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Pntvvnk I miieinnni Bolševfitfc.deinonstracijos1 Ramsay MacDonald ap-1 Šiaurės Kiny generolai Savivaldybių rinkimai 
*, . _ ' prie^Unglijy laidžia Ameriką I reorganizuoja jėgas Klaipėdos krašte Lietuvos žinios

Sunaikino Miestelį PINIGŲ TRUKUMAS
“Čeką” saugoja Britų 

Maskvoj nuo “piktų 
puolimo.”

misiją Tik dabar išėjo į aikštę, kad1 Ruošias 
minių Anglijos darbininkų 

vos vos išliko gyvas
vadas

generaliniam olensi- 
vui prieš pietų Kinų naciona
listus

Anglija nori tartis su kinų 
nacionalistais

17. NEW YOBKAS, geg.
Bamsay

RYiGA, Latviją, geg.
Gautais čia pranešimais, Ang- Pasirodo, kad 
lijos prekybos misija Maskvoj Donald, Anglijos darbo

Mac- 
parti-

PEKINAS, Kinai, geg. 17.— 
šiaurės Kinų generolai reorga
nizuoja savo jėgas naujai kam-

pasibaigu- 
Klai pėdos 
dalyvavo 
70 nuoš.

sąra-

\ •

Protesto demonstracijos Rusi 
joj dėl kratos sovietų 

įstaigoj Londone

Klaipėdoje.
šiomis dienomis 

siuose rinkimuose į 
miesto savivaldybę 
13,830 rinkikų, viso
Rinkimų rezultatuose: 
šas nr. 1 (lietuvių namų savi- 

- - , , _ _ ninkai) gavo 363 balsus — 1
Philadelphijoj buvo taip sun- onalistus. Maršalas Vu I eifu' atstoVQ. nn 2. (autonominių 
kiai susirgęs, kad per tris die- rengiasi su 50,000 kariuomenėsVQnir.inVon i bal
nas gydytojai 4r specialistai 
nebesitikėjo, kad jis išliks gy
vas.

Melville miestelis potvy 
nio sunaikintas

Anglija nori derėtis su 
Kiny nacionalistais

dabar esanti kaip kalėjime už- jos vadas ir buvęs premjeras, panijai prieš pietų Kinų naci- j 
'daryta: nuo praeito šeštadienio 
ją saugo stiprus politinės poli
cijos (“čekos”) skyrius.

j Mažesniems bolševikų valdi
ninkams vadovaujant, dvi Mas-

|kvos tam tyčia išmokintos “mi
nios” suruošė praeitą šeštadie
nį ir sekmadienį demonstraci
jas ties Did. Britanijos misi
ja, 
tos 
gėsi 
gaiš

Daugiau kaip 1,000 miestelio 
gyventojų, palikę namus, pa
bėgo

Britų ministeris Pekinui atvy
ko į Šanchajų; Japonai tar
sis atskirai

kad šį rytą 
pratruko vyriau-

ŠANCHAJUS, Kinai, geg. 
17. — Atvykimas į Šanchajų 
trijų žymių Japonijos užsienio 
departamento valdininkų, o 
dabar vėl atvykimas Britų mi- 
nisterio Pekinui, Sir Milės

prekybos delegacijos 
gerai organizuota bol- 

propagandos m<-*na 
ėmė veikti. Beveik visi

Apie tai tik dabar sužinota 
iš paties MacDonaldo. Jis sa
ko, kad specialistai ir po šiai 
dienai nežino jo ligos, kuria jis 
staiga buvo susirgęs balandžio 
21 dieną. Tuomet buvo praneš
ta, kad dėl nusišaldymo jam 
stipriai užėmę gerklę, iš tiesų 
betgi buvo kas kita, šeši spe
cialistai, kurie buvo urnai pa
šaukti, egzaminavo ligonį, ta- 
ravosi ir bandė nustatyti jo li
gą, bet negalėjo, o 
padaryti diagnozos, 
atsisakę gydyti.

MacDonald betgi

negalėdami 
buvo visai

žygiuoti į Sianjangą, kur jis* 
nori susijungti su generolu 
Jang Senu ir jo 50,000 armi
ja. Susijungę šiauriečiai pla
nuoja apsiausti generolo Tang 
ŠenČi vadovaujamą pietų Kinų 
armiją Honano provincijoj, 
žygiuojančią į šiaurę.

Tuo tarpu maršalas
Tsolinas žada ateinantį penkta
dienį apleisti Pekiną ir vykti 
apžiūrėti visus frontus prieš 
pradėsiant generalinį ofensivą 
prieš pietų Kinų armijas.

MARIAMPOLR. — Niekuo
met dar žmonės taip nesiskun
dė pinigų trukumu, kaip da
bar. Del pinigų trukumo vi
sas gyvenimas lyg apmiręs. 
Daug ko reikėtų pirkti, daug 
ko trūksta, bet pinigų nėra. 
Nors ir blogi keliai, bet turga
dieniais bei jomarkadieniais 
Visko kaimiečiai į miestą pri- 
gabena. Bet pirkikų suvis ma
žai ir viskas nepaprastai pigu, 
sako kaimiečiai. Miestiečiai 
skundžiasi, kad, girdi, viskas 
brangu — pinigų nėra. Ir taip 
skundų skundos garuoja į dan
gų. [LŽ].

čang

BATON ROUGE, La., geg. 
17. — Praneša, 
Melvillėj, La 
šia tvanka vakariniame At-
chafalaya upės krante ir kad 
visi Melvillės ir apielinkės gy
ventojai buvo priversti bėgti., Lampsono, lyg parodo, kad Ja- 
Miestely viskas 
vandens sunaikinta.

Melvillės miestelis 
130 mylių į žiemių 
nuo New Orleans ir 
riasdešimt penkias 

nuo Eaton kosi nieko nežiną, kuriuo tiks
lu ministeris Lampson atvykęs 
į Šanchajų. Girdėt betgi, kad 
jis gavęs iš Britų užsienio’m*- 
nisterio Chamberlaino instruk
cijų bandyti susitaikinti su na
cionalistais iškilusiais I * 
mais Jangtse klony, tarp jų ir 
dėl busimo tarptautinių seile- aliejų, mišką, linus, kiaušinius

jau gero-

SSSR. įteikė Anglijai 
protesto notą

papludusio* ponija ir Anglija mano nepri

yra apie 
vakarus 

apie ketu- 
mylias j

klausomai, kiekviena sau, pra
dėti pertraktacijas su Kinų 
nacionalistais Nankine ir Ran
kove.

Vietos Britų valdininkai sa-

demon- tadienį atvyko į New Yorką. 
Į Jungtines Valstijas jis buvo 

savaitėm, 
bet liga sulaikė jį čia daugiau 
kaip mėnesį laiko, šiandie jis 
išplaukia atgal į Angliją.

Leningrade,

nuo 15 iki 18 
ir potvynio

žiemių vakavus 
Rouge.

Tvanka buvo 
pėdų aukštumo
vandens spaudimas išnešęs 800 
pėdų platumo spragą. Mano
ma, kad visi — daugiau kaip 
tūkstantis — Melvillės gyven
tojai suskubo dar prieš van
dens prasimušimą persiklausty- 
ti į tvankos pylimą ir tuo bu- 
du išsigelbėti.

Vokietijos apsaugos 
įstatymas pratęstas

Kebas grįžti Vokietijon buv. 
kaizeriui užkirstas

geg. 17.—Reich-
323 balsais

pa-

BER LINAS, 
stagas šiandie 
prieš 41 priėmė valdžios 
siūlymą pratęsti dar dvejiems
metams federalinį respublikos 
apsaugos įstatymą, kurio ter
minas baigiasi ateinantį liepos 
mėnesį.

Tuo budu buvusiam kaizeriui 
Vilhelmui kelias sugrįžti į Vo
kietiją vėl užkirstas, ligi bus 
priimtas naujas baudžiamas 
įstatymas, kuriuo einant ex- 
kaizeris niekados nebegales 
sugrįžti į Vokietiją.

Karo aviatorius žuvo 
aeroplanui susikūlus

MIDDLETON, Pa., geg. 17. 
— Bandant pakilti aukštin, su
sikūlė ir, ekspliodayęs, sudegė 
majoro ILarold Geigero aero
planas, kuriuo jis buvo atskri
dęs čia iš Marylando. Aviato
rius užsimušė.

Sovietai leidžia Japo
nams žvejoti Sibiro 

vandenyse

Rostove ir 
apie 
Pri-

Abudu kartu, kai jau pik- 
demonstrantų minios ren- 
pulti Britų namus, kritin- 
momentais pasirodė scenoj

raiteliai ir minias išvaikė.
Kai tik parėjo žinia, kad 

Britų policija Ix>ndone puolė 
sovietų 
įstaigą, 
ševikų 
tuojau
valdžios fabrikai ir daugelis ki
tų valstybės įstaigų šeštadienį 
paliovė dirbti, idant darbinin- kai pasitaisęs ir praeitą penk 
kai galėtų dalyvauti 
stacijose prieš Angliją.

Pasak sovietų oficialinės te- atvykęs tik dviem 
legrafo agentūros, demonstra
cijose Maskvoj, 
Kijeve, Charkove, Odesoj, Ka
zanėj, Piatigorske,
Permėj dalyvavę bendrai 

vienas milionas žmonių, 
imta visur rezoliucijų, kad so
vietų valdžia nenusilenktų 
Britų imperializmui ir nutrau
ktų prekybą su Anglija.

Nuo laiko kai Did. Britanija 
pripažino sovietų valdžią, An- 

i geriausias Rusų 
“kostumeris”, pirkdama rusų

Nukovė 50 Meksikos 
klerikaly maištininku

Maištininkų bandai vadovavo 
trys katalikų kunigai

klausi- giija buvo

mentų (koncesijų) padėjimo.

Argentina atsisakiusi tar 
pininkaut Nikaragvoj

Argenti- 
užtikimų 
Argenti-
Nikara- 

prašę ir

BUENOS AIRES, 
na, geg. 17. — Iš 
šaltinių sužinota, kad 
nos tarpininkavimo 
guos situacijoj buvo
Nikaraguos liberalų valdžia ir 
konservatorių valdžia. Užsienio 
departamentas betgi atsisakęs, 
motyvuodamas tuo, kad Ar
gentina, laikydamos savo tradi
cinės politikos nesimaišyti į ki
tų valstybių ginčus, norinti ir 
Nikaraguos vidujiniuose 
čuose pasilikti nuošaliai.

MASKVA, geg. 17. — Einąs 
sovietų užsienio ministerio pa
reigas Maksimas Litvinov šian
die įteikė Anglijos charge d’- 
affaires Maskvoj notą, kuria 
sovietų vyriausybė protestuo
ja dėl Britų policijos padarytos 
kratos sovietų prekybos misi- 
joj Londone.

1,218,000 įregisruoty 
bedarbių Rusijoj

ir pieno produktus. Per pasta
rus kelis metu's Rusų-Anglų 
prekybos balansas buvo visados 
rusų naudai.

Dabar, kaip pranešimai sa
ko, Maskva neramiai laukianti 
Britų vyriausybes paskelbimo 
padarytos sovietų prekybos 
misijoj kratos rezultatų. Sovie
tų valdžia vistik 
vengti diplomatinių 
nutraukimo.

MEKSIKOS MIESTAS, geg. 
17. Oficialiai praneša, kad 
susikirtime tarp federalinės 
kariuomenės ir klerikalų maiš
tininkų, penkiasdešimt maišti
ninkų buvo nukauta. Maištinin
kams vadovavę trys katalikų 
kunigai, Antonio Pedroza, Ped- 
ro Gonzales ir Vega. Maištinin
kai buvo užklupti EI Toro ran- 
če.

tikintis iš-
santykių Japonija siunčia į Kinus 

antrų eskadrų
Varšuvos miesto rinki

muose dalyvauja 76 
partijos

VARŠUVA, geg. 17. — Bc-
gin--siartinant municipaliniams rin

kimams, kurie įvyks gegužės
i • x t___ y _____ • ______Ji . 1

TOKIO, Japonija, geg. 17. — 
Japonija formuoja antrą* laivy
no eskadrą, kuri busianti pa
siųsta į Kinų vandenis. Busiąs 
pasiųstas kartu ir vienas ligo
ninės laivas.

Skridimas per Atlanti
ką vis atidėliojamas

Tarp lakūnų ir skridinio 
motorių kilo kivirčų

pro-

TOKIO, Japonija, geg. 17. — 
Sovietų Rusijos charge d’af- 
faires pranešė Japonų užsienio 
reikalų departamentui, kad 
Maskva leidžianti japonų žve-~ 
jams žvejoti Sibiro vandenyse 
visus šiuos 1927 metus, 
gindama anksčiau 
laikiną susitarimą.

22 dieną, Varšuvoj virte verda. 
Koks viešpatauja politinis su
mišimas ir chaosas, galima nu
manyt iš to, kad rinkimuose 
dalyvauja su savo kandidatų 
sąrašais nemažiau kaip 76^poli- 
tinės partijos ir grupės.

Sakosi esanti seniausia 
pasauly moteriškė — 

160 metų

MENULIUI ŠVIEČIANT KAR
IU E1U AI ARIA NAKTIMIS 1

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija. 17.,— Viena turkų 
moteriškė, Fatma Hanen var
du, kilus iš Trakijos, sakosi, 
kad ji turbut esanti seniausiu 
pasauly moteriškė. Ji sakosi

'esanti 160 metų amžiaus . Ji 
AURORA, III., geg. 17. —- geraj atmena įvykius, atsitiku- 

Kadangi lietus ir šalnos labai prieš 125 metus. Jos vai- 
suvėlino laukų darbus, tai da- jr vaikų vaikai jau išmirę, 
bar Kendal kauntės farmeriai, | . „
naudodamies mėnesiena, savo,naudodamies mėnesiena, 

kapitonas C«harles jaukus aria naktimis.

NEW YORKAS, geg. 17. — 
Del nepalankių oro sąlygų 
amerikiečių aviatorių skriji- 
mas per Atlantiką į Paryžių iš 
dienos į dieną atidėliojama. 
Skristi pasiruošę trys parti
jos: komandorius Richard 
E. Byrd su Fokkero monoplanu 
“America”,
E. Lindbergh su Ryano mono
planu “Spirit of St. Louis” ir 
Lloyd Bertaud su Bella-nca mo
noplanu “Coit’mbia.”

Tarp Bertaud ir jo promoto- 
rio, Bcllanca monoplano savi
ninko Charles A. I>evine, įvy
ko kivirčų dėl kontrakto ir pi
niginių dalykų, taip kad Ber
taud skridimas gal būt bus vi
sai atšauktas.

Tu6 tarpu apie skridusius Igrafistę. Automobilis stovėjo minimum 46 
per Atlantiką franeuzų aviato-(ties namais, kur mergina gy- Fahrenheito.

pail- rius Nungesserą ir Coli, kurie veno. Policija sprendžia, kad šiandie saulė teka 5:27, lei- 
padarytą kelionėj prapuolė, iki šiol vis Miss Pike nušovė Powell’ą, o džiasi 8:05. Mėnuo teka 10:05 

dar nepavyko nieko sužinoti, paskui pati nusižudė. valandą vakaro.

RADO AUTOMOBILY
ŠAUTUS BANKININKĄ 

MERGINĄ

LOS ANGELES, Gal., 
17.

NU-
IR

geg. 
nu- 

Dis-
Automobily rado 

šautus George E. Powell’ą, 
cout Corporation of California 
vice-prezidentą, ir Margaretą 
Pike, 24 metų merginą, steno-

ORH
c

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

Veikiausiai bus lietaus; vė- 
s'au; stiprokas, daugiausiai 
žiemių rytų vėjas.

