomis, 
aprūpinus visus darbo Įran
kiais, namais ir visu kuo, kas 
reikią, kad jie galėtų, niekeno 
nekliudomi, patys savo gyveni
mą kurti ir tvarkyti, kaip tin- . 
kami. Bet dabar tie komunis
tai atgrisę savo komunistinio 
gyvenimo, jie norį grįžti atgal į 
kontinentą. Jie 
geri ir patenkinti 
nizuotos valstybės 
naujybė nutarus 
juos atgal.

[Juan Fernandez 
Ramiajame 
400 
Tai 
nas 
ras
Selkirk, škotų jurininkas.]

prižadą būti 
esama orga- 
tvarka. Vy- 

pargabenti

sala yra 
vandenyne, apie 

mylių nuo Čilės krantų, 
sala, kur gyveno Bobinso- 
Kruzo (Crusoe), kurio tik- 
vardas buvo Alcxander

Atkalbino angliakasius 
nuo žygiuotės prieš 

kasyklas
GOLUMBUS, Ohio, rugp. 25. 

— Keturi šimtai streikuojan
čių kasyklų darbininkų buvo 
bežygiuoją į Pomeroy kasyklas, 
Hocking Valley srity, kurias 
savininkai bando operuoti su 
pagalba streiklaužių. Angliaka
sių unijos viršininkai tečiau 
juos pasivijo ir atkalbino nuo 
tokio žygio. Angliakasiai su
grįžo namo.

Skriąiš Peruvijos j New
Yorką

LIMA, Peruvija, rugp. 25. — 
Aviatorius Harold Gomez-Cbr- 
nejo rengiasi apie rugsėjo pa
baigą bandyti skristi iš Limos 
j New Yorką ir atgal.

Užmušė moteriškę
VINCENNES, Ind., rugp. 25. 

—- Automobiliams susidūrus, 
Vakar netoli huo čia buvo už-

Hammond,
Vakar netoli huo 
mušta Mrs. Ella 
East St. Louis.

Vi; (į r. 1

Sacco- Vanzetti šerme 
nų demonstracija

* Berline
BERLINAS, rugp. 25. —Va

kar po pietų Berlino komunis
tai buvo surengę didelę Sacco 
ir Vanzetti šermenų demons
traciją. Procesijoj į Lystgarte- 
ną, ties buvusio kaizerio rū
mais, žygiavo apie trisdešimt 
tūkstančių asmenų su raudono
mis, juodai drapiruotomis, vė
liavomis
visai rami, juo kad 
žiūrėti 
šimtai 
jos.

Demonstraciją buvo 
.tvarkos 

buvo mobilizuoti keli 
pėsčios ir raitos polici-

Šuo parbėgo 710 mylių;
vos gyvas

SACRAMENTO, Cal., rugp. 
25. — Nesenai į Sacramento 
buvo automobiliu atvykęs iš 
Plasfer City. 710 mylių tolu
mo, pilietis Luther Gaddis, ir 
atsivežė šunį. Išvažiuodamas 
namo, šunį jis paliko Čia savo 
draugui Netrukus betgi šuo 
prapuolė. Dabar gauta žinia iš 
Gaddiso, kad šuo atsiradęs na
mie, bet vos gyvas nuo pavar
gimo ir bado.

$150,000 gaisras
WASHINGTON, Ind., rugp. 

25. — Kilęs praeitą naktį gais
ras sunaikino čia kauntės teis
mo rumus 
Nuostoliai 
dolerių.

ir keletą krautuvių, 
siekią apie 150,000

J. V. protestuoja Meksi
kai dėl pašovimo 

amerikietės
WASH1NGT()NAS, rugp. 25. 

— Jungtinių Valstybių konsu
las Mazatlane padarė aštrų 
protestą Meksikos vyriausybei 
dėl sužeidimo vienos amerikie
tės, Miss Florence Anderson, 
kuri buvo pašauta banditų už
puolime ant traukinio. Užpuo
limas įvyko praeitą antradie
nį netoli nuo Acaponetos, Na- 
Jyarito provincijoje. '(Jungtinių 
Valstybių vyriausybė reikalau
ja, kad banditai butų suimti ir 
tinkamai nubausti.

ŠALIAPINAS NETEKO LIAU
DIES ARTISTO TITULO

MASKVA, rugp. 25. — liau
dies komisarų taryba, kaip va
kar buvo oficialiai paskelbta, 
atėmė iš garsaus operos daini
ninko, basisto Fiodoro Saliapi- 
no, nacionalinio sovietų respub
likos artisto titulą.

BANDITAI APiPLBSe IR SU
DEGINO BANKĄ

RARDIN, III., rugį). 25. — 
Praeitą naktį plėšikai įsilaužė 
į vietos Rardin State banką, 
išsprogdino voltą ir automobi
liu paspruko su pinigais. Kiek 
jie pinigų pašlavė, nežinia, ka
dangi pabėgdami banką pade 
ge.
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Vikrumas ir Stiprumas
Kad visuomet yra pripažįstama, kad kūno silp- 

luinas yra nenatūralia — kad stiprus, gerai maiti
nami žmonės gerai laikosi, kuomet tie kurie badauja 
dėl vitaminų stokos arba nedamaitinami, greičiau 
pagauna kosulį, slogas ir kitokius užsikrėtimus.

SOTUS EMUISION 
turi savyje sveikatą teikiančius vitaminus cod-liver 
aliejų ir turi specialės vertės dėl visokio neda
rna itin i mo stovio. Scott’s Emulsion yra malo
nus vartoti ir pagelbėti atbndavoti kūną j j 
vikrų ir stiprų.

Scott & Bowne, Bloomfield, N. J.

1*

26-49

ATVIRAS LAIŠKAS CHICAGOS LIETUVIAMS
GERBIAMIEJI: ,

šituo svarbiu laišku kalbame į Jumis — Jūsų pačių rei
kalu. Maginame Jumis dėtis į Chicagos Lietuvių Draugiją 
Savitarpinės Pašaipos. kur yra viena iš stambiausių pašal
pos organizacijų mieste Chicagos. Šitos Draugijos pinigi
nis turtas siekia arti $20,000 ir jos narių skaičius apie tūk
stantis. žodžiu sakant, šitos Draugijos finansinis stovis y- 
ra pilniausiame žydėjime, pertat tikriausiai užtikrinta kiek
vienam šios organizacijos nariui priklausoma pašalpa išti
kus ligai ir pomirtinė — ištikus mirčiai.

Mažai yra pašalpinių organizacijų, kurios taip tiksliai 
galėtų aprūpinti savo narių rytojaus dieną — ištikus jų Il
gos nelaimei, kaip kad Chicagos Lietuvių Draugija Savitar
pinės Pašalpos, čia paminėtina, bent svarbiausi faktai kas 
būtinai reikia žinoti kiekvienam Chicagos lietuviui — vy
rui ir moteriai, kuriems rupi tinkamai apsaugoti ry
tojaus dieną, savo paties naudai, kad laike ligos šeimyna 
nejaustų trukumų, kad skurdas nebūtų sergančios šeimy
nos nario svečiu ir ištikus mirties priepuoliui, butų tinka
mai palaidotas be piniginių nuostolių tiems, kurio rūpinasi 
velionio paskutiniu patarnavimu.

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. nariai turi 3 paša'- 
pos skyrius ligoje — 1-mo skyriaus serganti nariai gauna 
ligoje pašalpos $6.00 savaitėje, 2-ro skyriaus serganti na
riai gauna ligoje pašalpos $10.00 savaitėj, 3-čio skyriaus 
serganti nariai gauna ligoje pašalpos $16.00 savaitėje. To- 
rfiirtinė nariams sumokama iš Draugijos iždo — nafriai i ne
si nuo mokėjimo pomirtinės duoklių, taipgi liuosi nuo baus
mių už nelankymą susirinkimų, parengimų ir tt.

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. savo nariams išmo
ka pašalpą ligoje byle kur gyvenantiems Suvienytose Val
stijose Amerikoje. Nariai iškeliavę j Lietuvą gali būti 
Draugijos nariais su teise gauti pomirtinę. Nariams Lgos 
pašalpa mokama 70 savaičių, d už susižeidimus iki pat mir
čiai. Nariai nėra šalinami iš Draugijos neatslžve’.gint kiek 
metų narys sirgtų, pasimirus yra išmokama pilna pomir
tinė — pomirtinės paveldėtojui.

Šituo laiku Chicagos Lietuvių Draugijoje eina vajut 
tikslu, kad davus progą visiems Chicagos lietuviams — vy
rams ir moterims nuo 16 iki 45 metų amžiaus ateiti i šitą 
Draugiją. Įstojimas Draugijon eina sulig amžiaus. Laike 
šio vajaus priimamos ir čielos Draugijos bei kliubai — są
lygos dėl {stojančių pašalpinių organizacijų gana prieina
mos. Lietuviai toliau gyvenanti nuo Chicagos irgi gali įs
toti Draugijon, bet būtinai privalo atvykti asmeniškai pas 
Draugijos daktarą egzaminacijos reikalui.

Yra aišku kiekvienam, kad sėkmingai bujojimas pa
šalpos organizacijų yra galimas tų, kurios turtirgos pini
gais, skaitlingos nariais, moka Įtraukti č’ag’mi lietuvių 
jaunimą, turi atsakomingą tvarką Draugijos -nariams, ku
ri neapsunkina esančių narių organizacijoje •—'tinkamai 
narius aprūpina ligos nelaimėje ir tt. Tokios orgaizacijos 
yra palaima savo nariams, nes jie randa širdingą patarna
vimą laike ištikusios jų gyvenime tragingo nuotikio. šito
kia draugija yra Chicagos Lietuvių Draugija Savitarpinės 
Pašalpos, pertat visiems Chicagos lietuviams verta dėtis 
prie šitos organizacijos, nes laike ligos 
kaip piniginę, taip ir moralę paramą.

Lietuviai, vyrai ir moterys, dar sykį 
kviečiami Į Chicagos Lietuvių Draugiją
savo pačių reikalų. Prašymą įstoti Draugijon gali priduo
ti pas kiekvieną šios Draugijos narį, veikiantį kontestantą 
arba kreipkitės asmeniškai į Draugijos Kontesto Raštinę, 
1739 So. Halsted St. (“Naujienose”) — čia galėsite gauti 
reikalingas informacijas apie Draugiją ir išpildysite apli
kaciją įstojimui į Draugiją.

Jeigu Tamstai nėra liuoso laiko asmeniškai atvykti ] 
Kontesto Raštinę, malonėkite išpildyti žemiau esamą “Pa
reiškimą” ir iškirpę prisiųsti į Kontesto Raštinę žemiau 
pažymėtu adresu. Musų Draugijos atstovas atvyks pas 
Tamstą asmeniškai pasikalbėti šituo reikalu Jūsų nuskirtu 
laiku arba suteiks reikalingai informacijas laišku. Lauksi
me*

nelaimės turėsite

esate nuoširdžiai
S. P. aprūpinimui

PARE’ŠKIMAS’:
Noriu įstoti Chicagos Lietuvių Draugijon S. P., bet neturėdamas 

liuoso laiko atsilankyti asmeniškai į Jūsų Draugijos Kontesto Raš
tinę, prašau Jūsų Draugijos įgaliotinio atsilankyti jtinę, prašau Jusi; Draugijos įgaliotinio atsilankyti j mano namus 
paaiškinimui man reikale įstojimo Draugijon arba suteikite plates
nes informacijas laišku. ♦ ,

Mano Vardas Pavardė ..................................................... :......................
•

Adresas .................................... ....... ................. ..... .•.................................
Lubos ................... Telefonas .............. ............ ......................................•» 'M • • t ‘ *

(Iškirpę Šit^i “Pareiškimą” niurkite žemiau pažymėtų adresu)

Chicagos Lietuvių Dr-jos Kontesto Raštinė,
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

- ................ ' ............................ .m.biii.inii ■■

Garsinkitės NAUJIENOSE”

Probibicija ir Munšainas
Kaso Dr. Margiris

Prohibicija— neišmanymo, fa- Degtinė turi būt tik mokslin- 
natizmo ir keršto padaras.

IbJl
UNIOH MAD1

f NET 
WEK3HT

Atsakantis
Plain or Hop Flavored

A11/ourDea/er -^n

Žmogaus sveikatą
MunAainas padaro chronini 

skrandžio (skilvio) pamušalo į- 
degimą Taigi skrandžio liaukos 
nyksta ir kaip reikiant nebedir
ba Del to, žinoma, skrandžio 
sunkos tekėjimas ir veikimas iŠ 
normos išeina Dažniausiai toks

gaiš budais išdirbama ir tvar
kingai* •

.Jei uždraudimas 
gaminti ir gerti ne tik kad ne- j 
uždiaudžia, bet priešingai para
gina žmones juos dirbt ir gert, 
tai tada ne drausmes čia reikia 
liet mokslo, sistemos bei tvar
kos. O tai reiškia, jog degtinė 
turi būt gaminama tiktai moks-

. Svaigalų gamy
ba turi būti po labai aštria 
chemikų (chemija: mokslas 
apfo medegos sudėtinius) ir

Kur stinga iniciatyvos, išma
nymo ir aplamai šalto proto, 
ten aruodai fanatizmo, užsispy-1 
rimo ir keršto. -- O fanatizmas, 
užsispyrimas ir kerštas nieka
dos į gerą žmonijai nėjo ir neis. 
Tam įrodyti istorija kupina 
faktų. Gi dabar tyrime ir nau
ją faktą, 1 
arba uždraudimu viešai daryti: 
ir gerti degtinę.

Žodį viešai, kaip patys ma
tote, pabraukiau. O tai, žinoma, pharmakologų (pharmakologi- 
del to, kad jokia drausmė slap- ja: mokslas apie permainas, 
tų darbų nepasiekia ir neuž- kokias padaro įvairus chemika- 
draudžia. Ir uždraudimas tokį' lai gyvūno kūne) priežiūra, 
darbą dirbti, kaip degtines vary- Svaigalai turi būti liuosi nuo 
mas ir gėrimas, iš tikrųjų, nie- pašalinių nuodų ir visokių ne

tai yra prohibicija ti is ,|„l(|.lis. 
i'iaiiai Hqwt1 ' .

svaigalus ne,,‘kęs stovis čia pasidaro, kad 
i reikalingos sunkos labai mažai 
teka, o nereikalingos tai per- 

I daug teka, Tada žlebčiojitno, 
■ arba virškinimo darbas visai 

’ aukštyn kojom eina, o ligomis 
tai tik ir dejuoja, kad jo skil
vis visai “velniop nuėjo.” Tas 
pats galas ir su žarnomis, paga
lios ir kepenimis pasidaro, ži
noma, kaip munšainas gauna 
per savo šerengą ir žarnas ir 
kepenas pervaryti.

Munšainas kerta kraują ir 
širdį. O tai reiškia, kad jis 
stabdo baltųjų kraujo ląstelių 
veikimą; be to, jis nedaleidžia 
ir raudonoms kraujo ląstelėms 

i paliuosuoti deguonįko daugiau nereiškia, kaip tik švarumų, kokių munšaine sta- • ]engVai paliuosuoti deguonį 
netiesioginį žmonių paakstini- čiai pilna. Antra, svaigalai turi (oksigeną) ir aprūpinti audi
mą prie slapto degtinės vary- būt labei tvarkingai pardavinė- nįu$ų kuri? be deguonie gyven
ine ir gėrimo. Tatai, rodos, vi
si žino. Ir kaip gi čia nežinos, 
kad1 patsai gyvenimas tarsi vers
te verčia žinoti. Juk šimtai tūk
stančių žmonių, ką pirmiau 
svaigalų nė į burną neėmė, 
Yandic juos lyg primygtinai da
ro ir geria.

Ir sakykite, kaip kas sau iš
manote, bet tokia netiksli pro- 

! hil icija, kokią šiandie vis dar 
i tebeturimo, tik gerą uŽdrau- 
| Dla, o blogą ne tik kad neuž- 
draudžia, bet iitpenč jo plėtotei 
dar geresnių šansų duoda. Mat,

1 neleidžia viešai mokslingais bu-1 
‘ dais degtinę gaminti ir tvarkin
gai ją pardavinėti.

šita netaktinga ir žalinga 
prchibicija tapo sukurta l&ro 

! laikuose, — kada visokie karš- 
j takešiai tik akių plotu viską 
dirbo, kada kerštas visokio dar- 
’c pamatu buvo. Ir kiekvienas 

; žino, kad prohibicijos kūrėjams 
kur tai kas daugiau rūpėjo deg- 

(tinės gamintojus, vokiečius, 
“pamokinti”, negu šito krašto 
žmonėms gero duotu Juk bai
siausias kerštas ėjo prieš vo
kiečius, o čia kaip ir ty<;ia tik 
vokiečiai daugiausiai degtinę ir 
dirbo.

Taigi, prohibicija yra ne 
svarstymo sbei protavimo dar
bas ir vaisiai, bet užsispyrimo 
' r keršto.

Be to, biurokratija vis ryš
kiau ir ryškiau ima savo mie- 
rius rodyti. O jai rupi, kad dar
bininkai tiktai dirbtų ir nieko 
daugiau nematytų. Pasilinksmi
nimai juk tik ponams reikalin
gi, — taip mano visokie dar
bo žmonių laisvės ėdikai. Dar
bininkams tik dirbti tereikia. Ir 
kaip darbininkai nieko daugiau 
apart darbo, lovio ir migio ne
mato, tai ‘jie ir už mažesnę 
algą dirba. Gi po karui taip 
baisiai stengiamos! algas nuka
poti.

Taigi, prohibicija įvykinta 
dar ir dėl to, kad darbo žmonės 
visai gyvomis mašinomis paver
tus: be jokios laisvės, pasilink
sminimo — žodžiu, be niekur 
nieko, kas galėtų bent valan
dėlei jų vargus-bėdas pašalinti.

Degtinė—nepanaikinamas 
piktas

Kad svagalai sėja visuomenė
je daug pikto, tai visai neišpuo
la p'nčytis. Ir butų kur tai kas 
svt kiau žmonijai, jeigu svaiga
lų visai nebūtų. Bet svaigalai 
yra nepanaikinamas piktas. Tai 
tokia visuomeninė yda, kurią 
galima taip sutvarkyti, kad ji 
kucmažiausiai žalos žmonėms 
neštų, bet visiškai panaikinti 
jų anaiptol negalimai Kiekvit”- 
nas juk žmogus turi bent šio
kių tokią apštį individualumo, 
originalumo ir savitų troškinių 
bei mierų. Padaryti jį tokiu, 
kaip ir visi kiti—negalimas dai
ktas. Tiesa, galima bandyti, 
bet ir tatai bus niekas daugiau, 
kaip tik aršiausias pasikėsini
mas ant žmogaus laisvės. Pa
vyzdžiui, Kusijoj buvo bandyta 
baisiai aštriai svaigalus uždraus
ti, bet išėjo taip, kad žmonės 
daugiau gere, negu kada nors 
pirmiau.

jami, vadinas, 
tiktai i 
pagal tam tikro saiko.

Šitokie patvarkymai, be abe
jo, labai daug gero visuomenei- 
atneštų. Tai butų darbas ir jo 
vaisiai 
ne dėl 
yra su 
mais.

Daro

pardavinėjami ti negali.
užaugusiems ir tai tik lla įr susilpnina širdies veiki

mą, tai panašiai, kaip eteris 
e hlioro formas.

(Bus daugiau)

Munšainas pagreiti-

ir

dėl visuomenės labo, o 
ponų, kaip šiandie kad 
prol i ii >i ei j (>s pa t va rk y-

tap, kaip puslaukiniai 
kad* darydavo
jau paprastas žmogelis 

tai apie tų
Kaip 

daro svaigalus, 
svaigalų mokslinį padarymų ir 
švarumą nė kalbos negali būti.;

geros degtinės 
vis vien niekas 
viena, kad jis( 
ir žinojimo, o

tame rauge yra nuodų. O jeigu 
jam ir rūpėtų 
padarymas, tai 
iš to neišeitų; 
ik turi mokslo
antra, juk jis neturi ir tam tik
rų prietaisų. Su labai papras
ta ir primitiviška jo mašineri
ja net ir žinančiam, kaip rei
kia gerų degtmjĮ padaryti, var
giai kiek geriau nusisektų.

l)a blogiau su tais, kurie da
ro munšainą tik de^ pardavimo, 
vadinas, verčiasi iš jo. šitiems 
visai nerupi Jo švarumas ir 
gerumas. Jie stačiai nuodyto 
žmones nuodija*

Išvada: daro ir geria žmonės 
tikrus nuodus. Pasekmės bai
sios, ką vėliaus ir matysime.

