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Varšuvoj nužudytas . | J V ■
sovietų atstovas soviety valdžiai F®

ai bando susivienyti 
prieš komunistus Lietuvos žinios.

Įspėja Maskvą, kad jos komin 
lemas statąs į pavoją d ra u 
g ingus santykius

icionalistai ir šiaurės Kinų 
vadai tariasi dėl sukūrimo 
nacionalinės valdžios

Nebylys kirviu nukirto 
savo motinai galvą

MIa.sk vii įteike Lenkams i behlinas, Mrž. 7. — vo
■kietijos užsienio reikalų depar 
tiimentas paskelbė protesto no 

,tą sovietų Rusijai. Notoj Vo 
kiečių vyriausybė 

« f 1 • •• • • v kad ji nuoširdžiaiVokietija grūmoja sovietų vai- išlaikyti drau 

džiai santykių nutraukimu

aštrų protestą
PEKINAS, Kinai, birž. 7. — 
aršalo čang Tsolino kontro- 
lojamos Pekino valdžios uŽ- 
»nio reikalų ministeris Vu

KAUNAS. — šių pietų kovo 
mėnesį Alytaus apskr. Alovės 
valsčiuje nebylys ir kurčias 
Balys Azaravičius, susipykęs 
su savo motina Anele Azarevi-

Sovietijos atstovas Varšu- SSSR protestuoja dėl Voi
voje nužudytas kovo nužudymo

MASKVA, birž. 7. —

pareiškia 
stengianti 

įgingus santykiu: 
su sovietų va’džia, bet kad ta 
esą labai sunku padaryti dc 
žalingų darbų maskviškio ko 

- munistų internacionalo, pasta 
romis dienomis vėl paskel- usi( 
manifestą prieš Vokiečių vai 

’džią, kuriuo jis, internaciona 
1 las, siekiąs sukurstyti naują 
pilietinį karą Vokietijoje.

Einąs | Įvairių valstybių skundai 
komi- kad sovietų valdžia remianti 
Litvi-( komunistų internacionalo• in- 

, tai esą vis pamatuoti

Geležinkelio stoty nušovė jį
jaunas Vilniaus gimnazistas, sovietų užsienio reikalų
Boris Kovarda saro pareigas Maksimas

-----------  ! novas įteikė ' Lenkų ministeriui trygas,
VARŠUVA, Lenkija, birž. 7. Maskvoj griežtą protestą dėl skundai, sako Vokiečių vyriau 

— Centralinėje Varšuvos gele- nužudymo sovietų ministerio 
žinkelių stoty šiandie buvo nu-(Varšuvoje, Voikovo. 
žudytas sovietų Rusijos minis- Protesto notoj Maskva 
teris Lenkijai, Volkovas. Nušo- reiškia, kad Lenkų valdžia 
vė jį vienas jaunas rusas, Bo- galinti išsiginti, kad dėl 
ris Kovarda.

[Londono Evening News 
ko, kad nužudytasis buvęs 
pats Piotr .Lazarevič 
kuris 1919 m. pasirašęs mirties • 
dekretą buv. carui Nikalojui ir j 
jo šeimai.] 

Ministeris 

vykęs į geležinkelio stotį pasi-' 
tikti Rozenholcą, buvusį sovie-' 
tų charge d’affaires Londone,' 
kurs, Anglijai nutraukus san
tykius su sovietų Rtisija, dabar 
grįžo pro Varšuvą į Maskvą.

Kadangi traukinys buvo su
stojęs visai valandai, Volkovas 
ir Rozenholcas, išgėrę kavos, 
vaikščiojo po platformą. Keletą kad Tautų Sąjunga atkreiptų į 
minučių prieš traukinio išėji
mą jaunas Kovarda prisiarti
no prie jų ir, išsitraukęs revol
verį, paleido šešis šuvius. Mir
tinai sužeistas Voikovas buvo 
dar išsitraukęs savo revolverį, 
bet jau jo nebegalėjo pavartoti, 
ir susmuko ant platformos. Jis Jis nurodo, kad 
urnai buvo nugabentas į ligo- negalėjęs naudotis diplomatine 
ninę, kur netrukus mirė. Prieš neliečiamybe dėl to, kad jis 
mirtį suskubo dar jį atlankyti vęs paprastas Albanijos, 
Voikovo žmona ir Lenkijos už- Jugoslavijos, pilietis. Be 
sienio reikalų ministeris Žales- užsienio reikalų ministerija 
kis.

Voikovo užmušėjas, 19 metų 
amžiaus gimnazistas iš Vil
niaus, čia pat pasidavė polici
jai, sakydamas: “Aš nušoviau 
Voikovą.” Jis pasisakė, kad 
jau senei buvęs nutaręs Voi- 
Kovą nužudyti. Klausiamas, ko
dėl jis andai buvo prašęs vizos 
važiuoti į Rusiją, Kovarda pa
aiškino, kad į sovietų legaciją 
jis tik apsimetęs vizos prašyti 
ėjęs, iš tikro gi jis norėjęs pa
matyti Voikovą, kurio iš maty
mo nepažinojęs.

Voikov pasirašęs caro !savo elgesiu su Albanija.

, kad dėl 
dalyko ji esanti nekalta.

l‘\vs sa- I
. T j tas '
Voikov, *

pa
nė
ši©

Albanija prašo Tautu 
Sąjungos užtarimo

sybė. Ji dėl to negalėsianti il
giau išlaikyti draugingų santy
kių su SSSR, jei sovietų val
džia nepakeisianti savo politi
kos ir nesubausianti komunis
tų internacionalo, kurs esąs 
sovietų valdžios dalis, kad jis 
paliautų savo propagandą ir 
savo įntrygas.

Šis Vokiečių užsienio minis
terijos pareiškimas, supranta
mas dalykas, vietos politinluo-

i didelės
| 111C1O V4C41J VlVVk/0

Aiškina priežastį Giuraškovič© se rateliuose padarė 
arešto, ciel kurio Jugoslavija sensacijos.
nutraukė santykius

birž. 
reika-

GENEVA, Šveicarija, 
7. — Albanijos užsienio 
lų ministeris Alizotta prisiuntė 
Tautų Sąjungos sekretariatui 
ilgą notą, kurioj jis išdėsto da
lykus, dėl kurių Jugoslavija 
nutraukė. santykius, ir prašo,

tai dėmesio.
Alizotta savo notoj sako, 

kad Vuko Giuraškovič buvęs 
areštuotas Durazzoj 
pas jį rasta labai 
tuojąs dokumentas, 
Albanijos valstybės

del to, kad 
kompromi- 
pavojingas 
saugumui. 

Giuraškovič

b li
ne 
to, 
ne- 
tai,

Alizotta 
būt! ge- 

nežiurint

buvus painformuota apie 
kad Giuraškovič dirbąs Jugo
slavijos legacijoj vertėju, ligi 
jis nebuvęs suimtas.

Užsienio ministeris 
žada stengtis ir toliau 
moju su Jugoslavija,
netaikingo pastarosios nusista
tymo Albanijai.

Francija įspėja Serbus
PARYŽIUS, birž. 7. — Fran

ci jos užsienio departamęntas 
graudena Jugoslaviją, kad ji 
valdytų savo ūpą ir vengtų ki
virčų su Italija peršiurkščiu

mirties nuosprendį
LONDONAS, birž. 7. y- Lor

do Rothmere laikraštis Eve- 
ning News, kurs pasižymėjo' 
savo atkaklia kampanija prieš 
sovietus, sako, kad žuvusia iš 
gimnazisto rankos sbvietų mi
nisteris Lenkijai buvęs tas 
pats Piotr Lazarevič Voikov, 
kurs 1919 metais buvęs guber-į 
nijos sovieto pirmininkas Eka-; 
terinburge ir, kaip toks, pasi
rašęs caro Nikalojaus Romano
vo ir jo šeimos mirties nuo
sprendį ir pats asmeniškai pri
žiūrėjęs jų ekzekucijos Ipatie- 
vo namų rūsy, Ekaterinburge.

Burmoj paliuosuota 
tūkstančiai vergų

RANGOON, Burma, birž. 7. 
— Burmos gubernatorius pra
neša Indijos vicekaraliui, kad 
vergybė Burmoj tapus beveik 
visai panaikinta. Ekspedicija, 

! kuri buvo Britų vyriausybes 
i pasiųsta į krašto gilumas, kur 
vergybė dar tebežydėjo, dabar 
paliuosavo 3,445 vergus.