Vakar temperaturos buvo 
°, maksimum 71°

......................... ...... . . ___

įstaigų valdininkai) 1,962 bal
sų — 6 atst.; nr. 3. (komunis
tai) 3,275 balsų — 10 atst.; nr.
4 (kairieji socialistai) 970 bal- 
s — 3 atst.; nr. 5 (lietuvių 
sąr.) 554 balsų — 2 atst.; nr.
6 (socialdemokratai) 1,698 b.
— 5 atst.; nr. 7 (privatinių 
įmonių vidutiniai tarnautojai) 
348 b. — 1 atst.; nr. 8 (namų 
ir ūkių savininkai) 654 b. 2 
ats.; nr. 9 (Vokiečių 10 (145 
bals.) ir 11 (256 b.) sąrašai 
negavo nė vieno atstovo.

Pagėgiuose.

Čia išrinkti: Lietuvių 
ninku sąrašas nr. 1 3 ats.;
amatininkų sąr. nr. 2 — 4 at
stovai; darbininkų sąr. nr. 3—
1 atst.; mažųjų ūkininkų sąr.'tai tik Brazilija, 
nr. 4 — 4 atst.; didžiųjų ūki-tBrazilija, 
ninku sąr. nr. 5 — 3 atst.

Šilutėje.
Nr. 1 (namų savininkų) 375 

balsai — 5 atst.; nr. 2 (pirk
lių) 266 bal. — 3 atst.; nr. 3 
(socialdemokratai) 568 balsai
— 6 atst.; nr. 4 (bendras pi
liečių) 111 bals.—1 atst. [LŽ]. di, kad ir žūsime, tai ne taip

graudu busią. [LŽ].

BRAZILIJOS KARŠTIS

valdi-

MARIAMPOLĖ. — Kol gri
pas žmones kankino, tol visi 
apie jį ir kalbėjo. Dabar visus 
pagavo kita, gal dar bjauresnė 
epidemija — Brazilijos karš
tis. Pasiklausyk: šventadienį 
ąr jomarko dieną, kur kuopG- 

llė žmonelių sustojusi kalba, 
Brazilija ir

Rodos, ims, pakils 
ir visi ant Lietuvos nusispiovę 
— išvažiuos į Braziliją. Ką 
ten ras — niekas to klausimo 
sau nestato, kad tik išvažiuo
tų, nes čia varguoliai, visoki 
lietuviai, bežemiai ir darbo 
žmonės mato, kad gero nieko 
nebesusilauks, o išvažiavę, gir-

MASKVA, geg. 17. — Ne
darbas sovietų Rusijoj didėja. 
Oficialintio sovietų žurnalo 
vDarbo Statistika” žiniomis į- 
registruotų bedarbių sovietų 
Rusijoj šiandie yra 1,218,000.

Vienoj Ukrainoj bedarbių 
yra daugiau kaip 250,000, ypač 
daug jų yra miestuose, kaip 0- 
desoj, Kijeve, Charkove ir ži-|minęs 
tomire. I

Mokyklos principalas ir 
studentė prigėrė ,

geg. 17.— 
senjorų 
prigėrė

FREEPORT, Ilk, 
Krape parke, kame 
klasė turėjo pikniką, 
W. B. Geneva, 30 m., Stockto- 
no vidurinės mokyklos princi- 
palas, ir studentė Margaret 
Miller, 18 metų.

Du vaikai prigėrė
HERRIN, Ilk, geg. 17. -

Genevos konferencija dar* 
bininkų klausimu

Pramonės komisija reikalauja, 
kad darbininkai gautų 
savo darbo vaisių dalį

GENEVA. Šveicarija,
17

gerą

SPAUDŽIA VARGAS

Rokiškio ir Ežerėnų apskri
tyse ūkininkų padėtis tragin- 
ga. Pašarui mokama 40 lilų už 
10 pūdų, bet ir reikia važinėti 
tris ar keturias dienas. Oras 
yra labai šaltas, jokios žolelės 
ant lauko nematyti, bet ūkinin
kai gyvulius jau gano. Tarp 
biednuomenės pasirodė ir ba-

geg.
Tautų Sąjungos ekono- 
konfe1 encijos pramonės das, į duoną maišo sėmeninius 

supu- 
netu- 

blogo- 
nuoš.

i minės koi
Į komisija šier.die priėmė rezo
liuciją, kad darbininkai kaip 
atlyginimą turi gauti ne tik 
gerą savo darbo vaikių dalį, bet 
jie turi turėt ir tinkamas dar
bo sąlygas, kurios leistų jų in
dividualybei stiprėti.

pelus ir naudoja valgiui 
vusias bulves. Ūkininkai 
r i seklų, kai kurie sėja 
mis sėklomis, kurių 30 
tik dygsta. [LŽ].

: 4 žmones žuvo dėl spro
1 gimo dirbtuvėjHayashi busiąs Japonų

užsienio ministeris i sioux city, iowa, geg. 17. 
----------- ' — Albrighto automobilių bate- 

TOKIO, Japoniją, geg. 17.— rijų šapoj įvyko sprogimas, 
Praneša, kad užsienio reikalų kurio du žmonės buvo užmušti, 
ministeriu busiąs paskirtas o dar kitų dviejų pasigendama, 
baronas Gonsuke Hayashi, bu- Manoma, kad ir jie yra žuvę.

i gaisrą,žuvaudami Old City^ ežere pri- Vęs Japonų ambasadorius An- Sprogimas pagimdė
‘ (kurs sunaikino.gėrė du vaikai, Clyde Robin- 

son, 15, ir Earl Ogden, 13 
metų.

Quebec’o provincijoj 
laimėjo liberalai

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

MONTREAL, Que., geg. 17. 
— Įvykusiuose vakar Quebec’o 
provincijoj visuotinuose rinki
muose premjero Taschereau 
liberalų valdžia laimėjo didelę' 
daugumą.

DAUG NORINČIŲ BŪT PRO- 
HIBICIJOS AGENTAIS 

WASHINGTONAS, geg. 17.
— Valstybės tarnybos -komisi
jai paskelbus, kad prohibicijos 
biurui reikės 2,500
kad aplikantų egzaminai 
birželio mėnesį, iki šiol 
jau 18,000 aplikacijų.

agentų ir 
įvyks 
gauta■

Aukš

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

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

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

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

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

RYGA, geg. 17.
čaiusias Ukrainos teismas pa
smerkė mirties bausmei paskel
busį banditų vadą ščegliuką, 
papildžiusį daug žmogžudybių 
Ukrainoj.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, 111-
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Lietuvi Seimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari- 
mu pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo 4ai-l 
mininke ir motina, šitose skiltyse kas savaite tilps straips- < 

neliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei seimininkai »'

Raštinė Sistema

RODYKLĖ No. 84

Virimo Receptas
Viena musų pažįstamų protinga 

motina sako kad ji visada bando tu
rėti vaikams ypatingesnį valgį lie
tingose dienose negu giedriose die
nose. Ji surengia valgius kuriuos 
vaikai ypatingai mėgsta ir kas jiems 
gerai. Ivoko yra abelnai mėgiamas 
vaikų gėrimas, o paįvairinimui gali
ma įdėti j puodelį maršmelo kuo
met duoti. Receptas pagaminimui 
koko ku rjpriduos skanumo ir turės 
šokolado skonį yra sekantis:

Koko

4 puodukai pieno 
puoduko koko

1 šaukštukas miltų
1 puodukas vandens
’4 puoduko cukraus
Sumaišyk koko, cukrų ii- miltus. 

Dadėk vandenį ir virk iki bus tiršta 
š velni košė. Dadėk pienų, užkaitink 
suplak ir duok į stalą. Galima da- 
dėt šaukštuką vanilos jeigu pagei
daujama.

Virtuvės Patarimai

Kuomet mazgoji špinaką, dadėk į 
vandenį biskį druskos. Tas pagel
bės prašalint smiltis ir dulkes nuo 
špinako.

Pirm pjaustant citriną, sušildyk jį 
pečiuje. Tas suminkštins jį ir bus 
lengva piauti.

Kepant pyragą, jeigu jis trūksta 
per vidurį, žinok kad perdaug miltų 
buvo naudota.

Jeigu jums pritrūksta rukštaus 
pieno, dadėk biskį acto j paprastą 
pieną. Jis surugs tuojau.

Medų reikia laikyti tamsiai, nes 
jis tuoj susikruopuoja jeigu stovi 
šviesoje.

Ištarpinimui miltų dėl mėsos da
žų greitai, naudok kiaušinio plak
tuvą.

Naminiai Pasigelbėjimai
Mazgojant spalvuotus audinius, da- 

dėjus šaukštuką acto ant kiekvinos 
kvortos plaujamo vandens, su kutinsi 
spalvas nuo blukimo.

Nbėmimui plėtmų^nuo kaulo daik
tų, sušlapink kepamos sodos su bis- 
kiu šalto vandens ir aptepus palik. 
Kada išdžius nutrink. Paprasta pe- 
roxide taipgi gera nuėmimui plėtmų 
nuo kaulo.

Grožės Patarimai

Moterjs šiandien atkreipia dau
giau domės j ypatišką grožę negu 
praeityje. Jos žino kad gera sveika
ta ir išvaizda, atsakantis užsilai
kymas ir manymas yra pamatas ir 
kad mažiausios smulkmenos kurios 
eina padarymui tinkamo efekto yra 
taip svarbios kaip ir didelės. Pa
tartina pasirinkti tuos daiktus kurie 
patinka jums. Nepirk žiūrint tik į 
kainą. Juo pigesnis daiktas, kada 
reikia jį pasirinkti, ypatingai toileto 
tikslams, gali būti kenksmingas ir 
pavojingas jums, kuomet tik keli 
centai daugiau kainuoja geresni.

Ypatiška Sveikata
Kuomet žmonės atvyksta Ameri

kon iš kitų šalių jų gyvenimas pasi
keičia daugeliu atžvilgi. Namai 
yra kitokie, rakandai ne tokie kaip 
ten turėta, ir rėdomasi drapanomis 
visai skirtingomis negu dėvėta savo 
tėvynėje. Palengva ateiviai pakei
čia daugelį savo papročių, ypatin
gai rengimąsi, patapdami daugiau 
Amerikonais. Iš visų papročių, val
gymas paskiausia tepasikeičia. Šei
mynos apsigyvena arti savo drau
gų ir paprastai ten yra krautuvės 
kur galima pirkti savo tautiški da
lykai. Tas valgis ne visada tinka 
naujame klimate ir kitokiose darbo 
aplinkybėse. Kariais žmogus būna 
pripratęs dirbti lauke, o čia dirba 
viduje. Jam. gal reikalinga tam tik
rų valgių kad galėtų asilaikyti pil
noje sveikatoje. Permaina darbo 
nuo vidaus ant lauko tankiai būna 
priežaštimi užkietėjimo. Ta pade- 1 
tis reikia nugalėti maistu vietoj pi
lių. Neleiskia įsigauti pilių paprotį 
— tas susilnina vidurius ir apsunki
na dalyką. Valgykit maistą kuris 
leidžia viduriams veikti liuosai.

Baltike Amerikos Linija
OFICIALĖ LINIJA

LIETUVOS VYC1ĮI ORGANIZACIJOS
PRANEŠA KAD DIDŽIAUSIA EKSKURSIJA ŠĮ METĄ

Laivu “Lituania” iš New Yorko Birželio 14

Tiesiai į Klaipėdą
TIE KURIE NORITE VAŽIUOTI LIETUVON 

ANKSČIAU, GALĖSITE VAŽIUOTI

Laivu ^ESTONIA” May 24 dieną
VIENU LAIVU KLAIPĖDON

VAŽIUOKIT ŠĮ PAVASARĮ ( LIETU
VĄ SU AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMU, 
KUR JAUNIMAS TEN GYVUMAS, TEN 
SMAGUMAS.

IšPILDYKIT TOS ŠIRDIES TROŠKI
MUS, PAMATYKIT SAVO TĖVYNĘ, BRO
LIUS, SESERIS IR GIMINES.
Ką akimis žmogus pamatai, tai amžinai neužmiršti

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

Turistine trečia .... $117

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

Turistine............... $196
Revenue Tax ir Head Tax Atskiram

Sekanti laivai plauks tiesiai į Klaipėdą:

ESTONIA May 24-tą 1927
LITUANIA June 14-tą 1927

LITUANIA July 19-tą 1927

Aukščiau minėtos ekskursijos reikalais kreipkitės pas 
savo vietinį agentą:

Paul Baltutis & Co. 
Central Mfg. Dist. Bank 
J no P. Ewuld 
S. L. Fabian 
Vinc. Mi1aslewicz 
Naujienos 
Frank L. Savickas 
V. M. Stulpinas & Co. 
l'nivcrsal State Bank 
J no F. Zolp

BALTI C AMERICA LINE, 120 N. LaSalle St., Chicago, III.

901 West 33rd St., Chicago, III. 
1112 Weat 35th S t., Chicago, III.
841 VVcst 33rd St., Chicago, III.
809 We«t 35th SU Chicago, III.
1723 VVest 47th St., Chicago, UI.
1739 So. Ilalsted St., Chicago, UI.
720 Weat 18th St., Chicago, III.
3255 So. Haleted St., Chicago, III.
3252' So. Haleted St., Chicago, III.
4559 So. Paulina St., Chicago, III.

Pirmoji užrekorduotoji parti
nė sistema buvo Persijos impe
rijoj. Pasak Nenophon, Cyrus 
turėjo kurjerus, su paimlnotais 
arkliais, įvairiose savo šalies da
lyse, vienos dienos kelionė vien 
nuo kito, kad gavus raportus iš 
provincijų be jokio atidėliojimo.

Juliaus Cezariaus laikais kar
jerai visose Rymo dalyse buvo 
taip puikiai suorganizuoti, kad 
vieną kartą būdamas Anglijoj 
jis parašė dviejus laiškus Cice
rui, Ryme, ir tie laiškai dasie- 
kė Rymą į 26 dienas. Bet to
kia tarnystė buvo įsteigta tik 
valdžioms arba valdininkams, 
jų vartojimui. Paprasti asme
nys, susi nešimu i viens su kitu 
turėjo samdytis vergus išnešio
ti laiškus arba turėjo rasti kokį 
žmogų, kuris keliavo j tą ypa
tingą vietą ir kuris apsiėmė nu
nešti laišką. Ciesoriaus Diocle- 
tian laikais, pabaigoje trečio 
šimtmečio, buvo įsteigta rodos, 
pirma paštine tarnystė naudai 
privatiškų žmonių.

Pirma Francijos paštinė sis
tema pradėta tryliktame šimt- 
metyj. Anglija įsteigė pirmą 
paštų tik 1635 m. 1639 m. 
mokestis už siutimą paštu įves
ta, ir 1K4O metais pirma paš- 
tinė markė buvo vartojama. 
1835 m. laiškų dėžutės pirmiau
sia pavaitota. ■

Amerikos kolonijose pirmas 
paštas pasirodė Massachusetts 
valstijoj 1639 m..

Pirmos ratos (kainos) Suv. 
Valstijose buvo nuo 8 iki 25 cen
tų, sulig tolumo. 1847 m. paš- 
tinės markės pirmą sykį šioj ša
ly vartojamos. Prieš tą laiką 
paštinis mokestis turėjo būti su
mokėtas pinigais. Užmarkiuoti 
konvertai pirmiausia vartoja
mi 1853 m. Laiškų registravi
mo sistema pradėta 1854 m. 
laike administracijos prezidento 
Pierce. Pirmas mokestis buvo 
penki centai; 1863 m., kaina pa
kelta iki 20 centų. Dabar kai
na yra 8 centai. Laike prezi
dento Lincolno administracijos 
įsteigta “free delivery.” 1825 
m. kongresas įvedė išdalinimą 
laiškų už du centus. 1863 m. 
pašto viršininkas, gen. Blair, 
įvedė “free delivery’’ sistemą, 
kuri įėnlė tik miestus su 50,000 
gyventojų arba dauginus.