Munšainas tarsi ėste ėda

Pranešimas Publikai
Mes išparduodame visus musų 

miltelius. Sekamos kainos yra mu
sų miltelių:

Pot milteliai, 75c svarui
Roach milteliai, 85c svarui
Mot Flakes, 30c. svarui.
Nuo blakių skystimas, 25c svti- 

rui ir daugiau
Flese pauderis, 25c sv. ir daug.
Mes taipgi turime fumigating 

sistemų, Kuri vartojama biznio na
muose. Garantuojam, kad tas už
muš visas žiurkes, tarakonus, bla
kes, kandis ir tt. už vieno sykio 
vartojimą. O jei ne, tai jums nie
ko nekainos.

S. Q Daniel Company
Extcrminators and Fumigators 

741 West 34th Street 
Phone Boulevard 4253

Tel. E’mpire 7365
DR. F. MATULAITIS 

322 Holbrook Avenue 
DETROIT, MICH.

Adynos 12—2

f
Tel. Boulevard 0214

Plumbing, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paulina St., Chicago, III.

Nelauk, važiuok, pažiūrėt kaip greit gali
Nuo Kolumbo atradimo Amerikos Gamtos užaugin
ti miškai ant aukštų kalnų su ravais ir šaltiniais bė
gančiais minerališko vandenio. Tikrai yra skirti
na ir nepaprasta vieta gamtos surėdyta, gyvas ir ty
ras oras gyvenimui, taip kaip tik Lietuvoj.

■ |, Spring Forest •
PIRMIAUS VADINTAS

WILL0W SPRINGS.
'/'j. * <t'. ■

% akro dydžio totas 50X162 pėdų su dideliu mišku 
ant aukšto kalno, arti Archer Avė. gatvekarių, dabar par
siduoda mažiaus kaip už pusę kainos kiek tikrai yra ver
tas, tik $650. Trečią dalį reikia įmokėti, likusius ant 5 me
tų išmokėjimais.

J

’/i akro*žemės, 100X209 pėdų dydžio, su pavėsingu 
mišku, aukšta ir sveika vieta gyvenimui, tik $1450. Leng
vais išmokėjimais.

2>/2 akro žemes lapuoto miško, priešais Forest Pre- 
zervų, tinkama dėl Road House arba pikniko daržui, arti 
Archer Avė. gatvekarių ir cementinių bulvarų. Prekė tik 
$5750. Lengvais išmokėjimais.

Transfer kampas ant Archer Avė. ir lOOth Avė. 
82X175 pėdų dydžio, su 9 kambarių stabą ant akmenų 
fundamento, su beismentu. Labai tinkama vieta dėl gaso- 
lino stoties. Greitam pardavimui kaina tik $10,500. Verta 
dubeltavai. Tik trečią dalį |mokėti, likusius 5 metams iš
mokėjimais.

5 kambarių stuba su beismentu, garažas, vištininkai, 
puikus rednas, pusė akro žemės ant Archer Avė., arti 
Keane Avė. Gera vieta dėl Road House. Turi būt parduo
ta j 5 dienas laiko tik už $6500., Pusę reikia įmokėti. Pa- 
matykit greitai J. Zacker, Manager.

S. P. KAZKELL & GO
Chicagos Ofisas 

6312 S. Western Avc. 
Phone Prospect 2102

Archer Avė & Spring St 
P. O. Willow Springs, III. 
Phone Willow Springs 61.

Ofiso valandos: nuo 11 dieną iki 7 
vakaro ir nedalioms taip pat.

■ t i ' . ...............—

Vyriausi Dastatytojai

National Premier Sales Corporation
1525 Newberry Avė., Chicago, III. Telephone Canal 1310

10 DIENŲ IŠPARDAVIMAS
Nužemintos kainos nuo 25% iki 50%

Visi seklyčios setai ir valgomojo kambario setai bus par
duodami nužemintomis kainomis bėgyje 10 dienų. Pirk
dami sučedysite iki 50%, tad pasinaudokite šia proga. 
Išpardavimas prasideda su 19-ta diena šio mėnesio ir už
sibaigs 29-tų d. šio mėnesio.

Globė Furnitūra Uphostering Go.
6637 So. Halsted St. Tel. Wentworth 6890

>»:< >»•' .>:♦>< •: -

1323-1923
Istorijos apžvalgą parašė 

K. Binkis ir P. Tarulis
Tiedu nauj’os dvasios Lietuvos rašytojai, lengva ir kiėkvienam 
suprantama kalba pradeda savo raštą:

“Vieta, kurioje stovi dabar Vilnius,’ Senovėj buvo apaugusi 
milžiniškomis giriomis. X—XII šimtmečiais veik visa Lie
tuvos žemė žaliavo liepomis, aržuolais, ošė šimtmetinėmis 
Rūšimis ir gaudė eglių tankumynais, o tų girių pavėsy 

uliavo didžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upės.”
Ten, tose giriose, gyveno briedžiai, stirnos, šernai, meškos, 

ūdrai ir daugybės kitokių laukinių žvėrių; o paupiais knibždėti 
knibždėjo bitelių spiečiai ir saldu medutį darė.

Vilnius yra didelė ir labai puiki knyga, su daugybe paveik
slų Ir reprodukcijos: ją skaitai ir gerėsi —> tai yra turtas, ku
ris turėtų rastis pas kiekvieną žmogų.

Lietuvi,* tu nebūki be Vilniaus, 
Vilnius musų buvo, musų bus!

Įsigyk Vilnių ir susipažink.
Kaina su prisiuntimu $4.00. — Parduoda

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str., Chicago, m.

YbuR EnS
Murina Co.. Dpt. H. S., 9 E. Ohio St., Chicago

Švarios, Grynos, Sveikos
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, Atžvieži- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knygute “Eye Care” arba Fye 
Beauty” Pykai e

K

i



Penktad., Rugp. 26,1927 NAUJIENOS, Chicago, III

RIETUVE motina ii Bosto- 
no rašo: “Aš negaliu penėti 

pati savo kūdikio. Bandžiau 
daugelį rūšių prirengto pieno, 
bet nei vienas nepatiko mano 
kūdikiui, kol mano gydytojas 
užraše Borden’s Eagle Brand 
Condensed Pieną, kuris jam la
bai taip patiko ir yra lengvai 
virškinamas, kaip mano pie- 
___ ” nas.

Skaitytojų Balsai
\Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako] *

Reikalingi protestai

Kas yra kuršiai

mum. atvirute, paaiųalino Junim,
dykai, pamokinimų Ju.ų kalboj* kaip 
iwnėtl Ju.ų kūdiki; tatpil valkų knygute 
Ir kitokio. įdomios llteraturoa. Fa™ įduoda 
vlavae vatoUnėoo Ir gruooraėoe.

THE BORDEN COMPANY
Borden B Idą., New York, N. Y.

Visas pasaulis protestavo 
prus nužudymą dviejų italų, 
Sacco ir Vanz.etti. Buvo ruo
šiami mitingai, demonstracijos, 
streikai. Demonstracijose šim
tai žmonių liko areštuoti, de- 
sėtkiii sužeistų. Darbininkai

Lietuvių-Latvių. vienybės 
kongrese, kurs įvyko Klaipėdo
je liepos mėn. 15 — 17, d., 
profesorius Volteris laikė pra
kaitą apie lietuvių, latvių ir 
kuršių kultūrą senovės laikais.

Pasiremdamas naujais moks
lo daviniais, prof. Volteris pri
eina išvados, kad kuršių taute
lė, gyvenančioji ties Kuršių į- 
lanką ir Rytprūsiuose, yra pro
tėviai 
latvių, 
nystės

Yards 4951 
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas 

AKUAERKA 
3252 So. Halsted St.

dabartinių žemaičių ir: 
Tuo ir aiškinamus gimf-Į 
ryšys tarp lietuvių ir

•statė j pavojų savo gyvastis, latvių.
Kuršiai pirmoji tauta, apsi

gyvenusi Pabaltėje. Jie buvo
kad išgelbėti 
gyvastis.

Jeigu taip protestuojama labai Keri jurininkai, prieš ke-
inrieš dviejų žmonių mirtį, tai lis tūkstančius metų plaukyda 

_j pasaulis |vo į Skandinaviją.

tuvos smurtininkus, kurie kaip tai yra visai maža tautelė, ku

dar smarkiau visas 1 
(turėtų, užprotestuoti prieš Lie- Kuršiai gyvena ir dabar, bet;

kokie banditai nakties laiku už- rios kalba yra panaši kaip į

kūdikių maudyklei. 
Johnson’s Baby Cream 
lininiui odos netvarkos.

Kuumet Karštis Daro 
Kūdikį Neramiu.

Nuramink šaltu, kvepiančiu 
JohnNon’s Baby ir. Toilet Pow- 
der, ir matyk j j šypsančiu!

Vartok Johnson’s Baby Soap 
Vartok 

paša-

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMLSTR1ST?

Viršuj Universal
State Bank

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

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUSERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos 
Igai praktika 
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 

' nauja, 
<e ligose p 

i gimdymo, lt

puolė Lietuvos valdžią, Ją nu- lietuvių, taip j latvių kalbą.
vertė ir pradėjo darbininkus Anksčiau buvo manoma, kad

Tel. Boulevard 6487
4619 S'o. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
Kenvvood 1752

Praktikuoja 20 metų

koiegiją;

Pennsyl- 
hgon- 
Sąži- 

patar- 
visokio- 

>rieš 
aike 

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 
1 8 ryto iki 2 po 

pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

BALTIKO AMERIKOS LINIJA
tai ; '.t. •: nė r vicmntėlė laivinė bendrovė 
kur’)* I vai pralnulė ktlle iš Ame.iko.t

New Yorko

11ESIAI J LIETUVOS
KLAIPĖDĄ J

KAINOS I^IVAKORČIŲ
1 KLAIPĖRĄ;

Trečia klesa ...................... $107.00
Ten ir alga) tiktai ........ $181.00

Turistinė Iii klesu ......  $117.00
Ten ir atgal tiktai S19G.00 ;

nt du laivu pernai, o jau net 
penkis šįmet

LAIVŲ IŠPLAUKIMAI: 
LITUAN1A ’ ........ 20 Rugp.-Aug.
ESTON1A” ............ 20 Rugs.-Sept.
’TUANIA” ........ 11 Spalio-Oct.

‘POLONIA’- ............ 1 Lapkr.-Nov.
/ahlž'os taksai atskirai

KALĖDŲ laivas “POLONI k” 6 Gruodžio-December 
žiniom kreipkitės į vietos agentą ar į bendrovę:

. BALT1C AMERICA LINE
120 N. La Šalie S'., Chicago, III.

O. E. Jacobscn, 1103 — 4th Street, Sioux City, Iowa.

kimšti į kalėjimus ir net šau- kuršiai yra estų ir suomių kil- 
dyti. Darbininkai neberasdami mės, bet dabar tas spėjimas 
vietos savo tėvynėj, turi tuk.Ą Vra atmestas.
tančiais bėgti į svetimas šalis i 
ir ten ieškoti pasiliuosavlmo 
nuo tų smurtininkų sauvalės ii 
žiaurios priespaudos. Prieš j 
tuos smurtininkus visas pa-i Vidurinėje Afrikoje auga me
dulis turėtų užprotestuoti, bel|dis (Hippomana Manoinella)., 
tų protestų kažin keitei nesi- kurį čiabuviai vadina “mirties 
girdi. 4 medžiu”. Jis skleidžia taip

Bet dar smarkiau visas pa-, stiprų kvapą, kad žmogus, po 
, saulis, viso pasaulio darbinih-; juo užmigęs, apalpsta ir dažnai 
kai turėtų užprotestuoti prięš miršta, čiabuviai, laukiniai ne- 
didžiąją Rusiją, kur darbiniu- grai, -tą medį dažnai naudoja 
kai ir šiaip žmonės apšaukiarhi kaip mirties bausmių vykinto-1 

priešais j ją. Pasmerkę kokį žmogų mir- 
kur juos ti, jie pririša jį prie medžio ir 

kaip kokias palieka pririštą, kol baudžia
mas numiršta.

Mirties medis yra kiek pana-

Nuodingas medis

Pinigus gražiname
už tuščią keną

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DIDELIS RUGM’3 IŠPARDAVIMAS 
J3S. F. BUDRIK9 KRAUTUVĖJE

AĮHATĘRKENT

Rakandai, Pečiai, Lovos, Stalai, Komodos, Lempos 
ir t. p. Aukštos rųšies Planai, Panatropes Phono- 
grafai, Brunswick Radiolos, Freshman Radios. Kai
nos vasaros metu sumažintos ir ant lengvų išmokė
jimų. Pamatyk Naujus Radio 1928 Modelius.

JOS. F. BUŪRIK (Ine.)
3417-21 S. Halsted St. Phone Boulevard 4705

Pinigai Lenkijon •’
_ •

Vilniaus Krašta
Siunčiami per Naujienas pašto perlaidomis ir 
kableg rainomis greičiausia nueina.

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

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

1739 So. Halsted St., Chicago, III

Nėra kito šakinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinlųi. 
kaip Nauiienoa.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos.

NAUJAUSI PHONOGRAPHAI

KIMBALL
Naujas 1927 m. modelis
Geriausios vertės visur

Columbia Rekordai I
W. W. KIMBALL CO.

306 S. Wabash Avė.
KIMBALL BUILDING 

____________________________ -J

LOUIS OKAPAL
KONTRAKTOTUUS

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679

Įvairus Gydytojai
komunistų diktatūros 
ir statomi prie muro, 
kareiviai šaudo, 

1 ,
“mišenkas”. Ten ne du žmonės 
bet tūkstančiai, gal desėtkai
tūkstančių žmonių liko išskers- šus į musų kriaušę. Jo vaisiai 
ta be jokio teismo. Bet gi tie —geltonai raudoni — kiek pri- 
patys, kurie taip smarkiai pro- mena musų obuolius. Jie yra 
testavo prieš Sacco ir Vanzetti kenksmingi, nes turi savy niio- 
Ludymą, pilniausia užgina tuos ! lų. Jų pavalgęs žmogus mirš- 
masinius žudymus Rusijoj. Jei : ta. .

( jau protestuoti prieš vienus žb-, 
dytojus, tai reikia protestuoti i 
ir prieš kitus. Ir visas pasaulis j 
turėtų protestuoti (iries kiek-: 
vieną terorą, -prieš kiekvieną ! 
žudymą, kur jis ne butų, ai 

: tai Amerikoj, ar Rusijoj, ai 
kur ktur, nes žudymas žudy
mu pasilieka, nežiūrint kas tę 
žudymą atlieka. —J. WOs^l

Jeigu jums nepatiks

PilzenbaurlOO% grynas 
malt esfraktas i

Geresnis negu byle koks pirmiaus 
bandytas. Gausite savo groseryj 
arba telefonuokite

Asmeninis patarnavimas suteikia- 
mas dėl jūsų kontraktinių reikala
vimų. Cementinis ir plytinis dar
bas — musų specialumas. Smėlis, 
žvyras ir cementiniai bloksai par
davimui.

89 N. Main St. Aurora, III.
Tel. 2596

Įvairenybės
Brangiausias Europoje 

geležinkelis
kadItalų laikraščiai rašo, 

tarp Bolonijos ir Florencijos 
miestų (šiaurės Italija) tiesia
mas naujas geležinkelis, kurs 

: turėsiąs 40 tiltų ir 30 tunelių.
Mat šis geležinkelis eis per A- į 
peninų kalnus. Visų tunelių il
gis sieksiąs virš 43 kilometrų. 
Vienas jų busiąs I8V2 kilomet
rų ilgio.

Iki šio laiko ilgiausi tuneliai 
buvo Šveicarijoje, aukščiau- j 
siuose Europoje Alpių kalnuo
se, būtent:

Simplono tunelis — 19,780 
metrų.,

Sen-Bernardo — arti 15 ki
lometrų. ■

Toliau eina:
Lečberg — 14,605 metrų
Mon-Senl
Alberg — 10,249 metrų
Taern — 8,236 metrų.
Seniausias tunelis yra Mon- 

Senl. Jo statyba buvo užbaig
ta 1870 metais. Statybos 
bai tęsėsi 30 metų.

12,223 metrų

Ateities karas

dar-

pa-

KORNAI

Prašalina Skausmą Tuoj 
Be laukimo—viena minutė.po uždė
jimo. Dr. Scholl’s Zino-pads ir 
skausmas pranyks. Kuomet komas 
išgydomas jis neatsinaujina, jei 
nauji čeverykai erziną tą vietą, 
Zino-pad pataiso viską, Senas būdas 
piaustymo komų abra vartojimas 
rūgščių yra pavojingas.

Dr. Scholl’s Zino-pads yra saugus, anti- 
septiškas, apsaugojantis, gydantis. Jie pra
šalina komų priežastis—trinimą ir spau
dimą čeverykų. Aptįckose ir čeverykų 
krautuvėse. Kainuoja tik biskj.

DlScholfs 
'Zfino'pacfe 
Uždekit vieną ir skausmas pranyks

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta
Nedčlioj pagal sutartį

Vienas anglų laikraStfs 
skelb€ pasikalbėjimą su pran- 
euzų maršaju Fošu, buvusiu 
prancūzų kariuomenės vadu 
per didįjį karą Fošas pareiškė, 
kad jis netikįs pastovia taika. 
Jo nuomone, naujas pasaulinis 
karas į vyksiąs po 15 ar 20 
metų ir tam kare dalyvausian
tys taip pat vaikai ir moterys. 
Svarbiausias kovų įrankis bu
sią orlaiviai ir dujos. Galimas 
dalykas, kad per naująjį pasau
linį karą žmonių skerdynės ne
busiančios didesnės, kaip per 
buvusj karą.

Planuodami Keliauti

LIETUVON 
“Plaukite po Amerikos Včl/ava”
Ir keliaukite ant puikiausių pasauly 

laivų, kurtus valdo ir operuoja Suvienytų 
Valstijų Valdžia.

Specialė ekskursija j jūsų Tčvynę 
(Įplauks ,ant puikuolio laivo

S.S. LEVIATHAN
Rugsėjo 10 iš New Yorko.

Jų asmeniškai vėl Mr. W. W. Davldstyn, 
Generalis Agentas United States Lines iš 
Pittsburgh, Fa.

Kiti Rugsėjo išplaukimai bus.
S. S. Republic ...............Rugsėjo
S.S. Pres. Harding........ Rugsėjo
S.S. Geo. Washington....Rugsėjo
S.S. Pres. Roosevelt.....Rugsėjo

Klauskite savo vietos agento kainų ir 
pilnų informacijų arba ršykite j

United
States Lines
p 110 S. Dearboru St., Chicago n.

45 Broadvvay, New York City

7
9

13
20

Garcinkitės Nauiienosa

\ L'U

8335

DAROME:

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Kedzie 8U02

GREITAI

Tel. Canal 4960

3514-16 Roogevelt Rd, 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

APRŪPINAME VISUS JŪSŲ REIKALUS LABAI
— pirkime ir pardavime — 

NAMU, LOTŲ, FARMŲ. BIZNIŲ 
DOKUMENTUS 
KONTRAKTUS

1 PALIUDYMUS
’ IR KITUS DOKUMENTUS

Musų Ofisas atdaras dėl visų
S. J. DARGUŽIS

Real Estate—Notaras
807 W. 18th St.

Lietuviai Advokatai
K . G ŪGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411.