Eveąing News apibtidina 
Voikovą kaip “labiausiai ne
kenčiamą belševiką”, kurio 

Laikraštis pastebi, kati už- mažne kiekviena valstybė, su

Sėkmingai perskridę Atlantiką Amerikos lakūnai, (Ba
rence D. Chamberlin (kairėj) ir Charles A. Levine. Vakar jie 
Bellanca monoplanu “Columb ia” atskrido į Vokietijos sosti
nę Berliną.

g skelbia, kad nuosaikiųjų'čiene» nukirto jai kirviu gal- 
ionaiistų (kantoniečių) pa-'v9- Tokios sunkios šeimyninės 

'tragedijos priežastis buvo vi
siškai nesvarbi. Būtent, pasili
kę vieni namie sūnus su savo 
sena motina susipyko. Sunuą 
ją apmušė. Del to Azarevičie- 
nė išėjo į Alovės valsčių pasi
skųsti policijai, grasindama sū
nui, kad už motinos mušimą jį 
policija suimsianti.

Išėjusi Azaravičienė 
daugiau nebegrįžo, 
gi praslinkus, jos 
visiškai nukirsta 
rastas netoli namų 
deny. Kaip pasirodė, nebylys 
sunūs paėmė namie kirvį ir pa
laukęs motinos kelyje, ją su
kapojo ir paslėpė lavoną.

Byla apie Balį Azaravičių 
perduota Kauno apygardos tei
smui. Kadangi jis nebylys ir 
kurčias, teismo tardymo metu 
kilo abejojimas dėl psichinio 
nusikaltėlio ?,tovio, kurį tur būt 
teks ištirti.

ulymu bandoma sudaryti tri- 
įlė sąjunga ir, pagaliau, su
nikti tautos seimas centrali- 
Bi Kinų valdžiai reorganizuo-

Gen. čian Kaišekas, nuošal
ių jų nacionalistų vadas, pa- 
?ikalavo, kad mandžurai pa
trauktų j šiaurius nuo Gelto
sios upės. Jen Hsišanas, šan- 

provincijos gubernatorius, 
įsidėjo su nacionalistais, 
landžurijos vadas maršalas 
ang Tsolinas pasirengęs tai- 
intis, jei visos /kitos fakcijos 
tvosiančios komunizmą.
Kalbėdamas su laikraščių 

^respondentais, užsienio rei
dų ministeris Vu Čing pasą- 
5, kad generolo Čian Kaišeko 
iciatyva, situacija dabar pe

rėjus iš militarinio krizio į po
litiką. Maršalas čang Tsoli
nas neinąs, prieš D-ro Sun Jat 
Seno, Kinų1 nacionalizmo įstei
gėjo, paskelbtus principus, bet

• • griežtai esąs nusistatęs prieš

Valstybes baliansas dau-
|na prieš leninizmą, jis sutik-

namo 
Porai dienų 
lavonas su 
galva buvo 
raiste van-

Amerikos aviatoriai ot 
skrido į Berliną

Ragina Jugoslavija Alba-
Hilus įta pavesti giau kaip 600 millomi K

doleriu organizuoti krašto valdžią 
cionalizmo pagrindais.

na-

BERLINAS, birž. 7. 
Kottbuso, kur jie, perskridę; 
per Atlantiką ir lėkdami per 
Vokietiją buvo priversti nusi
leisti žemėn, Amerikos aviato
riai Chamberlin ir Levine savo 
“Columbia” monoplanu atskri
do į Berliną.

Templehofer aviacijos lauke, 
kur jie nusileido, aviatorius 
pasitiko milžiniškos, jų atskri- 
dimo laukusios, minios žmonių, 
keldamos jiems ovacijas. Čia 
juos pasitiko ir Jungtinių Val
stijų ambasadorius Vokietijai, 
Jacob G. Schurman, kuris drą
sius lakūnus savo automobiliu 
parsigabeno į ambasadą.

Valdžia pralaimėjo bylą 
su Harvesler kompanija
WASHINGTONAS, birž. 7. 

— Jungtinių Valstijų valdžia 
pralaimėjo Aukščiausiame teis
me bylą prieš International 
Harvester kompaniją, kurią 
ji bandė priversti likviduotis 
dėl to, kad kompanija apsilen
kus su įstatymu prieš t rustus.

RADO DVIEJŲ PRlGfiRUSIV
BERNIUKŲ KUNUS

Rado senovės lietuvių
kario kana

KLAIPĖDA. — Nesenai Pa
gėgių apskrity bekasant žvy
rių, atrastas kapas, kuriame 
rasta žmogaus ir arklio kaulai. 
Spėjama, kad tai kapas seno
vės kario, nes kape rasta šar
vų ir ginklų liekanos, šarvuose 
matosi dabartinis šaulių sąjun
gos ženklas. Be to, rasta pini
gų ir kitų brangių archeologi
nių liekanų. Tie daiktai buvo 
atiduoti Direktorijai, kuri nu
tarė juos perduoti Klaipėdos 
Muziejaus Draugijai.

WASHlNG TONAS, 
— Iždo sekretoriaus 
pranešimu, valstybės 
šiemet sieks daugiau 
600,000,000 dolerių.

BELGRADAS, Jugoslavija, 
birž. 7. — Visuomenės opinija 

kad, 
santy- 

Albanijos 
pristatytų | Kongreso vadai dėl to ma

no, kad pajamų mokesniai ga- 
- j lesią būt sumažinti bent tri- 

kad er m*s milionų doienų.
i.Ll Nacionalinės pramonės kon

ferencijos komisijos skaitmenį 
mis, Jungtinių Valstijų žmo
nes per pastarus fisko metus 

''sumokėjo taksų 
valstijų ir vietų valdžioms 8,- 
499,000,000

i milionus) dolerių.

Į mygia savo vyriausybę, 
'Jugoslavijai nutraukus 
kius su Albanija, 
klausimą dabar ji 

Sąjungai spręsti.
> Politiniai Jugoslavijos vadai 1C' 

ir laikraščiai sako, I 
traktacijos tarp Italijos ir Ju-! 
goslavijos nedavusios jokių |1C! 
vaisių. Jie sako, kad Albani-įml 
jos ministeris Belgrade apeiki-1 
vęs į Ahmedą Zogu, Albanijos 
prezidehtą, kad jis taikytus su 
Jugoslavlija, o neišklausytas, I 
jis paskui prašęs leidimo pasi
likti Jugoslavijoj kaip papras
tas pilietis, kadangi dėl savo 
nusistatymo šiame ginče bijąs 
grįžti namo, kad nebūtų Nužu
dytas.

Jie be to sako, kad Albanijos 
vyriausybė, areštuodama Ju
goslavijos legacijos Tiranoj, 
valdininką, darius tai pagal in- f 
strukcijas iš Romos.

birž. 7;
Meliono 

baliansas 
kaip

federalinei,

Amunicijos sprogimo 
Lenkuose sužeista 

500 žmonių

(8 bilionus, 499 »vo pranešus,

VARŠUVA,/ Lenkija, birž. 7. 
— Per įvykusį praeitą sekma
dienį amunicijos magazino 
sprogimą Vitkovicuose, nefbli 
nuo Krakovo, buvę, kaip dabar 
praneša, arti 500 žmonių sužei
sta, jų tarpe 150 mokyklos 
vaikų. Daugelis jų neteksią 
regėjimo.

[Telegrama iš Krakovo bu 
, kad sprogimo 

buvę apie puspenkto šimto 
žmonių užmušta ir sužeista.]

- aponų aviatorius ban
dys skristi per Pacifiką

S užmušti traukiniui užga 
vus automobilį

WELSVILLE, Ohio, birž. 7. 
— Praeitą naktį netoli nuo "čia 
'atsitiko didele nelaimė. Lėkęs 
į Clevelandą Pennsylvanijos 

i geležinkelio > pasažieririis trauk i- 
nys skerskely trenkė automo
bilį, kuriuo važiavo astuoni 
asmenys. Šeši jų buvo užmuš
ti, likusieji du taip pavojingai 

MEKSIKOS MIESTAS, birž. 'sužeisti, kad vargiai begu iš-

Stato orlaivius, kurie 
gabens po 100 pa

sažierių

J. V. ambasadorius 
Meksikai grįžta namo

LONDONAS, birž. 7. — Car- 
drington Royal Airships kom
panija dirba , du milžiniškus 
orlaivius, kurių kiekvienas 
galės gabenti 100 pasažierių.