Gal dramatiškiausias epizo
das paštinės sistemos Suv. Vals
tijose buvo taip vadinamas “po 
ny eNpress,’’ kuris veikė tik 16 
mėnesių 1859 metais, praša
lintas transkontinetinio telegra
fo. Bet tas “pony express” ne
buvo nauja idėja, nes Genghis 
Khan, valdytojas didžiausios im
perijos, įvedė greitų arkliukų 
paštinę sitemą tūkstančiais me
tų atgal. Amerikos “pony ex- 
press” vartojo tik rinktinius vy
rus ir arklius. Sistema įėmė 
190 stočių, 420 arklių ir 80 jo
jikų. Paprasta kelionė vienam 
vyrui buvo 75 mylios ir vienam 
arkliui 15 mylių. Arkliukai ne
šė 15 svarų pašto, už kiekvie
ną laišką reikėjo mokėti $5.00. 
Kartais sunkus laiškai turėjo 
markių iki $27.40 vertės ir ga
lima tikėti, kad tik svarbiausi 
dalykai buvo rašomi tuose laiš
kuose. Kelionė nuo St. Joseph 
ant Mississippi upės iki Sacra- 
mento, Californijoj, ėmė 10 die
nų, bet sumažinta iki septynių 
ir pusės dienų, kuomet nešė 
prezidento Lincolno inauguraci
jos kalbą. l'ik vieną sykį paš
tas pamestas ir tik vieną vyrą 
indionai sugavo. Jo arkliukas 
pabėgo su neatidarytu maišu.

Arkliukai turėjo būti labai 
greitus, kad pabėgus nuo indi- 
jonų. Vyrai nesinešdavo gink
lų, kad neapsunkinus arkliukus 
ir paprastai turėjo sverti apie 
120 svarų. Vienas šios tarnys
tės garsus karjeras buvo Wil- 
liam T. Cody, vėliaus žinomas 
kaipo Buffalo Bill.

Vėliausia paštinė tarnystė y- 
ra oro tarnystės. Laike trijų 
metų egzistavimo buvo tik vie
na nelaimė, ir ta dėl gaisro. 
Kiekvienoje kelionėje keturio-

lika orlaivių vartojama ir la
kūnai mainomi. Iki 1926 m. 
nebuvo pelno iš šitos tarnystės, 
bet egzistavo tik patarnavimui, 
kaip ir egzistuoja “greita gelž- 
kelio tarnystė,” kuri taipgi jo
kio pelno neatneša.

\Vashingtone yra valdiška 
spausdinimo įstaiga, kuri kas
dien produkuoja 26,000,000 vie
no cento pašto atviručių. Ne
seniai buvo produkuota tįk 5,- 
000,000. Bet įvedus naujus įs
tatymus, reikalaujančius, kad 
kiekviena atvirutė turėtų dvie
jų centų pašto markę, išėmus 
leguliarišką pašto atvirukę, ku- 
»ios kaina pasilieka po senovei, 
žymiai padidino vartojimą šių 
pašto atviručių.

Nuo 1812 m. kilo reikalavi
mas greitesnės ir tankesnės paš
to tarnystės per jūres. Buvo 
reikalas įsteigti reguliarišką už
sieninę tarnystę. Greitus laivai, 
vadinti “mail packets” buvo 
vartojami ir keliavo per 30 me
tų. Jų vielą užėmė daug grei
tesni “clipper” laivai. Viena iš 
greičiausių kelionių padaryta 
1846 metuose, kuomet vienas iš 
šitų laivų pasiekė Ne\v Yorką 
pirm greito pasažierinio laivo, 
kuris keliavo tuo pačiu kursu. 
Londono laikraščiai buvo išda
linti New Yorke į 10 dienų nuo 
atspausdinimo. Dabar mums tas 
rekordas nėra jokis rekordas-, 
bet tais laikais tai buvo sensa
cija ir žinia praskambėjo per 
visą pasaulį. Per 1926 m. apie 
$2<8,000,000 vertės pašto siunti
mų išsiųsta i svetimas šalis,

Pašto Departamento tarnys
tės yra įvairios, Daiktai gali būt 
siunčiami įvairioms ratoms su
lig tolumo ir sunkumo. Laiškai 
gali būt reigstruoti; kaina yra 
17 centų ir apsaugoja iki $50 
vertės. Siųsti laišką “speciali 
delivery” kainuoja 12 centų; ’ 
tas reiškia, kad laiškas apie dvi 
valandas anksčiau pasieks pa
skirtą vietą, negu .paprastas; 
laiškas. Pinigai, siunčiami pas-! 
to į visas dalis Šuv,. Valstijų ar
ba į svetimas šalis už labai ma- ■ 
žą kainą.

Pinigus galima taupyti pave
dant “pašto taupymo” skyriams, 
kurie moka antrą nuošimtį. Pa- 
kietai gali bub apsaugoti ir už
registruoti ir siunčiami “letter 
post”, bet tas labai brangu. 
Pirkliai gali siųsti tavorus paš
tu “C. O. D.” (arba pinigais 
ant padavimo), ir pastorius pri
ims pinigus už tavorus nuo pir
kėjo ir paskui pirkliui užmokės.

[FLlSj.

TEN IR Iš
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Ant musu trijų Sriubų laivų 
NEW YORK - HAMBURG 

DEUTSCHLAND 
ALBERT' BALLIN 

RESOLUTE, RELIANCE 
ir populiariėki vieno kabin 

laivai,
Cleveland, Westphalia, 

Thuringia
Europines kelionės asmeni

niai vadovaujamos

Sftrtfliš new yor-/|| <K() IKI KAU
LU U NO IR ATGAL

Plūs U. S. Revenue taksai 
--------------------- u ...........-~J

Savaitiniai išplaukimai 
Del permito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 

, agentų arba prie

Hamburg-American Line
United American Lines, Ine. 

General Agentą
177 N. Michigan Are. 

Chicago, III,

Eagle Brand yra išaugi
nęs daugiau sveikų kudl- • 
kių negu kiti visi kūdikių 
r*«lBtal.

EAGLE BRAND
CONDENSEO N .ILK

Trečiadienis, Geg. 18, 1927

Jie yra malonus jūsų burnai

J^/UCKY STRIKES yra švelnus ir gardus 
geriausi cigaretai kokius esate rūkę.

Kodėl? Todėl, kad jie yra padaryti iš geriausio 
Turkiško ir naminio tabako, tinkamai pasen
dinto ir sumaišyto su didžiausiu patyrimu, ir 
dar yra dadėtas extra procesas prie to tabako.

It’s toasted
APSAUGOJIMUI JŪSŲ BURNOS

Bud.weiser
TIKRAS APYNIĮJ SALYKLO SYRUPAS

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

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

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

ANHEUSER-BUSCH
ST. LOUIS

Western Sales Corporation
Distributors Chicago, 111.

Garsinkites “NAUJIENOSE”

Nauja Mady Knyga

Nauja rudeninių madų knyga. Kiek 
vienu moteris ir panelė, kuri nori 
gerai apsirengti ir eiti su šios dienos 
mada, turėtų šią knygą įsigyti. Jos 
kaina tik 10c. .

Užsakiniams.
RaSykit i
NAUJIENOS PATTERN DEPT, 

1739 So. Halsted St.
Ch;cago, III.

NORI TAPTI PILIEČIU
Skaityk

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25 centai — gaunamas 

Naujienose

Šioj knygelėje skaitytojas ras 
visus reikalingus pamokinimus 
ir žinias apie šios šalies tvar
ką ir valdžios farmą, anglų ir 
lietuvių kalbose. Visi faktai su
rašyti klausimų ir atsakymų 
formoje, kuriuos išsimokinęs 
kiekvienas vyras ar moteris 
be jokių sunkumų galės išlai
kyt egzaminą bile kokioj val
stijoje ir lengvai gauti pilietiš
kas popieras.

Reikalauk tuojaus prisiųsoa 
mas 25 centus.

Naujienos
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.
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25 METU PATYRIMO 
l’ritaikime akinių dėl visokių akių

D

Jei kenčiate nuo galvos skaudė
jimo.

Jei skaitant raidės susilieja j d ai k-

Jei spaudos raštas išrodo dvigu
bas.

Jei skaitant arba neriant skauda 
nkys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

“DIAMOND DAZYVES” 
NUDAŽO RUBUS NAUJAI

Tiktai įmerkit dd Spalvos 
arba pavirinkit dėl Dažymo

15 
tu
nu-

KORESPONDENCIJOS , “BAYER ASPIRIN” 
UŽTIKRINA SAUGUMį

Waterbury, Conn,
Prctesto rezoliucija

JAN S M ET ANA, 0. 
0IT0METRI8TAS
Ekspertas tyrimo akių ir 

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

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Pastehėkit mano iškabo.

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vaka
ro. Ned. nuo 9 ryto iki 11:30 dieną

Garsinkitės Naujienose

Children

yra
MOTINOS:
Castoria

Kiekvienas 
centų pakelis 
ri paprastus 
rodymus, kad
kiekviena mote
ris gali nuspal- 
vuotp švelnia 1 I I 
spalva arba nu
li ir suteikti spal- 

vus dėl lingei ie, šilko, ribinų, si
jonų, veisČių, dresių, kautų, 
pančiakų, sveterių, uždangalų, 
apvalkalų — visoko!

Nusipirkit Diamond Dažyvių ' , 
— ne kitokios rųšies — ir pa
sakykit aptiekoriui ar materio- 
las kurį norit dažyti yra vilno
nis ar šilkinis, lininis arba mai- 
šytas.

Fletcher’s 
specialiai 
pageltos 

nešiojamų kūdikių ir vai
kų visokio amžiaus nuo 
l’žkietiejimo, Flatulency, Wind Colic ir Diarrhea ir praša
lina karštį, ir regulioja skilvį ir žarnas, pagelbsti suvirškin
ti maistą; suteikia natūralų miegą.

A p isaugojimui imitacijų, žiūrėkite šio parašo
Absoliučiai Nekenksmingos. — Netur. Opiates. Gydytojai visur re
komenduoja jas. ‘ /

Garsinkitės Naujienose Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

Kadangi po gruodžio 17 
nos perversmo tapo įvestas 
tuvoje karo stovis, karo lauko 
teismai ir karo cenzūra, ku- 

l riems nėra jokio pateisinimo 
Lietuvos respublikos konstitu- 

arba įstatymuose;
Kadangi apgaule ir smurtu 

ėjusieji į valdžia tautininkai ir 
krikščionys demokratai panai- 
’dno žodžio, spaudos, susirinki* 
nų ir organizacijų laisvę ir bu- 

’;<> bei asmens neliečiamybę;
Kadangi tie Lietuvos despo

tai dėl menkiausio įtarimo areš- 
j Aloj a priešingų jiems partijų 
žmones, laiko juos kalėjime ir 

! koncentracijos stovykloje ar
ba atiduoda karo lauko teis
mams, kurių nuosprendžiai daž
nai yra mirties bausmė;

Kadangi ta smurtininkų val
džia, begėdiškai sutrempdama 
Seimo atstovo asmens neliečia
mybę, suėmė atstovų Dr. J. Pa- 

' jau j j ir pasmerkė jį ir dvejetą 
Į armijos karininkų sušaudyti, 

r visai eilei socialdemokratų ir 
liaudininkų grąsinama tokiais 
pat nuosprendžiais;

Kadangi ta uzurpatorių ir 
dideliu gauja rodo pasiryžimo 
ir toliaus, nesiskaitydama su 

I konstitucija ir įstatymais, ga
rbinti Lietuvos demokratijos 
vadus ir veikėjus, nes Seimas 
jau yra paleistas ir krašte pa- 

■ -kelbtas apgulos stovis, — tai 
šis 

\Vaterburio Lietuvių Ukėsų Po
litiškas Kliubas, susirinkęs Ven
ta svetainėje (103 Green st.), 
kelia griežčiausį protestų prieš 
Smetonos-Voldemaro valdžios 
sauvaliavimą ir kruviną terorą; 
ir toliaus

Tebūnie nutarta, kad

die-

Buvusieji šios kompanijos 
angliakasiai unistai nariai U. 
M. W. of A. 5-to distrikto, yra 
pasiryžę kovą tęsti iki perga
lės. Dirbančias su streiklau
žiais kasyklas unistai pikieluo- 
ja, atkalbinėdami streiklaužius 
nuo darbo.

5-tamr Pittsburgho disfrikte 
balandžio 1 d. sustreikavo apie 
15.000 angliakasių. Bet visos 
kitos Lc asyklos tebestovi virčiu- 
rytos, išėmus Pittsburgh Ter

minai Coal Corp., kuri dabar 
^radėjo bandyti operuoti ka
byklas su streiklaužių pagelba 
ir Pittsburgh Coal Co., kuri jau 
įuo 1925 m. spalio mėn. Ban
io sulaužyti angliakasių unijų, 
/landydama kasti anglis streik
laužių pagelba ir “open shop*’ 
pamatais.

Yra ir lietuvių streiklaužių.
PašauIh Vergas.

Kas dedasi Lietuviii 
kolonijose

NIAGARA FALLS, N. Y.

čia statoma naują šv. Jurgio 
lietuvių bažnyčių, kuri kainuo
sianti apie $60,000. Kertinis 
akmuo jau pašventintas. Klebo
nausiąs čia kun. J. Daknys. 
Bažnyčia busianti užbaigta apie 
rugpiučio 1 d.

NEW YORK

Geg. 6 d. Brooklyno ir New 
Yorko moterys buvo surengu
sios sėkmingų pokilį, kurio vi
sas pelnas buvo skiriamas įstei
gimui Vilniuje Basanavičiaus 
vardu prieglaudos našlaičiams. 
Publikos buvo apie 300 ir 
gražiai pasilinksmino.

visi

Vartokit be Jokios Baimes 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonhutyje. Mo
terimi) ir merginoms patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutarti).

4120 So. Richmond Street

A. VIDIKAS-LULEV1GH
AKU,BUKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvė* 

Tel. Yards 1119
IU- 

kolegiją?

B AVĖ R

Kol jus nematot “Bayer Kry
žiaus” ant pakelio arba ant tab- 
let’o, tai jus dar negaunat tik
ro Bayer Aspirin, kuris yra už
tikrintas per milionus vartotojų 
ir užrašomas gydytojų virš dvi- 
dešimtis penkių metų nuo
Slogų
Neuritis 
Dantų gėlimo 
Neuralgia

Kiekvienas
“Bayer” pakelis turi patikrin
tus nurodymus. Parankus bak- 
siukai iš dvylikos tabletų kai
nuoja keletą centų. Aptiekoriai 
taipgi parduoda buteliuose po 
24 ir 100.

Galvos skaud.
Lumbago 
Reumatizmo
Skausmų

nesulaužytas

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriter

Yards 4951
Mrs. Anielia Jaru^z-Kaushill.is ■

AKUŠERKA 
3252 So. Halsted St.

Viršuje Univei

State Bank

ku pagal sutarti.

Moterys ir mergi-
* Į

nos kreipkitės su

reikalais nuo 12 iki

8 vakaro. Kitu lai-

Tel. Cicero 2962 
lies.: Rockv/ell 6363
DR. S. ASHER

DENTISTAS
4901 VV. 14th S't.

Cicero
Viršui National Tea Co.

Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare

SUDRIKO NAUJA 
KRAUTUVE

Itaigusi 
rijos 
ilgai praktika- 
rusi Pennsyl- 
manijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir pe 
gimdymo.

UŽ dyką pa
tarimas. dar ir 
kitokiuoae r«i- 
kaluose mote- 
rimą ir mergi
noms, kreipki
tės, o rasite d« 
gelbą.

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

» ■ » —--- ------- -
Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 

akių įtempimą, ir galvos 
skaudėjimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare.
Nedėliomis nuo 10 iki 1.

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

Įvairus Gydytojai

1——
Pareikalaukite 

veltui duodamos 
pavyzdines bonkutes.

BFiT'jV

ifi/ \

VISOSE
VAIS

TINĖSE

Jie visi mėgsta 

iest

Nėra nieko geresnio nuo 
užkietėjimo vidurių ir 

suirusio skilvio.

35c.
Už 

BONKĄ

^^1 F. AD RICHTER & CO. 
Berry A So. 5th Sts. 

Brooklyn, N. Y.

n ii
■i j\ M

M 
M

* 
h

*4
1922-32 So. Halsted St.