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

3323 South Halsted St. 
Tel. Boalevard 1310 

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

• Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K.JURCELIONIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3935 So. Halsted. St.

Po pietų nuo 8:80 iki 8:00 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 13 

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Paa- 
kola pinigų 1 ir 2 morgižiama.

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. 
Nėdėlioj nuo 11 ryto iki l(v. p. p.

- .....- - - - - - • ........... - —

Telephone Yards 1/&1M

DR. MIURIDE ŪHN
4631 So. Ashland

Ofiso Valandps: nuo 10 iid 12 die
ną, 2 iki 8 po pietą, 7 iki 6 
vakare. Nedėliomia nuo 10 
iki 12 dieną.

Ree. telephone Plaza 8220

DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

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

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

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

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

(Dienomis: Canal
Telefonai: .) 811*. Nakų

1 South Shore 2288 
\ Boulevard 4186 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj;
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8895

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunae Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 Weet Adama St. Room 1217 
Telephone Randolph 5857

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

Namą Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

1*756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Tel. Pullman 6377

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001.
Tel. Randolph 1084—Vai. nuo 9-6

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčioe

v. ................—■—■  .............—i ■ .y

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Ave^ 2 lubos 

Chicago, III.
Specialistas džiovos 

Moterišką, Vyrišką ir 
Vaiką ligų 

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

dos ryto iki 12 vai. dieną
‘ Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgai
Specialistas Moteriškų, Vyrišką 

Vaikų ir visų chroniškų ligą 
Ofisas 310? So. Halsted St., Chicago 

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

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Liftų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6358

Lietuvis Kontraktorius
Suvertam Šviesas i) 
elektros jiegą j nau 
jus ir senus namus ii 
mainom naujas liam 
pas J senas; duodam, 
ant lengvo ilmokėji 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

------- ---- —-- ------ ------ ---
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Naujienos eina kaidien, itakiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halatod St, Chicago, 
UI — Telefonai: Roooevelt 8500.

Amerikoje, prie “kapitalistų diktatūros'”, darbinin (stato attorney) Grinnel buvo 
nubausti 

kaltinamuosius. Valstybės gy
nėjas Grinnell rūsčiai sušuko 

i jisme: “Darbininkai turi, kaip 
jokių, spaudos organų, išimant valdiškus! :žiurkės, būt suvaryti į savo

Taigi klausimas: ar darbininkiška diktatūra privalo olas!’ O tuo tarpu už teismo 
sienų, publikoje, buvo vedama 
fanatiška agitacija priicš kal
tinamuosius ir prieš darbininkų 
judėjimą bendrai.
šokiomis baisiomis istorijomis 
stengėsi nugąsdinti žmones — 
panašiai, ktiip Sacco ir Vanzetti 
bylos metu.

Kaltintojas teisme žaidė po
sėdininkų (“džiurės”) politi
niais ir patriotiniais jausmais, 
kurstydamas juos prieš apkal
tintuosius. Jisai sakė: “Jie yra 
‘foreinėriai’, ne piliečiai šios 
šalies!” Lygiai taip elgėsi ‘tei
singumo’ atstovas jr Sacco- 
Vanzetti byloje.

Rezultate tokios procedūros 
septyni kaltinamieji buvo pa
smerkti mirčiai ir vienas pen
kiolikai metų kalėjimo. Už ką 
jie buvo nuteisti? Teisėjas Gary 
paaiškino nuospretndį šitokiais 
žodžiais:

_ kai gali leisti ir skaityti įvairiausius laikraščius — net ir ,^nlcsto i)as,rW 
i’oė :okius, kurie skelbia bolševizmo “idėjas”. O “darbinin-

tiška” bolševikų diktatūra neduoda darbininkams turėti t

$8.00

.76

fc 
Uc 
7tc

Užsimokėjimo kainai

Chicagoje — pažtu:
Metams ........................... ........
Ihisei metų ....................... .....
Trims mėnesiams ________
Dviem minėdama . ..............
Vienam minėsiu! .................

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija _____________
Savaitei _________________
Minesiui ................... ......... .....

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagojo, 
paltui

Metams ------------------ —......... „ $7.00
Pusei metų ...........    8.60
Trims mėnesiams ................. — 1.75
Dviem mėnesiams__________ 1.25
Vienam mėnesiui _________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ____ ______________ _ $8.€0
Pusei metų  ______________ 4 JO
Trims mėnesiams  2.60
Pinigus reikia siųsti palto Kone f 

orderiu kartu su užsakymu.

VALDYMAS IR ŠNEKĖJIMAS

Amerikos darbininkų grupei, vadovaujamai Pennsyl- 
vanijos Darbo Federacijos prezidento Maurer’o, atvykus 
į Maskvą, buvęs karo komisaras Trockis gavo progos pa
plepėti.

Svečiams iš Amerikos Trockis pareiškė, kad Ameri
koje viešpataujanti ne demokratija, bet diktatūra — taip 
pat, kaip ir R tusi joje. Tik Amerikos diktatūra esanti ki- 

tokia, negu rusiška.
“Po priedanga politinės demokratijos”, sako raudo- 

nosies armijos kūrėjas, “Jungtines Valstijas valdo la- 
biausia sukoncentruota kapitalistinė diktatūra.

“Antra vertus, sųvietų sistema yra diktatūra darbi
ninkų klasės, kuriai nėra reikalo apgaudinėti kitus sulig 
savo tikrojo pobūdžio.”

Taigi Amerikos diktatūra esanti kapitalistiška, o 
Rusijos — darbininkiška; Amerikos diktatoriai, be to, 
mėginą apgauti žmones, dangstydamiesi politinės demo
kratijos skraiste, o sovietų diktatoriai esą atviri.

Šitokiomis balabaikomis bolševikai tikisi apdumsią 
amerikonams akis.

Labai charakteringa, kad šiam akių dūmimo darbui 
Maskva paskyrė ne kurį nors viešpataujančiosios frakci
jos atstovą (Buchariną, Jaroslavskį ar ką kitą), bet — 
žymiausią opozicijos vadą, su kuriuo Stalinas jau per ke
letą metų veda triukšmingą kovą.

Tiesa, kad Trockio liežuvis miklus ir gal būt nė vie
nas iš dabartinių bolševizmo šulų nemoka taip gabiai pa
teisinti “raudonosios” diktatūros šlykštybes, kaip jisai. 
Bet, kišdama jį pirmon vieton amerikiečių priėmimo ce
remonijose, sovietų valdžia turi, žinoma, da ir kitą tiks
lą. Ji nori užsienio akyse sudaryti įspūdį, kad bolševikų 
eilėse dar tebegyvuojanti broliška vienybė.

“Plieninis” Stalinas valdo, o Trockis šneka—ir šne
ka taip, kaip nori Stalinas. Jeigu jisai mėgintų prašnek
ti kitaip, tai jam ne tik daugiaus netektų dalyvauti puo
tose su svečiais iš Amerikos, bet ir vaikščioti Maskvos 
gatvėmis.

Stalinas tai žino ir Trockis taip pat. Bet jie mano, 
kad amerikiečiai to šposo nesupras ir patikės, kad bolše
vikų partija dar tebesanti tvirta ir vieninga, kaip buvo 
prie Lenino.

Ir tai vadinasi “neapgaudinėjimas”!

DIKTATŪRA IR DIKTATŪRA.

Kai dėl Trockio pasakos, kad sovietų Rusijoje esanti 
“darbininkų klasės diktatūra”, tai šis melas yra perdaug 
aiškus/ idant reikėtų jį dar čionai gvildenti.

Bet Maskvos pasakorius tvirtina, kad diktatūra 
esanti ir Amerikoje. Gerai. Jeigu čia yra diktatūra ir 
jeigu ji yra kapitalistiška, t. y. priešinga darbininkams, 
— tai kodėl Rusijos diktatoriai neduoda savo šalies dar
bininkams nė tiek laisvės, kiek Amerikos kapitalistai sa
vo darbininkams?

Amerikoje darbininkams leidžiama organizuotis į 
nepriklausančias nei 

Daugelis tų uni- 
ne iš prievartos, 
ir vadai yra to- 
gana pažangios ir

profesines sąjungas (unijas), i 
nuo kapitalistų, nė nuo valdžios, 
jų yra konservatyvės, bet tai 
o tik dėl to, J<ad unijų nariai 
kio nusistatymo. Kitos unijos yra 
kai kurios net žymiai palinkusios į kraštutinį radikaliz
mą. Amerikos “kapitalistų diktatūra” tas unijas tole 
ruoja — kode! gi jokių laisvų (nuo valdžios nepriklauso
mų) unijų netoleruoja “darbininkiška” bolševikų, dikta
tūra? i

Amerikoje, be to, darbininkai gali organizuotis į po
litines partijas. Kad dauguma jų nėra politiškai organi
zuoti arba dedasi prie republikonų ir demokratų, tai čia 
irgi niekas kitas ne kaltas, kaip tik patys darbininkai. 
Bet tie darbininkai, kurie nori, stoja į socialistų partiją 
kiti į socialistų darbo partiją, treti net — į komunistų 
partiją. Jiems šitos teisės Amerikoje niekas neatima. 
Kodėl gi tokios pat teisės neturi Rusijos darbininkai?

Kodėl “darbininkiška” bdlševikų diktatūra neduodi' 
tiems Rusijos darbininkams, kurie nori, viešai priklausyt 
socialdemokratų partijai arba socialistų revoliucionierii 
partijai? Kodėl už'priklausymą toms partijoms bolševi-

bus darbininkams aršesne, negu kapitalistų diktatūra?
Patenkinantį atsakymų į šitą paprastą klausimą 

duot negali ne’ tik Trockis, bet nė milionas tokių, kaip ji
sai pleperių, nors jie šnekėtų iki sudnos dienos.

Žmogžudystė po “Teisin 
gumo” Priedanga

Keturi nekalti žmones pasmerkti ir pakarti 1887 m.
“Nereikia nė {rodinėti, kad 

mes esame nekalti tuo nusidė
jimu, kurį primeta priešai. Pla
čiai žinoma, jogei mes esame 
paskirti nubaudimui dėl to, kad 
mes esą ‘pavojingi žmonės’. To
dėl ta didžiausios publikos ne
apykanta, kurios aukos mes 
esame. Mes ne pirmutinės vie
šojo prietaro ir neapykantos au
kos i\e;gi busime paskutinės...”

Tai yra žodžiai, kuriuos pa
sakė August Spies, vienas ne
kaltai pasmerktu mirčiai ir pa- 
k„rtų žmonių C^hicagoje 1887 

m.
Kartu su juo buvo nugala

binti dar trys kiti nekalti žmo
nes. Keturios riesin.iys metų 
praėjo nuo to laiko, bet tų 
amerikoniškos justicijos aukų 
likimas taip yra panašus j Sac
co ir Vanzetti tragedijų, kad 
bus ne pro šalį čionai apie jų 
bylų pakalbėti kiek plačiau. 
Įdomumo jai priduoda da ir 
tas faktas, kad teisėjas garsio
je ‘ 1887 m. teismo tragedijoje 
buvo Elbert H. Gary, nesenai 
miręs plieno trustO galva.

Mirties nuosprendis Spies’ui 
ir jo draugams buvo keršto nuo 
sprendis už užmušimų šešių po
licininkų bombos sprogime, j- 
vykusiamv Haymarket aikštėje

Didelis darbininkų judėjimas
1886 m. Amerikoje ėjo smar

kus darbininkų judėjimas —ma
siniai mitingai, streikai, de- 
monlsracijos ir tt. Kapitalistai 
ir jų agentai, Pinkertono detek- 
tivai malšino darbininkų strei
kus didžiausiu žiaurumu. Stam
bieji laikraščiai begėdiškai ra
šė: Geriausias vaistas bedar
biams tai švinas. Lengviausias 
būdas atsikratyti bedarbių ir 
elgetų lai įberti aršeniko (nuo
dų) į jų maistą. Dauguma jų 
butų šituo budu urnai išnaikin
ta, o likusiems butą įspėjimas, 
kad jie laikytųsi iš tolo padorių 
piliečių gyvenimų.

Policija be pasigailėjimo skal
dydavo galvas darbininkams ir 
šaudydavo į streikininkų pikie- 
tus. .

šitokiose apystovose įvyko 
baisioji katastrofa Chicagos 
Haymarket aikštėje, iš ko kilo 
byla prieš aštuonis “radikalus“, 
pasibaigusi žiauriais teisino 
nuosprendžiais.

Pirmiausia, darbininkų kovo
je dėl 8 valandų darbo dienos 
‘įvyko susirėmimų su policija, 
kuriuose buvo užmušti keli dar
bininkai. Gegužės mėn. 4 d. 
tapo sušauktas masinis mitin
gas Haymarket aikštėje užpro
testuoti prieš tuos žudymus. 
Mitingas praėjo pilnoje tvar
koje ir jaune dalyvavo net mies
to mayoras. Bet publikai besi- 
skirstant, staigu atvyko polici
jos būrys, ir į tą buri nežinia 
kas metė bombą, kuri, sprogda
ma, užmušė keletą policininkų 
ir sužeidė daugelį žmonių.

Praėjus ilgokam laikui, bu
vo suiYnti ir apkaltinti žmog
žudyste šie asmens: August, 
Spies, Albert Parsons, Louis 
Lingg, Michael Schwab, Sa
mueli Fielden, Georg Engei, 
Adolf Fischer ir Oscar Neebe. 
Nors jokių įrodymų, kad apkal
tintieji metė bombą, nebuvo ir 
pats prokuroras pripažino, kad 
bombą metęs piktadarys neži
nomas,—tečiaus visi astuoni su
imtieji buvo nuteisti— vienas 
15 metų kalėjimo, o kiti pa
korimui !

Apie Haymarket įvykius ir 
tą bylą už keletą metų po to 
surinko faktus Illinois valsti-

Altgeidt’o

todėl, kalbant apie tai, šiandie 
galima vadovautis oficialiu ra
porto žodžiais.

Valdiškas raportas apie 
Hayniarket’o tragedijų

Gubernatoriaus Altgcldt’o 
praneširmę, paremtam specialės 
komisijos tyrinėjimu, skaitome 
štai ką:

“Vakare 1886 m. geguž/s 
men. t <i. .Buvo laikomus 

Haymarket aikštėje viešas su- 

sirinkimas; buvo kokie 800 
ar 1,000 žmonių, kuone vieni 
darbininkai. Pimiiaus buvo 
įvykęs neramumas, kilęs iš 
darbininkų pastangų įvesti 
astuonių valandų darbo die
na, ir jo rezultate buvo susi
rėmimų su policija. Vienam 
tokių susirėmimų kai kurie 
darbininkai buvo užmušti. 
Taigi šis susirinkimas buvo 
sušauktas, kaipo protestas 
prieš menamų policijos žiau
rumų.

“Susirinkimas 'buvo tvar
kingas, ir jame dalyvavo mie
sto burmistras (mayoras), 
kuris išbuvo susirinkime iki 
to momento, kuomet minia 
pradėjo skirstytis; tuomet ir 
jisai pasišalino. Kaip tik 
policijos skyriaus kapitonas 
Bonfield patyrė, kad burmis
tras buvo apleidęs susirinki
mų tuoj aus jisai pasiėmė bū
rį policijos ir skubiai nuvy
ko į Haymarket. Jo tikslas 
buvo tuos nedaugelį žmonių, 
kurie dar buvo pasilikę, iš
vaikyti. Besiartinant policijai 
prie sueigos vietos, nežino
mas asmuo sviedė bombą, 
kuri sprogo ir sužeidė visą 
eilę žmonių, o keletą polici
ninkų užmušė. Gerokam lai-, 
kui praėjus, buvo apkaltinti 
žmogžudyste: August Spies, 
Albert Parsons, Youis Lingg, 
Michael Schvvab, Samuli 
Fielden, Georg Engei, Adolf 
Fischer ir Oscar Necbe.

“Valstybė gynėjai negalėjo 
surasti, kas metė bombą, ir 
tikrasis kaltininkas negalėjo 
būt atiduotas j teisingumo 
rankas. Todėl, ir kadangi 
kai kurie apkaitintųjų iš vi
so rnebuvo buvę Haymarket 
susirinkime ir nieko bendro 
su juo neturėjo, tai valsty
bes gynėjai buvo
vadovautis ta teorija, 
kaltinamieji esu dėl 
žmogžudyste, kad 
jogei jie įvairiais 
praeityje laikę.
čias kalbas ir \ 
kurstančius r raipsnius, 
riais buvę praktiškai pa 
tariama žudyti policininkus, 
Pinkertono šnipus ir kitus, 
užsiimančius tokiais darbais, 
ir kad jie todėl esu atsako- 
m ingi už žmogžudystę

“Publika tuo metu buvo 
labai sujaudinta Po ilgo už
sitęs! mo bylos visi apkaltin
tieji buvo pripažinti kaltais. 
Oscar Neebe buvo nuteistas 
15 metų kalėti, o kiti apkal
tintieji buvo pasmerkti mir
čiai ant kartuvių. Byla pa 
siekė Aukščiausiąjį Teismų, 
kuris nuosprendį patvirtino 
rudenyje 1887 m. Tuoj po to 
Lingg nusižudė. Fielden’ui ir 
Sc.hwal)’ui mirties bausmei 
buvo pakeista kalėjimu iki 
gyvos galvos. Parsons, Fisc 
her, Engei ir Spies buvo pa 
karti.”

priversti 
kad 

to kalti 
sakoma, 

laikais 
kurstan- 

rašę 
ku-

Byla
1886 m. prasidėjo byla. Tei-kai siunčia darbininkus, dažnai net be teismo, į katorgą j įos gubernatoriaus

ir Soloveckas Salas? paskirtoji specialė komisija ir sėjas Gary ir valstybės gynėjas liovėir Soloveckas Salas?

Spauda vi-

buvo išneštas pasiremiant ne 
tuo, kad apkaltintieji būti) 
kuriuo nors budu tikrai arba 
asmeniškai dalyvavę kuriamo 
nors ypatingame nusidėjime, 
iššaukusiame policininkų mir
tį, bet nuosprendis ėjo iš to 
principo, kad apkaltintieji 
bendrai žodžiu ir raštu ska
tino plačiausias žmonių kla
ses, ne tam tikrus ąsmenis, 
atlikti žmogžudystę, ir kad jie 
paliko įvykinimą, laiką ir 
vietą kiekvieno atskiro as
mens valiai, upui ar nuožiū
rai, vis vien kaip mes tatai 
pavadinsime, ir kad, paklau
sęs to patarimo ir po jo įta
ka, kažin koks nežinomas as
muo, metė bombą. Jei tai 
nėra tikras įstatymo princi
pas, tai apkaltintieji, žinoma, 
turi teisę reikalaut naujos 
bylos. Bet šiam atsitikimui 
nėra precedentų (panašių 
pirmesnių nuosprendžių), to
kių dar iki šiol nėra buvę; 
tokjos pušies pavyzdžio nėra 
įstatymų knygose”

***
Po šitokio tendencingo nuo

sprendžio prasidėjo nuteistųjų 
kova dėl teisės Ta kova labai 
panaši į Sacco ir Vanzetti ko
vą die] savo gyvybių išgelbėji
mo. Gynėjai darė ką galėdami, 
kad byla butų atnaujinta.
Kova dėl pasmerktųjų gyvybės

Sekanti •aukštesnioji teismo 
instancija buvo vyriausias teis
mas Illinois valstijoje. Jisai pa
smerktųjų apeliaciją atmetė ši
tokiu pamatavimu:

“Nuteisimas yra patvirti
namas, kadangi bylos aktuo
se randasi įrodymų, kurie da
vė teisės prisaikintiesiems 
teisėjams tikėti, jogei apkal
tintieji savo patarimais, kur
stymais ir raginimais prisi
dėjo prie atlikimo nusidėjimo, 
įvykusio Haymarket aikštė
je, kuomet jie susivienijo ar
ba susitarė atlikti piktadary
bę. ir šituo tikslu susirinko 
vienoje vietoje.”