TOKIO, Japonija, birž. 7.
Japonai labai susidomėję Ame
rikos lakunų, Lindbergho ir 
Chamberlino, pasisekimais 
perskristi, nenusileidžiant, per 
Atlantiko vandenyną. Gen. Na- 
gaoka, Japonų Aviacijos Drau
gijos pirmininkas, pareiškė, 
kad vienas japonų aviatorius, 
kurio vardą jis atsisakė paduo
ti, planuojąs skristi per Ba
rnųjį vandenyną japonų darbo 
aeroplanu. Barnųjį vandenyną 
perskristi busią galima per. 
penkiasdešimt valandų.

7. James Sheffield, Jungti
nių Valstijų 
Meksikai, išvyko 
mai vakacijoms, 
kad parvykęs į
jis rezignuosiąs ir į Meksiką 
nebegrįši^s.

GREEN BAY, Wis., birž.
— ažvejai Green Bay ežere 
griebė iš vandens dviejų sken
duolių kunus. Tai buvo C. Lan- 
gash ir Leonard Bodah, abudu 
19 metų berniukai, kurie pra-' 
eitą šeštadienį buvo valtele iš
plaukę į ežerą meškerioti ir 
daugiau nebegrįžo. Jų valtelė 
buvo vakaę rasta apvirtusi 
vandeny.

iš

GARDNER, Mass., birž. 7.— 
Trys jauni vaikinai užsimušė, 
kai jiems smarkiai lekiant nu

mušdamas Voikovą, jaunas ru- kuriomis sovietija turinti san- tomobiliu į Šokių vakarą, jų 
kaip diplo- automobilis ištruko iš kelio ir, 
• 1 • 1 • • A. * i 11 ..19

sų monarchistas tuo budu at- tykių, nepriėmus ] 
keršijęs vienam vyriausių pik- matinio atstovo, ligi pagaliau nusiritęs 
tadarių, papildžiusių šlykščiau- Lenkija leidus jam atvykti į Trys kiti
šią istorijoje galvažudybę. Varšuvą.

griovin, susikūlė, 
jų kompanai buvo.

skaudžiai sužeisti. I

liks gyvi.
ambasadorius 
namo, taria- 
bet girdėt, 
Washingtoną

Hindenburgas sveikina 
Coolidge’ų dėl lakunų 

oasisekimo
BERLINAS, birž. 7.'— Vo- 

j kietijos prezidentas Hinden
burgas pasiuntė prezidentui 
Coolidge’ui sveikinimą dėl lai
mingo amerikiečių lakunij, 
Chamberlino ir Levinc’o, per- 
skridimo per Atlantiko vande-1 
nyną iš New York© į Vokieti-' 

■ją- !
| Kancleris ^1arx tokį pat svei
kinimą pasiuntė patiems laku-

Chicagai ir apielinkoi federa- 
inis oro biuras šiai dienai pra-1 
našauja:

Bendrai gražu; nedidelė tem- nains į Kottbusą, kur jie buvo 
peraturos atmaina; vidutinis, priversti nusileisti žemėn, 
daugįausiai pietų vakarų ir va
karų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 56° ir 73° F.

šiandie saulė teka 5:15, lei
džiasi 8:23. Mėnuo teka 2:07 

I valandą ryto.

SAULT STE. MARIE, Ont., 
birž. 7. —Nestorvillėj, penkias
dešimt mylių nuo čia, gaisras 
sunaikino lentų plovyklą, pada
rydamas apie $300,000 puošto- 
lių. . ,1

> ■■■ ............. ..... ...................... K
PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS ■ /

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

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grel-

‘ tumas įeina į patarnavimą.
2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti deito, kad 

NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomia, vakarais 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paštą ii kitų 
miestų

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

Telegrafuoki! 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 
TUPIKAIČ1O APTIEKA. 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2340 West 69th Street.

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



jmniENos, m Trečiadienis, Birž. 8, 1927

SEIMININKĖMS KELRODIS 
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvi šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinijant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvai Seimininkai

Naujienų^ 
Ekskursija

Kelionė traukiniu

RODYKLĖ No. 87

Virimo Receptai*
Mes v.dgom kas tik prieš mus pa

dedama ir retai tepasvarstom apie 
ką kitą ir kaip tik apie skonj. Ne tas 
ką valgai, bet kokią sveikatos vertę 
valgis turi, tesiskaito. Keikia gauti 
nors vieną lėkštę geros zupės kas
dien. Patarčiau gaminti plaišintų 
žirnių zupę ir pamatyti, kad toliau 
šeimyna vis jos reikalaus. Ji lengva 
ir ekonomiška prirengti. Sekantis re
ceptas yra geriausias kokj aš žinau.
Plaišintų Žirnių (Split Peas) Zupė

1 puodukas evaporated pieno
1 puoduko pluišytų žirnių
2 kvortos šalto vandens
2 kambliai celerių
1 mažas svogūnas
1 šaukštukas druskos
1/8 šaukštuko pipirų
1 šaukštukas kapotų metų, t’ausų 

arba šviežių.
Pamerk žirnius per naktį vandenyj 

iki apsęmimo. Nukošk, dadčk šaltą 
vandenį, jd?k kumpio kaulą, svogū
ną ir celerius. Virink palengva iki 
žirniai visai suminkštės (apie tris 
valandas). Pertrink per sietuką. At
šaldyk prieš duodant, dadėk pieno ir 
užskonius. Duok su džiovininkais.

- Virtuvės Patarimai

Krekerių trupiniui, smulkiai suko- 
čioti, gali būti naudojami sutirštini- 
mui bile zupės daromos su pienu.

Žalias perpiautos kopūstas ir pa- ; 
dėtas j ledų šėpą išlaikys šviežias ^il
gą laiką. ’Tjft

Ar žinot, kad druska paskuidrina 
žalią spalvą žalių daržovių? ............

Naminiai Pasigelbėjimai

Išmaliavokite vidų lininių laikymo 
šėpos arba stalčių tamsiai mėlyna 
maliava, išvengsit lininių pageltona- 
vimą ir sutaupysit sau daug vargo

vyniojant juos j mėlyną popierą.
Jeigu nenaudojamus sidabrinius 

stalinius daiktus suvyniosi j vaškuotą 
! popierą, jie nesusiplėtmuos.
1 Ploną stiklą reikia mazgoti drung- 
' name vandenyje su biskiu amonijos 

arba iŠtarpyto muilo.
Megstines langines firankas reikia 

1 pamerkti j šaltą vandeni kurin da- 
maišyta trys šaukštai borakso. Daug 
lengviau iš jų išeis nešvarumas.

Grožės Patarimai
Valgio tvarkymas yra didžiausios 

svarbos kaip vaikams taip ir suagu- 
siems sveikatos ir grožės žvilgsniu. 
Pienas, šviežios daržovės ir juoda 
duona priduoda kunui sveikatos ir 
stiprumo. Maisto papročiai yra labai 
stiprus, taigi anksti reikia pradėti 
pratinti prie gerų papročių. Regulia- 
rės valandos valgymui, miegojimui 
gelbsti palaikyti mus geroj sveikatoj, 
bet vis reikia nors syk j j metus leisti 
l»ęržiureti dantis. Šitos apsauginės 
taisyklės yra puikus sveikatos invest- 
mentas.

Y patinka sveikata.
Jeigu vaikai palinksta prie mėgimo 

maisto su žymesniu skoniu kaip mė
sa ir cukrus, tada jau jie daugiausia 
nepaiso saugesnio maisto. To dėlei 
mėsa ir saldumynai reikia duoti ma
žai. ypatingai bėgyje pirmų šešių kū
dikio gyvenimo'metų. Sudaryk tvir- 

I tus skonio papročius duodant valgius 
| kurie būtinai reikalingi sveikatai, o 
kiti valgymo papročiai suąidarys pa- 
tjs. Kada reikalingas kiekis pieno, 
kruopų ir daržovių bus sunaudotas, 
mažai liks vietos kitiems nereikalin
giems valgiams. Labai svarbu vaikui 
maistingas pusrytis. Nuo pusryčių j 
I riklauso ar vaiko diena bus linksma 
ar niūri, kas taipgi atsilieps ir ant 
visas šeimynos.