J. NAKRO4IS, V«UJm
2 4177-83 Archer Avė

M. KEŽE S, Vedėjas

T ebūnie nutaria, kad šis mė- 
' nosinis mitingas (gegužio 6) 
i reikalauja, kad Lietuvos smur
tininkai tuojau sustabdytų ne
teisėtus žmonių areštavimus, 
karo teismų veikimų ir sušau- 
lymus. Kaipo jokiais įstatymais 
neparemtą, tą teroro politiką 
šis susirinkimas laiko gryniau
siu banditizmu; ir, pagaliau,

Tebūnie nutarta, kad šis mi
tingas reikalauja be atidėlioji
mo atšaukti visus prieškonsti- 
tucinius Lietuvos piliečių lais
vės suvaržymus ir paskelbti 
naujus rinkimus į Seimą. Kol 
šitie reikalavimai nebus išpil
dyti, mes pasižadame skelbti 
griežtą kovą Smetonai ir visai 
jo budelių gaujai

Sekretorius A. Eidukeviče.

Bando laužyti anglia 
siy streikų

Pittsburgh Terminai Coal Corp. 
irgi bando operuoti kasyklas 
streiklaužių pagelba.

BROOKLYN, N. Y.

Geg. 8 d. įvyko atskilusių 
nuo SLA 5-to apskričio kuopų 
konferencija. Dalyvavo 5 SLA 
kuopos, kurias atstovavo 28 de
legatai. Konferencija nutarė 
suorganizuoti naują SLA kuo
pų apskritį Ncw Yorko valsti
joje, taipjau padaryti naujų na
rių vajų ir surengti išvažiavi
mą. Be to nutarta ištirti, ar 
tikrai komunistuojantys nariai 
suorganizavę SLA vardu jau
nuolius paskui juos pavedė glo
boti komunistams. Delegatai ir 
svečiai Varpo spaustuvės 
steigimui sudėjo $7.36.

MAHANOY CITY, PA.

at-

Birželio 26 d., Ijakewood par
ke, ŠIA 1-mas apskr. rengia 
didelį išvažiavimų; bus prakal
bos, dainos ir sporto žaislai.

Gabi vietos smuikininkė Vio- 
letta Mockaičiutė duos koncer
tų ibrž. 2 d., High School Au
ditorium.

Grojikliai Pianai 
H ES’ KRAUTUVĖSE

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

VVORCESTER, MASS.

Garsinkities “Naujienose

Nesenai Pittsburgh Termi
nai Coal Corp. prezidentas Ba
ker paskelbė, kad tos korpora
cijos kasyklos ateity bus ope
ruojamos su neuniniais anglia
kasiais, “open shop” pamatais. 
Tos korporacijos kasyklos buvo 
iminės iki balandžio 1 d., bet 
Jacksonville sutarčiai pasibai
gus kompanija sutarties neat
naujino ir su balandžio 21 d. 
pradėjo organizuoti gunmanus 
ir ieškotis streiklaužių, kad jų 
pagelba sulaužius angliakasių 
streikų. Dabar minėtos kompa
nijos kasyklos jau yra bando
mos operuoti pagelba streik
laužių, “open shop” pamatais 
ir su numušta alga. Nors kom
panija dar mažai turi streiklau
žių, bet visgi atsiranda tokių 
išgamų, kurie eina laužyti ang
liakasių streiką. Streiklaužiais 
daugiausia yra juodveidžiai. 
Unistai angliakasiai gi yra mė
tomi iš kompanijos namų, o į 
tuos namus įleidžiami gyventi 
streiklaužiai.

Čia eina bruzdėjimas tarp 
nųjų darbuotojų, kad suorga
nizavus LSS kuopą.

LAWRENCE, MASS.

se-

Vietos LSS 61 kp. nors ir ne- 
galėdama surengti masinio su
sirinkimo (svetainė buvo užim
ta), visgi skaitlingu susirinki
mu paminėjo Gegužės Pirmo
sios darbininkų šventę ir sudė
jo $9 aukų pastatymui Dėbso 
atminties Badio stotį. Taipjau 
tapo nutarta parengti pikniką 
naudai Lietuvos socialdemokra
tų.

EVERESTVILLE, W. VA.

•Bal. 30 d. didelėj ekspliozi- 
joj vietos anglių kasykloje taip 
kitų žuvo ir du ar daugiau lie
tuviai angliakasiai.

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

Lietuvis Kontraktorius

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

Suvedam šviesas ir 
elektros jiegą j nau
jus ir senus namus ir 
mainom naujas Ram
pas j senas; duodame 
ant lengvo išmokėji
mo-

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paulina St., Chicago, III.

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

Tel. Boulevard 4705 
Chicago, III.

Phone Pullman 0621 
Ką tik grįžo iš Europos

Dr. Lewis H. Lippman
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Nedėlioj 10 iki 1

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

Tik ką gavome Kultūrų 
No. 4 

Galima gauti

1739 So. Halsted St.

S. BALICKAS 
SIUVA VYRIŠKUS IR 
MOTERIŠKUS RUBUS 

Prieinama kaina 
2305 So. Leavitt Street 

Chicago, III.

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

| Garsinkitės Naujienose

Lietuviai Advokatai

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
3323 Soeth Halsted St. 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyji 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

v Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8895

*®-DR. HERZMAN -»
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akuieris.

Gydo staigias ir chroniėkas li
gas vyrą, moterų ir vaiką pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

Ofisas Ir Laboratorija: 1021 W.
Ikth St. netoli Morgan St.

VALANDOS4 Nuo 10—12 pintą 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakara.

Dienomis i Canal 
8110. Naktį

South "hore 2238 
Boulevard 4186

3235 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 išryto ir po 8 v. v.

Telefonai i

K. JURGELIONIS
Miesto Ofisas

190 No. State St., Room 1012 
Tel. Dearborn 2734

Valandos nuo 9:80 iki 2:80 vai. 
Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted &

Po pietų nuo 8:00 iki 8:00 vM. vak.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

TeL Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigą 1 ir 2 morgiėiams.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYE!’

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

Ii, n ,!■ i   i

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

Vakarais 2151 W. 22 St. mo 7 iki 9 į 
Telephone Roosevcit 9090

Namų Telefonas Republic 9601

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Are., 2 labo* 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Mi(lway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698
I Rezidencijos tel. Drexel 9191

I Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligą.

Ofisas 3102 So. Halsted Stn Chicago 
arti 31st Street

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

telefonas Cnnal 1912 
Naktini i Tel. Pairtai 6858

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Opteinestrist 
Tel. Boulevard 6487 
4649 8. Ashland A v. 

Ir 8116 E. 47th 8k
Keavoei 17*1
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MONARCHININKAMS NESISEKA.

18.80

koje žmonių, kurie rimtai publiškoje vietoje svarsto klau
simą : ar ta rusiška sistema esanti geresnė — ar ameriko
niška?! Kodėl tuomet ne debatuoti šitokia tema: kame 
geriaus gyventi — kalėjime ar laisvėje?

Kalėjimas juk, beje, turi ir gerų pusių. Viena, sė
dint kalėjime nereikia rūpintis kambariu, kuru ir maistu; 
dažnai kaliniui valdžia parūpina ir rubus. Antra, kalinio 
asmenį saugoja sargai: jo niekas neužpuola, nemuša, neiš
naudoja — išimant kalėjimo vyriausybę.

O laisvėje gyvenant — kas? Vienas vargas: priva
tiniai ir šeimynos rūpesniai, kapitalistiškas išnaudojimas 
ir t. t. ir, t. t. Valkatos todėl dažnai, tos laisvės neapkęs
dami (ypač, kai ateina žiemos šalčiai), patys prašosi, kad 
juos paimtų j kalėjimą, ant valdiško
atlieka kokį menką nusikalstamą darbą, kad patektų už 
geležinių krotų.

Komunistai vadovaujasi tų savanorių sėdėtojų logi
ka, tik su tuo skirtumu, kad, garbindami kalėjimu pavers
tą Rusiją, jie nelabai geidžia jon patekti.

“burdo” — arba

.<1 R?

Heemair.
per 20 Metų

Kuomet paprasti cigaretai nepatinka jums, 
atsigrižkite prie HELMARŲ, Karalienės 

Žymiausių Cigaretų.

(

'riai; statymas mokyklų šiems 
letams reikalauja $271,600,-

G0€, neskaitant žemės.
Kasdien apie kct.irius naik

ius kopijų laikraščių parduo
dama. (FLIS)

—Juzė, aš esu labai susiru- 
I inusi. Tu atsimeni tų šmotu
kų vestuvių pirago, kurį tu 
i.ian davei? 'fu sakei,kad aš jį 
padėčiau po pagalve ir man 
tada prisisapnuos mano busian
tis vyras.

Aha, tai kas?
—Aš dabar nežinau ką ir da

ryti. Man prisisapnavo visas 
į enktas pulkas.

Vokietijos reichstage priimta 323 balsais prieš 41 
įstatymas, kuriuo prailginama dvejais metais draudimas 
buvusiam kaizeriui grįžti Vokietijon. Ta milžiniška balsų 
dauguma už neįsileidimą kaizerio rodo, kad Vokietijos 
monarchistams nebėra vilties nuversti respubliką.

Draudimo prailginimas buvo pravestas reichstage dėl 
to, kad liepos mėnesyje butų baigęsis kaizerio “trėmimo” 
laikas, o tuo tarpu dar nėra pabaigtas ruošti naujas bau
džiamasis statutas, kurin rengiamasi įdėti įstatymą, už
ginantį ant visados Viliui Hohenzollernui įvažiuoti į bu
vusią jo imperiją.

Taigi revoliucija Vokietijoje visgi atliko nemenką da
lyką, paliuosuodama žmones nuo “Dievo patepto” valdo
vo. Kad vietoje monarchijos tapo įkurta respublika, kre
ditas už tą priklauso pirmoje eilėje Vokietijos darbinin
kų klasei.

»
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IEŠKO SUSIARTINIMO.

Savo pasekėjams Maskva aiškino, kad ji nutarusi da
lyvauti “imperialistinių plėšikų” konferencijoje Genevoje 
tikslu iškelti aikštėn Tautų Sąjungos ir kapitalistiškų 
valdžių niekšybes, ir daugelis jų ta pasaka gal ir šiandie 
dar tebetiki.

Bet iš tiesų sovietai nusiuntė savo delegaciją Tautų 
Sąjungos konferencijon ne peštis su imperialistais, bet 
ieškoti draugiškumo. Mes jau esame šioje vietoje kartą 
nurodę, kad bolševikų delegacijos vadas pačioje konfe
rencijos pradžioje pareiškė, jogei jie atvykę Genevon 
bendrai dirbti su kitų valstybių atstovais ir stengtis, kad 
konferencija butų sėkminga.

Dabar tą patį sovietų norą sueiti į artimesnius san
tykius su kapitalistiškomis valdžiomis pareiškė Genevoje 
ir p. Chinčuk, bolševikų Londono prekybos delegacijos 
galva. Kalbėdamas apie kratą, kurią, jam esant Tautų 
Sąjungos konferencijoje, padarė Anglijos policija jo įstai
goje Londone, jisai pasakė, kad britų atžagareiviai tąja 
krata stengiąsi ne tik suardyti prekybos santykius su ru
sais, bet ir sugadinti progą “susiartinimui tarp kapitalis
tiško ir komunistiško ekonominių sistemų, ko visi nori 
pasiekti šioje Tautų Sąjungos ekonominėje^ konferen- • • • cijoje.

Iki šiol bolševikai skelbdavo, kad komunistiška ūkio 
tvarka skiriantis nuo kapitalistiškos tvarkos taip, kaip 
ugnis ir vanduo. Tos dvi sistemos nieku budu negalin
čios gyventi kartu, kad tarp jų neitų mirtina kova, ir vie
na jų turinti žūti, jeigu antroji išliksianti gyva. O šian
die oficialiai sovietų valdžios atstovai visam pasauliui pa
reiškia, kad komunizmas su kapitalizmu galį ne tik, vie
nas antro nesuėsdamas, gyvuoti, bet ir privalą vienas su 
antru susiartinti.

Ar ir tai dar nereiškia, kad bolševikų nusistatyme 
įvyko pamatinė atmaina?

Šitos atmainos gali nematyt tiktai aklas. — arba tas, 
kuris nenori matyti.

KAS GERIAU: KALĖJIMAS AR BUR
ŽUAZINĖ LAISVĖ.

Ar demokratija atgyve
no savo dienas?

Pasaulinio karo pasėkos. —Po. 
karinė reakcija. — Valdžių 
forma 1815 m. — Trys biu
rokratiškos valdžios. — Ko
kiose šalyse įsigalėjo dikta
tūros? — Demokratija ir 
kiilturinguniius. — Ar yra 
įmanoma diktatūra labiau
siai civilizuotose šalyse? — 
Fašizmas ir bolševizmas. — 
Kodėl fašistai ir bolševikai 
yra netolerantiški?

jie kri- 
Tiesa, kai. kuriose

Trys aristokratiškos Euro
pos valstybes —• Rusija, Vo
kietija ir Austro-Vengrija 1914 
m. dar buvo biurokratiškos 
monarchijos. Bet kilusios revo
liucijos nušlavė carų ir kaizerių 
valdžias. Visuose civilizuotuo
se kraštuose piliečiai reikalau
ja daugiau teisių ir laisvės. Jie 
stoja už tokių valdžią, kuri bu
tų atsakominga jų rinktiems 
atstovams. Jei valdžios darbai 
ncatatinka jų norams, 
tikuoja ją.
valstybėse įsigalėjo diktatūros. 
Ryškiausias pavyzdys tokių 
diktatūrų yra Rusija ir Italija.

Vienok reikia atsiminti, sa
ko prof. Seignobos, jog tose 
šalyse, kur įsigalėjo diktato
riškos valdžios, žmonės per am
žius buvo pavergti, jie pripra
to lenkti galvas prieš despo
tus. Tankiai tokiose šalyse vy
rauja tamsumas ir neturtas.

Pažiūrėkime į pietinę Ame
rika. Diktatoriai turėjo geriau
sio pasisekimu kaip tik ten, 
kur žmonės tamsus ir skurdžiai 
gyvena. Ir juo žmonės labiau 
kulturėjo, tuo mažiau progos 
bebuvo diktatoriams

Europoj šiandien 
tiškiausios šalys tuo

Pasaulinis karas pagimdė 
daug permainų politiškame 
valstybių gyvenime. Subyrėjo 
autokratiška caro valdžia, ta- 
)o išluotas iš Vokietijos išdi

dus kaizerizmas, nusirito į są
šlavynų ir austrų Ilapsburgai. 
Prasidėjusi Rusijoj revoliucija 
plėtėsi lyg kokis milžiniškas 
gaisras. Atrodė, jog “senajam 
pasauliui” bus užduotas mirties 
smūgis. Bet stebuklai darosi 
tik pasakose, o ne realiame gy
venime.

Įsisiūbavusios revoliucinės 
bangos staiga ėmė atslūgti. 
Atsipeikėjo jos priešai. Tai vie
nur, tai kitur pradėjo įsigalėti 
reakcija. Revoliucijos iškelti ,ku yra ir labiausia

demokra- 
pačiu lai- 

_________________ ___ „ _______ kulturin- 
gražųs obalsiai tapo paniekinti, Į gos; prie jų priklauso Anglija, 
į purvus suminti, žmonės ne
teko nei spaudos, nei susirin
kimų laisvės. Iš jų liko atimta 
teisę rinkti sau valdžių. Ėmė stebėti dar ir tai, jog politiška 
kurtis dilrtatoriškos valdžios. ■ laisve pasižymi 
šiandien/mes tų diktatūrų tu
rime visų eilę: Rusijoj, Itali
joj, Ispanijoj, Portugalijoj, 
Graikijoj, Vengrijoj, Bulgari
joj, na — pridėsime dar — ir 
Lietuvoj.