Šis teismas, vadinasi, primes 
tė apkaltintiems net tokių da
lykų, kurių nė pats teisėjas 
Gary nedrįso jiems prikaišioti! 
Prieš šį nuosprendį todėl kilo 
juristų tarpe pasipiktinimo aud
ra.

Pasmerktųjų gynėjai kreipė
si į aukščiausiąjį teismą Wa- 
shingtone. lk‘t pastarasis atsi
sakė kištis į bylą, teisindama
sis tuo, kad ji nepriklausanti 
jo jurisdikcijai visai pana
šiai, kaip teisėjai Holmes, Bran- 
deis, Stone ir Taft, Sacco-Van
zetti byloje.

Paskutinė viltis bepaliko Illi
nois valstijos gubernatoriuje. 
Oglesby. Ne tik pasmerktųjų 
advokatai, bet ir tūkstančiai ki
tų žmonių prašė jo, kad susi
mylėtų ir dovanotų gyvybę nu
teistiesiems. Nuo lapkričio mėn. 
6 iki 9 d. nuteistųjų giminės, 
įvairus visuomenės veikėjai, 
darbininkų unijos ir nesuskai
toma daugybe kitokių organi
zacijų ir atskirų asmenų nesi- 

bombardavę j j malonės

maldavimais. Gubernatoriui bu
vo įteikta peticija su šimtais 
tūkstančių parašų, jį aplankė 
daugybė visokių delegacijų, ir 
prie maldaujančiųjų pridėjo sa
vo balsą net ir vienas prisai- 
kintųjų posėdininkų, dalyvavęs 
“džiurėjtef, kuri buvo išnešusi 
mirties nuosprendį. Kreipėsi į 
gubernatorių ir įvairus Illinois 
valstijos legislaturos nariai, ir 
darbininkų atstovai iš Franci-; 
jos, Vokietijos ir Anglijos.

Bet gubernatorius Oglesby 
tuos visus maldavimus atmetė 
— taip, kaip Massacbusctts gu
bernatorius Fuller, Sacco-Van
zetti byloje.

Provokatoriai ir geltonoji 
spauda

Kuomet Amerikoje ir užise- 
niuose žmoniškumo šalininkai 
dėjo visas pastangas išgelbėti 
nuo kartuvių Haymarket bylos 
aukas, tai tuo pačiu laiku šni
pų agentūros ir sensacinė spau
da darbavosi prieš tą judėjimų. 
Laikraščiuose buvo pilna “ži
nių” apie bombas ir teroro ak
tus, nova įvykstančius kasdien 
ta.i vienoje, tai kitoje vietoje-. 

Jokiais aiškiais faktais tie gan
dai nebuvo paremti, bet publi
koje jie iššaukė panikos (išgąs- 
ties) ūpų. Chicagos gyventojai 

net ginkluotis,bijodami, 
kad bet kurią valandų galįs) 
prasidėti ginkluotas sukilimas. 
Apie šitą policinės provokacijos 
kampanijų labai aiškų liudyma 
davė vėliaus gub. 
komisijai Chicagos 
v i rš i n i n kas EI įersol d, 
pasakojo štai ką:

geidė, kad karštis butų pa 
laikomas iki virimo punkte 
norėjo pasižymėti ir iškili 
publikos aky šit/’

Pasakykite, ar ne visai toki] 
pat taktika buvo vartojama i 
dabar, kai buvo daromos pq 
sk utinės |>astangos išgelbėt 
nuo elektiikos kėdės Sacco r 
Vanzetti? Tie visi paskalai api 
bombų s|>roginius New York e; 
Philaddphijoje, Baltimorėje i 
Chicagoje; apie bažuyčių ir gd 
bernatorių rezidencijų išardą 
mus; tos prasi manytos ir tiki 
rai mestos bombos (viena, pa J 
į Sacco-Vanzetti “jurymano 
namus) ar tai nebuvo šlyk^j 
čiausios provokacijos darbai 
sugalvotas lam, kad Sacco i 
Vanzetti negautų susimylėji 
mo?
žmogžudystė po “teisingumo’ 

skraiste

ėmė

Altgeldt’c 
policijos 

kuris pa-

bu-
Ma- 
kad 
gul-

“Man rūpėjo po gegužės 
mėn. 4 d. visa kaip galint 
greičiau nuraminti. Bot, ant
roje pusėje, mano kolega ka
pitonas Schaak stengėsi pa
laikyti neramumo padėti. Ji
sai būtinai norėjo, kad čionai, 
tenai, visur ir visuomet 
tų surandamos bombos, 
no nuomonė buvo tokia, 
žmones galės ramiau eit
ti ir miegoti, jeigu jiems ne
reikės kiekvienų minutę bi
joti, kad jų namai nebūtų su
draskyti j šipulius.. Bet šitas 
vyras Schaak jokiam rami
na nčiam elgesiui nepritarė. 
Kai mes išsklaidėme anarchis
tų kuopas, Schaak norėjo tuo- 
jaus pasiųsti žmones, kurie 
juos turėjo iš naujo suorga
nizuoti. Jus suprantate, prie 
ko visa tai turėjo vesti. Jisai

Provokatoriški siundymai sa I 
vo tikslo Įmsiekė. Gub. Oglesbjl 
pasiliko nepermaldaujamas. 188’ 
metais lapkričio mėn. 11 d. Cbi I 
cagos miestas buvo panašus 
kariuomenės stovyklą. Tuks I
tančiai a|>grinkluoti, I
šautuvais, saugoj o kalc-jirruįl

valdžios trobas, teisėjo Garju 
valstybės gynėjo Grinnell ir jh> j 
licijos viršininko namus. Valtį 
stijos milicija buvo taipgi pasi'l 
rengus. Priešakyje policistų te I 
čiaus, ties kalėjimu, stovėjd 
milžiniškos minios žmonii I 
“mirties budėjimo” demonstrajl 
cijoje. Dvyliktą valandą dienol] 
kituri pasmerktieji buvo pal 
karti.' *

1893 m. John P. Altgeldt 
buvęs Ino laiku Illinois valstijoj 

i gubernatorium,. paskyrė tyri? 
•nėjimą. Šito tyrinėjimo rezulta j 
te, jisai viešai paskelbė, kacj 
buvo nugalabinti nekalti žmol 
nes. Gubernatorius tegalėjo iš’ 
gelbėti jau tik tris kerštingoj 
“justicijos” aukas, nes vienat 
pasmerktųjų buvo nusižudęs 
o keturi pakarti-. Savo malonėj | 
aktą jisai atliko šitokiu patvart 
kymu:

“Aš esmi įsitikinęs, kadi 
pasiremiant visais surinktais 
faktais ir įrodymais, mand 
aiškiausia pareiga yra atitail 
syti skriaudą ir šituo tikslu 
padalyti atatinkamą žinksnį 
Todėl šiuomi aš šiandie, 189.1 
m. birželio 26 d., suteikiu vi
sišką dovanojimą Samueliui? 
Fieldenui, Oscar u i Neebe in 
Michaeliui Schwabui.”

Lietuviai Daktara
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

2201 West 22nd Street
t (Cor. Lcavitt St.)
■Vai.: .1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 r.
Rczidence 6610 S. Maplewood Av.

Tel. Kepublic 7868 
CHICAGO, ILL.

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, 111.

Tel. Boulevard 2160 
— Valandos —

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

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos

9 iki 12, 1 iki 3 dieną 
ir 6:30 iki 9:30 vakare 

4608 S., Ashland Avė., 
Netoli 46th St. Chicago, III.

A. 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. Brunswick 4983.
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30Nu<

iki 8:30 v. Sekmadieniais nuo 10-12

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boulevard 
7820. Ros., 6611 So. Albany Avė. 
Tel. Proapect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

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 vakaro
Res. 3201 So. WaIIace Street

——— ■ ■ I ■■ ■■ 11 I ■

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

4910 So. Michigan Avė
Tel. Kenwood 5107

Valandos:] nuo 9 \ki 11 v,ub 7te» 
( nuo 6 iki 8 vai. vakare

IMPERFECT IN ORIGINAL

z
A. K. Rutkauskas, M. D.

4412 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 4146

.... J nuo 9 iki 11 v. ryto 
Valandos į nu0 g jkj 9 Val.

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

4645 So. Ashland Are. 
Ant Zaleskio Aptiekoa

CHICAGO, ILL.

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS' IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.
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PEILIUKAS
(Tęsinys) mėnulis bežiūrįs žemyn, tiesiai 

j mane, j mano peiliuką... Ko 
jis taip žiuri? Atsigręžiu nu-Man ne tiek rūpėjo tėvo pyk

tis. kiek bijau kad ras peiliu- 1^7” Ujis mane seka. Ap- 
k4. Gal kaip lik šiaudu n jhps 14(.„gU1 iliuk marSkinS1iois
j aukštą skalbinių kabinėti ar
ba skylių užtepti... Beik jį iš 
ten paimti geresnėj vietoj.. 
Vaikščioju kinkas d reiškiamas. 
Kiekvienas tėvo žvilgis mane 
drebina; man regis, kad jis jau 
žino, kad tuoj tuoj mane 
tvers...

Turiu vietą! puikiausią 
tą peiliukui! Kur? žemėj, 
kasiu jį pasienyje duobelėje, o 
viršuj šiaudais apkreiksiu žy
mei.. .

Sugrįžęs iš mokyklos, tuoj iš
bėgau ’« kiemą, imu pamaži pei
liuką. Nesuskubau dar juo pa
sigerėti, jau girdžiu tėvą triuk
šmaujant.

—Kame ten dingai? Ko nei
ni pasimelsti, vežike lu, van- 
denvežy!

Bet kad ir kiek tėvas mane 
persekioja ir plusta, kad ir kiek 
mokytojas mane, muša ir vargi
na, — visa tat yra niekis prieš 
mano ]>omėgį, kai, parėjęs iš 
mokyklos, sėdžiu su savo brau-’ 
giuoju, vieninteliu 
draugu — su savo 
Bet mano džiaugsme, deja, bu
vo ir liūdesio, jis buvo nunuo
dytas baime, tolydine didele 
baime...

nu-

vie-
Už-

peiliuku.

Vasara. Saulė nusileidžia, oras 
randas vėsėlesnis. Žolė kvepia, 
varlės kvarkia, debesų būriai 
praslenka be lietaus pro me
nulį, lyg norėdami jį praryti. 
Baltasis sidabrinis mėnulis kas 
minutė pasislepia ir vėl pasi
rodo. Jis plaukia, plaukia, 
pasilieka vietoj.

I'ėvas sėdi žolėje chalatu 
sisiautęs, pusiau nuogas;

bet

ne- 
ta- 
ne 
tat

vie
ną ranką jis įsikišo į antį, ki
ta—glaisto žemę; žiuri j žvaig
ždėtąjį dangų ir kosti. Jo vei
das, mėnulio šviesoje, be galo 
išblyškęs, žiba sidabru. Jis sė
di kaip tik toje vietoje, kur 
mano peiliukas užkastas; bč’ 
jam nė motais, kas yra po juo. 
Ach, kad jis žinotų! Ką jis pa
sakytų? Ką man padarytų?

—Aha! — galvoju sau, — 
tu man atėmei kuprotąjį peiliu
ką, tai dabar turiu geresnį, 
gražesni! Tu sėdi ant jo ir to 
net nežinai. Oi, tėti, tėti!...

—Ko išputei į mane akis, 
kaip katinas? — taria man tė
vas. — Ko sėdi rankas susinė
ręs, kaip koks ponas? Negali 
sau darbo rasti? O pasimelsti 
prieš atsigulant norėt: taip? 
Kad tu nesudegtum, išdykėli! 
Kad koliera tavęs nepaimtų, 
kche-kcbe-kcbe...

Kai tėvas sako: “kad tu 
sudegtum’’ ir “kad koliera 
vęs nepaimtų“, vadinas, jis 
labai piktas; atvirkščiai,
rodo jį esant nusiteikusį. Ir iš 
tikrųjų: argi galima būti ne
nusiteikus tokią gražią vasaros 
nakitį, kai kiekvieną vilioja ir 
masina į gatvę, į orą, į minkš
tąjį, vėsųjį orą? Visi, visiteli 
dabar ore. Tėtis, motutė, ma
žesnieji vaikai, kurie ieško ak
menėlių ir žaidžia smiltimis. Ir 
ponas Heycas Hercenhercas su
kinėjasi po kiemą be kepurės, 
ruko cigarą ir dainuoja vokiš
ką dainelę, žiuri į mane ir juo
kiasi. Tai jis manimi juokiasi, 
matyti, dėl to, kad tėvas mane 
į namus varo. Bet aš juokiuos 
jais visais. Netrukus jie visi eis 
gulti, o aš išslinksiu tuomet į 
kiemą (aš miegu priemenėj,, 
žemėj, nes troboj labai karšta) 
— ir prisigėrėsiu, prisigrožė- 
siu savo peiliuku!

Visi miega. Visur tylu. Pa
lengvėle pasikeliu ir visomis 
keturiomis, tyliai kaip katė iš- 
šliaužiu į kiemą. Naktis tyli, 
oras minkštas, vėsus. Pamažė
liais prislenku tą vietą, 
peiliukas užkastas. Iškasu 
ten ir apžiūriu mėnulio 
soje. Jis spindi ir žiba 
auksas, kaip deimantas... 
keliu akis aukštyn ir matau —

kur 
jį iš y • svie-

- jis mane seku. Jis, tur būt, 
žino, kas tai per peiliukas jr 
kur aš jį paėmiau... Paėmiau? 
Juk aš jį pavogiau!

Pirmą kartą nuo to laiko, kai 
tą peiliuką turėjau, man atei
na j galvą tas baisingasis žo
dis. Pavogiau? Vadinas, aš va
gis! Paprastas 
knygose, 
parašyta 
“Nevok I*

Keistai susisukęs kipro (cypress) medis tks Manchestcr, 
Mass. Tur būt seniausias medis Naujojoj Anglijoj, nes spėja
ma, kad jis yra mažiausia 1,000 metų senumo.

greičiau...

vagis! Mozės 
Dešimtyje įsakymų, 
didelėmis raidėmis:

O aš esu pavogęs!... 
Ką man dabar darys pragare?
Dievuli, man ranką nukirs, tą 
ranką, kuri vogė... Mane plieks 
geležinėmis rykštėmis... Mane 
spirgins ir degins žarijose... 
Amžinai, aš turėsiu amžinai 
gruzdėti... Peiliukas reik ati-1šau, meldžiu tave —
duoti, atgal padėti, man nerei- Į šitaip, mano brangusis Bereli! 
kia pavogto peiliuko. Rytoj pei-Į Kerelis stovi nuogas, kaip 
liuką įsidedu atgal. motina jį pagimdė, be lašelio

Taip galvoju ir pasiimu pei-1 kraujo veide... Jis* stovi neju- 
liuką į savo antį. Jaučiu jį de- dėdamas,, akis nuleidęs — ne
galit, tvilkant ' mane. Ne, rei- Igyvelis, numirėlis.
kia jį vėl paslėpti, užkasti že-Į Mokytojas iššaukia, taip pat 
mėn iki rytojaus... O mėnulis dainuodamas, vieną iš vyresnių- 
iš aukšto žiuri į mane. Ko jis IV mokinių:
žiuri? Mėnulis mato, jis — liu-1 —Na, Heršeli Vyresnysis, iš- 
dytojąs. z Įeik iš užustalės, eik šen grei-

Nuslenku atgal į priemenę į Į tai, šitaip: papasakok mums 
savo gultuvą, atsiguliu ir ne-Į visą tą istoriją nuo pradžios li
gnitu užmigti.' Vartaus nuo viedgi galo, kaip musų Berelis tajai 
no šono ant kito, negaliu mie- vagimi. Jus, vaikai, klausykit 
goti. Tik gaidy kate užmigau; irisu atidžia.
sapnavau mėnulį, ir sapnavau Ir Heršelis Vyresnysis pra- 
geležines rykštes, ir sapnavau I deda savo pasakojimą, kaip Be(- 
peiliukus... Anksti rytą nuliu- relis priėjęs Meero Stebuklin- 
dau, karštai pasimeldžiau, sku- gojo skardinę; kaip jo motina 
Įjotai i 
gan į mokyklą.

—Ko taip skubinies į 
kyklą? — rėkia ant manęs tė
vas. — Kas tave ten varo? Nie
ko nenustosi, jei pasivėluosi. 
Verčiau pasimelsk, nepraleis
damas žodžių. Dar suspėsi pa
sileidėliu 
bedievi,

papusryčiavau ir nubė- Į metanti į ją kas penktadienis 
vieną kapeiką, o kartais ir dvi; 

mo- kaip Berelis pritykojęs lą lab- 
]darybinę skardinę, prie kurios 
buvp pakabinta spynelė, kaip 
Birelis degutuotu šiaudeliu iš 
ten ištraukęs visas kapeikas; 
kaip jo motina Zlatė Užkimėlė 

i susigribusi, atidariusi tų labda- 
rybinę skardinę ir radusi ten 
degutuotą šiaudelį; kaip Zlatė 
Užkimėlė jį įdavusi mokytojui; 
kaip Berelis, paragavęs pipirų, 
prisipažinęs visus metus trau
kęs iš skardinės kapeikas, kaip 
jis kas sekmadienis pirkdavęs 
du pyragaitėliu, kaip... ir t. t. 

—Dabar, vaikai, teiskit jį.
Juk jus žinot kaip, jums tai ne 
naujiena. Tesako kiekvienas sa
vo sprendimą. Kas reik daryti 
vagiui, kuris iš labdarybinės 
skardinės kapeikas traukia? 
Heršeli Jaunesnysis, pasakyk 
pirmasis, kas reik daryti va
giui, kuris šiaudeliu traukia 
kapeikas iš labdarybinės skar
dinės?

Mokytojas nuleidžia galvą į 
šalį, prisimerkia ir nukreipia 
ausį į Ileršelį Jaunesnįjį. Šis 
balsu garsiai atsako:

—Vagis, kuris kapeikas iš 
skaidinės traukia, reik... per
ti iki kraujo.

— Mešeli, kas reik daryti va
giui, kuris kapeikas iš skardi
nės traukia?

—Vagis, — sako Meišelis 
verkiamu balsu, - kuris kapei
kas iš 
padėti;
galvos, 
turi jį 
temis. 

—Topeli Talarietu! Kas reik 
daryti vagiui, kuris kapeikas iš 
skardinės traukia?

“Kopelis Kakarieku’’ — vai
kas, kuris nemoka ištarti “k” 
ir “g”, 
yzgia:

—Tcts 
stardinės 
vaitai prisiartintų prie jo ir 
sadytų jam drąsiai į atis: Va- 
die, vadie, vadie.

^Mokykloj kyla klegesio, juo
kų. Mokytojas imasi nykščiu 
už gerklės, lyg kantorius, ir iš
šaukia mane ta gaida, kuria su- 
žiedotinis vadinamas Šv. Toros

daryti vagiui, kuris kapeikas 
iš skardinės traukia?

Noriu atsakyti, bet nebesu- 
valdau liežuvio. Drebu, it dru
gio krečiamas.. Kažkas man 
gerklę suspaudė, šaltas prakai
tas mane išmušė, gaudžia ausy
se. Nebematau ties savim nei 

> mokytojo, nei nuogojo Berelio 
Vagies, nei draugų, — matau 
tik peiliuką, be galo daug pei
liukų, atlenktų kiltų peiliukų 
su daugeliu geležčių. O ten, 
prie durų, kabo mėnulis; jis 
šypsos ir žiuri į mane, kaip 
žmogus... Man galva svaigsta... 
viskas sukasi: kambarys, sta
las, knygos, visi draugai, mė
nulis, ktiris kabo prie durų, vi
si peiliukai... Jaučiu, kad ko
jos man pakirstos. Dar valan
dėlė — ir aš pargriusiu. Bet 
įsirėžia ir stengiuos negriūti. 
Pavakare, sugrįžęs namo, jau
čiu, jog man vejdas kaista, 
skruostai paraudę, ausyse gau
džia. Girdžiu, kažin kas kalba

į mane, bet ką? nesuprantu. 
Tėvas kažką sako, kažin dėl 
ko pyksta ant manęs, nori ma
ne mušti; motina mane užta
ria, ištiesia prikyštę, kaip pe
reklė sparnus, kai kas nori jos 
viščiukus nuskriausti. Nieko 
negirdžiu ir nieko nenoriu gir
dėti. Noriu tik, kad veikiausiai 
ateitų naktis, kad galėčiau pa
baigti su peiliuku. Kas daryti? 
Prisipažinti ir atiduoti? Man 
padarys tų pat, ką padarė Be- 
reliui. Nukišti j tą Vietą? Gali 
mane nutverti... Reik kur nors 
numesti, ir tiek. Kur jį mesiu, 
kad neberastų jo? Ant stogo? 
Išgirs. Į sodą? Gali dar rasti. 
Aha! jau žinau įmesiu į van
denį. Puikiai sugalvota — į 
vandenį, į šulinį; čia pat, musų 
kieme.