Gegužės 18 d. Polk ir Dear- 
bom st. stotyje prisirinko dau
gybė lietuvių. Buvo daug ke
liauninkų, bet palydėtojų — 
dar daugiau. Jie palydėjo sa
vo draugus, linkėdami jiems 
geros kelionės, įduodami savo 
žodžiais pasveikinimus parvež
ti Lietuvon draugaus ir gimi
nėms.

Children Cry^

Erie gelžkelio traukinys pri
sipildė daugybe vagonų keliau- 

| ninkais. Rodėsi, kad tik juo- 
| kais visi rengėmės *ir jau va
žiuojame? traukiniu. Daugelis 

| turėjome Pullmanus, tad sal- 
džiai miegojom. Prašvitus ma- 

'tėme gražius vaizdus: 
i jaučius miškus, pievas 
Į melę visaip išraitytą.
i pakalnės, uolos ir gražus dir- 
I vonai. Daug buvo prilyta, nes 
i daug laukų liūliavo vanduo, 
kur buvo užsėta. Vietomis ina- 

| tesi ir namų užsemta, o žemu
mose apsemta gelžkelio bėgiai. 
Porai keliauninkų nepatiko

I traukinys- tuo, kad ne greit 
bėgo ir tankiai stovinėjo. Jis 
nebuvo ekspresinis, liet savo 
pažymėtu laiku atvežė j Jer- 
sey City, N. J. Visi buvome už
ganėdinti, kad neatsitiko ne
laimės, nes bėgiai buvo lietaus 
išplauti.

Erie stotyje laukė ekskursi
jos Continento viešbučio 10 
automobilių. Susėdome ir visi 
j viešbutį pribuvome. Visų 
pieros buvo peržiutėtos ir 
pildyti visi dokumentai.

•Anksti ryte atsirado Dr.
vidonis su savo žmona. Pribu
vo ir p. Petrauskai su sesute. 
Atvažiavo p-ia Domicėlė Poš- 
kevičiene su sunum ir dukrai
te. Ji pavėlino ant traukinio, 

jai netiko 
"-—turėjo

savo drau-

po- 
da-

žaliuo- 
ir že- 

Kalnai,

Warehouse Salo
Sekanti dalykai turi boti greitai 

išparduoti už rtyidą

KIMBALL grojiklis pianas, riešu
to medžio, 50 rolių už .... $235 

\VAl/rilAM Stora medžio grojiklis 
pianas, vertės buvo $860, už $295 

;WESSIE French grojiklis pianas, 
vertės $6(10, už ...............  $110

Wl’RLITZER elektrikinis grojiklis 
pianas, vertės $5500, už .. $210 

BELMAN grojiklis pianas su 50 
rolių už ........................... $75

LYON & Ilealy Baby Grand pianas, 
vertės $700, už ................ $195

REPREDUCER Baby Grand grojik
us, visai naujas, už ...... $395

i UPRIGHT rankinis pianas už $32.00

Da-

Gstoria
MOTINA: — Fletcher’s 
Castoria yra specialiai 
prirengta kad apsaugo
jus nešiojamų kūdikių ir vai
kų visokio amžiaus vidurių 

užkietiejimą, Fla t u 1 e n c y, 
Wind Colic ir Diarrhea; prašalinant karštį ir dėl reguliavi
mo Skilvio ir žarnų, jos pagelbsti suvirškinti Maistą ir tei
kia naturalį miegą.

tad jos Pulhnanas 
kitame traukinyje 
pirkti kitą.

Iš Brooklyno nuo 
gų prisistatydino Juozas Maks
vytis iš Hammond, Ind. Visi — 
priskaitant pp. Šturmus — 9 
vai. ryte, gegužės 21 d., sėdo
me j speciali gatvekarj ir va
žiavome j laivo prieplaukų. Vi
sų bagažus rtelžkelis- nusiuntė 
tiesiai prie laivo. Musų ranki
nius sukrovė į trukų ir juos ra
dome prie laivo, kuriuos dabo
jo viešbučio sargas. Nieks ne
prapuolė, tik negalėjome suras
ti Mrs. O. Yankus vieno sun
kaus siuntinio, kuris priklausė 
prie motorsikelio. Telegrafavau 
“Naujienoms” ir tuoj gavau te
legrafu atsakymą: “Savininkas 
nesiunčia..

Pradėjo laivas baubti ir var
pais mušti, kad visi svečiai pa
lydovai atsisveikintų su keliau
ninkais ir apleistų laivų. Sve
čiai trimis tiltais ėjo iš laivo 
ir sudarė virš 15,000 minią, 
kurie mosavo skepetaitėmis ir 
kepurėmis. Visii buvo linksmi, 
pilni džiaugsme*: išleisdami sa
vo brangiuosius/.;į Europą. Tik 
viename pulke buvo žmonės, 
kurie į žydus buvo panašus. Vi
si vyrai bučiavo vienų su trum
pai nukirpta barzda vyrų. Jis 
tik vienas, pakabinęs lupą, pil
nomis ašarų akimis stovėjo. 
Greit patėmijau, kad tai buvo 
kunigas, nes turėjo atbulų kal- 
nierių.

Pirmų valandą laivas baisiau
siu balsu subaubė. Pajutome, 
<ad jau traukiasi atbulas į 
Hudson upę. Keliauninkai lyg 
nulindo, stovėdami ant viršaus 
aivo ir žiūrėdami ant New Yor- 
<o milžino miesto, kartojo: 
“Good bye, good bye, New 
York and America U

Baltiko Amerikos Linija
OFICIALĖ LINIJA

LIETUVOS, VYClĮI ORGANIZACIJOS
PRANEŠA k\d DIDŽIAUSIA EKSKURSIJA šj METĄ 

—ĮVYKS—

Laivu “Lituania” iš New Yorko Birželio 14

Tiesiai į Klaipėdą
Tie kurie negali pasinaudot virš 

minėta VYČIŲ ekskursija, turi dą vie
ną progą išvažiuoti • ,

Stačiai į Klaipėdą
šią vasarą su “NAUJIENŲ” iš Chica- 
gos ar BALTUŠKOS iš Wilkes Barre 
ekskusijoms laivu

“LITUANIA” 19 Liepos-Jįily, 1927

ĮVICTOH Viktrola vertės $90, už $22 
VIGTpR Viktrola console, vertės 

$22o, už .......................... $69
VĮCTOJg Ortophonic, vertės $150, 

naujas, už ........................ $49
BRUNSWlCK Phonografas vertės 

$100, iiž ........................... $24
BRUNSWICK Console Phonografas 

su 25 rekordais, už ...... $36.00
COLUMBIA Grafonola, vertės $100, 

sii 25 rekordais, už ......... $19
COLUMBIA via Tonui naujas, ver

tės $150, už .......................  $45
FEDERAL Radio Setas, už .. $35 
FREI)—EISMAN 5 tūbų Radio, gra

žus kabinetas, už ............. $38
RADIOLA ir Phonografas, vertės 

I $200, už ............................... $79
i ATVVATER—Kent Radio, 5 tūbų, 

vertės $90, už ..................  $38
PARLOR setas, 3 šmotų Valur, 

už ...................................... $49
MEDINE lova, springsai, matrosas, 

už ......... .••’•••,..................
GASJN1S pečius, didėlis, už .. $25 
AL'TOMOBILIS, Chevrolet, už $195 
AUTOMOBILIS, Touring, Viltys, 

už .................................. $235
TROKAS, Studcbcker, nauji tajerai 

už ...................................... $175
Galima pirkti ir ant išmokėjimų 

STORAGE WAREHQUSE CO.
3343 So. Halsted st. 

ouięvard 4705

25 MĖTŲ PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokių akių

M 
M

Apsisaugojimui imitacijų žiūrėkite šio parašo^įį/1^*^®^*^
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4177-83 Archer Avė 
M. KEŽE S, Vedėjas

1922-32 So. Halsted St.
J. NAKROŠIS. VedėjasM | 
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Grojikliai Pianai 
PEOPLES**KRAUTUVĖSE

Yra kelrodis Lietuviams, kur Įsi
gyti geriausj pianą už teisingą 
kainą.
Kimball pianus vartoja pasaulyje 
didžiausiai pagarsėję muzikos ar
tistai — vartokite ir Jus! Mes 
įgalime rasti Amerikos pianų 
niarkctuose 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 
nritaikinam kiekvienam.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

’iel. Kedsia 8912

3514-16 Rooseveit Rd. 
Arti St. Louis Ava. 

CHICAGO, ILL.