Diktatoriškų valdžių įsigalė
jimas, sako Charles Seignobos 
(Paryžiaus universiteto 
sorius), padarė didelės 
Europos žmonėms. Kai 
pradėjo net pranašauti, 
tai reiškia naujos eros prasidė- 

Esų demokratija smun- 
nepajėgia tinkamai val- 
reikalus tvarkyti, 
suprasti politiškos evo-

Šveicarija, Olandija, . Belgija, 
Skandinavija, Francija, Vokie
tija ir Austrija. Įdomu pa-

profe- 
įtakos 
kurie 

kad

New Yorke turėjo debatus demokratijos šalininkas su 
demokratijos priešu, kuri valdžios sistema esanti geresne, 
Amerikos ar sovietų Rusijos.

Gana keista, kad civilizuotos šalies didmiestyje dar 
galėjo įvykti šitokie debatai. Neo apie ką čia debatuot?

Sovietų Rusijoje, kaip visi žino, politines teises turi 
tik komunistų partijos nariai, kurie sudaro apie pusę nuo
šimčio gyventojų. Visi kiti žmonės teisių neturi. Jiems 
nevalia nei organizuotis, nei susirinkimus daryti, nei kal
bėti, nei-laikraščius leisti. Jeigu kuris priešingos valdan
čiai partijai nuomonės žmogus Rusijoje išdrįsta kurį 
nors tų draudimų peržengti, tai jisai esti sušaudomas ar
ba uždaromas į kalėjimą. Devynios dešimtys ir devyni 
su puse nuošimčių Rusijos žmonių gali išvengti mirties,
kalėjimo arba ištrėmimo tiktai tol, kol jie tyli, kaip ne- tliri priėmftsios 
byliai, ir tenkinasi savo beteise padėtim. konstitucijas, kurios (jei jau,si visas pasaulis.

J J. . .. v. .. . . i ,lv. .V1 ne faktinai, tai bent teorijoj)
\ įsa Rusija šiandie yra, 11 timpai sakant, milžiniška pripažįsta savo piliečiams poli- mos 

koncentracijos stovykla. Na, ir dabar atsiranda Ameri- tiška laisvę. ' I

įima, 
ka; ji 
stybės

Kad
liucijos kryptį tarp civilizuotų 
Europos ir Amerikos tautų, ręi- 
k alinga palyginti tų tautų re
žimus tuoj po Viennos Kon
greso 1815 m. ir po Versalės 
taikos 1919 m.

1815 m. žmonių atstovauja
ma valdžia buvo didelė reteny
bė. Ji gyvavo tik Anglijoj, Jun
gtinėse Valstijose ir Šveicari
joj. Pumpurai tokios val
džios buvo pradėjęs užsimegs- 
ti Norvegijoj, Švedijoj, Olan
dijoj ir Francijoj. Normališkas 
režimas Europoj buvo absoliu
tiška monarchija. Lotynų A- 
merikos teritorija priklausė ar
ba Europos valstybėms arba 
joje buvo įsigalėjusios diktatū
ros.

Praėjo nuo to laiko šimtas 
metų. Įvyko nepaprastų per
mainų. Absoliutiška monarchi
ja pranyko net Rusijoj. Visos 
Europos ir Amerikos valstybės 

tam tikras

kaip tik tos 
valstybės, kurių ekonomiška 
padėtis yra tvirčiausia. Dikta
toriai paprastai atsiranda ten, 
kur ekonomiškas gyvenimas 
yra suiręs. ! I

Ilastatykime dabar (klausi
mų, ar demokratiška tvarka iš 
tiesų atgyveno savo dienas? Į 
tų klausima sako prof. Seigno- 
bos, gulima atsakyti 
mais. Ar gali sveikai protau
jantis žmogus daleisli, kad ga
lėtų įsitvirtinti diktatūra Švei
carijoj, Anglijoj, 
Vulstijose, Kanadoj, 
joj arba Olandijoj ? 
kas užtikrinti, kad diktatūra 
Rusijoj ir Italijoj galės dar iš
silaikyti bent, dešimtį metų?

Jei kiek giliau panagrinėsim 
tuos klausimus, tai pasidarys
aišku, jog laisvę mylintys žmo
nės jokiu budu nedaleis, kad
butų sugražinta 
valdžia. Diktatūra 
ma tik kultūriškai 
kai atsilikusiose 
Diktatūra yra praeities palai
kus, o ne musų dienų kūrinys.

Musų laikais daugiausia šali
ninkų randa fašistai ir bolševi
kai. Bolševikai įsteigė Rusijoj 
kraštutinių kairiųjų diktatūrų, 

'o fašistai — kraštutinių deši
nų jų. Tarp jų, sako prof. Sei- 
gnobos, yra nepaprastai daug 
panašumo. Kaip vienų taip ir 
kitų akys yra nukreiptos į 
ateitį. Bolševikai svajoja apie 
pasaulinę revoliuciją, kada vi
sur įsigalės bolševizmas, o fa
šistų troškimas yra sukurti ga
lingų I talijų, su kuria skaitytų-

klausi-

Jungtinėse 
Norvęgi- 
Ar gali

autokratiška 
tėra įmano- 
ir ekonomiš- 

valstybėse.

kaip veikiant bendrai su socia
listais ar socialdemokratais Lie
tuvoje.—75 kp. Delegatas.

Įvairenybės

NEW YORKAS—PASAULIO
DIDŽIAUSIAS UOSTAS

čeką siun- 
kalinius 

fašistai i
vieni, taip

smais ir tikėjimu. O kas yra 
tikėjimu remiama, tas turi sa
vyj religijos pradų.

štai kodėl fašizmas ir bolše
vizmas yra tiek jau netoleran
tiškas, kaip ir religija. Jie ne. 
gali pakęsti jokios kritikos.. 
Susirinkimų, spaudos ir žodžio 
laisvė yra be jokio pasigailėji
mo varžoma. Kad uždaryti 
piliečiams burnas, sukuriama 
milžiniškos šnipų organizacijos. 
Bolševikai turi tokių organiza
cijų čekos pavidale, 
čia savo politiškus 
į šiaurines salas, o 
tropikų salas. Kaip
ir kiti tatai daro be jokio tei
smo. Beje, bolševikų čeką da
bar tapo apkrikštyta kitu var
du, bet nuo to dalykų padėtis 
nė kiek nepersimainė.

Kad bolševizmas ir fašiz
mas laikui bėgant pranyks, dė- 
liai to, sako prof. Seignobos, 
negali būti mažiausios abejo
nės. Nė bolševikai, ne fašis
tai nepajėgė tinkamai sutvar
kyti promonę. Jie daug davė 
pažadų, bet pažadai pažadais 
ir pasiliko. Net buvusieji jų 
šalininkai pradeda įsitikinti, 
kad gyvenimo logika nesiskaito 
su bolševikų bei fašistų troški
mais bei tikėjimu. • —K. A.

Skaitytojų Balsai
[Ui išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako}

Sugestija Sandaros
Seimui

Ar tos svajones yra įvykdo-
- - tai nesvarbu. Jos ne asmenų

Kij turėtų atlikti Sandaros 
13-tas seimas, kuris neužilgo 
bus laikomas Chicagoje? T uo 
klausimu turėtų susidomėti vi
si tos organizacijos nariai. Juk 
s.imas yra organizacijos vairas, 
todėl kiekvienam nariui yra 
svarbu, kad seimas padarytų 
naudingus tarimus, aiškiai pa
reikštų * organizacijos nusista
tymų ir savo tarimais dliotų 
galimybės organizacijai augti ir 
jos darbuotę padaryti sėkmin
ga.

Pirmiausia reikalinga aiškus 
ii griežtas apibudinimas orga
nizacijos principų, taip kad sve
timų principų garbintojams ne
būtų vietos, nes be principų ir 
disciplinos organizacija negali 
gyvuoti ir negali būti organiza
cija, kaipo tokia. Tiesa, Sanda
ros principais ir obalsiais yra 
demokratybū, lietuvybe ir kul
tūrinis darbas. Bet prieš geri). 
K. J. Paulauskui ir A. Sfrimai- 
čiui užimant aukštas vietas 
Sandaroje, buvo tokis didelis 
išgverimas, kad kitos pažan
giosios partijos prikišdavo San
darai beprineipiškumų ir Tu- 
iukas su Draugeliu neturėda

vo į tų užmetimų ką atsakyti. 
Žinoma, tai Sandarai nėjo į 
sveikatų. Todėl dabartinį San
daros nusistatymų busiantysis 
13-tas seimas turūtų ne tik pri- 
lažinti teisingu, bet ir jį su
tvirtinti, taip kad tūli asmenys 
negalėtų būti klerikalų pastum
dėliais ir dvmokratybes išdavi
kais ir kartu dengtis sandario- 
čių: vardu. • •

Antra, 13-tas seimas priva
lėtų apsvarstyti suėjimų i bend
rų darbų su kitomis demokrati- ! 
iiūmjis partijomis, nes pavienių

liek 
New 
New

Bandykit šias Gyduoles 
Nuo Silpnų Nervų

Kuomet jus pajuntate, kad jūsų sveikata 
eina žemyn prarandat svarumą, jėuą ir jūsų 
nervai yra prastame stovyje—-vartoklt Nurb- 
Tone per keletą dienų ir pastel<čkite puikias 
pasekmes. Per 85 metus Nu«a-Tone page'.bd- 
j > m i fonams žmonių atgauti savo sveikatą ir 
linksmybę ir ką jos yra padariusios dėl jų, 
tą pat{ gali padaryti ir dėl jūsų, jei tik jas 
pabandysite. •

Nuga-Tone pataiso apetitą, pagelbsti virš
kinimui, prašalina ganus iš skilvio arba žar- 
i.ų, sustiprina kepenis, prašalina inkstų ir 
pūslės trubelitM ir sustiprina silpnus nervus 
ir kitus kūno organus. Nusipirkit jų buteli 
šiandie. Nuga-Tone turi jums pagelbėti, o 
jai ne, tai vaistininkas grąžins jums pinigus. 
Neimkit pavaduotojų.šianrie beveik , du syk 

tavorų įvežta ir išvežta iš 
Yorko, negu iš Londono. 
York yra netik didžiausias ko-
mercijinis miestas pasaulyje, 
Let turi dauginus išdirbysčių, 
negu bile kitas miestas.

1923 m. Jungtinių Valstijų 
Cenzo Biuras suskaitė 69 iš- 
dirbystes šitame mieste, kiek
viena iš kurių užmokėjo savo 
darbininkams nemažiaus milio- 
no dolerių algoms. Pradžioje 
pasaulinio karo, 1914 m. vertė 
New Yorko miesto produktų 
buvo didesnė, negu bile vienos 
valstijos, apart PennsyJvanijos.

Didžiame New Yorke yra 
1,200 kailių įstaigų, kurios 
pudaro 78 nuošimčius visos 
Jungtinių Valstijų kailių in
dustrijos; 59 nuošimčiai visos 
šalies drabužių pagaminta New 
Yorke ir prie jų dirbo apie 
115,000 darbininkų. 1922 m. 
New Yorko darbininkų savaiti
nė mokestis buvo $75,000,000.

4923 m. miestas praleido 
labdaringiems tikslams net 
$80,000,000. Yra 474 privatiš- 
kos organizacijos 
vieši departamentai, 
lieka šitą dalbų.

Kesmet kaštuoja 
000,000 užlaikyti

J Jei plaukai slenka? $
| Naudok

Raff/es
I 1

IT

ir septyni
kurie at-

net $30,- 
gatves šva-

i 1 —

Virginia 0777 "
PAYS WITH

SIGNS
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See L. Išange
4104 Archer Avenue

k

Lietuviai DaKtarai
z

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Mickigan Avė. 
Valandos! 2—4 dieną; 6:30—8:80 

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1198 

Namų Telefonas Chesterfield 0578

Ofiso ir Res. Tel, Boulevard 5918
DR. A. J. BERTASH 

8464 So. Halsted S't.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

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

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

ir 6:80 iki 9:30 vakare 
4608 S. Ashland Avė., 

Netoli 46th St. Chicago, III.

DR. KARCERIS
3421 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8482
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 
iki 8:30 v. Sekmadieniais nuo 10-12

i

Dr. G. A. O’Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

7909 So. Halsted Street 
Nuo 8 iki 5 ir nuo 6 iki 8 vakar* 

Res. 6090 So. Campbell Avė. 
Vincennes 6987 arba Hemlock 5524

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

4910 So.Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107 

ir 1 J I nuo 9 akt II vai. ryle, l/aiandos^ nuo ju y ¥a|. vaįare

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 Su. Weetern Avė.

Tel. LAfayetle 4146
„ . . j nuo 9 iki 11 v* rytoValaudo. j ouo g jki , vaJ ¥ak •

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 8. Morgan St. 
Chicayo, Iii. 

Tai. Boulevard 2168 
— Valand • •— 

Muo 9 iki 12 vai. dieno* Ir 
Nuo 6 iki 9 valandai vakaro

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4681 So. Ashland. Tel. Boalveard 
7820. Res*, 6641 So. Albany Ava. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dom 2-4, 6-8. Nedalioj II iki 12 d.

A. MONTVID, M D.
1579 Milyavkee Avu., Room 209
Kampas North Avė. ir Kobey St.
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki
8 vakare. Tel. Brunsvrick 4983.

Res. 6600 So. Arteaian Avė. 
Phone Frospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0267 

DR. P. Z. ZALATOR1S 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1821 So. Hahted 8t. 
(Bicago. III.

muo, — ovovmamu. nv bei organizacijų dar- I Namu telefonai! Spaulding 8683
| faktais yra remiamos, bet jau- bus negali būti toks sėkmingas, ĮUKraviolitin» iviesa ir diatbermla

j
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Bridgeportas

Ignas Strazdas, anot polici
jos pareiškimo, prisipažinęs, 
kad jis nužudęs vienų žmogų 
ir padaręs arba dalyvavęs 128 
“liold up’uose”.

Strazdas, sakoma, prisipaži
nęs, kad jis nužudęs Eduardų 
Keeperį bucernika tabako krau
tuvėj, kuri yra 480 ėast 47 si. 

♦ ♦ *

Nežinomas asmuo, operavęs 
automobilių, paskendo Michi- 
gan ežere. Automobilius užkliu
vo ant pat kranto, liet šoferis 
įpuolė vandenin.

Kitas asmuo, kuris važiavo 
kartu, spėjo iššokti, ir nors su
žeistas, išliko gyvas.

Sužeistojo vardas John Fre
di r, 31 metų. Paeina iš Indiana 
Harbor. Jam priklauso ir au
tomobilis; kurį operavo nežino- 
niasai žmogus, įpuolęs į ežerų.

Standard Oil Company oi 
Indiana įsigijo tųilžiniškų, iš 
vien metalo padarytų monopla
nų (orlaivį). Orlaivis galįs lėk
ti KM) mylių valandoj. Kompa
nija naudojanti jį greitam su
sisiekimui, o taipgi tokiuose at
sitikimuose, kur reikalingas yra 
saugumas.

♦ ♦ ♦

Kad greičiau butų arba pa
statytas tiltas per Chicagos 
upę, arba iškastas tunelis po 
upe, rūpintis to sumanymo įvy- 
kinimu pavesta šešiems asme
nims.

Politikieriai, sakoma, sutin
ka, kad tunelis butų labiau pa
geidaujamas, negu tiltas. Bet 
girdi tunelis kastuosius i 16,- 
000,(MM) dolerių, kuomet pinigų 
miestas negalįs tam reikalui iš
leisti daugiau kaip 8,000,(MM) do
lerių. f

♦ ♦ *

PATRIOTIŠKAS PLĖŠIKAS

ieško prapuolusio vaiko
Antanas Savage paieško sa

vo sunaus, kuris prapuolė pe
reita sekmadienio rytų, 15 d. 
gegužės.

Prapuolusio vaiko plaukai 
ilgi, balti, biskį ausies galukai 
geltoni.

Kas duos tėvams tikrų žinių 
apie prapuolusj vaikų, bus at- 
nagradyti.

Tėvo adresas: Tony Savage, 
4337 California St., Chicago, 
Illinois.

West Englewoort
Pereito šeštadienio vakare į* 

vyko šaunus šeimyniškas vaka
rėlis adresu 1802 W. 64 St. 
P-lė Bronislava Baleckaitė bu
vo, na kaip čia pasakyti, — 
vakarėlio karalienė.