Ta mintis taip man patinka, 
jog nebenoriu ilgai galvoti. Pa
griebiu peiliuką ir bėgu tiesiai 
pas šulinį. Ir man rodos, jog 
laikau rankoje nebe peiliuką, 
bet kokią bjaurybę, kurią no
riu kuoveikiausiai nusikratyti. 
Bet... man gaila. Toks puikus 
peiliukas. Valandėlę stoviu su
simąstęs ir man regis, jog lai
kau rankoj gyvį... širdį man 
skauda dėl jo: juk tiek rupes

nio turėjau, dėl jo, gaila gyvio. 
Įsidrąsinu ir —- staiga išleidžiu 
jį iš rankos... Pliumpi., Van
denyje pliumptelėjo, ir dau
giau nebegirdėti... Nebėr pei
liuko! Stoviu dar valandėlę pas 
šulinį ir klausaus — nieko ne
begirdėti. AČiu Dievui, nusi
kračiau! Nors man širdį ir skau
da ir maudžia. Pamanykit, toks 
peiliukas, toks peiliukas!

Grįžtu j savo gultuvę ir ma
tau, kaip mėnulis mane seka. 
Ir man rodos, kad jis matęs vi
sa, ką aš Čia padariau. Lyg 
girdžiu iš tolo balsą: “Bet tu 
vis dėlto vagis... Turėkit jį, 
muškit jį, jis yra va-a-agis!“ 
Aš {slenku į namus ir atsigu
lu. Sapnuoju, jog bėgu, pleve
nu, skraidau ore su peiliuku, ir 
mėnulis žiuri į mane ir rėkia: 
“Turėkit jį, muškit jį, muškit 
jį, jis vagis, jis va-a-a-agis!”..
*

5.
...Ilgas, ilgas miegas! Sun

kus, baisus sapnas! Manyje ug
nis dega, gaudžia galvoj. Visa, 
ką matau, raudona kaip krau
jas. Liepsnojančios, ugninės 
rykštės pliekia mano kūną, aš 
apsipilu kraujais. Aplink mane 
rangosi gyvatės; jos išsižioja

savo žiotis ir nori mane prary
ti... Ties pat ausimi girdžiu 
pučiant ragu Mu-tu-tu-tu“. Ka
žin kas stovi ties manim ir gar
siai rėkia taktu: “Berkit jį, 
pliekit jį, muškit jį, jis vagis“. 
Pats aš rėkiu: “Gelbėkite, pa
imkite nuo manęs mėnulį! Ati
duokit jam peiliuką! Ko norit 
iš vargšo Berelio? Jis nekal
tas — juk aš esu vagis, aš — 
vagis!“.. .

(Bus daugiau)
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TIKRI APYNIAI 7 
TURTINGAME SALYKTI

TIKRI APYNIAI
NIEKUR NĖRA TOKIU 

KAIP ŠITIE
NE/ NEI VIENO

$10.000 Accident POLICY
NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

I

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

Inter-Ocean CasualtyCo
A Stock Company

tapti, tu vėjavaiki, tu 
treinuoli, kche-kche-

5.

Ko taip vėlai? Pažvelk čio
nai! - suturi mane mokytojas 
ir nurodo pirštu į Berelį Rau
donąjį, kuris stovi kerčioje nu
leidęs galvą. — Matai? Kad 
tu žinotum, jog nuo šios die
nos jis vardu nebe Berelis Rau
donasis, kaip jis buvo vadina
mas ligi šiol. Ne, jis dabar gra
žesniu vardu; dabar jis vadi
namas Kereliu Vagimi. Bėkit, 
vaikai: Berelis Vagis, Berelis 
Va-a-agis!

šituos žodžius mokytojas ta
ria tęsiamai, pusiau dainuoda
mas, ir visi mokiniai antrina: 
Kerelis Vagis, Berelis Vagis.

Aš suakmenėju. Šiurpulys ma
ne paėmė. Nesuprantu, ką tai 
reiškia...

Ko tyli, vėjavaiki? — atsi
liepia į mane mokytojas ir ske
lia man staiga per veidą. — Ko 
tyli, plevėsa? Juk girdi, jog vi
si dainuoja, dainuok kartu: Be
relis Vagis, Berelis Vagis.

Man rankos ir kojos dreba, 
dantų nesukandu, vis dėlto aš 
antrinu: Berelis Vagis, Berelis 
Va-a-agis. — Garsiau, šlaite! 

skatina mane mokytojas.
Garsiau, skardžiau! — Ir aš su 
visu choru dainuoju įvairiais 
balsais: Berelis Vagis, Berelis 
Va-a-agis.

—Gana, — staiga mokyto
jas suduoda per stalą, 
teks; dabar imsime teisti. Na, 
Bereli Vagie, - sako jis pu
siau dainuodamas. - Eik šen, 
mano vaikuti. Greičiau, grei
čiau! Pasakyk man, vaikuti, 
kuo tu vardu?

—Berelis...
—Dar? priduria pusiau 

dainuodamas mokytojas.
—Berelis... Berelis... Vagis.

Taip, mielasai vaikuti, taip, 
tu esi geras vaikas. Dabar, Be
reli, — kad tu man būtum 
sveikas ir drūtas ant amžių

kaip I amžinųjų, amen paimk ir 
Pa- nusileisk drabužėlį... šitaip! 

Greičiau, tik greičiau! Juk pra-

skardinės traukia, reik 
du turi sėsti jam ant 
du — ant kojų, o du 
perti druskėtomis rykš-

nusišluosto uoselį ir

vadis, turis tapeitas iš 
trautia, reit, tad visi

SAPNINYKAS
Nauja laida

Tik-ką išėjo iš spaudos
I • V •

Čia telpa:
Virš 300 paveikslų, išgul
dymai keletos tūkstančių 
sapnų, planetos ir laimės 
— nelaimės apsakymai.

Kas myli sapnuoti ir sa
vo sapnus suprasti ir įspė
ti, šis sapninykas jam-jai 
bus geru padėjėju ir drau-

Puikiai atspausdintas 
graži popiera, kaina

75 centai

Te-a-tei-nie su-žie-duotinis 
šo-lo-mas. Nochumo sunūs!.. 
Pasakyk, man, Šolomėli bran
gusis, savo sprendimą. Kas reik

Naujienos
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

SPECIAL LOSSES FOR

LOSS OF
•

Life ..................................................................
Both Hands ....................................................
Both Feet ........................................................
Sight of Both Eyes .....................................
One Hand and One Foot............................
One Hand and Sight of One Eye ............
One Foot and Sight of One Eye................
Either Hand ....................................................
Either Foot........................................-...........
Sight of Either Eye.....................................

If sustained 
in the 
manner 

clescribed in 
Paragraph 1

■
If sustained in 

■ the manner <le- 
sribed in Fara- 
graphs 2 to 9 

inclusive

$10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

$500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
250.00
250.00
250.00

Skaitykit ir Pag'alvokit
Apsaugokit save ir šeimyną su šiuo $10,000.00 Nelaimių Apdraudos Kontraktu

PASIŪLYMAS ATDARAS KIEKVIENAM
Kiekvienas skaitytojas, vyras ar moteris, tarp 16 ir 68 metų amžiaus, neski
riant užsiėmimo, gyvenimo vietos ar sveikatos stovio, gali gauti vieną iš šių 
kontraktų. Jokis tyrinėjimas nėra reikalingas. Kiekvienas NAUJIENŲ 
skaitytojas, senas ar naujas, užsimokėjęs 75 centus registracijos mokesčio ir 
metinę prenumeratą už NAUJIENAS, arba pareiškęs sutikimą skaityti 
NAUJIENAS per metus laiko, pirkdamas pavieniais numeriais ar per išne
šiotojus, turi teisę, gauti šį apdraudos kontraktą. NAUJIENŲ skaitytojų 
šeimynų nariai, kuriems yra siunčiamos NAUJIENOS, taipgi galima gauti 
šį kontraktą jei išpildys aplikaciją ir priduos į NAUJIENŲ ofisą kartu su 
registracijos mokesčiu. 
Kurie dar nėra'NAUJIE
NŲ prenumeratoriai, ar
ba skaito laikraštį nere- 
guleriai, gali gauti šį ap
draudos kontraktą sumo
kėdami 75 centus regis
tracijos mokesčio ir pre
numeratą.
VEIKITE ŠIANDIE! 
Visą, kas reikalinga pada
ryti norinčiam įsigyti šį 
Apdraudos Kontraktą, ir 
tokią didelę apsaugą, rei
kia išpildyti žemiau tel
pančią aplikaciją ir pri
siųsti ar atnešti į NAU
JIENŲ raštinę kartu su 
registracijos mokesčiu, 75 
centais. Tuojaus po ap- 
laikymo aplikacijos bus 
patikrinta skaitytojo tik
rumas ir kontraktas pa
siųstas . , apdraustąjam. 
Neatidehokit šio reikalo 
ant rytojaus — imkite ir 
atlikite tuojaus 1

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

A$ čia užsirašau‘už $10,000 Accident Insurance Policy, kuri 
bus išduota Inter-Ocean Casualty Company, išimtinai nuolati- 
niems NAUJIENŲ skaitytojams, čia įdedu registracijos 75c.

1 Aš dabar esu nuolatinis NAUJIENŲ 
skaitytojas ir busiu juomi tokiu pagal 
šitą plicy per vienus metus.
Aš tuojau pastosiu nuolatiniu NAU
JIENŲ skaitytoju ir busiu juomi to
kiu pagal šitą policy per vienus metus.

1 Jūsų išnešiotojas tegul dastato man 
NAUJIENAS kasdien žemiau paduo
tu adresu. Aš jam mokėsiu j savai
tę 18 centų.

I Siuntinėkit njan NAUJIENAS paštu 
per vienus metus už Chicagos 
Chicagoj $8.00 ir dar dadėsiu 

' apdraudos registraciją.

Vardas......................................................    Amžius .
(Pasirašykit aiškiai su paišeliu. Juodylas liejasi)

Apdraudos Gavėjas .......................................................................

Gatvė Adresas

Miestas............

Užsiėmimas ...
Prisiųskit šitą aplikaciją su 75c. Money Orderiu arba čekiu

Naujienos, Insurance Dept.
1739 So. Halsted., Chicago, III.
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NAUJIENOS, Chicajto, Iii.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Cicero
Kai kurie Cicero gyventojai 

jau kart kaltėmis buvo “apra
šyti” “Naujienose”. Jei nekly
stu, buvo rašyta nei apie to
kius, kurie dar lik rengiasi 
gimti. Bet apie mano seną f ren
tą, Kuzmickį-l’ktverį, 
respondentai, kaip 
vampt. Tad tarsiu 
keletą žodžių.

Kaip žinote, jis 
džeris National Tea kompanijos 
krautuvės, kuri randasi ant 
kampo 14-tos gatvės ir 49 avė. 
Įeinu vidun. Mano Kuzmickas, 
Išsirėdęs balta komža, lig klap 
čiukas tupinėja... tik ne i 
altorių, bet apie krautuvės len
tynas; ir vietoj “dominus vo- 
biscum“, jis karts nuo karto 
šaukia: ”Next!

tai ko- 
susitarę, nė 
aš apie j j

yra inana-

Aktorė Elsie Atherton,
apie tapo pripažinta viena iš 

• žiausių Anglijos merginų.

kuri
gra-

stambi kompanija, kaip Natio
nal Tea Co., gali taupiau vary
ti biznį ir ačiu tam ir daugiau 

I turėti pelno ir pigiau pardirvl- 
įnėti tavora. *

—Ta voras, žinoma, šviežias?
—O, taip! Pavyzdžiui, ši 

Į krautuvė gauna tavorą tris sy
kius savaitėj. Duona gi atveža 

'kasdien. Beje, tu, Reporteri, 
esi regis didelis darbininkų uni
jų patriotas, tai galiu tau pa
sakyti, kad musų darbininkai, 
kaip draiveriai, duonkepiai ir 
kiti yra pilni unijistai. Ar pa
tinka?

—Parduodate tik už "cash?”l
U: ip. Ir tai yra viena prie

žasčių to, kad galime parduoti 
pigiau: patys perkame už 
“cash” ir parduodame už 

l“cash”, palankų nereikia mokė
ti niekam.

—Ar daug lietuvių dirba šiai 
kompanijai?

—Manadžeriai esame du: sš 
ir Rukštela, kuris tvarko rei
kalus krautuvės ai.t
Halsted st. Gi klerkų ir kitokių 
darbininkų yrr apie 
vienok mergaičių d ilgiau, 
g u vyrų.

—Ar senai itidaiėi šia krau
ti vn ?

Nuo 30 d. spalio pereitų 
reti)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Puikus Piknikas

— Rengia —

Joniškiečių L. k. 
Kliubas

Nedėlioj, rugpiučio 28, 
pradžia 11 vai. ryto. J. 
Savickio Darže, netoli 
Tautiškų kapinių.

(iatvekaiais reikia važiuoti 
Archer iki Kean Avė. ir eiti 4 
blokus j pietus. Bus puikus 
programas: Moterų ir merginų 
lenktynės, taipgi berniukų ir 
mergaičių lenktynės. Bus duo
damos dovanos. Vyrų virvės 
traukimas — joniškiečių su ža- 
garicčiais. Joniškiečiai žada go 
rai pasistiprinti ir 
gariečius šį sykį, 
riečiai prisirengkit, 
laimėtumėt savo
Taipgi bus puiki lietuviška mu
zika, grieš iki vėlumo vakaro. 
Taipgi bus užtektinai valgių ir 
šaltų gėrimų. Čia galėsime links
mai praleisti laiką ant tyro oro 
ir linksmai pažaisti:

Joniškiečių trokas lauks ant 
Archer ir <18 Avė., Joliet sto
jęs nuo 11 iki 1 vai. po pietų. 
Visus veš dykai.

Malonėkit atvažiuot. Įžanga 
^ykai. —J. B. 
ixizxixrxxmxxxxixxxxxxxx

apgalėti ža- 
Užtai žaga- 
kad nepra- 
čempionatą.

19-tos ir

Next ir next! — 
sibodo laukti, kol jis 
bo” su leidėmis. 
klausi’i:

i se Chicagai vietose. Jei kitos 
Į krautuvės perka dalykus tuzi- 

tai mes, t. y. 
perkame

—išrodo, kad
— Taip, sako, 

(’u »'agelbininku;
nj, o kitą — ekstra.

net nu- ...... ■- t . „
■apsidir- "aH Peisais .

Kai apsidirbo, INationa'. TeK Co" . . „
i tūkstančiais ir šimtais keisų .
O žinai, juo daugiau ant syk

* uzinas
ne-

ant syk 
gausi ir 

tuo pi/iau galėsi kitiems par
duoti. Paskui taupumas įeina! 
išvežiojime: kai dėl baksuko— 

trečiadienlpis, kito turi samdyti draiverį ar- 
M .staditnia. , ba patys gaišti Įajką ii eikvoti ]au, persjke|fį kiton vieton, km 

ta sup u i-, gazoliną, tokia didelė kompani- ]ietuvįų) tirščiaf i apgyventa:
ja, kaip musų, veža lavoius.j^ esj yeį^čja^ tai ar netrau

kia pav. Bridgeportas?
—Esu patenkintas čia, ypa

tingai turėdamas toki supervai- 
zerį, kaip C. B. Dempsterį, ku
ris yra džentehnones, kuris 
darbininką skaito žmogumi ir 
yra padorus su publika. Ne aš 
vienas taip manau. Ir kiti dar
bininkai, esantys jo priežiūroj, 
gatavi galvas guldyti už jį.

. . . . . . , —Well, brolau, išrodo,x kac
spirginimo jstaipas. Apart teatrams,- prakalboms, lietuviš

kiems baliams, jau esi kaip 
dingęs.

—Ne visai, bet žinai: Busi
ness before pleasure.

— Reportęris.

“busy ?” j pirksi, tuo pigiau patsesate
ir turiu dar 
vieną nuolati- 

Esame

spėjote pri-

4 Penktad., Rugp. 26,1927
------------- - ,...—............................ ..... ........ ... .... --------------- ----------------- :------------- ------------------------------------------------------------- r------------------------------------------------------------
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‘ Įdomiausia Knyga
■ I ‘ ,

“Gruodžio 11 Dienos Perversmas”
• a

Parašė J.ŠARUNAS

Išleido: Lietuvos Demokratijos Draugai

38 puslapių—kaina 25 centai

penktadieniais ir 
Kuo išaiškinsi

mą svieto į jūsų krautuvę?
—Trumpai kalbant, tuo, kadl^usyk milžiniškais tiokais, pri-į 

stengiamės patarnauti juo ge
riau, apseiname mandagiai, už
laikome krautuvę juo švariau-

. šia. Bet tur būt svarbiausia 
todėl, kad parduodame tavorą 
nupigintomis kainomis. N\iži- 
mintos kainos yra musų, t. y. 
National 
cipais.

Kodėl
.pigiau ?

Musų
krautuvių Chicagoje ir artimo-

Tea kompanijos prin-

gi jus galite parduoti

firma turi virš 2,000

—Ir taip greit 
'raukti puoliką?

—Well, biznis 
kostumerius vysi

Igiuosi, kad jie ateina.
—Na, ar nenorėtumei, bro-

kįla, nejaugi 
lauk? Džiau

kiautais kiek tik juose telpa. t 
Be tb, kai kuriuos tavoms, kaip 
pavyzdžiui, arbata (ir kitus), i 
mes traukiame tiesiog iš Japo
nijos, kur musų kompanija tu
ri nuosavus pakavimo punktus. 
Mes galime pigiau parduoti, to
dėl, kad tarpininkų (džiaberių, 1 
midlemanų) neturime. Pavyz

džiui, mes turime nuosavas k% 
vo*- i

šimtai įvairių mažmožių 
prisideda prie to, kad tok’a

Geroves S!tf Riuy 
■i i r ,r^
DEL APRŪPINIMO

MOTINŲ IR JŲ 
į kūdikių SVEIKATOS.

Uia« gyriuj* bm Miku

n, kMlklę.

KMlkl* Ir
nJJimas yn. dafrkM cn« 

•vark* kr UuUi
Ir mm* jauttoa*. kad lai

tarpiais asirai U laisvai 
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Budvveiser
Tikras Apynių-Salyklo Syrupas

Tikrai
Unijos 
Išdirbinio

Reikala ūki t knygu
tės dėl darymo sal
dainių ir kepimo.

Pirkit nuo Kava 
vietos vertelgos

A *40,000,000 PLANT
Užpakalyj Budvveiser Tikro Apynių-Salyklo Sy- 

rupo randasi puikiausi savo rųšies dirbtuvė visame 
pasaulyje, $40,000,000 budavonių, virš 110 skirtingų 
namų, ir užima virš 70 miesto blokų. Milionai dolerių 
yra išleidžiama vien tik sortavimui, skirstymui, valy
mui, daiginimui natūralių miežių.

Tos visos dirbtuvės yra prirengtos dėl padarymo 
salyklo. Yra prirengti specialiai sandeliai dėl salyklo 
ir apynių. Kiekvienas operavimas yra daromas auto
matiškomis mašinomis pastatytomis pagal reikalavi
mus Anheuser-ltasch. Ir kiekvienas išdirbystės žings
nis yra prižiūrimas geriausių pasaulinių salyklininkų.