Kelionė laivu
! *

Plaukdami Ferry per Ilud- 
son upę, pamatome stovintį di
delį laivą, kurį aš iš praeitų me
tų ekskursijos- pažinau. Kad 
esu palydovu, tai privalau vis
ką žinoti, tad daugelis pradėjo 
klausinėti: “ar mes nenuskęsi- 
mc, kad tokis didelis ir dagi 
geležinis laivas?” Aš, žinoam, 
garantavau savo gyvastim ir 
juokais. Mat, skęsti nė vienam 
nesinori, ypač poniutėms, ku
rios savo širdukus ir šeimynas 
paliko namie.

Kad visų dokumentai bei po- 
pieros gerai buvo sutvarkyta, 
tad į laivų ėjome kaip Į teatrą. 
Visa “Naujienų” ekskursijos III 
klesa gavo seniau buvusį turis
tų skyrių. Viskas veik kaip 
antros klasės, švaru, gražu ir 
linksma, kad visi daikte. Ant
roje klasėje buvo Dr. Davido- 
nis su savo žmona. Palydovų 
“Naujienų” ekskursijos U. S. 
Lines viršinihkas už parveži
mų p. Liutui siuntinio į Kauną 
jų ofisui paskyrė j antrųjų kla
sę. Perstatė Chief Steward ir 
Pursier* už brangų jų svečią 
“Naujienų” dideles ekskursijos 
palydovą su daugeliu privilegi
jų, kad taip palydovas, kaip ir 
jo keliauaninkai butų visi už
ganėdinti. Ant laivo pasirodė 
iškabos: “Kai tik laivas išeis iš 
uosto, tuoj duos pietus.”

didelė sto
jos namais j 

didino 
Yorkas

ir visi 
buvome

Laivas atsisuko pirmgaliu ir 
subaubė, duodamas ženklą sa
vo vaikams-laivams, kurių dau
gybe plaukiojo upėje, kad sau- 
gotųsi — iš kelio pasitrauktų. 
Už dešimties minutų musų mil
žinas Leviathan jau buvo ties 
Liberty stovyla, Ellis Island. 
Dr. Davidonis užtaisė savo žiū
roną ir mes apžiūrėjome šią 
“ašarų salų” su jos Laisvės sto
vyla. Nesvietiškai 
vyla, o sala su
miestų išrodė. Laivas 
savo žingsnius ir Nc\y 
pasiliko tik pasakose.

Signalas duota pietų 
msiskubinom, nes jau 

išalkę.
III klasės stalai rundini, o 

)rie kiekvieno stalo puikiai pa
sirėdęs jaunas patarnautojas. 
Valgyk ką tik, nori ir kiek tik 
nori. Muzika per radio veik iš 
vien nuolat girdėjom. Nebuvo 
šalta, bet vėjas privertė apsi
vilkti paltus. Ilgai visi stovė- 
om ant laivo ir vis žiūrėjom j 

Ne\v Yorko pusę, kuris tuoj 
pranyko. Pasijutome tarp dan
gaus ir vandens ir butume il
giau stovėję, bet signalas su
šaukė vakarieniauti. Laivas lyg 
namai, lovos švariai ir šiltai 
rengtos. Nespėjom sugulti ir 

sumigti — klausom jau signa
las kviečia keltis pusryčiams. 
Kiekviena dienų ta pati istori
ja: gulti, miegoti*, sėdėti, vaikš
čioti, muzikos klausyti, kor-

VAŽIUOKIT ŠĮ PAVASARĮ į 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

ĮI, I ■iMimm ĮIIIIBI ■■■—Mm—Į—»HI i IIhmMi i || n M —i i i U i i 11—Mm ■

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

Turistine............... $196

Kainos stačiai į Klaipėdą:
Trečia kliasa ....... $107
Turistine trečia .... $117

Revenue Tax ir Head Tax Atskirum

Aukščiau minėtos ekskursijos reikalais kreipkitės pas 
«avo vietinį agentą:

Paul Baltutis & Co.
Central Mfg. Dist.
Jno P. Ewald
S. L. Fabian
Vinc. Milaslewic>
Naujienos
Frank L. Savickas
V. M. Stulpinas &
Universak State Bank 
Jno F. Zolp

BALTIC AMERICA LINE, 120 N. LaSalle St, Chicago, III.

Bank

Co.

901 West 33rd St., Chicago, III.
1112 West 35th St., Chicago, III.
841 West 33rd St., Chicago, III.
809 West 35th St., Chicago, Iii.
1723 VVest 47th St., Chicago, III.
1739 So. Halsted St., Chicago. III.
726 West 18th St., Chicago, III.
3255 So. Halsted St., Chicago, Jll.
3252 So. Halsted St., Chicago, III.
4559 So. Paulina St., Chic-ago, III.

tuoti, kas turi po burną paim
ti ir, kam sekasi, pasakas ries
ti.

Buvo lengvų susirgimų. Pa
lydovas puolėsi gydyti. Jam gel
bėjo. jo padėjėjas p. Maskvytis, 
kuris savo ekspelerj tepė ant 
nosies, smilkinių ir kitur, kur 
pasirodė reikalas “daktarams”.

Antroje klasėje susipažinome 
su Mahanoy City, Pa. žymiu 
biznierium, Juozu čivinskiu. 
Tai yra geležinis žmogus, ku
ris yra visus tos apielinkės dru- 
tuolius išguldęs? Jam pasakiau 
apie Požėlų, tai jis girdėjęs ir 
norėtų su juo persitikrinti.
Vakar bankas ant laivo mai-

Jei kenčiate nuo galvos skaudė
jimo.

Jei skaitant raidės susilieja j daik
tą.

Jei spaudos raštas išrodo dvigu
bas.
Jei skaitant arba neriant skauda 
akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

JAN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS
Ekspertas tyrimo akių ir 

pritaikymo akinių

1801 South Ashland Avė.
Platt Bhlg., kamp. 18 St., 3 augštas 

» Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18
Pasteb«?kit mano iškabas

Valandos nuo« 9 ryto iki 8:80 vaka
ro. Ned. nuo 9 ryto iki 11:30 dieną.

i .............. ..... i

Virginia 0777
IT PAYS WITH

S I G N S
'TO ADVERtlSE 

See L. Lange
x 4104 Archer Avenue

Lietuvis Kontraktorius
Su vedam Šviesas ii 
elektros jiegą j nau 
jus ir senus namus ii 
mainom naujas liam 
pas j senas; duodame 
ant lengvo išnjokėji 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone Canal 2591

nė visokius pinigus antroje 
klasėje, o tiandie trečioje. Va
kar, gegužės 24 d., perplauk&m 
vi'durį Atlantiko, šiandie paši- 
varėm artyn Francijos. Fran- 
cijos Chcrbourgas randasi tik 
už 1,600 mylių. P^r naktį ir ry
toj iki penktadienio ryto, ge
gužes 27 d. paleisime keliau-

t'ląsa ant 3-čio pusi.)
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TEN IR IA 

LIETUVOS 
PER HAMBURGĄ

Xnt musų trijų šrinbų laivų 
NJW YORK - HAMBURG 

DEUTSCHLAND 
ALBERT BALLIN 

RESOLUTE. RELIĄNCE 
ir pupuliarižid vieno kabiu 

laivai,
Cleveland, VVestphalia, 

Thuringia
Europinis kelionės asmeni

niai vadovaujamos

“Naujienų” ekskursija
(Tąsa nuo2-ro puri.)

Sveikatos Dalykai

ęonniA new yor**/ll iKO ,KI kau* 
U U U NO IR ATGAL

Plūs D. S. Revenue taksai

MARKETU VIETOSE i
keli šimtmečiai atgal, 
miestelių turgavietėse

Savaitiniai išplaukimai
Del permito Ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

Hamburg-American Line
United American Lines, Ine.

General Agents
177 N. Michigan Ava. 

Chicago, III.

AI kuriose Europos dalyse, 
farmų darbininkai stovėdavo 

įsikandę šiaudą kaipo ženklą, kad jie ieško darbo.

Šiandien neinvestuoti doleriai yra siunčiami j turgų. 
Kaipo individumui, turi hut pasiūloma vieta Kuosai nuo 
asmeniniu įžeidimų, su nuolat niu užsiėmimu ir gera alga.