Vakarė! i n susirinko gražus 
būrys jaunimo. P-lei * Balec- 
kaitei įteikta gyvų gėlių bukie
tas ir išpasakota daug, daug 
linkėjimų.

Jaunimas linksminosi iki vė
lyvam laikui.

Tai buvo pavyzdingas vaka
rėlis, kadangi nebuvo kolek- 
tuojami jam pinigai dovanoms 
įmirkti; nebuvo ubagaujama 
kaip dabar įėjo madon pas dau
gelį lietuvių.

Jaunimo suėjimai, pasilinks
minimas, šeimyniški pokiliai 
arba partijos yra geras daly
kas. Jie suteikia žmonėms sma
gumo, paįvairina jų gyvenimą. 
Toks buvo p-lės Br. Baleckai- 
tės vakarėlis.

Bet peiktinos <yra “paros”, 
kurioms ubagaujama pinigai iš 
pažįstamų ir nepažįstamų ir 
dagi gatvėse. Pakeleivis.

“Bunco” partija
Susivienijimas Draugysčių ir 

Kliubų Bi idgeporto apielinkėj 
rengia šiandien “bunco” parti
jų Auditorijos svetainėj. Ren
gėjai turi surinkę visų krūvų 
dovanų, kurios bus išdalytos 
užsitarnavusiems šiame paren
gime. Bridgeportiečiai kalba, 
kad tokio smagaus parengimo, 
kaip šis, jau senai, senai Brid
geportas neregėjo. Taigi visi j 
“bunco’’ partijų!

Pelnas, surinktas iš šio pa
rengimo, teko nugirsti, eis Au-< 
ditorijos didžiosios salės- deko
ravimui. Dekoravimas, sakoma, 
kaštuosiąs pusėtinų sumų pi
nigą. Ah?, girdi, kai šulė taps 
išdekoruota, tai sunku bus ir 
pažinti jų: tada jau busianti 
ne salė, bet rojus.

Auditorijos direktorių susi
rinkimas dekoravimo salės rei
kalu įvyks šį mėnesį.

Reporteris.

Town of Lake
Nusižudė lietuvis — nesuran

dama giminių
Feliksas Paukštis, 4558 So. 

Albany Avė., 33 m. amžiaus, 
nevedęs, gegužės 16 d. naktį 
nusišovė.

Saužudystės priežastis —su
sirūpinimas. Dalykas toks, kad 
jis išmainė namų. Jam pasiro
dę, jog negalėsiąs išmokėti sko
lų. Tai, manoma, ir buvusi 
saužudystės priežastis.

Koroneris darė vakar tyrinė
jimų.

Velionis turėjo giminių ir 
Chicagoje. Giminės — atsišau
kite! Velionis paliko real-esta- 
te praperčių — nekilnojamos 
savasties.

Kūnas pašarvotas p. Eudei- 
kio laidojimo įstaigoj — 5605 
So. Hermitage Avė.

Nabašninkas dirbo seniau 
Crane kompanijoj kaip maši
nistas.

įdomi byla teisme
Tai yra Antano ir Edwardo 

Cicėnų byla. Lapkričio 14 d., 
1924 Antanas Cicėnas su pora 
kitų žmonių atsilankė pas Ed
uardą Cicėnų, savo pusbrolį, 
gyvenantį 42 gat. ir Ashlanc 
Avė. Jis ieškojo informacijų 
apie velionio Augusto Cicėno 
mirtį, kuris buvo rastas už
muštas laukuose Wisconsino 
valstijoj.

Pasikalbėjime Antanas ir 
Edvvardas Cicėnai pusėtinai į- 
sikarščiavo. Bet, kaip sakoma, 
iš didelio debesio mažai lietaus. 
Taip ir čia atsitiko. Pasikarš
čiavo, pasikarščiavo — tuo vis
kas ir pasibaigė.

Kiek vėliau betgi Edvardas 
Cicėnas pabraukė teisman An
tanų buk už grąsinimą pasikė
sinti ant Edvvardo gyvasties 
minėtų vakarų, būtent 14 d. 
lapkričio 1924. Byla nagrinėta 
teisme 47-tos ir llalsted gat
vių. Skvairas (squire) Alle- 
gretti, išklausęs abi puses, t. 
y. kaltintojo ir patrauktojo 
atsakomybėn, bylų išmetė (dis- 
charged).

šiomis dienomis, t. y. vakar 
ir užvakar, nagrinėtoj byloj 
jau Antanas Cicėnas skundė 
Eduardų Cicėnų. Jis sakėsi, 
kad jis yra moraliai nuskriaus
tas, ir jieškojo 5,000 dolerių at
lyginimo.

Byla buvo perkratinėjama 
Williamso kambariuose (Room 
1121) pavieto trobesy (County 
Building.)

Antano Cicėno liudininkai 
buvo S. J. Dargužis ir George 
Bender. Edvvardo Cicėno liudi
ninkai buvo: p-nia Kamaraus
kas, pp. Abramavičius, Lunec- 
kis ir Eudeikis.

Apie nusprendi bus pranešta 
rytoj. — Koresp.

Klaidos atitaisymas

Bridgeportas Dar viena nelaimė

AFTER ILLNESS
Let Tanlac build you up
If illness haiclaimod you forą vietini, 

If your health ii poor, your vitality low, 
build back robust health with Tanlac.

It is nature*sown body builder, mada 
from roots, herbs, and barki. Over 52 
million bottlea already eold.

Many thousands of happy healthy 
folks owe theirpresentsparkllng health 
to Tanlac. Soma of these are yourown 
neiffhbors. They’ll gladly tell how 
Tanlac restored tnem to robuit health. 
Over a hundred thousand lettere from 
grateful frienda are on file thanking 
Tanlac for the good it has done.

Yourdruggist has Tanlac. Get a trial 
bottle today, and atart on the road back * 
to vigoroui, eturdy health.

TANLAC
FOR YOUR HEALTH

GYDO 
Kraujo, odos, chroniškas

nonas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Boaudotto
VIRSIU ASHLAND STATE 

BANKO

1800 Šo. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 Iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. Nedė- 
lioi nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Marsball Blvd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACUOS BANKO

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

Pinigus gavo:

į Pastaba: Mano ofiuas dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH
OfTOMUTRlSTAS

Palengvina akių įtempimą, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
•jvaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
rno, skaudamą akių karStį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregytrtę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali* atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai. 10 

| iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.
4712 So. Ashland Avr.

Boulevard 75b£

Plėšikas padarė “hold up’ų” 
saldainių krautuvėj 20 VVest 
Monroe st.

Jis iškraustė registerį, jis 
apkraustė kišenios vienam pa
tarnautojų. Bet kai rengėsi pa
daryti “inspekcijų” kito kler
ko kišenių, būtent Kaplano ki
šenių, tai pastebėjo anl Kap
lano švarko atlago kariuomenėj 
tarnavimo ženklelį.

—Ar tu esi buvęs kareivis? 
— paklausė banditas.

—Taip, — atsakė Kaplan.
Man nereikia tavo pinigų.

Pasakęs tai, banditas dingo 
už durų.

OH, TYRINĖJIMAI, 
TYRINĖJIMAI

Pasak O. Hesvilt’o tyrinėjimai, 
raportai, konferencijos etc., ku
rios liečia Chicagos susisiekimo 
priemones, ypač gatvekarius į 
10 metų kaštavę $1,600,606.30.

PABAIGTA 18 METŲ VESTA 
BYLA

Federalio teismo teisėjas J. 
II. Wilkerson pagalios išnešė 
nuosprendį, sulig kurio p-iai 
Ludlam tenka $235,000. Byla 
prasidėjo 1909 metuose. Tęsė
si ji 18 metų.

Sportas
Virginia Mercercau sutinka ristis 

su St. Bagdonu Universal Gimnasium 
Kliube, — 814 VVest 33rd St., Ketver
ge, gegužio (May) 19 d., 1927 m. 
Pradžia 8.00 valandą vakare. Ir ki
tų gerų ristikų bus trys poros, ir tą 
patj vakarą bus žinios duota per ra- 
dio apie Jack Sharkey, kuris New 
Yorke mušis su Jim Maloney.

Kas nor6s įsirašyti j Kliubo narius, 
tam tą vakarą bus atpigintas mokes
nis ir išduota narystės korta.

(Apg.)

Nėra kito šaltinio 
iš kurio plauktu 
tiek naudingų žinių/ 
kain N 'vriionn*

Prapuolė ir iki vakar dienos 
dar nesurastas jaunas vaikiš
čias Babuš’as. Jo tėvas gyvena 
ant Halsled St., pačioj lietuvių 

| kolonijos širdyj. Vaikiščias yra 
13 metų amžiaus.

Prapuolė jis štai kokiose ap
linkybėse. P-as Kaulakis, “the 
Bell Press” spaustuvės savi
ninkas, 3251 So. llalsted St., 
padavė vaikiščiui $35 bilų iš- 
kolehtuoti.

Jaunas Babuš iškolektuoti 
bilų iškolektavo, bet pinigų ne- 
beparvežė ir pats dingo. Detek
tyvai ir tėvas ieško vaiko. 
Žmonės Itelba, kad vaikas ran
dasi Bridpegorto apielinkėj. 
Slapstosi, naktimis miegus kel- 
norėse (beismontuose). Kas tų 
vaikų pamatys praneškite jo 
tėvui.

Jaunasis Babuš yra apsuk
rus ir gabus vaikas, tik, anot 
kaimynų, biskį išdykęs. Repor- 

į toris vaiko nepažįsta ir todėl 
negali pasakyti ar teisingos 
yra kaimynų kalbos. —Report.

—

Brighton Park
“Surprįse parių” kronika
Japu-Jahnis paėmus vesti 

■ “spurprise parių” skyrių, pra
dėta ir parių rengti daugiau.

Japu-Jahnis turėjo trumpų 
“interview” su vietinėmis ”pa- 
rių” rengėjomis.

Brighton parkietės rugoja, 
kad mažai rašoma apie jų pa
peš. Well, parašyti galima bus 
ir daugiau, jeigu tik rengėjos 
prisius iškalno informacijų, ka
da, 1 as ir kur rengia.

šiuo gi tarpu užteks paminė
ti tiktai dvi busimas pares. 
Vieno tokių parių rengiama 
p-nei Stonkienei ir rengiama 
28 d. šio mėnesio. Kita parė 
rengiama p-niai Gramontienei 
21 d. šio menesio. Ypač ši ant
roji suminėta parė ketina būti 
viena šauniausių visame Brigh
ton parke. Bus daug binzierių 
;y net profesionalų ir aš pats 
busiu. —Rep. Japu-Jahnis.

Lenkas John Zasabzinczki, 
gyvenus 4603 So. Hermitage 
Avė., užsimušė.

Jis buvo Eagle Coal kompa
nijos anglies išve^iotojas. Jo 
arklys pasibaidė, Sasobzinczki 
nupuolė nuo vežimo. Ratai 
ratai persirito per galvą. Ir 
akies mirksnyj žmogaus gyvas
ties nėra.

Nelaimė atsitiko ties 4909 
Lincoln St.

Laidotuvės penktadienyj. Jo
mis rūpinasi p. Eudeikis, 4605 
So. Hermitage Avė.

Nelaimingas lenkas paliko 
žmoną ir septynius kūdikius.

North Side
Morning Star kliubas, 1654 

N. Robey St. turi savo buveinę, 
į kurią susirenka nariai ir lin
ksmai leidžia vakarą. Vieni lo
šia čekerius, kiti pinaklį, o ki
ti mankštynasi ant matroso ar
ba sykiais pamėgina ir boksų. 
Kliubo vedejuis ir prižiūrėto
jais yra pp. Jonas Gumauskus 
ir Juozas Neff’as. Abudu yra 
mandagus ir sąžiningi vyrai ir 
su nariais mandagiai apsieina. 
Patartina vietiniams į įį rašy
tis, nes kliubas yra pašelpinis.

X ir X

WENHERSTEN'S
Xtaheinian uupo

TIKRI APYNIAI 
TURTINGAME SALYKLE

GERESNIO SKONIO
Švieži tikri apyniai 

sumaišvtisą (urtmtįu salyklu 
Nėra Aitilicialių Prieskonių

Vakar per p. Aleksandravi
čiaus neapsižiūrėjimų įvyko 
klaida. Buvo paduotas p-nios 
Juozaitienės adresas 736 W. 31 
st. Turėjo būti: 736 W. 61 St.

Ar jus žinote, kad
Dinamitas yra vienas stipriausių 

explioduojančių medžiagų, jis yra 
vartojamas dėl išsprogdinimo, bet 
dar nėra pasekmingas dėl suteikimo 
didelių šviesų. Jis susideda iš in- 
fuzorial ir porcelinės žemės, sumai
šytas su anglių dulkėmis, sumaišytas 
su ketvirtadaliu nitro glicerino. Ar 
jus žinote, kad Helmar cigaretai nuo
lat dauginasi ir jie nuolat patinka rū
kytojams. Jus turėtumėt susipa
žinti su Helmarais šiandie.

8441—A. ĮBielskaitei
8537—J. Simonaičiui 

23352-^-B. Norkienei
8630—Al. Vilčinskiui 
8649—Al. Stankevičiūtei 
8665—Vazniui Antanui 
8674—-A. Stalmokienei 
8681—Vitkienei Barborai 
8695—E. Grigaitei

8694—K. Stripeikienei 
8698—M. Malakauskaitei 
8692—J. Krasnickienei 
8729—P. Čiuprinskui 

21865—V. Burbienei
8725—M. Gaisrienei 

22610—A. Danopui 
8723—J. Fabijonavičiui 
8734—K. Daukšai 

12853—A. Ramanauskui 
8737—J. Savickiui 

12864—J. Balcevičiui 
21871—J. Balšaitei 
21868—D. Augustauskienei 
8754—I. Mišeikienei 
8766—J. Sugentui 
8779—K. Ripkauskui 

8781—E. Ruzgienei
8765 M. Binceliutei
8759—M. Aukštelienei
8789—J. Ližaičiui
8788—Liudai Lizaitienei
8812—J. Bialy
8805—T. Baliutiener
8808—F. Simonavičiui 

12871—A. Kurauskui
8795—K. Petrauskienei 

12870—D. M. žadeikiui
979—J, Abramavičiutei 

23404—L. Paurienei 
23407—K. Dobiliui 
28415—P. Petrauskui 
23116—Petrui BumbŲui 
23423—Petr. Kontrimienei 
23423 Antanui NekreviČiui 
23424—šašytei Bronislavai 
23425 Jonui Mirskiui 
23427—Pranui Siaurui 
23429 Dominikui Beinorui 
56010—Marijonai Petkaitei 
56017—Agnieškai Liberienei 
56020—Barborai Geštautienei
56024 Jurgiui Jokubauskui
56025 AJeks. Jokubauskui 
5602 —Liudvikui Bagočiui 
56027—Domic. Liutvinienci 
12875 įMorjtai 'Kristinaitienei
8827—Antanui Jokubauskui 
8818 Barborai Gudauskienei 
8823 Petronėlei Taraškienei 
8835—Marei Baranauskienei 
8812—Juozui Indrašiui 
8840—Jonui Gečiui 
8820—Antanui Drungilui 
8824—Liucijai Cijunskaitei 
8822 —Tadui Rupeikiui 
8837 Vincui Molišiui 
8848—Elžbietai Šukienei 
8863 Stasiui Labakojui 
8889—Stef. Sungailienei

12878—Monikai Buzienei 
12882- Pranui Žigui
8879 Jonui Beržauskui
8867—Amel. . Bačiavičienei 

21888 Kotrinai Virketienei 
21883 Petrauskui Kazimierui
8860—<Marij. Zubrickienei 
8852 -Onai Sutkaitei

21468—Anicetui Paulauskui 
8885—Magdalenai Savilienei 
8887—Andriui Marcinkevičiui 

12881—Onai Vidcikicnei
88(>8—Mažeikienei Pranciškai 
8862 Onai Labakojytei 
8864 Antanui Jutkui 
8866 —Elžbietai Gelžinienei 
8870—Onai Saunoraitei 
8881 Agnieškai Mąnkienci 
8847—Onai Truncienei 
8851—Kazimierui Valickui 
8850 Juozapui Vilimui 
8884 Juozapui Čeponiui

23431—Kamelijai Leveckicmi 
23433 Paulinai G irsta uit ienei 
23135 Barborai Vaitkienei 
23436—Kazim. Ivanauskaitei
23437 Leonui Jablonskiui
23438 Elžbietai šešpkienei 
23440—Petronėlei Bulvienei 
23414 Petronėlei žadeikienei 
23445—Juozapui Bacevičiai 
23446—Jevai Jaicerienei
56033 Liudvikui Mauragui
56034 įBarborai Rimdžienci

9008—E’enai Kaminskienei 
12939 Zofijai Klebaitei
9019—Jonui Rutkauskui 
8995—Jonui Pakalniui

12912 Teklei Jasaičienei 
8998 Mataušui Balčiūnui 
9007—Julijonai Mikšiutei 
9024—Marijonai Lechavičienei 
9005 Petronėlei Jurcvičaitei 
9002- Pranciškui Putnevičiui 
9003 Onai Putnevičienei 

23161—Stasiui Žiliui 
23166—Jonui Pareikai 
21931—Teodorai Bimkevičienei 
21936—Zofijai Žebrauskienei 

9032—August. Kriščiunienei 
9040 Onai Ascilienei

56035 - Pranui Kančiauskui 
56037 Aleksandrui Krauzai 
56O40—Kazim. Jakavičienei 
56039—Pranciškui Venckui 
56042—Onai Ląpašausk ienei 
56013—Juozapui Čiurui

8898 Martinui Tenjkaičiui ’ 
8890 Anelei Katauskaitei 
8IM)4 Jonui Turuliui

22613 Bronislovui Juškai 
24113 Valiunei Bokaitei

8902 Sabast. Praninskui
8896 Rozalijai Baltrušaitienei
8900 Francis. Pronckctaitei 
8895—J ui i j. K rasn ick ien i i
8901 Tadaušui Žemguliui 

22612—Antanui Scbeckui
j 8892—Tadeušui Žemguliui

8614-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louii Avė. 