Tiktai dirbtuvė kaip ši, — organizacija kaip 
Anheuser-Busch — ir patyrimas Anheuser-Busch — 
kad padarius salyklą taip srerą kaip Budvveiser Tikras 
Apynių salyklo Syrupas. Ar jus žinote kitą tokią vie
tą pasaulyj, kad tokią kombinaciją galima butų rasti?

ANHEUSER-BUSCH-St.Lonls.U.S.A.

f /

HMM

PLIENINES
DIENINES LOVOS

$18.50
Atidaromos pilnos micros lo
vos iš sykio. Kretono uždan
galas ir “valanced” matrasas. 
Specialiai atpigintos.

Central District 
Furniture Co. 

3621-25 So. Halsted St

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

Antanas Žymontas
Redaktorius-Leidėjas

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

Nusipirk ir 
perskaityk visą

— nusidžiaugsi.

Prenumerata metams $2
Puaėi. metu $1
Kopija ................................. ...... 20c

FUT
IŠNAIKINA

Kandis, Tarakonus, 
Blakes, Muses ir kitus 

•tūbos vabalus.

STRAIPSNIS 29
Kas Reikalinga Jaunų Vaikų 

Auginimui
Dabar pasiekėme vietą, kur kudiy 

ura auodama kietesnių valgių. Labai 
svarbu įdiegti maisto papročių kol kū
dikis jaunas. Nes šiandieninis kūdikio 
valgis nulemia kokis jis žmogus bus 
Ateity.

Maistą kūdikiams nereikia aprin
kti tik iš vieno ar dviejų valgių. Įvai
rumas re'kalingas, idant kūdikis gau- 
,ų .įvairią budavojančią medžiagą. 
Vienodas maistas irgi nusibosta. Pa
prastai po 12 menesių motina turėtų 
nusistatyti valgių sistemą ir pridabo
ti, kad jos kūdikis kietai laikosi to. 
Kiekvienas naujas valgis turi būti at- 
ydžiai padaromas ir iš pradžių teikia
mas tik mažais kiekiais. Visados rei
kia penėti reguliariškomis valando
mis ir neduoti nieko penėjimo tar
pais. Pas daugelį kūdikių šitokį per
maina ir praplatinimas duodasi sun
kiai. Jie pilnai pienu patenkinti ir 
atsisako nuo kitų sotesnių valgių. To
kiais atvejais neduok pieno iki ne
bus suvalgyta kietesnioji dalis. Jei 
abi dalis duosi sykiu, tai kūdikis pa
sirinks pieną, o išgėręs jį neims kie
to. Sekanti sistema pavelys moti
nai pasirinkti tinkamą valgių panė- 
jimui. Nepatartina daryti permainų 
valgiuose labai karštame ore.

Vienas šaukštukas Eagle Brand. 
kondensuoto pieno pridėtas prie vie
nos uncijos virinto vandens mišinj so
tumu vertą sveikam pienui. Kur' tik 
vratojama žodis pienas sistemoje, rei
kia miežti Eagle Brand minėtu budu.

Maistą reikia duoti nuo 12-o iki 15- 
o mėnesio — po penkis sykius į die
nų: ............... .. ...

7 ryte, — Oatmeal, miežių ar kvie
čių košelė, vienas ar du šaukštu
kai 6-8 uncijose pieno. Pasenusi 
d^ona ir sviesto, arba cukorius ir 
sviestas.

9 ryte — Sunka vieno orančio. ,
11 ryte — Padroštuvės nuo jautie

nos, vienas ar trys šaukštukai, su 
maišyti su tokio, kiekiu duonos, 
o viskas pavilgyta jautienos sosu 
nis sumaišytas su paseenusia duo
na; šmotukas cukoriaus ir 6-8 
uncijos pieno.
po pietų — Jautienos, vištos arba 
avienos buljonas, įtrupinus ryžių 
ar senos duonos, šešios uncijos 
pieno, jei reikalaujama. Duona su 
sviestu, arba cukorius. Daugelis 
to amžiaus vaikų jau ima ir su
virškins bolienę, ar slyvas. Jei to 
duodama, apleisk pieną.
vakare — Du šaukštai javinių 
košeelių su 8 uncijomis pieno;

šmotukas cukoriaus. Pasenusios duo
nos ir sviesto. • ■

3

6

10 vakare — šaukštas košeles su 8 
uncijomis pieno.

Vaikai po 15-tam mėnesiui reikalau 
ja daugiau pridečkų prie valgių. Ki
tame straipsnyje apie tai pakalbėsime.

Skaityk šiuos straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėkit ateičiai.

ANTANAS SMETONA—PONIA SMETONIENE

Perversmo suplenuotojai ir vadai

Knyga atėjo iš nedaugeliui težinomų versmių

Autorius yra vienas iš didžiųjų Lietuvos rašytojų

Aiškiai parašyta, aiškiai spausdinta, lengvai suprantama ir
. . •

skaitosi kaip romanas.
» ,

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

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

Parsiduoda po vienų ir olsėliu

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.? Chicago, III.

IMPERFECT IN ORIGINAL
Kt a . .
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Maycras l'hompsonas vado
vaus parodai, kuri rengiama 
šiandien atidarymui naujo til
to ant Adams st. Tiltas pradė
ta statyti dar 1923 metais. Pa
statymas kainavęs miestui 
$1,500,000.

♦ ♦ 3

Chicagos politikierių tarpe 
didelis “šurum burum”. Matote, 
mayoras paskelbė, kad jis ma
nąs panaikinti vandens metrus 
privačiuose namuose. Deivi to 
vieni giria mayorą, kiti peikia 
ir įrodinėja, kad Chicaga užsi- 
tisuksianti net kaimynių val
stijų rūstybę, nes ji naudojanti 
perdaug vandens iš ežerų. Vi
sas šis “šunim burum” veikiau
sia pasibaigs taip, kaip prasi
dėjo, tai yra nieku.

KAS NAUJO MUZIKOJE
■NV

Chieagcs policija kovai su 
kriminalistais surado naujų 
priemonę, būtent nužiūrimų 
asmenų proto tyrinėjimų. Nu
žiūrimieji siunčiama į psichopa- 
tini ligonbutį. Sakoma, siunčia
mu ji esantys labai priešingi 

!šiai priemonei. Ir nestebėtina: 
kam malonu būti atsiųstu j be
protnamį. Beprotnamis ir visai 
sveiką žmogų gali iš proto iš
varyti. 

♦ ♦ *

Diagonalis (>astatymas auto
mobilių tapo pripažintas neleis
tinu Chicagos miesto tarybos. 
Policijai įsakyta neleisti statyti 
automobilių ties salygatviais 
diagonaliai ateityj, išskyrus 
tas vietas ir tas apielinkes, ku
riu tas patvarkymas neliečia. 
Ateityj automobiliai turės būti 
statomi šonu prie šalygatvio, 
taip kad paskutinieji ratai ne
būtų toliau, kaip 6 coliai nuo 
šalygatvio.

♦ 9 ♦
Chicagos Fieldo gamtos isto

rijos m užėjus aplaike didelę ko
lekciją suakmenėjusių augme
nų, kurių senumas, nužiūrima, 
siekiąs 309 milionų metų.

RAI5J1EN0S, CETcsrc, TU.

kilus, bylos No. 462814, Supc- 
rior Crt., dėl partnerystės.

Bovvman Dairy Co

p

Tarp Chicagos 
Lietuvių

NAUJI LIETUVIŠKI RE
KORDAI IR ROLĖS

Lietuviij bylos teismuose

—Tik tiek sviesto?! — supi- 
kusi klausia mama, jau nebe- 

prieš žaksėdama. Imk sviestą peilių, 
162,- b<)t peilis neklauso jos ran- 
notų kos ir nukrečia sviestą sterb- 

lėn, o ne ant duonos riekės.
I —Kad jį velniai! piktai 

Lithuanian Building and Loan subara mama — ar sviestą, 
Assn. prieš ’l’adaušą ir Marijo- kn(f nupuolė, — ar peilį,. kad 
ną Bartkus ir J. Jacob Millerj nesulaikė sviesto, o gal sėdintį 
ir kitus, bylos No. B. 150615, prieš ją diedą. 
Circuit Crt., dėl morgiČių. ( 

l'rankis Slėnis prieš Tbeodo- ’ 
re V. Beverly P. Walengą, by
los No. B. 150642, Circuit Crt., 
dėl $2,000.
Josephina Pakcnauskienė prieš 

Frankį Pakanauskį, bylos No. peilis yra vėlesnių laikų tSmis- 
B. 150670, Circuit Crt., reika- las ir musų mamei ne labai pri- 
lauja atskiro užlaikymo. prastas įnagis, ypač prie stalo.

Elzbieta Smalley prieš Stasį Patarnautojas atneša kopus- 
Smalley, bylos No. 462941, Su- tų. Moteriškė paima šaukštą, 
perior Crt., divorsas. pasislenka prie bliudo taip ar-

Elena Karellas prieš Steponą Li, kad lupomis siekia jo kriau- 
Karellas, bylos No. 462913, Su- nas’ seniia “J ka,ba: 
perior Crt., divorsas.

Antanas V’jilukas ir kiti prieš 
Pioneer Firo Insurance (.o. oi ųa(j apetitas nuvarė žemyn ba- 
America, bylos No. 150724, Čir- gazą, kuriuo pilvas 
cuit

821, Superior Crt., dėl 
$780.95. *

Pakabina sviestą pirštais iš 
sterbles ir deda atgal j bliude- 
lį. Tatai jai vyksta geriau pa
daryti, negu peiliu. Aiškiai ma
tyt, kad Dievas davė sviestą, 
Dievas davė ir pirštus, o jau

1 —Lietuviškai!
Ištaria nežaksėdama. Išrodo,

Crt., dėl $7000.
buvo pir-

Cicero
Lietuviškai” — valgykloj

Pasižymėjusi Anglijos rašy
toja Mrs. Gilbert Frankau.

Linksmas išvažiavimas

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal,

Dr. J, W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS ChAWF0RD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

Pastaba? Mano ofisas dabar randasi
naujoj vietoj

DR. VAITUS!
OPTOMT-nnRTAS

Ar nori būti linksmas ir sveikas? j 
Išgirsk šiuos Naujus Lietuviškus Re
kordus: Vanagaičio, Babravičiaus, 
Butėno, Kipro Petrausko ir kitų.

(dainavo A. Vanagaitis

16071—Karvutė ir Doleris 
16073—Reikia tept, dalis I ir II

(dainavo J. Kudirka
16064—Piauti linksma ir Pasisėjau 

Rūtelę
16060-*-Prapuoliau motuše ir Liepė 

tėvelis
16059—Vienas žodis ne šneka ir 

Iš Rytų šalelės
16055—Tų mergelių dainavimas ir 

Kieme mergelė augu
16056 Kad galėčiau ir

Kai aš buvau neženotas.
16054—Dzinguliukai ir 

Dul-dul dūdelė
(grajino Lietuviška Orkestrą

16057—Pabučiuok mane ir
Ragana Polka I

16065—Kalakutai šiauduose ir
Garbės Polka

16066—.Tamsios akys Valcas ir 
Volgos burliokų daina

16053—Linksma porelė Polka ir 
Linksmas medžiotojas

16052—Ištikimas draugas Polka ir 
Regina Valcas

16049—Kaimiečių Valcas ir 
Kitayanka Polka

(dainavo Jonas Butėnas

16048—lopšinė Daina ir 
Išgėriau septynias

160*14—Kalinio Daina ir
Mano gimtinė

16041—Mes be Vilniaus nenurimsim 
ir Girtuoklio Daina

16040—Eina garsas nuo rubožiaus ir 
Oi kai aš pas močiutę buvau 

16038—Lakštingalėlė ir Aguonėlė 
16037—Kada noriu verkiu ir

Ant ežerėlio rymavo
Dainos kitų artistų

Kas Sukatos vakarėlį ir
Meilė tėvynės nemari

Šventas Rokas ir Scrantų 
melagis-komiška daina

Laimė ir nelaimė ir
Bevaikis—komiška daina

Muzika, muzika ir
Dainuok sesute LapunJe

Neverk brangi ir
Kigolette-----
įdainavo K. Petrauskas.

KAINA PO 75c VIENAS
Siunčiame j kitus miestus, perkant 

6 ant sykio apmokame persiuntimo 
lėšas.

JOS. F. BUDRIK (Ine.), 
3417 So. Halsted Street

Chicago, III.
Didžiausia Muzikos Krautuvė.

>kJurgis Pelonis prieš Oną 
Gavin ir Costance Lesvson, 

i ko $10,000, Circuit Court, by- 
ios No. B. 150,510.*

Morta Virkutis prieš Antaną

1 perior Crt., divorsas.
Elzbieta Matis prieš Frankį 

I Matis, bylos No. 462800, i *■.perior Crt., divorsas.
Nikodimas Bernotas

Su-

prieš
‘Petrą Bernotą, Joną Turaitį ir

vifcutf geriausias

NEPALYGINAMAS 
SKONIS

UnijoH padaryti

Nėra Geresnių Del Virimo, 
. Kepimo

Saldainių dirbimo

Vai Blatz Brewing Co.
CHICAGO BRANCH
1500 Holt Street

Phone Brunswick 3600-1-2 
and Wholesaie Dealers

Tik tas, kuris, kaip*, jūsų 
Reporteris, nežino, kur jis val
gys pusryčius, pietus ar vaka
rienę, ir dažnai ar turės blogos 
(ir “kapitalo”) žmoniškai pa
valgyti, tegali tinkamai įvertin
ti tokią valgyklą, kame už 45 
centus arba pusė sidabrinio pa 
duoda tiek valgyti, kad nors dir
žą paleisk! Viena tokių val
gyklų yra Cicero j — lietuvių 
užlaikoma. Randasi ji 14-toj 
gatvėj, prie 49-to dt. Ir Repor
teris, nujausdamas, kad jam 
teks pamatyti Cicero, palieka 
tai valgyklai nuraminti jo 
pilvą.

štai panašiais, visai ne poetiš 
kais tikslais, įėjęs kalbamon 
valgyklon pereito trečiadienio 
pavakary, jis staiga užmirko, 
kodėl įėjo. Jo domę patraukė 
savęsp pora... lietuvių pora-r- 
diedas ir mama.

Diedas kaip diedas, gerai jo 
Reporteris ir nematė. Tik pa
stebėjo, kad plaukai nešukuoti, 
veidas nepraustas nuo to laiko, 
kai labutė pirmą kartą geldoj 
nušvarino, o ir barzda bent po
rą metų .netylėjusi dalgio aš
menų.

Vienok ne diedas patraukė 
Reporterio domę. Mamos skry
bėlė pirmiausia. Perkreipta ka
zokų “papachos” budu skrybė
lė, mama išrodė lyg koks rau
donosios armijos kareivis, ką 
tik sugrįžęs iš karo. Skrybėlė 
buvo pusėtinai apvoliota.

—Nelaimę patiko — pama
nė Reporteris. Ta nuomonė ro
dėsi teisinga dar todėl, kad 
mama vis kažinkaip keistai 
trukčiojo “iš vidaus.”

Prieina “veiteris”. Klausia, ko 
pora norės valgyti. Vyras (juo- 
da orderį anglų kalba.

—Lietuv (žak!)... viš(žak!).. 
kai kai (žak!)... bėk (žak!).

Nueina patarnautojas. Mama ( 
pakelia galvą, mirksi diedui 
viena akim, visas veidas, kaip 
pilnatis menulis, malevojamas 
kalendoriuose: visiškas pasiten
kinimas savim ir 
Mirksi dešiniąją akim 
ir sako:
—Lietuv... (žak!) vis., 

kai! — atsidusta mama 
gusi žodį.

Patarnautojas atneša duonos 
ir sviesto.

iš burnos, 
ir laša at-

diedui

stei
ša-

pasauliu,
diedui

(žak!) 
užbai-

Sekmadieny, rugp. 28 d., 
Beverly Hills miškuose bus la
bai linksmas išvažiavimas. Tai 
bus SLA. 134 kp. Jaunosios 
Birutės vasarinė pramoga, bai
giant vasaros dyklaikį ir prade
dant mokyklų sezoną. Paskuti
nį kartą vaikučiai liuosai pasi
linksmins savo būry, 
kartu pasilinksmins ir 
šieji — vaikučių tėvai, 
pažystami ir svečiai,
muzika ir visokių žaismių ir šo
kių, ir laimėjimas dovanų.

! ■ * , ’’
Visi atsilankykite į musų bu

siančiųjų piliečių išvažiavimą.
— Reporteris.

Žinoma, 
suaugu- 
draugai, 
nes bus

ir vieną dukterį. Ir nors tie jo 
įpėdiniai yra maži, bet moka 
pianą skambinti. Iš lokio gra
žaus vaikučių elgesio tėvams 
tik džiaugsmas.

0 tas garnis ilgakojis vis su
ka aplink kol gauna orderį. 
Taip ir pp. Balakai, pasiuntė 
orderį ir laimingai laukė gar
nio spalio mėnesį. Bet kartais 
ne taip išeina, kaip norisi.

Paskutinėmis dienomis p-nia 
Balakas staiga susirgo vidur
naktyj. Pašaukta daktaras. Pa
sirodė, kad gurnelis padaręs 
klaidą: savo dovaną pražudė ir 
motinos gyvastį pastatė pavo
jum Bet ačiū gydytojo stropiai 
priežiūrai motina išliko gyva ir 
dabar eęną sveiki n.

IŠ to viso galima daryti išva
dą, kad ponui garniui
biznio Balakų pastogėje, 
p-nia Balakienė yra 
ant

LIETUVIS AKIŲ 8PEC1ALLSTA& 
Palengvins aklų (tempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudšjimo, 
-tvaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 

i rno, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystą ir toliregystę 

: Prirengia teisingai akinius. Visuo- 
! se atsitikimuose egzaminavimas da- 
' romas su elektra, parodančia r.ia- 
! Žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedėiioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Te;. Boulevard 7589.

PATYRIMO
visokių akių

OPTOMETRISTAS
Ekspertas tyrimo akių ir 

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

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Pastebėtu mano iškabas 

Valandos nvo 9 ryto iki 8:30 vak.
Nedėiioj uždaryta. ,

Tel. Canal 0523.

25
Pritaikyme

nebus 
nes 

įširdusi

miau prilioduotas. 
'i Kopūstai drimba 
, varva per smakrą 
gal į bliudą.

j —Lietuviškai! — kartoja ma
ma, ir pakėlusi taukuotą veidą 
vėl mirksi diedui, o šis sujun
da, nes mirksnis, nesupranta
mas kitiems, matyti, 
ženklina kai ką.x 

i Patarnautojas atneša 
ką.” Pasiima mama peilį,
kūtes, ir prasideda “pielavoji- 
mas“. Dirba ji sunkiai, dirba 
ilgai. Pagalios kąsnis atpjau
tas, bet ve bėda: perdidelis, 
nieku budu nelenda gerklėm 

i Reporteris sumokėjo savo bi- 
lą ir nežino, kaip diedas su ma
ma užbaigė vakarienę valgyk-' 
loj, nei kaip jiedu pabaigė tre^' 
čiadienį. i Musų lietuviai humboldtpar-

Išėjo Reporteris iš valgyklos kiečiai yra dabai veiklus, o la-j 
mąstydamas, ar mama su die- biausia tai moterys. Dirba išsi- i<ajp estį pasimačius 
du valgė tikrai 
Priėjo išvados, kad 
valgė, jam rodėsi, senovės Ro-’ 
mos piliečių papročiu. Senovės 
Romos piliečiai, sakoma, turė
ję net specialius kambarius ne
tik žaksėjimui, bet ir išvėmi-' 
mui, idant, tdo budu palengvi- 
nūs dūšią ir kūną butų galima antrą'kartą 7^tų "pa-1
vėl valgyti ir vėl gerti. O pats.................... - — -
miesto vardas Cicero , uuuuair ką tik kas davė: ir vy- 
pamato manyti, kad kadaise jr samogonos> viskas buvo 
čia gyveno romėnai ir kai ku- Į priimU> ir kilbasas ir
ne jų papročiai užsiliko iki šių kįaušinįUSt [Kliubo pikniką. Sako, musų pik

.nike dar labiau pamylėsime, 
Teko girdėti, kad tie patys, nes p-nia S. Šalkauskienė yra 

girdi, pikniko rengėja kartu su p-le

North Šitie
Iš

- - u- - - —? ' -M

Hu m boki t Parko kolonijos

jo. — Teisingas.