Pasidėk.ivojant visoje šalyje telefonų patarnavimas, 
Bell Symtema yra pasamdžiuri milionus tokių dolerių. 
Taupymai virš pusė miliono Amerikos telefonų vartotojų, 
rubudavojo 
tai eina į 
tuodami.

systemą kuri jiems tarnauja. Jų investmen- 
patarnavimą, ir jie patys tarnauja invest-

Pašalink Kosulį, Salti/ Gal-

Gyląs ir Skausmus

MIWO[E
du<faU. ChAJdreo’* Muatarofo (hafv*- 

■4 larvM) Ne.

Geresnis nei Mustsrd Plsster.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY 
DELL SYSTEM

One Policy • One Sy»U.ti>. Vniverml Service

ROSELAND BOTTLING 00.
STANLEY SUDENT, Savininkas

Tel. Pullman 5625
Olselis ncar-hear, papso, ice creamo ir saldainių. Suteikiam patar
navimą su trokais dėl piknikų ir truck parių. Mes turim penkis 

naujus trokus dėl patarnavimo jums dieną ir naktį.

251-253 E. 115 St., Chicago, III.

ninkus, kurie keliauja | Fran- 
ciją ir per Franciją, Belgiją, 
Vokietiją į Lietuvą. Į Southam- 
pton ims apie 4 valandas. Le- 
viathan iš Čia grįžta antradie
nį, gegužės 31 d., į Ameriką. Iš 
Southampton į Londoną, Ang
lijoje traukiniu važiuosim 
3 valandų.

Palydovo vargai
Ant laivo Visi susipažinome 

ir tapom lyg vienos šeimos na
riai. Pagal lietuvių įprotį, kiek
vienas nori žinoti: iš kur va
žiuoji, kur važiuoji, ar vedęs, 
nevedęs, ar turi vaikų ir t. p. 
Atsirado tūla poniutė, kurios 
vardas yra Ona Jankus. Jos 
vyras yra vardu Jonas, tad vi
si palydovui ją priskyrė. Nors 
Jonas Jankus, palydovas, yra 
nevedęs, bet jis turėjo sutikti, 
kad p-ni Jankus yra jo pati. 
Juodu amžiumi artimi yra, tad 
reiškia priešintis “visuomenės” 
nutarimui negalima. Blogai ar 
gerai, kad palydovas Jankus 
gyvena antroje klasėje, o jo 
“pati” trečioje. Palydovas 
džiaugėsi, kad jis turi puikią 
dukterį ir gerą žentą, kuriuo 
yra p. Žymontas, “Naujienų” 
iždininkas. Keliauninkai viso 
ko išgalvoja; ne be reikalo prie
žodis s^ako: neklausk mokyto, 
bet keliauninko, o jis viską ži
no.

Apie plikagalvius

virš

da

galvos irgi plinka ne- 
už profesorių ir butle-

ko nors žmogus 
spekuliuoja, 

vadinasi, daug rašo ir 
Todėl ir apie plaukų

tikrai 
aiški-

Tel Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Mo
terims ir merginoms patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutartį).
4120 So. Richmond Street

Mrs.
Yards 4951 

Anielia Jarusz-Kaushillas 
AKUAERKA

3252 So. Halsted St.

A. VIDIKAS-LULEVtGH
AKUŠERKA 

3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatves 

Tel. Yards 1119
akuAe- 

kolegiją;
Baigusi 
rijos 
ilgai praktika
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja, 
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose 
kaluose 
rims 
noms, 
lės, o rasite pa- 
gelbą.

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

Pennsyi- 
Jigon- 
Sąži- 

patar- 
visokio-

Viršuj Universal
State Bank

rei- 
mote- 

ir mergi- 
kreipki-

Rašo Dr. A. Montvidas.
Ar jus žinote, kad niekas 

tikrai nežino, kodėl žmogui nuo 
galvos plaukiu slenka?

Odos ir plaukų specialistai 
didžiumoj patys yra pliki, (ly
dytojų 
mažiau 
gėrių.

Kada 
nežino, 
na — 
kalba,
slinkimą yra daug prirašyta ir 
prikalbėta.

Sakoma, kad plaukai slenka 
auo kepurės, ypač kietos, dė
vėjimo. Ma^, plaukai turi Kau
ti maisto, kurį atneša krau
jas, o kada kepurė kraujo gys
las aplink galvą prislegia, jo 
mąžai ateina į galvos odą.

Ant galvos kaulo oda yra 
užmauta lig kokis maišas ir 
jos apačioj mėsų mažai. Ka
da žmogus eina senyn, ir jo 
gyslos ir kitos mėsos darosi 
kietesnės, todėl kraujui cirku
liuoti galvos odoj kebliau, ne
gu kitur, kas ir padarąs plau
kams badą, nuo ko jie ir slen
ką.

Plaukai yra taukuoti, nes ki
taip jie lūžtų, todėl sakoma, 
kad jei oda neduoda jiems ga
ną riebalų arba riebalai pertan- 
kiai nuplaujan^i, tod^ (plau
kams užeina karas.

Kaput plaukams esą ir nuo 
riebalų perviršio, nes tuomet 
užsideda ant galvos odos pleis
kanų luoba, kur veisiasi viso
kiai grybai ir bakterijųos ir nai
kina plaukus.

Plaukai slenka nuo „ galvos 
dėl dedervinių ant odos, dėl 
sifilio ir keletos kitų ligų. Tai 
faktai. Ret tai rėti atsitiki
mai, nes didžiuma plikagalvių 
visai nesuranda’ priežasties.

Sakoma’, kad tūli žmonės tu
ri paveldėtą palinkimą prie 
galvos plaukų netekimo.

Yra ir daugiau teorijų. Tū
los, išrodo, turi pagrindo.

Vieniems gydymas gelbsti, 
kitiems ne.

* tPritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

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

Įvairus Gydytojai
Phone Pullman 0621 

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

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

Nedėlioj 10 iki 1

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

DR. G. SERNER 
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679

O ką tu Čia rašai? — pa
klauso Antanas čiuras, Bridge- 
porto biznierius.

—Rašau, kad p. čiuras bai
siai “serga”!

—Einam persiimti, jei mane 
įveiksi, tai Kali rašyti, kad aš 
miręs...

P-as Čiuras išrodo į “ligonį’’, 
kuris galėtų ristis.su pačiu Po
žėla.

PASIRENGE KELIAUTI

Del skilvio ir vidurių nesma
gumų ii priežasties dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip iis saugus Kūdikių 
Laxative.

Babies Love It

laive. »Veik 
pažįstami, o 
tampa ge-

Jau Daug' Žmonių

SU

NAUJIENŲ EKSKURSIJA
Liepos 19 d

Laivu

LITUANIA”
IŠ NEW YORK TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

Keliauk ir Tamsta
Mes aprūpiname keleivius reikalingais dokumentais 
nežiūrint kur keleivis gyvena. Kreipkitės tuojaus 

asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III

Daug yra keliauninkų, kurie 
yra keliavę ant Lcviatlian ke
letą kartų. Tai miestas, o ne 
laivas. Per valandą padaro 
23.71 mazgus. Jurų mylia yra 
didesne už žemės mylią viena 
aštunta dalim, tad mano ap- 
skaitliavimu jis daro 26 my
lias per valandą. Jura juda, nes 
vėjas pusėtinas, bet laivas leng- 

į vai svyruoja j šonus. Vakar pa- 
j vijo ir pralenkė franeuzų lai- 
l vą su 4 kaminais. Apie treje
tą valandų laikėsi, bet po va
liai atsiliko ir likosi neužma
tomas. Musų kelionė nė kiek 
mus nebaugina. Rodosi, kad 
mes esame Chicagoje, tik ran- 
damės dideliame 
visi keliauninkai 
ir nepažįstamieji 
riausiais draugais.

Ankščiaau minėtas kunigas 
sekmadienį 9 vai. ryte laikė 
mišias skaitykloje. Pasidarė 
nuostabu, kad jis su kepure 
vaikščiojo po skaityklą ir čiu
pinėjo stulą ir arnotą, kuriuos 

. rubus matrosas rengė mišioms. 
Atidarė komodę ir su gryna 
ranka matrosas čiupinėjo poti- 
ną ir kieliką. Prasidėjo mišios, 
bet tik 5 žmonės sėdėjo ir ne 
vienas nesimeldė. Buvo gar
sinta, kad kas dieną bus mi
šios, bet žmones neatėjo. Mi
šiolas buvo kunigo paties plo
na knygelė, nors laive randasi 
ir mišiolas. Mišias šventė skir
tingai, o komuniją priėmė tik 
viena moteriškė. Žmonės kalbė
jo, kad manė, jog jis yra žydų 
rabinas, bet mišias laiko. Vė
liau tame kambaryje kitas mat
rosas atlaikė už kunigą pamal
das liuteronams. Jie giedojo ir 
pianu skambino. —J. Jankus.