CHICAGO, ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzifl 8902

12892—Jokūbui Dovidoniui 
8914 -Katrinai fcveikauskienei 
8929—Kunčienei Agotai
8926— Kaziui Kavaliauskui
8927- Petronėlei Rekašienei 

12897—Magd. Aukštikalnaitei
8919—Magdal. šakurskaitei 
8912 Veronikai Aprimienei
8922 Elžbietai Gricaitei 
8924 Antaninai Bielskaitei

12402 Kar. Just. Janašoniui 
22615- Barborai Balkus 
12899 Juozui Žemaičiui 
21903—Jonui šauliui
8910—Onai Paulauskaitei
8916—Jurgiui Golumbauskui 

12895 - Mortai Bartašienei 
21894—Stanislovui Košiui 
21893—Aleks. Katauskicnėi
8923 -Mar. Slabaševičicnei 

24765 -Petron. Kučinskienei 
21897—Petrui Karpui 
21898—Zofijai Maruškaitei 
12896—12901 Mar. Misevičiutei
8939— Kazimierui Matui 
8953—Juozapui Žilinskui
8954 Pranui Aukščiunui 
8934 Kazimierui Gerdvilui 
8936—Mortai Stankaitei
8940— Juozui Pranckevičiui 
8917 Juzefai Vaškelaitei 
8(M>1 -Veronikai Bertašienęi
8968— Bronislovui Jankauskui 

12901 -L’rš. Ant. Mindcrienei 
12910—Stasei Bulotaitei 
21911- Kotrinai Bitautienei 
21922—Kazimierui Pluškevičiui
8967—J uli j a i (Jaspa ravičienei 

21920—Zigmontui Andrešiunui 
22616—Mar. Strazdauskaitei
8913— Onai Svereckienei 
8957—Onai Banevitienei

21910—Alizui Badavičiui 
21911—Mikasei Žongailytei
8972—Jevai Jerominiutei 
8934 Stalmokienei Aleksand. 
8966 Leonorai čiuprinskienei 

21918—Kaziui Šimkui 
24469—Anton. Janiunienei

8964 Aleksand. Piliponiui
8955 Juzefai Taločkienei 

12909—Liudvikui Bartašiui
8941 Uršulei Balnai t ienei 
8942—Jonui Petraičiui 
8949—Zofijai Butkuvienei
8969— Veron. Stepanauskienei
8945— Benediktai Buknerienei 

12907—P.Vainavičiui
21907—Jurgiui Vaičėnui 
21919—Dionizui Lukoševičiui 
21915—Marcijonai Platakaitei

8914— Bron. Jokūbaičiui
8946— Alvinai Mikšienei 

21925 Jonui Alekncvičiai
8979 Kazim. Martinėnui 

12916 -Teodorui Bimkui 
12927—Barborai Plungienei t 
12928 Mortai Švagždienei
8986 Francis. Kazlauskienei 
8991—Tamošiui Meškauskui 
8993 Onai Umantaitei

21926—Simonui Grigui 
21929 -Mare. Valaitienei
8982—Julijonai Rakauskienei 

12929—Stasei Petrutienei 
12933—Onai Jurkutat
8975 Juozapui Bukauskui
8987 -Juzefai Petkaitei 

21930—Petrui Urmonui /
8981 Barb. Baranaitienei 

12932—Onai Gudmonienei 
12918—Jevai Barkauskienei 
21927 Mykolui Balčiūnui^ 
12922 Antanui Karpinui
8976 Mariutei Marmakytei 

12936 Jurgiui Jankūnui
9018 Uršulei Mikšienei 

12911 Mar. Savickienei

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
KJnujieinu
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Trečiadienis, Geg. 18, 1927

LAURYNAS RINKEVIČIUS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

gegužio 16 d., 2:00 vai. po pie
tų, 1927 m., sulaukęs 74 metų 
amžiaus, gimęs Suvieku rady
bos, Mariampolčs apskričio, 
Garliavos parapijoj, Grabavo 
kaimo. Amerikoj išgyveno 32 
metus. Paliko dideliame nu
liūdime 3 sūnūs: Motiejų, An- 
tahą ir Karoli, 3 dukteris: Ago
tą, Elzbietą ir Magdaleną, 2 
broliu: Praną ir Antaną, o Lie
tuvoj 2 brolių.

Kūnas pašarvotas, randasi 
2951 So. Parnell Avė.

Laidotuvės {vyks ketverge, 
gegužio 19 d., 8:00 vai. ryto iš 
namų i Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Lauryno Rinkevi
čiaus giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sunai, Dukterys, 
Broliai ir Gimines

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, Tel. Yards 
1741

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

North Side Apdegė saliunas

A + A
ELZ III ET A V A1N A USK1 ENft

I ersiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužio 16 dieną, 4:15 valandą 
pi pietų, 1927 m., sulaukęs 60 
metų mžiaus, gimus Kauno 
rėdytas, Tauragės ap. kričio, 
Eržvi”*') parapijos, Puosaičių 
kaimo. Paliko dideliame nu
liūdime vyrą Joną Vainauskj, 
Konstantiną Balnį Lietuvoj, 
Juozą, ą Balnį, Veroniką Vai- 
čaitiene. Marijoną Mačionienę, 
Petronę Navickienę ir Oną Tau- 
janskiene, Pranciškų, Joną ir 
Antaną Vainauskus ir Rozalija 
Clincienę, marčes, žentus ir 
anūkus. Kūnas pašarvotas, 
randa:: 671 W. 14 PI.

laidotuvės įvyks ketverge, 
gegužio 19 dieną, 8:30 vai. ryto 
iš namų j Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą, o iš ten bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines. /

Visi A. A. Elzbietos Vainau
skienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame. 
Vyras, Vaikai, Anūkai 
ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius. Butkus and Co., Tel. 
Canal 3161.

Tel. Boulevard 4139

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

A. MASALSKIS 
GRARORIUS

33U7 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAWIGZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzatnuotojaa 

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

Patarnauja laido
tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at

mano 
užga-

«i ša ūkti, o 
darbu busite 
didinti.

Tel. ('anai 
ir 2199

1271

J. F. R ADŽIUS 
Pigiaapin* l.irtvvia 

Gr a beria* Chteagoje 
laidotuvės* patar 
naujo geriau ir pi
giau negu kiti, to
ne I, kad priklausau 
pHp grabu išdirby- 
stėa.

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

SKYRIUS: 
3288 S. Haljted St 

Tel. Blvd. 4068
................

VVETZEL & PETERSON 
GRABORIAI 

Privatiški Ambulansai 
408 N. Sheridan Rd. 

Waukegan, III.
Phone 95

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

"Ib preso Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos tail®

Išvažiuoja laivu “Lavia- 
Ihan” gegužės 21 d. 1927 
su “Naujienų” eskiirsija

.. ■ ■ — ■ ■
Sekami asmenys, Naujienų 

Į draugai ir rėmėjai.
A. Cukuras, 
Veronika Cukuras 
Eleonora Cukuras 
Anna Yankus drg. A. Zi- 

monlo “mother in law.” 
Elizabeth Vainauskas 
A. Šturmas 
Anna Šturmas 
Anicata Šturmas 
Aleksandras Šturmas

A. Kasperavičia iš Aurora. 
Illinois

S. Kirsnis
Ant. Venslovas
Adelė Venslovas 
Leonora Slazienė 
Tadeušas Stanevicz
Joseph Maksvitis, Indiana 

Harbor, Ind.
st. Gužauskas 
Leo Radavičia 
Domicėlė PoškeviČienė 
Ludvika Poškevičiutė 
Walter Poškevičius 
Anton Paulauskas 
K. Banis, iš Rockford, III.
i )om i celė I Ja I i shk ienė 
Kasperas Gaivenis 
Dominik Gwaldas 
Justina Gvvaldas 
Benis Gwaldas 
Antanas Gudaitis 
Anna Kerbert 
Vincas Petrauskas 
Jieva Petrauskas 
Aleksandras Apkevičia 
J. Jankus 
J. Lukas
B. Markauskas 

Mike Pocevicz 
Konstancija Pocewicz 
Ona Rudys
John K aveli s 
John Rožėtas 
Emma Miller (žinomojo gol- 

ininko iš Evanstono žmona) 
Krank Voronovicz 
Emilija Juzaitienė 
Viso su čia “Naujienų” eks

kursija išvažiuoja Lietuvon 4d 
žmonės.

Jau pora-trys dienos atga. 
“Naujienose” buvo paminėta 
kad iš Rosclando važiuoja Lie
tuvon Kasperas Gaivenis. žino
mas vietos biznierius. Kaspe- 

ras Gaivenis pranešė "Naujie- 
noms,” kad jis yra ne biznie
rius, bet darbininkas -žmogus.

Linkėtina važiuojantiems 
smagios kelionės, linksmo vie
šėj imosi Lietuvoj. Važiuojan
tieji pilnai užsitarnavo to. Juk 
jų visų gyvenimo Amerikoj 
pradžia buvo, be abejonės, sun
ki. Ir tik ų pačių 
taupumas arba 
biznyje pastatė,
juos ant kojų, ir šiomis dieno
mis jie išvažiuoja tolimon ke
lionėn pilnai užsitarnavę jos.

Vienu važiuojančiųjų Lietu
von “skyrių” yra labai susirū
pinęs Reporteris: tai yra beč- 
leriais (singeliais). Jis mat nė 
vieną “faktą” žino apie tai, kad 
singelis nuvyksta Lietuvon,
ras kaip reikia, tik žiūrėk, jau 
sudiev jo “žalia rūta”, jau 
gavo jį kokia mėlynakė, 
tcnplaukė ir pasiklupdė greta 
savęs prie altoriaus.

Taip, musų singelių eilės 
tirpsta lig ledas saulės spindu
liuose. — Reporteris.

energija, 
sumanumas 

taip sakant,

vy-

Iš Birutės

pa- 
gel-

“Birutės” Choro metinis susi
rinkimas

'“Birutes” choro metinis su
sirinkimas įvyks ketvirtadienio 
(19 d. gegužės) vakare, kaip 
8 vai., Raymond Chapel sve
tainėje.

Visi birutiečiai malonėkite 
būti susirinkime. Susirinka
mas labai svarbus. Bus išduota 
mietinė atskaita. Reikės •apkal
bėti daug kitų svarbių reikalų.

“Birutės” Valdyba.

Svarbus susirinkimas.

Lietuvių kriaučių 269 loka
lo A. C. VV. of A. susirinkimas 
atsibuvo penktadienyj, gegužės 
13 d., Amalgameitų Unijos sve
tainėj, 1561 N. Robey St.. Su
sirinkimą atidarė pirmininkas 
J. Grigaitis.

Protokolas iš praeitų nutari
mų priimtas, Joint Board de- 
egatų raportas priimtas. Va
karėlio rengimo komitetas pra
nešė, kad vakarėlis pasitikimui 
Pirmos Gegužės atsibuvo gana 
sėkmingai. Pelno daug nelikę, 
dėlto, kad įžanga visai maža 
buvo, idant tiktai padengus iš
laidas. Biznio agentas pranešė, 
kad darbai eina vidutiniškai. 
Organizacijinis vajus eina ga
na sėkmingai. Kada firmos 
tapo pastatytos po kaucija, kad 
m duotų darbo ne uninėms ša- 
poms, tai daugelis skebinių ša
pų pradėjo bankrutyti, ir to
kie kon t rak toriu i pradėjo pra
šytis, kad padarius sutartį su 
unija. Nekurie didesni kont
raktoriai pasirašė unijos išly
gas. Su kitais, mažesniais, dar 
nesiskubinama to daryti, nes 
landoma visai išnaikinti ma
žuosius kontrak cerius.

Taip gi biznio agentas pra
nešė, kad prie budavojimo A- 
nalgameitų namo darbas eina 
oirmyn. Viegas lokalo narys, 
Stankaitis, kuris serga džiova 
r dabar randasi ligonbutyj, 
prisiuntė lokalui laišką prašy
lamas pastipus. Todėl loka- 
’as nutarė paaukauti nelaimin
gam savo nariui penkis dole- 
ius, o nariai suaukavo kitus 
lenkis dolerius. Taigi išviso 
lešimt dolerių.

Išrinkta komisija aptaisymui 
Nagreckib ir Lažinskio kapo ir 
iu tarta rengti išvažiavimą į 
{irias. Apart to, nutarta par- 
luoti šėrus Rusų Amerikiečių 
{orporacijos.

Dar buvo pakeltas vienas 
.varlius klausimas. Mat, kada 
ėjo madon rengti pares, taigi 
ir kolektų pasidarė labai daug, 
kileiskime, sumano kas nors 
surengti biznio agentui stipris? 
iarę, na, čermonai ir kolek t uo
li iš darbininkų. O kuris dar

bininkas atsisako duoti dolerį 
—kitą, tai tas darbininkas ko
kiu nors budu išmetamas iš 
larbo, tai tas atsitiko ir su 
lietuvių lokalo nekuriais nn- 
riais. Taipgi yra daromos k<>- 

’ektos ir kitokiems dalykams. 
Todėl patarta, kad tą klausimą 
oint Boardo delegatai pakel- 
ų Joint Board delegatų susi

rinkime ir kad butų uždrausta 
•visokios nelegalūs kolektos.

Buvo priimta rezoliucija prieš 
nužudyrfią Saeco ir Vanzetti.

Vienas draugas pastebėjo, ko
dėl “tavorščiai” nesilanko į su
sirinkimus. Jie save stato di
deliais unistais, o susirinkime 
ų mažai yra. Nugirdau šne

kant, kad, girdi, visus “tavorš- 
čius” s-ukimšę į vieną bonką su 
tutenbergu išvežė į Maskvą. 
<iti aiškina taip: girdi, tavorš
čiai tenai neiną, kur jie negali 
dolerių gauti. Dar kiti sako, 
tad esą “tavorščiai” labai užsi
ėmę dolerių rinkimu. Tai mat 
visokių nuomonių yra.