Joniškiečiy kliubo 
* piknikas

Rugpiučio 28 dieną bevaikš
čiodamas “Naujienų” piknike, 
sutikau p. J. Šalkauską.

Sveikas, sveikas! žinote,
i su geru 

lietuviškai? juosusios, rengia surprise pures žmogum. Sako: į tokį pikniką 
ne. Jiedu prakaituodamos. tai smagu važiuoti. Visi puikus

Į Ale tos surprais pa rėš yra žmonės.
naujos mados. čia vienam' Einam prie stalo, sako, kur 

! humboldtparkiečiui surengė to- rasim jaugiau pažįstamų. Pri
kiš, parę rugpiučio 21-mą pas einam. Ogi, brač, didžiausias 
kokį ten sulenkėjusį farmerį. burys joniškiečių! Kad mane

Pirmiausia iškolektavo I>en-' apspito myl6ti visokiais vai- 
- - - giais ir net Michigano suriu,

, kaip Joniškyj 
r Sekmines.

Ir visi užprašė į Joniškiečių

.P~T įčių rinko tiek, kiek tik kuris tai jaučiuosi, 
(lllOClcl rlr»<yA n» Izn iilr Vac? /1ov2« 11* . i • _

dienų. ’
Fįnalas

šitaip dūmodamas Reporteris’ kurie aukavo, pyksta:
= i .... • ....4 'unvnioLi mneu mntov*r.latėjo į 49-tą avė. ir patraukė! sarmata musų moterėlėms, jog Ančiute.

jaja dvyliktos gatvės linkui. Į antrą kartą ubagauja po grį-’ Paklausiau kada bus pikni
kas. Ogi, sako, 28 dieną rugpiu
čio, t. y. ateinantį sekmadienį. 
Kur? Gi Savicko darže, trys blo 
kai į pietūs nuo Tautiškų kapi
nių, ant Keane avenue, kitaip 
sakant, ant Kineunes 

I Girdi, busiąs piknike progra
mas su visokiomis lietuviško
mis žaismėmis, busią šokiai.

Vietos ir plačios apielinkės Tai reikia su savo žmona ir kai 
lietuviams yra gerai žinomas mynais važiuoti, nes aš žinau, 
muzikantas Juozas Balakas.
Nuo senų laikų jis gyvena Ci- kiečiai moka gražiai laiką pra- 
ceroj ir jau auklėja tris sūnūs leisti.

Tik staiga balsas, kurį tur būt čias almužną.
nugirdo visas blokas:

—Ko neini dabar, kai bobos į 
šaukia?! Paskui, tai š—dą gan-1 
si!

Reporteris pilnai sutiko, kad 
pas bobas einant nereik pasi-; 
vėluoti, ba gal kas kitas pasi-' 
skubins. — Reporteris.

“Naujienose” yra tikėtai
“Naujienose” yra tikėtai So

cialistų Partijos Pikniko. Pikni
kas įvyks ateinantį sekmadienį, 
ruarpiuiSio 28 dienų. Vieta ----- Jii-
vervievv Picnic Grove.

Bus geriausi kalbėtojai, žais
mės, Šokiai ir kitokių pramogų. 
Tikėtų kaina tik 30 centų y pa
tai. Nusipirkusieji tuos tikėtus 
‘alės pasismaginti visokiais par

ko prašmatnumais nupiginta 
kaina.

Nusipirkite tikėtų iškabto ir 
bukite piknike.

—Huniboldparkietis.

Garnis padarė klaidą

kad busiu patenkintas. Jonis-

Senas Pažįstamas.

Dviejų Metų Sukaktuvių Paminėjimas 
Daktaras Kazimieras čerys

Mirė netikėta mirtimi Rugpjūčio 26 d., 1925 m., palikdamas 
nubudime savo moterį Salomiją.
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GRABORIUS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 
esti sanžiningas ir 
nebrangus, todėl 
neturime išlaidų už
laikymu skyrių.

3307 Aubnrn Avė
CHICAGO, ILL.

LACHAVICZ
Lietuvis Graboriuti 
ir Balzamuotojas 
2314 W. 23rd Piace 

Chicago, III.
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 1271 
ir 2199

J. F. RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoje

Laidotdvėse r.atar- 
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

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

SKYRIUS:
32^8 S. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4063

Vincentas Zubin
PersiskyrC su šiuo pasauliu 

ketvirtadieny], rugpiučio 25 <i. 
5 vai. ryto, 1927 m., sulaukęs 
57 m. amžiaus, gimęs Lietu
voj, Žagarės vals. ir parapijos. 
Amerikoj išgyveno 28 metus; 
nevedęs, paliko didžiame nu
liūdime motiną Elzbietą, du 
broliu Juozapą ir Pranciškų 
ir brolienę Magdaleną Zubi- 
nienę. Kūnas pašarvotas ran
dasi 41'19 S. Mapk*wood avė.

Laidotuvės įvyks pirmadic- 
nyj, rugpj. 29 d., 1 vai. po 
piet iš namų bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Vincento Žlibino 
giminūs, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimų ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame 
Motinu, broliai 

ir brolienė.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius F. Butkus.

■^JTtytojos ir skaitytojai 
prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios
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Lietuvių Announccments
Pranešimai

šemaičiutės dalyvaus 
plaukimo konteste

Ateinantį sekmadienį po piet,; 
prie municipalės prieplaukos 
bus plaukimo kontestas, kuria
me dalyvaus apie 300 
kių.

Konioste dalyvaus ir 
tuvaites, 
metų 
Emina 
pirmų 
'Tlį ir

Draugijos Švento Antano iš Pad- 
v< s visi nariai būtinai atsilanky
kite ant pašventinimo Dievo Apveiz
di* parapijos varpų sekmadieny 
ta ip 2-30 vai. po pietų, rugpiučio 
28 d. .................
tainę.

Susirinkit j parapijos sve- 
—Valdyba.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj susirinkimas jvyks rugpjū
čio 28 d., Mildos svet., 1 vai. po 

plauki- pietų. Meldžiam pribūti visus laiku.
Valdyba

dvi lic-1 
pereitų

p lė
laimėjusios 

kontestą. būtent 
šemuičiutė, laimėjusi 

prizų -- deimantinį mo
jęs sesutė Mare, laimė-

penktų prizų. Tikimasi, 
kad jos laimės ir šiame kon-.

Lietuvaitė pasišovė
P-lė *Anna Budzius liko pa

šauta ir sunkiai sužeista savo 
namuose 715 W. 16 St., kur ji 
gyveno su Francis Brooks, 17 
metų. Ją nuvežė į ligoninę au- 
tomcbiliu Gwrge Linkus, 21 m., 
kuris su žmona viešėjosi pas 
Budžiutę.

Budžiutė, kuri yra pašauta j 
kaklą sako, kad revolveris iš
kilto iš komodės. Bet jos drau
gė s°ko, kad iškrito iš šlėbės, 
nes Budžiutė pešiojusi revolve
rį su savim dūlei grūmojimų 
t,u’o Tom Mustash, kurio poli
cija ieško.

Town of Lake
ru.ų-

Situation Wanted
Darbo Ieško

MOTERIŠKE Jieško darbo j namus, 
atvažiavusi iš kito miesto. Dirbsiu už 
prieinamą kainą, esu bevaikė. C. B. 
T. 3613 So. Union Ave.

Musical Instruments
_____ Muzikoe Inatrumentai______

PARDUOSIU savo Ceuder grojiklj 
pi lną su 75 roleliais ir suolelis už $75. 
Priimsiu $30 cash, o kitus išmokėji-

Business Chances 
Pardavimui Blaniąi

PARDUOSIU Soft Drink Padori, 
restauraciją ir hotel) su namu arba 
vieną biznj skyrium. Greitam parda
vimui, mes turim kitą biznį. 

127th St.
Cor. Albany Ave. 
Bluo Island, UI.

Real Estate For Sale
Namąb-Žemė Pardavimui

BARGANAS — Ix>tas 25x125 prie 
63 ir Cicero Av. Pageidaujama cash. 
Piospect 3774

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Misccilaneous
H«iirųb

mais j 3 mėnesius nuo tinkamų žmo- i Halsted St. 
nių.

SAVESTY,
6512 So. Halsted St.

PARDAVIMUI pigiai restauranas. 
Biznis išdirbtas per keletą metų, lie
tuvių apgyventoj apielinkėj. 3206 So.

AR JUMS reikia naujo 2 gyvenimų 
naujos mados namo? Jei taip, tai pir
kite tą kuris yra naujausios mados 
įrengtas, karpenlerių darbas pirmos 
n.’šies. Savininkas parduos labai pi
giai, nes išvažiuoja ant farmos. 2847 
W. 24th BouleVard.

PARDAVIMUI 5 kambarių bunga- 
low, furnasu šildoma, arti gatveka- 
rių, arba'mainysiu ant loto ar ’/žs ak- JV8,l Stogų prakiurimas užtaisomas 
ro. su namu ai be namo. West arba N. ir garantuojamas už $4.
W. apielinkėj, netoliau kaip Mayvvood Į lh > trokų patarnavimas Chicagoj ir 
Subdivzijos. 7040 S. Oakley Avė. aj iellnkėj. įsteigta 34 metų senu- 

i mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo jstaiga Chicagoj. Tik paty- 

1 rę unijos darbininkai samdomi. ’
J. J. DUNNE roofing co. 

3411-16 Ogden Avė., 
Phone Lavmdale 0114

4 flatų naujas mūrinis namas, įplau
ki.' $220 j mėncsj, kaina ,$4500, $2000 
žemiau kainos, reikia pinigų, 2447 \V. 
M arųuette Rd.

Automobi-

ROOMING houae pardavimui. Ge- 
| rai įrengtas ir pelningas biznis. Ap- 
: leidžiu Chicagą, noriu greit parduoti. 

_ I 1407 W. Wasnington Blvd. Phone 
. ! Haymarket 0327.

Už $75 nusipirksite garantuotą var- Į_ _________________

į Humboldf Parko Lietuvių Politiš- , 
kas Kliubiis rengia gražų išvažiavi-1 
mą nedėlioj, rugpiučio* 28 d., j Wi-, 
lington miškus Demp No. 1. Ten bus 
labai graži publika, geriausia ko-; »«. — r,------------r --- i ——................ .... ■ —,— —
ras No. 1, katro dar nė.satc girdėję. | totą grojiklj pianą, vėliausio mode- • PAKDAViMt1ji (lcHkate«en ir irro-T mIcI nė vienas nepraleiskit, visi lio, taipgi keletą gerai žinomų up- | ‘ APAVIMU deilkatesen ir
traukit j VVilington miškus. Visus right pianų n.et po $50. Atsišaukit; J roo'i Lv’ 
kviečia komitetu. šiandie iki 9 vakaro, nedėlioj iki 6 ' siu 5821 S<>-«edzie Ave.

. .. . vakare. Storage Pianos, 2216 West ' “* 
Madison St.Personai

z\Rinenu Ieško

DOLERIS dovanų tam, kuris praneš
' kur randasi Simonas Shat’s ir Jo- . .. 
nas Gronluml, yra labai svarbus rei- i 
iūdas jų gerovei.

JOSEPII YUSHKEW1TZ 
3647 Aicher Avė. 

Chicago, 111.

LIETUVIAI
Kurie esate pirkę Sub-division 

mę ir jums nori panaikinti kontrak
tus arba jus nesutinkate su kontrak- 
4 u, tai pasimatvkit su manim tuojau

A. B. ALLEN
134 N. La Šalie St. Central 3355

že

LIETUVIAI — Tonsilai pagamina 
langiau mirčių negu appcndicitis. Š‘r- 

dies ligos ir reumatizmas paeina nuo 
ligotų tonsilų. Išimkit juos dėl savo 
apsisaugojimo, prieinamoms knino- 
nds dėl visu. Dr. Frar.’* L. Nathanson. 
5846 W. Madison St. Vau Euren 7556

FARMERLS jieško šeimininkės nuo 
40 iki 50 metų senumo, gali bųti ir 
«ii vaiku. Turi mokėti šeimininkuu 
ti/arba dirbti nr'e biznio. Gal'ma ma
tyti iki panedėlhfl.

2527 W. 46th Pi. 
I aukštas

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisal

PARDUOSIU ar mainysiu ant biz
niavo loto bučernę ir grosernę. šau
kit Lafayette 7219.

GRAŽUS 4 kambarių nauji rakan
Idai, greitam i ‘ ~ ____  __ „__ _ ___ ____ _ .________
parloro setas, 7 šmotų riešutinis vai- ■ labai pigiai, kaina $1000, arba jmo- 
gomo kambario setas, 3 šmotų mieg- kčti tik pusę, remia labai pigi $65 j 
ruimio setas, springsai, matrasas, vir- mėnesj. Atsišaukit pas 
tūvės setas, 2 kaurai 9x12, lempos ir A. Minauską,
maži kaurai, viskas už $340, dalimis, 1247 So. Cicero Avė. Cicero, III. 
6542 N. Clark St. i . 

kambarių nauji rakan- CICERO.-^Pardavimui valgykla, su 
pardavimui, 3 šmotų visais naujais įtaisymais, parsiduoda

-------------------------------------------- ----- PARDAVIMUI pigiai reknrnė ar-
4 kambarių sempeiiniai rakandai, -ha mainysiu ant.namo. 1510 Main St. 

pigiai už ca^h. tik $295. 3 šmotų rie- i Melrose Park, >11.
šutinis miegruimio setas, 3 žmotų mo-
hair parloro setas, 7 šmotų riešuti
nis miegruimio• setas, du 9x12 kau-
ai, 2 pastatomos lempos, library sta

las, veidrodžiai, miegruimio kauras, 5 pAnAVIMKI ARBA MAINYMUI šmųtų pusryčių setas, viskas už $295. TAVAVimUM AKIJA IV!All> 11V1U1 
M r. Preston, 3631 S. Halsted Street, i —»*-   

Real Eitate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI p'giai keturių kam
barių stubos rakandai. Atsišaukit 
6158 So. Washlenuw Avė. Tel. Hem- 
lock 7072

Furnished Rooms
6 kambariai parendavojimui vyram 

su valgiu ar be valgio. 727 W. 21 st St. 
3rd floor

PARDAVIMUI medinis 2 pagyve
nimų po 6 kambarius namas. Pigiai 
tik $4,500. 1711 Newberry Avė.

Lietuviai darykit biznj su lietuviais, 
kempinė krautuve, 5 kambarių flatas. 
3 karų mūrinis garažas, galima var
toti kaipo ofisą, mainysiu j lotą ar
ba namą kaipo dalj jmokėjimo. Walter 
J. Paul Real Estatc, 3235 W. 55th St. 
Apt. 2

2 flatų mūrinis namas, 1 metų se
numo, 5-5 kambarių, garu šildomas, 
2 karų garažas, pigiai. 7932 Lafayette 
Avė. Triangle 2600. 
___________J__________________ ___

SU mažu {mokėjimu galite 
nupirkti naujų 6 kambarių mu
ro bungalow puikiai pabudavo- 
ta ir moderniškai įrengta. Jei 
kas nori, gali pirkti ir už cash. 
Namas randasi puikioje Mar-1 
quette Park apielinkėje, tik 
trejetas blokų nuo parkų, arti Equity $9000, mainysiu j lotus išmo- 
gatvekarių ir boulevarų. Pirkę- kėtus arba gerą vasarinę cottage. 
jas gaus lengviausias išmokėji- -arl G.rer14ale’ 4956 N< Kentucky Av. 
mo sąlygas. Kreipkitės:

7114 S. Campbell Avė.

KANDYS . 
BLAKES

DALESKITE JUMIS PALIUOSUO- 
TJ NUO BEREIKALINGO RŪPES
ČIO APIE RAKANDI S. KAINA II 
GI. DARBAS GARANTUOTAS. EXU 
TERMINATING CO., 159 N. DEAR- 
BORN ST. PHONE DERBORN 4941.PARDAVIMUI per badavotoją 5 

kambarių naujas moderniškas medi
nis bungalovv, galima padaryti 4 kam- 171? A T ITT TV T7 Fe L/Z’T?PT A T barius ant viškų, furnas Šildoma, ti- ŽVlv A U 1 U V a r J ACIMvl Al
le grindys, ir maudynės, Įmūryta va- 
na, moderniška konstrukcija, gatvė 
cementuota, gera trahsporta c i j a, 
$6900, išmokėjimais. 2138-40 74th A v. 
R. J. Brett. 4005 Milwaukee Avė. Kil- 
dare 6405

6 FLATŲ MŪRINIS, $18,000

Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekemių, Mu
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

į SOSTHEIMS, 1912 Sc. S*ate Street.

Palisade 0029
LEISKIT atlikti jūsų karpenterys- 

tės darbą. Taisymas ir cementinis 
darbas. Užganėdinimas garantuoja
mas. Triangle 8993.

45 automobilių telpantis ga
ražas; galima pirkti su namu 
arba vienų biznj; įmokėti $3000. 
Savininkas mainys ant namo 
arba ‘lotų.

BARGATN 
---------- -------------------------------------- Parsiduoda 2 flatų medinis namas 

6-7 Jrambariai, abudu flatai fumacc 
PARDAVIMUI pigiai namas su apšildomas. Namas randasi geroj 

minkštu gėrimu bizniu arba biznis be apielinkėj ant Paulina St., 55 ir 
Garfiekl Blvd NeJu gerąs jelgas. j Ave. Kiklarc 840(1 
Parduosiu labai pigiai arba mainysiu 
ant automobilio. Su mažu priedu.

Ssukit
Tel. Beverly 4082 

Nuo 8 valančio# ryto 
iki 9 vai. vakare.

PARDAVIMUI pigiai namas su

i namo. Biznj mainysiu j mažą automo
bilių. 2508 W. 381h St.

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis na- Į 
mas 4-4 kamb. ir 2 kamb. stoge, 6^ j 
pėdų cementuotas basementas, 2 ma-1 
šinų garažas. Randasi gražioj vietoj • 
prie bulvaro, gatvekarių ir parkių, : 
biskj aptaisius iš vidaus, galima ųpr*

8 flatų bizniavas namas su 
visais įtaisyrtiais Išsimaino ant 
farmos. • , .Sumanyta surengti ė.a 

sėjo 17 dieną suq)rise pėrę p. 
Stankieneų vietos bekerninko 
žmonai, ar jos sęserei. Vieta, 
kaip teko nugirsti, jau nusam
dyta. Parę norima surengti ad-, 
resu 4524 So. \Vood st., saliune.

Reporteris mėgino sužinoti, 
ką nupirks kaip ‘surprais”, bet 
tai laikoma paslaptyj. Ale yra 
dar laiko ir jis tikisi visgi pa
tirti pirm surengimo. Dabar 
kiek nujaučia, tai manoma pir
kti namų baldai.

O visgi tos rengėjos ,y ra ne 
gudrios: jei atvirai su Reporte
riu pasitartų, galėtų daug gero 
patirti. Jis nurodytų kur gali
ma pigiau nupirkti tavoras 
kaip šauniau paruošti puotą, su ♦«» amžiaus. , 
teiktų daugybę senbernių adre- ;us kurls n01i. k.ą nors. ‘?i»i- Savininkas apleidžia miestą. Tel. kaipo* dalv dmokėjimo Atsi- , . . , ... 1 . tesmo. negu dnbarHmš juru uzsiėmi- ; p„iimnn viso «« Sf jniuncjunv.sų, kurių niekas kitas f 
daug nežino.