Mrs. WlNSLOW’S 
Syrup

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS.

Nėra kito šaltinio: 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
Mtip NauilenoH

Garsinkitės Naujienose

WENNERSTEN’S
■tiJohemfan 5'ypo

TIKRI APYNIAI 
TURTINGAME SALYKLE

įlNERSTfį

GERESNIO SKONIO
sumaišyti su turtingu salyklu 
Nėra Artificialiu Prieskoniu

Lietuviai Advokatai

I

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta
3323 South Halsted St. 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

KJURGEUONIS
ADVOKATAS ■m 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearborn 2734 
Valandos nuo 9:30 iki 2:30 vai.

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Po pietų nuo 3:30 iki 8:00 vai. vak.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYEK

- Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:30 vakare.
Seredoj ir PStnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

- ............... —- ■ ■■•

Telephone Yardi 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Ava.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietą, 7 iki 9 
vakare. Nedaliomis nuo 10

* iki 12 dieną.
Res. telephone PI a ta 82K

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE 
77 W„ Washington

Cor. Washington and
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395

DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

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

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110. Naktį

South Shore 2288 
Boulevard 4136 

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

Telefonai:

BLDG.
St.
Clark

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9600

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, III.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9693
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

v

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 
10756 S’o. Michigan Avė.

TeL Pullman 5950 
Specialistas Abstraktų 

Vedėjas visų teisių

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vnlcarnis
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas 3102 So. Halsted St., Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

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

Optemestrist 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av. 
ir 805 E. 47th St.

Kenwood 1752
---------------- ————-
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New«

Publiahed Daily Excopt Sunday 
by the Lithuanian Daily News Pub. 
Co. Ine.

Užsimokėjimo kaina:

Editor P. GRIGAITIS
1739 South Halsted Street 

Chicago, III.
Telephone Roosevelt 8500

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

3c. per copy.

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

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ................................. 3c
Savaitei ......................................... 18c!
Mėnesiui ......................................... 75c Į

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

nas jau Kauno smurtininkus • kritikuoja ir jam gal būt 
dabar gėda, kad jisai taip gremėzdiškai jiems talkininka
vo. Bet vistiek “Garsas” turės atsakyt už savo šlykštų 
išsišokimą — arba taikytis su nuskriaustuoju.

Apžvalga

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879._______________

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Metams ......................................  $7.00 I
Pusei metų ................................. 3.50 !
Trims mėnesiams .................... 1.75 į
Dviem mėnesiams .................... 1.25 I
Vienam mėnesiui .......  75 į

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams ....................................... $8.00
Pusei metų ................................. 4.00
Trims mėnesiams ...... ............. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

KHOKODILIO AŠAROS

...............................    . Į ........................

TAIP PAT “Už IDĖJĄ”.

“Vienybė” susirupinus, kad 
Grigaitis “dar neaukavo ‘Varpo’ 
spaustuvei nei cento”. Įdomu, iŠ 
kur ji žino, ar jisai aukavo, ar 
ne.

Sirvydas, matyt, nori pasi
girti, kad jis tai aukavęs. Gal 
būt, ir aukavo. Jam tai juk 
nieko negeliuoja. Jisai sveikino 
prezidentu Grinių, o paskui tuos,

sų ūkininkų ir darbininkų ne
kalto kraujo upeliai po šventu 
musų Lietuvos žemelę.”
šitokį purvinų šmeižtą Lietu

vos klerikalai nesidrovėjo at
siųsti Amerikon ir paskleisti per 
savo sėbrų spaudą. Romos-kata- 
likų susivienijimo organas įdė
jo jį į savo špalths. Dabar jau 
gal gailisi taip pasielgęs, nes p. 
Rady s traukia j j teismo atsako
mybėn.

Charles A. Lindbergh

SMETONOS PUODE RŪGSTA

Vienas “Keleivio” bendradar
bis rašo iš Lietuvos apie tau-

Musų dienų didvyris. — Žmo
gaus likimas.—^Pionierius.— 

Mažai žinomas aviatorius. — 
Lindbergho kūdikyste. — 
Mokslo metai. — Mechaniko 
gabumai. — Pirmi žingsniai 
aviacijos srityj. — Kaip Lind- 
bergh pats sutaisė savo aero
planą? — Draugų pagalba.— 
Bes i rengimas kelionėn. —Lė
kimas iš New Yorko į Pary
žių. — Viliojantys pasiulimai.

Rusas studentas Boris Kowarda, iš Vilniaus, nušovė 
Varšuvos geležinkelio stotyje sovietų pasiuntinį Wojkovą, 
kuomet pastarasis buvo atvykęs pasimatyt su grįžtančiu 
iš Londono bolševikų atstovu Rosengolzu.

Tas rusas studentas, sako, esąs monarchistas ir 
W.ojkovą jisai nužudęs dėl to, kad pastarasis buvęs nabaš- 
ninko caro Mikalojaus mirties kaltininkas.

Wojkovas buvęs 1919 m. Ekaterinburgo sovieto pir
mininkas ir, turėdamas tų vietą, pasirašęs po mirties nuo
sprendžiu carui ir jo šeimai, kurie ir buvo tenai nugala- j 
binti vieno riamo skiepe.

O gal būt, kad Kowarda šovė į sovietų pasiuntinį, 
keršydamas ne už Carą, bet už kurią nors kitą bolševikų 
teroro auką. Tečiaus nėra abejonės, kad jo piktadary
bės tikslas buvo kerštas, ir tai ne asmeninio, bet politinio 
pobūdžio. Wojkovas asmeniškai nebuvo jam nieku nusi
dėjęs; studentas pirmiau® net jo nepažinojo ir turėjo su
rasti priekabę atlankyt sovietų pasiuntinybę Varšuvoje, 
kad gautų jį pamatyt, šituo tikslu jisai buvo padavęs 
pasiuntinybei prašymą dėl vizos įvažiavimui į Rusiją.

žodžiu, tas jaunas, vos 19 metų amžiaus, vyrukas at
liko savo “didvyrišką” darbą — “dėl idėjos”.

Rusų monarchistai šiandie nepajėgia stot į ginkluotą 
kovą prieš bolševikų valdžią, todėl užpuldinėja atskirus 
tos valdžios atstovus.

Užpuldinėja jie, beje, ne tik bolševikus, bet ir kitų ca-

kurie jį suareštavo ir nuvertė; tininkų partiją ir einančias jos 
jishi rėmė Neo-Lituanijos fa-'viduje vadų rietenas:
šistus, o paskui davė dolerį nu-| Oficialiai tautininkai yra la
keli tėjusiems dėl fašistinio
smurto.

Pagaliau, jisai apsiverkė, ko
dėl kiti nėra tokie dori, kaip ji
sai!

BOLŠEVIZMAS IR FAŠIZMAS

Suskilus klerikalams Lietuvo
je, pasireiškė nuomonių skirtu
mas ir tarpe jų bendraminčių 
Amerikoje. So. Bostono “Dar
bininkas” ėmė ginčytis su Chi- 
cagos “Draugu” dėl fašizmo.

Pastarasis fašizmą giria. O 
pirmasis ve ką rašo:

“ Draugas’ visai teisinga 
smerkia bolševikus, bet tame 
pačiame straipsny užtaria fa
šistus. Tenka paabejoti, ar 
fašistai yra taip geri.

“Atlantic Monthly tilpo 
straipsnis aprašantis fašistu 
darbuotę miestuke Molinella. 
Straipsnio autorius yra Gae- 
tano Salvemini.