Po susirinkimo daugelis drau
gų išsiskubino į protesto mitin
gą, kuris buvo rengiamas Ash
land Auditorium, prieš pasimo- 
jimą nužudyti Saeco ir Vahzet- 
ti. X.

Bridgeportas
Ridikėliams nepavyko.

Praeito penktadienio naktį 
žulikai išmušė vieną stiklą Au
ditorijos lango, išeinančio ule- 
jon; atsuko velkę, surakinan
čią viršutinę ir apatinę dalis 
lango, ir įsiprašė vidun. Bet 
vargšai apsivylė: jų darbas bu
vo bergždžias. Jie nieko ne
pešė, nesurado nieko, kuo butų 
galėję pasinaudoti.

Užvakar išdegė vidus lietu
viškos užeigos, kuri randasi 
3821 So. Auburn Avė. Savinin
kai Juozas Kalpokas ir Juozas 
Račius. Užeiga nebuvo inšiu- 
rinta.

MEILE Iš PIRMO PASI
MATYMO.

Tūla lietuvaitė p-lė atvažia
vo Chicagon drauge ku savo 
motina iš Auburn, Illinois, šeš- 
tadienyj, balandžio 30 dieną.

Auditorijos svetainėj tą va
karą buvo surengtos išleistuvės 
jos dėdės į Lietuvą. Čia mu
sų panelė susitiko su vaikinu, 
kuriam ji, o jis jai taip puolė 
į akį, kad jau pirmadienyj, 3 
gegužės jiedu apsivedė. Jos 
jaunikis, o dabar vyras, gyve
na Northsidėj. Reporteris, 
nors nepažįsta jaunavedžių, 
sveikina juos ir pritaria jų 
smarkmuui — vienas, du, trys, 
ir viskas užbaigta.

JAUNAS ADVOKATAS 
APSIVEDEI.

Pereitą šeštadienį apsivedė 
jaunas lietuvis advokatas Peter 
Gali Baudas (pirm, vadinosi 
Gelgaudas), 3341 S. Union Av. 
Jis apsivedė su p-le Antanina 
Stanevičiūte, 5757 So. Turner 
Avė. Jaunavedžiai išvažiavo 
automobiliu ant “honey moon” 
Į Canadą, sakoma. Šliubą ėmė 
Brighton parko lietuvių bažny
čioj. Advakatas gali Gandas 
iirba žymiai amerikiečių fir
mai.

APIE GYVENIMO LINKS
MYBES.

Praeitą nedėldienį šv. Jurgio 
pastogėj tapo laimingiausiais 
šiame pasaulyje žmonęmis tūla 
aora lietuvių, šv. Jurgis sujun
gė juos neatmezgamu mazgu. 
Jaunikis paeina iš Indiana Har- 
bor. Jis yra 30 metų senumo. 
Gi numylėta jaunoji — mote
riškė 60 metų amžiaus. Ji tu
ri jau dvi vedusias dukteris, 
viena kurių 28 metų senumo, 
3 kita - 26 rh. Bet motina 
n norėjo užsileisti dukterims. 
Ir ko gera, ji rasi, susilauks 
dar jaunesnių kūdikių, nekad 
dukterys turi.

žmonių pažiūrėti šių jungtu
vių, Hakomti, Siuvo susirinkę 
tiek, kad vos sutilpo šv. Jurgio 
pastogėj.

IšVAžlUJA LIETUVON.

Tarpe kitų, vykstančių šiomis 
dienomis Lietuvon, yra p. An
tanas Čiuras, 3253 So. Halsted 
St. Važiuoja jis tėvų atlan- 
<yti. Mano paviešėti Lietuvoj 
tokius 3—4 mėnesius.

Reporteris.

CLASSIFIEŪ APS.]

Announcements
Praneiimai

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

■ —■■■■■ ■ ................... . ■ ■ ■ ».1 ■- „

Humboldt Park Lietuvių Pol. Kliu- 
)o mėnesinis susirinkimas atsibus 
ketverge, gegužio 19, 1927, Humboldt 
Maccabee svet., 1621 N. California 
Avė., 2 lubos, Chicago, III. Pradžia 
7:30 v. v. Nariai neatbūtinai daly
vauki!, nes yra svarbių reikalų iš
rišti Sekr. A. Walskia.

NEPAMIRŠKITE —
kad “Naujienų” Darbuotojų 

Vakarienė ir draugiškas pasi
kalbėjimas bus subatoje, gegu- 
žės-May 21 'd., š. m., Masonic 
Temple svetainėje, 1547 N. Le- 
avitt St. Pradžią lygiai 8 vai. 
vakaro, šiame susirinkime da
lyvauja tiktai tie, kas yra ga
vęs tikietus iš “Naujienų” Ruo
šai įžangai j virš pažymėtą su
sirinkimą. Primenant turin
tiems tikietus, kad subatoje 
kaip 8 v. v. būtinai atvykite į 
Masonic Temple svetainę! Iki 
pasimatymo. — Komitetas.

Į CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Announcements

____________Praneiimai_______

Rūtos Piknikas, nedllioj, gegužio 
22 d., 1927, Chernausko Darže Archer 
Avė. ir 79th St., Justice Paik, III. 
Prasidės 10 vai. ryte. Bus gera mu
zika. Bus geri ir skanus pietus. Už
prašo Rutiečiai.

PRANEŠIMAS - į 
Kad įsitaisius visai mo

derninį ofisų — laboratorijų 
ir patarnavus ligoniams 
kuogeriausiai, persikėliau į 
didesnę ir patogesnę vietų, 
3421 So. Halsted St. (ant 
naujos Budriko krautuvės). 

Valandos: nuo 12 iki 3 po 
pietų ir nuo 6:30 iki 8:30 va
kare; sekmadieniais nuo 10 
iki 12 po pietų.

— DR. MARGERIS.

Business Chances

PARDAVIMUI grosemš, kendžių, 
cigarų ir minkštų gėrimų krautuvė. 
Pirmas teisingas pasiulytojas paims, 
nes noriu greitai parduoti.

3530 So. Parnell Avė.

PRIVERSTAS parduoti grosernę, 
geroj vietoj ir gęras biznis, parduo
siu labai pigiai dėl ligos, 

2608 We8t 47 St.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

GARAŽO biznis ru sales ruimu 
pardavimui arba mainymui. Telefo- 
nuokit Hemlock 6151.

ST. JOSEPH, MICH.

Miscellaneous

Elektros Kontratkorius
Ivedam dratus j senus ir naujus na
mus. Taisom. RADIO parduodam 
ir taisom. Geras patarnavimas ir 

nebrangiai.
Wallin & Cserep 

1435 W. 105th PI. 
Tel. Beverly 9794

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. {vedam elektros dra
tus, motorus, taisom elektros reik

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

Phone Victory 7452

Personai
Asmenų Ieško

PA IEŠKAU Franciško ir kitų Si
monaičių, turiu svarbų reikalą, noriu 
su jais pasimatyti, busiu Chicagoj 
apie savaitę laiko. Meldžiu priduoti 
savo adresą j Naujienų ofisą, aš ga
vęs, atsilankysiu.

Box 235 '

PARDAVIMUI namai, vienas 5 
ruimų, bungalovv, aržuolo užbaigi
mas antras 2 pagyvenimų, 9 ruimai ir 
vienas ekstra lotas, yra garažai for- 
nisais šildomas, galit pirkt po vieną, 
arba mainysiu.

Atsišaukite pas 
JOSEPH GLODENIS,

1307 Wolcott Avė., St. Joseph, Mich.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

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

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS, Prez.

NEGIRDETI MAINAI

Lošt and Found
Rasta Pamesta

PABfiGO mažas baltas šuniukas Į 
iki pusės nukirptas. Kas praneš apie 
jį, tas gaus $5.00. Wi)liam Gedrimas, 
835 W. 34 Place.

i

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia -------------------------------------- 1

REIKIA patyrusiu moterį} dėl sor- 
tavimo skudurų. P. Goldman and Son, 
1405 W. 21 St. 

:--------------- 1
REIKIA 4 patyrusių moterų dėl 

sortavimo skudurų 
1447 Blue Island Avė.

Išsimaino 5-ių flatų puikus muro 
namas, mainysiu ant bizniavo namo, 
farmos, loto, bučemės, arba Dry 
Goods. store.

Išsimaino storas su 4 fintais, mai
nysiu ant mažesnio namo, ne paisant 
apielinkės, arba priimsiu bučernę kai
po pirmą išmokėjimą, namo kaina 
$11,500.

Išsimaino 2jų flatų muro namas po 
4 kambariuR, mainysiu ant Cottages, 
toliaus iš miesto.

Išsimaino bizniavas namas Brigh
ton Parke, mainysiu ant 2jų flatų na
mo nepaisant apielinkės. Su virš mi
nėtais reikalais kreipkitės pas 
F. G. Lucas A Co.

F. G- LUCAS & CO-
4108 Archer Avė., 

Phone I^afayette 5107

KRAUTUVIŲ FIKČERIA] 
Grosemių, BuČer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken
džių, Bekemių. Mu
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State St.

• STOGDENGYSTE
1 Juru stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo jstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.

J. J DUNNE ROOFING CO.
3411-13 Ogden Ave^

Phone Lawndale 0114

REIKIA patyrusios moters indų 
plovimui, 4169 S. Halsted St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS patyręs bučerys. 
Darbo valandos nuo 7:30 ryte iki 6 
vai. vakare. Atsišaukite tuojaus. 
J. Misevicz, 31Š W. Main St. Tel. 448, 
St. Charles, St. Charles, 111.

REIKALINGAS Bučeris mokantis 
savo darbą. 3001 So. Emerald Avė.

,, — ... , ■
For Rent

SAUGIAUSIA VIETA PINIGAMS
Mes parduodam visokia kaina na 

mus, lotus, farmas ir biznius po vi
są Ameriką. Kurie turite ką ant iš
mainymo, kreipkitės pas

A. GRIGAS 
3114 S. Halsted st. 
Tel. Boulevard 4899

----------------- -------------------------------
ĮSIGIJIMAS NAMO IŠRIŠTAS
Pabudavosim ant jūsų loto bun- 

,galow, 2 flatu arba apartmentinį 
Duosime dėl 15 metų morgičių be 
nuošimčių per 3 metus. Del apsi
saugojimo pamatyk mano planus 
pirmiausiai. Geo. O. IIadwick, kon- 
traktorius ir budavotojas. Phone 
Palisade 3163.

HOME 
CONSTRUCTOR

PARENDAVOJIMUI vdiausios ma
dos ofisas tinkamas g? dytojui arba 
advokatui. Gera trpnsf ortacija, arti 
karų ir gelžkelio. Nėra toj apielinkėj 
tokios profesijos lietuvių. 2 Broad- 
way, Melrose Park, UI., Tel. Melrose 
Park G24 ar 4470.

Furniture & Fixtures
_________ Rakandai-ItaigaJ 

STORAGE SALE
Nauju rakandų ir kaurų suban- 

ki'iitavusių ir iJuliktvi pus n>us snn- 
delyj. Greitam išpardavimui. Atda- 
ra vakarais iki 10, ncdCIiomis iki 0. 
Dykai sandėlis. Dykai dastatymas.

STOBAGE VVABEHOUSES, 
4025 W. Madison St., 
3531 N. Clark St.,

Musical Instruments

$800 VERTĖS GROJIKUS PIA
NAS už $79, su benčiumi, voleliais ir 
cabinet. y6136 So. Halsted Street, 
1 flatas frontąs.

GROJIKUS pianas tiktai 
biskį vartotas, kainavo $700, 
parduosiu už $90. Benčius, ca- 
jinet ir roleliai. Išmokėjimais 
pagal sutartį. MR. RUDAITIS, 

6512 So. Halsted St. 1 fl. -

Automobiles
PARDAVIMUI Fordas, touring, 

pigiai nupirksit. Pasinaudokit pro
ga. MUtykit vakarais subatoj po 
pietų ir nedėlioj visą dieną, 1 lubos, 

3126 So. Ix)we Avė.

Business Chances

PARDAVIMUI grosernė, bizniavo} 
vietoj, bargenas, nes važiuoju i Lie
tuvą. 5626 S. Racine avė.

PARDAVIMUI puikiausia delika- 
tesen ir grosernč, South Side, pa
rinktas biznis, daromas geras cash 
dznis, kiti biznio reikalai priverčia 
šį parduoti, įsteigtas jau 7 metai, 3 
gražus Šviesus kambariai iš užpa
kalio. Matykit savininką, 7156 So. 
Ashland avė.

PARDAVIMUI grosernč ir Bučer- 
nė Lietuvių ir Lenkų apgyvento}. 
Parsiduoda dėl žmonos ligos. Ne
brangiai. 2237 W. 21 st St.

PARDAVIMUI Restaąranas, lietu
vių kolonijoj, binis geras, renda pigi. 
Ilgas lyšas. Parduosiu pigiai.

11955 So. Halsted St.
- ---------- --------------------........................... .................................................. -■

BARBER SHOP parsiduoda, gera 
vieta, pigi renda. Naujienos, 1739 S. 
Halsted St. Box 932.

Financial
Finansai-Paekoio*

2- RI MORGJCIAI
3- TI MORGICIAI

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontrastus * 
INTERNATIONAL 

INVEŠTMENT 
CORPORATION 

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

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

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

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

Atdara vakarais iki 9 vai. apart se 
rėdos ir pėtnyčios.

AR JUMS REIKALINGI 
PINIGAI?

Privati&kas Fondas ant gerų pirmų 
ir antrų morgečlų ant lotų ir namų 
Žemos komiso ir nuošimčių kainos.

BILDA E. SCHROEDER
10 N. Clark Street 

Tel. Dearborn 4406 
$250,000

Paskolinsiu dėl antrų morgičių 
mažas komisas. Teisingai atliksiu 
reikalą j 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820

Phone Central 6260

Miscellaneous
• Jvairųs

APSIRENGKITE GRAŽIAI 
Turėsit pasisekimą

Geros rųšies vyrų aprėdalai. Di
delis pasirinkimas visokių inicrų 
Wilson Bros, marškinių, apatinių, 
nosinių, kaklaraiščių, pančiakų. dir
žų petnešų, Portis Bros, skrynelių, 
kepurių ir darbinių aprėdalų.

BARNEY PETKAS
4171 Archer avė., S. E. Cor.

Rlchmond St.

Budavoju namus, garažus, taisau 
senus namus ir darau bile reika
lingus pribudayojimus prie namų. 
Darau rakandus-fixtures ofisams 
arba krautuvams. Atlieku bile kurj 
karpenterystčs darbą. Taipgi jvedu 
apšildymą j namus. Reikale atlikti 
viršpažymčtus darbus kreipkitės 
prie savo tautiečio lietuvio.
HOME CONSTRUCTOR

1739 South Halsted St.
'tel. Kou.se vėl L dbOU

■ ool Ellis & Sons, Inc.
Jobbers In

Plumbing ir namų šildymo reikmenų.
2118 So. State St., Chicago, III. 

Telefonai: Victory 2454
Ciceros Krautuvė, 4600 W. 22 St. 

Tel. Cicero 130.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel. Lafayette 2705—8700

Chicago

KONTRAKTORIUS
Budavoju namus ir taisau 

Pigiai ir greitai, 
S. A. ZOLP 
927 W. 34th Place 

Boulevard 0527

Į 90 DIENŲ UŽ $90 
Galite išmokti Wenzel budu beauty 

culture pagal valstijos curiculum 
THE WENZEL WAY 
BEAUTY CULTURE SCHOOL 

177 N. State St., 
Room 807, Phone State 1887

Educational
Mokyklos

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

International Barber College 
651—672 W. Madison St.

arba 109 S. Wells st.

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

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

AR JUS NORITE
lidesnj užmokesnj, geresnes darbo 
alygas? Leiskite mums jums pagel
sti, išmokindami jus Auto-Electric 

Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
'carų duos jums galę greičiaus ir ge- 
riaust išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą au geru mokes
tini. Darbą surandame. SzO.OO Ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL 
1WT W, MOiaM