Koman, rengėjos, atsišaukite 
į “Naujienas’. Tik nepraneški-1 darbininkus, kurie nori dirbti, kurie 
te, kam rengiate, bent 
maršą sugrajis, ba .kitaip, 
kia gi bus surprais parė, 
visi žinos. — Reporteris.

For Rentflelp AVanted—Male-Fem ak
Darbininkų. Reikta______

VYRAI IR MOTERYS 
AR JUS NORITE DIRBTI? 

AR JUS GALITE SUVARTOTI 
PINIGUS

V r Jus nnrit? dirbt’ vieną valandą 
>uo 7:30 iki 8:30 kiekvieną vakarą? 

priežasties pasidaug n’mo musų 
biznio, mes atidarėm keletą i 
departamentų, nėra skirtumo ar jus j 
esete profesijoj arba turite amata. i 
mes turime vietą dėl jurų, jei jus t’k 
i4<švęsite viena valandą kiekv’eną ■ 
•akarą, mos mokysime jums $40 j sa- I PIGIAI pardavimui Cadillac V- 

vaile. t 63 sedan, 7 pasažierių. Visai mažai
MES PEPTIKRTNOME KITUS vartotas. Greitam pardavimui kai- 
MES PERTIKRINSIME IR JUMIS . na tik $1.250. Norinčiam pirkt ka- 

Š’s darbas netrukdys jūsų dabartinio i rą auksine proga gaut už pusę ka>- 
užsičmimo. Darbas yra paprastas, i ’ J)REXEL GARAGE, 825 E. 
patyrimas nereikalingai ir visai ne- į I3rd St. Tol. Drexel 5911,

• re’kia nieko nar<lavinėti. ,Jųs galite i -------------------------------- -----------------
• tikt tai vietai, jei jus turite 25 me- I GERAM stovyje Ford Roadster.

3 pagyvenimų mūrinis 
ant rendos Soft Drink Parlor su' mas išsimaino ant bučemes 

visais {taisymais, 1711 Ashland Avė. I. 
Savininkas Willow Springs. V. Dovi- Da 

i daitls, Box 148, Willow Springs, III. I
lotų.
C. P. CUROMSKIS CO.
5833 S. \Westem avė.

Hemlook 6151

na- 
ar-

RENDA1 4 kambariai, švieųs, gra- ų >_________________ _ !
. - žiai ištaisyti, elektra. Geri mažai šei- ,Lų’ , ...naujų rtyhal Ren(|u $11; 3717 s prarnel Av PARDAVIMUI 7 kambariu medinis

— ' narnąs su ga^a^um.. Puikioj aplelin-
i kčio, Roselande. Parduosiu pigiai. , 

10520 So. State St.
amata.

Automohilos

CLASSIFIED APS.]i

PASTATYSIM ant jūsų loto 5 kam
barių murinj bungalųw, aržuolo tri
nias, furnas šildomas, už $5150, iš
mokėjimais pagal sutarti. David 
Whithelaw, Builder, 4417 N. Major

PARDUOSIU nebrangiai sa- 
S už“$9000. Mann'ainn8500.',pi-!vo 17 metl) įsteigtų biznio pra- 
nigais $800 arba daugiau.

PAKALNf 
/ (Pakel) 

6949 So. Rockvvell St. 
Henilock 0367

Matykit! pertę, 24X135, $15,000 cash, 
kitus išmokėjimais,

Taipgi turiu 2 flatų muro1 aipgi tunu 2 flatų muro namą 
dabar statomą labai grąžoj vietoj ku
ri parduosiu pigiau negu kad tamsta 
galit gaut kitur. Pinigais tiktai $2500

ant
j arba daugiau.

Taipgi statau visokius namus 
kantraktų.

JOHN PAKALNIS
(Pakel)

6949 So. Rockwell 8t.
Phone Ęem|ock 0367

$430 eųuity, 55 pėdų Elmhurst lo-NAI JAS 2/,augštų mūrinis arba mainysiu j automobilių. Mr. 
namas, krautuvė ir 2 flatai, Krull, Monroe 2142, prieš 6 vakaro. 
Clcaringe. Krautuvės vieta už-1 
imta restaurantu. Parduosiu L J
biznį ir viską UŽ (lidžiausį f>ar- low, garažas, medžiai, krūmai ir 

__ g’enų, arba mainysiu į mažesnį j kainu $12,000, cash $8,500.
?a_s žTx‘ Geras dėl biznio7'Extra'*bak7as.’’Pi- mieste namų, arba išmokėtų lo- 

tesnio, negu dnbartiniš jusu nžsiėmi- i pLTlmTn U^^ 
iiea mas, todėl atsišaukit asmeniškai pet- i 

■ nyčioj. rugpiučio 26 8 vai. vakare, 
i 12 aukštas, Towers Bldg., 6 N. Mi- 
I rhigan Ave. Tas tiktai liečia tokius

k()| j nori ko nors atsiekti. Randasi neap- 
i ribuotų progų šiame naujame projek- 

ko- | te> bet jus turite veikti greit, — VEI- ; 
jei K1T TUOJ — nes tos vietos bus už- j 

, imtos labai greit. Tai yra didžiausia ; 
proga Chicagoj, ir jei jus esate ge- 

---- ras darbininkas ir atsakysite j tai 
greit, nes aplikacijos nebus priima
mos po pėtnyčios, rugpiučio 2C, 8 vai. 
lygiai, 12 aukštas. 

TOWER BUILDING
6 N. Michigan Ave.

Business Chances
_________ Pardavimni Bizniai_______ _

TVERIASI dabar korporaci
ja, reikalauja keletą vyrų su 
vadovystės gabumais. Rekordus 
viršijantis pardavinėjimas. Del 
informacijų šaukit Mr. Frank

šaukit 6158 S. Massasoit Avė. 
■arba 5840 W. 64 St.Del susi- 
; tarimo šaukit Republic 3227.
J. Pacevicz.
. ,,,, . ...... .. -

NEGIRDĖTAS MAINAS!

PARDAVIMUI moderninis bunga- 
• tt.

6616 So. Wa«htenaw Avė. 
Telephone Republic 3594 

m »— l h. ■ *1 ■ • • ■>» ■ "•

žvaigždė
Englevvoodo apielinkėj 

Tik $500.00 cash.

Kas, ką, kur, > kada 
rengia, veikia ar kviečia Help Wanted—Malė

Darbininkų Reikia

Išsimaino mūrinė cottage 
kstra kampipiu lotu. Namas 

P. Lang, 1917 N. Crawford avė. dasi ant 64 ir Spnngfield avė. 
! nysiu j bučernę, automobilius Albany 5032. • t inažų‘ farnią.

F. LUCAS & CO.;
4108 Archer avė.
Tel. Lafayette 5107

su 
ran- 
Mai- 
arba

GENERAL Service Construction Co., 
1214 Grand Avė., Telephone Monroe 

I 0611, Specialistai visokios rųšics na- 
l mų taisymo. Pakeliam namus, ce- 
, mentuojam pamatus, {dedam šalygat- 
vius, karpenlerių darbą atliekam, per- 
taisom krautuvių frontus ir tt.

LIETUVIAI, Ar jums reikia atlik-
kitus išmokėjimais, krautuvė, ti darbą prie automobiliaus, pavažiuo- 

(6 kambarių flatas, 2 karų ga- ti kur nors mieste. Taisome, over- 
V PO J C4. r* hauling, pigios kainos, darbas garan-; ražas. 1647 W. 63rd St. I los- tuotas. Atsišaukit šiandie. Palaikyk 

pect 3394. i šj skelbimą. Rooscvelt Auto Hospital,
1 1154 So. Albany. Van Buren 8341.

■' i

Geras lotas sekamas nuo kampo 1 
prie 79, netoli valstijos kelio, 25x125, 
lengvais išmokėjimais. Walter J. Paul

pect 3394.

FLASH AUTO Service, 2634 Mil- 
vvaukee Avė. Spaulding 8476. Pilnas

H Evtatc, a W. *56th St Apt. £ Overhpuling Cilinderiaį, nauji pisto-
nai, rinkiai ir tt. bile vienam 4 cilin- 
derių karui, $49.50, su darbu. 6 cilin- 
derių karui, $63.80, 12 metų garan-

PARDAVIMUI 2aukštų medinis na- , t’Ja darbą, ląupytat šį skelbimą, 
mas, 5-6 kambarių. AlsišAukit, 2023 ------------------------------------------------
S. Western Avė.

Exchange—Mainai
Mainys

Grosemcs 
Bučernes 
Lotus 
Automobilius

ANT
Namų 
didelių 
mažų 
vidutinių 
Tuoj teiraukitės pas

S. J. Dargužis
807 W. 18th St.

Canal 4960

GENĖRALIAI kontraktoriai, plyti
nis darbas, plumbingas, namų pama
tai, garažai, perdirbimai, nauji ir se
ni, lengvios sąlygos. Gaukit musų 
apskaitliavimą prieš pradendant dar
bą. Bell Gontracting Co. Harrison 

. 0697, nedėlios vakarais Plaza 1820.

RėlKIA prie presų darbo, namų, 
prie dažų, jrankių ir mašinerijos, eks
pertų prie galutino užbaigimo planų, 

i sumanymų. Groetchen Tool and Mfg. 
721 Fulton, Haymarket 6961.

ATSAKANTIS kontraktorius, pa- 
budavos ir finansuos namą ant juslj 
išmokėto loto. Nėra jums atsako
mybės. Suteikiame surašą, žema kai
na, darbas garantuotas. Mišką Bros., 
3942 Belmont Avė. Pensacola 949G

, REIKIA selesmenų pardavinėti ge
riausiai pasiutų siutų, nuo $24.50 iki 
$32.50. Pradėkit tuojaus, gera mokes-

SLA 36 kuopos nariams pranešu: tis. Ring and Wilson, 3459 Cottage 
kad užsimokėti duokles jie gali,Grove. Avė. 
pas mane namuose (3200 Lowe---------------------------- -
avė.). Eidamas finansų raštininko. 
pareigas, noriu atkreipti kiekvieno i 
36 kuopos nario domę i tai. kad ■ ju •• m*»»-
jusų teisės Susivienijime pirmiau- būdamas nedaro skirtumo. Rašykit 
šia nuklauso nuo to, ar esate už- 1
siinokėję. mokesnius, ar ne. Narys, - B * Co i
neužsimokėjęs per tris mėnesius, 9niK c tuesti giHpendJojimas. Taigi, kieno,2018 S®' Robey St Chicago, III. 
mokesniu! užvilkti, ateikite, nelauk-1 
darni, kol jvyks kuopos susirinki- ■ 
mas, pas mane j namus ir užsimo
kėkite. —J. Balchunas,

36 kp. ifnansų > "št.

Announcements
Pranešimai

REIKALAUJU reprezentantų viso
se lietuvių kolonijose, uždarbis $50 
j savaitę ir aukščiau, bedarbis ar dar-

MANAGERIO
Gera proga atsakančiam vy

rui su kapitalu investuoti ir pa
daryti pelną ir vesti Chicagoj 
ofisų.

Atsišaukit asmeniškai
Mayflower Transit Co. 
1001 Consumers Bldg.

220 S. State St.
“Long Distance Movers 

of Household Goods”

NUPERKA:
4 flatų gerą muro namą
2 po 6 kamb. ir 2 po 5 kamb. 
Lotas 50x125
3 Garažai
Rendos j mėn. $261.
Kaina tik $23,000.00

»Visi patogumai.
Kam toji Laimė?
Tas kas matys ši bageną.

Juk tai tikra dovanai
Teiraukitės pas

MAINYMUI kampinis 75X150 lo
tas ant double fui section ant na
mo. Lotai išmokėti ir geri viso- - 
kiam bizniui. Kaina $6,000.

Jonas Bardauskas 
6155 So. Dorchester avė. 
Phone Hyde Park 8348

toj

SI,A.

Birutės išvažiavimasJaunosiom 
dovanomis bus sekmadieny, rugp. 
d., Beverly Mills miškuose, prie 87 ir 
Western gt. Bus programas, šokių, 
žaismių ir tt. Visi kviečiami atsilan
kyti. — Komitetas.

Turi gerai 
angliškai.

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
I nė ant didžiausios gatvės Brldgepor-

5 — VYRŲ — 5 i te. Per 30 metų išdirbtas biznis.
Ąipa Biznis cash. Parduosiu ant išmo-

. kėjimo arba mainysiu ant loto.
išrodyti ir kalbėti Aušros Knygynas,

3210 So. Halsted St., Box 238.
su
28 Mr. AnthonyMatykit

134 N.
Rm. 1514

Draugijos Lietuvos Vėliava Ame
rikoje No. 1 turės šeimynišką išva
žiavimą j Fellow park aug. 28 d. 
Draugai ir draugės važiuokite 111 
karais kol pasibaigs, o gausit ma
šiną, kuri nuveš į vietą. Ale buki
te kaip 11 vai. ryto, o paskiau ne
gausite mašinos. Malonėkite visi at
silankyti. —Kom.

REIKALINGAS vyras lietuvis, ku
ris moka Fordson trakterių valdyti. 
1047 Hyde Park Boulevard (j beiz- j 
mento flatą). •

Btefp Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA merginos abelnam namų 
darbui. 4 kambarių flatas ir prižiurė- , 
ti kud’kj. Barron, 63 N. Central Ave.

PARSIDUODA saliunas nebragiai, 
lysas 5 metanas, nenda pigi, sekiurit 
nėra, su pragyvenimu.

11946 So. Hakted St. 
West Pullman.

t

GROSERNĖir bučernė pardavimui, 
geras nuolatinis biznis, visas biznis 
cash. $1800 cash. 2837 W. 89th St. 
Lafayette 7624

PARDAVIMUI grosernė, gera vie
ta, parduosiu pigiai, priežastį parda- 

1 vimo patirsit ant vietos. 4508 So. 
, ’v’ i Marshfield Avė.

ų pikniką1------------- ------------ ---------------------
ii. iš ryto.l REIKALINGA moteris dirbti krau-;

Jonišikečių L. K. Kliubas rengia
J. Savickio darže puiki 
rugp. 28 d. Pradžia 11 va 
Rus puikus programas, lietuviška < tuvėj kaipo pardavėja turinti gerą 
muzika. Joniškiečių trokas lauks patyrimą General Merchindise krau- 
ant Archer 48 St. (prie Joliet sto- tuvės darbo. Taipgi reikalinga turėti 
ties) nuo 1'1 vai. iki 1 po piety. ‘ jjerą rekomendacijų. Kambarys, val- 
Visus veš veltui j vietą; įžanga dy-1 gis ir 
kai. —J. B. I. B.

PARDAVIMUI pigiai grosernė ir 
kitokių daiktų krautuvė. 8735 Sodth 
Wallace St.

gis ir geras užmokestis.. Kreipkitės PARDAVIMUI arba mainymui sa- 
laiŠku. T. M. Palaske, Solon Mills, III. Hunas ant blle ko. 8352 S. Morgan St.

PARDAVIMUI naujas moderniš
kas 2 flatų mūrinis namas, 4—4, 
5—5 ir 6—6 kambarių. Stikliniai 
užpakaliniai porčiai, karštu vande
niu šildomas pirmas augštas, neto
li mokyklų ir bažnyčios, gera trans- 

jjortacija.
Graži 8 kambarių rezidencija, 3 

karų garažas, (Chicago Lawn’, pla
tus lotas.

Puikios krautuvės prie Archer 
Avė., gatavos dėl išrendavimo, ar
ba mainysim i lotus.

Vieno augšto nąmas, saldainių ir 
notion biznis, 5 kambarių flatas, 
cementiniu pamatu, kaina $9200.

2 augštų medinis namas, 4—4 
kambarių, kaina tiktai $5300.

HENRY KOPLEWSKI 
4003 Ąrcher Avė.

k. Phone Lafayette 9305 a

PARDAVIMUI mūrinis 
5 kambarių moderniškai 
Bridgeporto apielinkėje. 
pirkti lengviom išlygom.

S. J. Dargužis
807 W. 18th St. 

Canal 4960

Farms For Sale
_______Ūkiai Pardavimui________

FARMOS iki 150 mylių nuo Chi- 
cagos, visokio didumo, 40 iki 500 ak
rų, mainysiu j namus, nuo 2 flatų iki 
50 apartmentų. Schaver & Sons, 2527 
S. Kedzie Ave. Rockwell 4248.

Bridgeport Paintiug 
& Hardware (Jo.

Malevojam ir popieruojam. Ūžia ik o m 
malevą, popierą, stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St 
Phone Yards 7282 

J. S. RAMANČIONIS,

SINDIKATAS
5 jtekmingi lietuviai 
po $5000 kiekvienas

cottage, 
{rengtas, 

Galima

2 FLATŲ nauja* moderniškas mu
ro namas, šiltu vandeniu apšildo
mas, Bridgeporto apielinkėje. Par
siduoda pigiai. '

V

. REZIDENCIJOS lotas 30 
kaina $525, $125 Įmokėti, o 
sius ant lengvų išmokėjimų, 
šaukit pas

M. J. KIRAS CO. 
3335 S.,Halsted St.

Yards 6894

pėdų, 
liku- 
Atsi-

/ • « •2 aukštų biznio namas, su cott.ige 
iš užpakalio, parduosiu arba mainy
siu j 2 flaty urba cottage. Agentai 
nepageidaujami. šaukit savininką 
Lhfayette 3924

PARDAVIMUI krautuvės namas ir 
tuščias lotas šalyje. Visi naujos ma
dos Įtaisymai, priešais dideli teatrą. 
2123 W. 22nd St.

PARDAVIMUI restaurantas su na* 
mu, 2 pagyvenimų namas per pus 
medžio ir plytų. Gera vieta šaitanui, 
2138 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 6 kambarių bunga- 
low, 2 karų garažas, cenmentuota ė- 
16, su langais ir sieteliais miegamieji 
porčiai, baltiniams closet'ai. fumace, 
netoli mokyklos ir bažnyčios, tinka 
dideliai šeimynai, $9500. Lengvais iš
mokėjimais. H. Marten, 6052 S. Rich- 
mond St.

$15,000 vertės 2 flatų mūrinis na
mas, 5 ir 6 kambarių parsiduoda 
dideliu numušimu tik už $12,800. 
Plieno konstrukcija, garu šildomas, 
naujos mados Įtaisymai. Agentų 
nereikia.
Savininkas, 6641 S. Sangamon St. 

Tel. Wentworth 2116

MAINYMUI 2 lotai ant Van Bu- 
ren gatvės, Belwood, III. mainysiu ant 
biznio arba ant automobilio. Atsigau
kit 5097 Archer Avė. Lafayette 6036.

$500 PIGIAU
2 flatų naujas mūrinis namas, par

siduoda pigiai, nes reikia pinigų. 7015 
So Oakley Avė.

Matykit savininkų 
5097 Archer Avė.
Lafayette 6036

Financial
FinanAi-Paskoios

2-RI MORGTČIAT 
8-TI MORGIČIAI 
6% Nuošimčiai 

Paskola suteikiama 
j vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus 

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

8804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

gaus pusę įplaukų pagal iron-clad 
kontraktą už mažais akrais išdalintą 
žemę, kuri. yra verta iki $300,000.
Visos informacijos ant pareikalavimo

M. T. GALLIVAN
Suite 601—3

538 S. Dearbom St., 
Wabash 3355.

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė. 
Tel Lafayette 8705—8700 

Chicago

ANTRIEJI morglčiai byle kokia su 
ma, padaryti ir nupirkti į vieną die 
ną, geromis sąlygomis. Pamatykitf 
mane pirmiausia.

H. EPŠTEIN.
155 No. Clark St.

Room 820 Central f26(

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias ii lietuvių, kur 'duoda 

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

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

Phone Victory 7452

Educational
Mokyklos

2-rus MORGlClUS
Padarome į porą dienų 

PETRZILEK BROS & CO 
1647 W. 47th St.

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

J. P. OLEKAS, Mokytojas
8106 S. Halsted St, Chicago, I1L