“Skaitant apie bolševikų

bai “stiprus ir galingi”. “Visa 
Lietuva su mumis,” — kartoja 
jie nuo ryto iki vakaro. Bet 
Kauno užkulisai yra visiškai 
kitokioj nuomonės. Jie labai 
pesimistiškai apie tautininkų 
galybę kalba. Eina gandai, kad 
tautininkų trijų labai “razum- 
nų” ir mokytų žmonių frakcija 
ir du desėtkai pasekėjų sudarę 
dvi politines grupes. Viena no
rinti Voldemaro, o antra jo 
nenorinti. Voldemaras palaikąs 
tą grupę, kuri jo norinti, o 
Smetona eina su ta grupe, kuri 
nusistačiusi prieš Voldemarą. 
Protestantai reikalauja (ik 
tiek, kad Smetona paliuosuotų 
Voldemarą iš ministerio pirmi
ninko vietos ir pasiųstų jį į 
užsienį savo sveikatai pataisy
ti. Smetona, turėdamas Skia- 
pos užtikrinimą, kad katalikai 
jį remsią, norėtų Voldemarui 
vizą išrašyti, bet tas nei krust, 
iš vietos. Atvirkščiai, jis gra
sina, kad prezidentą atleisiąs iš 
vietos, nes > jis, Voldemaras, 
dabar esąs valstybė, vyriausy-

rizmui priešingų partijų žmones. New Yorke ir Chica- 
goj monarchistai sudavė per veidą Kerenskiui; Rygoje 
nepersenai vienas carininkas kirto per ausį rusų kadetų 
(liberalų) vadui, prof. Miliukovui. Tai irgi savo rųšies 
teroras.

Vienur su kumščia, kitur su revolveriu, bet vis — 
“už idėją”!

Nereikia stebėtis, kad šitokiomis priemonėmis “ko
voja už idėją” tie gaivalai, kurie tiki į carizmą. Carizmas, 
kaizerizmas ir panašios despotizmo formos visuomet tik 
ir pasilaikydavo ginklu ir kumščia. Bet tenka apgailes
tauti, kad šiandie yra žmonių, kurie mano, jogei ir darbi
ninkų pasiliuosavimo idėja reikalaujanti smurto ir tero
ro! Šitoks manymas tai jau tikra proto liga.

BYLA DEL ŠMEIŽTO.

žiaurumus ir lyginant juos su 
fašistų darbais Jdollinella’je 

nežinai, kuriC9i®r\įreikia pri
pažinti pirmenybę.

“Pagalios supku net įsi
vaizduoti diktatūrą be žiau
rumų. Bolševizmas ir fašiz
mas yra diktaturos. Vienu 

| * bent žvilgsniu bolševikų dik
tatūra yra geresnė už fašisti
nę. Bolševikai varžo koperaty-* 
vus, bet fašistai juos naikina, 
drasko ii- degina.”

Na, tai šv. Juozapo sąjungos 
I organas jau prasiblaivė. Dikta
tūrą ginti dar pasiliko “Drau
gas”, “Vienybė” ir “Laisvė”, tė
čiu us ir jie nepajėgia sudaryt 

i bendrą frontą.

be, konstitucija, Seimas —vie
nu žodžiu, visa Lietuva. Del to 
“griežto” VqĮdemaro nusistaty
mo būti valdžioj vienam pada
riusi intervenciją karininkų ta
ryba (piatkomas). Karininkai 
patarę Voldemarui perdaug ne
smarkauti ii;- nepamiršti, kad 
karininkai, o ne kas kitas jį į 
Lietuvos viešpačius pakėlė. 
Slaptoji karininkų organizacija 
Voldemarą gerbianti, bet Sme
toną mylinti ir nedaleisianti, 
kad butų įžeista Smetąnos i> 
jo šeimos garbė. Gavęs tokį 
ultimatumą Voldemaras tuo 
tarpu nusiramino. Tečiau rei
kia spėti, kad anksčiau, ar vė
liau “tautininkų bomba sprogs 
ir galimas dalykas, kad prie 
Lietuvos vyriausybės vairo vėl

Dar visai nesenai Charles A. 
Lindbergh buvo mažai kam 
žinomas jaunuolis, šiandien jis 
yra gal populiariškiausias žmo
gus pasaulyj. Laikraščiuose a- 
pie jj telpa ilgiausių aprašymų. 
Paryžiuj ir Londone didžiau
sios minios žmonių kelia jam 
didžiausias demonstracijas. To
kio šaunaus priėmimo Europoj 
nesusilaukė jokis kitas ameri
kietis.

Bet kas yra tas Lindbergh? 
Ką jis padarė, kad jį žmonės 
tiesiog garbina, ant rankų ne
šioja?

Likimas iš tiesų žaidžia 'žmo
gumi. šiandien jis iškelia žmo
gų į padangę, O rytoj, kad 
kokios, gali j bedugnę numesti. 
Kokios ateities susilauks Lind
bergh dabar, žinoma, sunku pa
sakyti. Viena aišku: šiandien 
jis yra iškeltas į padangę, žmo
nių akyse jis yra dievaitis, he
rojus.

Tačiau, kodėl Lindbergh y- 
ra taip garbinamas? Kokius 
didvyriškus darbus jis atliko?

Pirmoj vietoj Charles Lind- 
)>ergh yra pionierius. Jis paro
dė žmonijai naujus susisiekimo 
kelius. Jo žygis įtikino kiek
vienų, kad nebe už kalnų tie 
laikai, kųpmet ir toli vieni nuo 
kitų gyvoiųmįy* žmonės galės 
be didelio vargo susisiekti, su
siartinti. O juo labiau žmones 
vieni kitus pažjs, tuo mažiau 
tarp jų bus nesusipratimų ir 
vaidų.

Gegužės 20 d. Lindbergh sa
vo orlaiviu pasikėlė lėkti iš New 
Yorko į Paryžių. Visi statė

norėjo. Kai jam buvo 8 metai 
amžiaus, tėvas tapo išrinktas 
kongresmanu. Visa šeima per
sikėle Washingtonan gyventi. 
Lindberghai apsigyveno netoli 
nuo/ Baltojo Namo. Preziden
tu tada buvo Boosevelt, kuris 
turėjo jauną sūnų Quentin, 

Charles ir Quentin pasidarė di
deli draugai. Jiedu pridaryda
vo daug visokių šposų. Pavyz- 
žiui, vaikams jiedu fundydavo 
“ice cream’ą’, už kurį preziden
tas Roosevelt turėdavo užmo
kėti.

Kai šeima ‘grįžo atgal i Min- 
nessotą, Lindbergh pradėjo lan
kyti vidurinę mokyklą.. Jau 
tada pas jį pasireiškė nepapras
tas prisirišimas prie mechaniš
kų dalykų. Baigęs vidurinę mo
kyklą, jis įstojo į Wisconsin 
universitetą mechanikos moks
lą studijuoti, Mechanikos kur
są jis baigė, kai jam buvo vos 
19 metų. Tuoj po to jis tapo 
aviatorium ir aeroplanu važi
nėjo pašto siuntinius tarp Chi- 
cagos ir St. Louis.

Nuo kitą aviatorių Lindbergh 
skyrėsi tuo, 'kad jis pasirūpino 
kuopuikiausiai išstudijuoti ae
roplano mechanizmą. Pasako 
jama, kad kartą Missouri val
stijoj jis buvo priverstas nusi
leisti žemyn, nes jo aeroplanas 
sugedo. Tokiame atvėjyj ki
tas aviatorius Butų buvęs pri
verstas kelionę nutraukti ir a- 
tiduoti savo aeroplaną specia
listams taisyti. Visai kitaip 
pasielgė Lindbergh. Jis pa
kvietė vieną kitą farmerį ir be 
didelio vargo sutaisė sugedu
sią mašiną. Po to jis lengvai 
pasiekė St. Louisą.

Kelis kartus Lindbergh’ui te
ko šokti parašiutu iš aeropla
no dt-1 mašinų sugedimo. Bet 
nelaimės su juo nei kartą ne
pasitaikė. Dėliai to savo drau
gų tarpe jis buvo žinomas kai
po “Lucky Lindbergh.”

Tie, kuriems teko arčiau 
Lindberghą pažinti, pastebėjo 
jame daugiau, negu drąsą. Jie

Ijaunas aviatorius savo talentu 
r sr y numu gali lygintis su 

Byrd, Davis, Chamberlin ir ki
tomis garsenybėmis aviacijos 
srityj. Ir kuomet kilo suma
nymas lėkti iš New Yorko į Pa
ryžių, Lindbergh’ui nesunku 
buvo gauti žmonių, kurie pa
siryžo finansuoti kelionę. Ki
tais žodžiais sakant aprūpinti 
Lindbcrghą atatinkamu aero
planu. Bėgiu 60 dienų Kalifor
nijoj jam tapo padarytas spe- 
cialis aeroplanas. Iš San Diego 
į Kaliforniją Lindbergh su sa
vo aeroplanu atlėkė į 21 vai. 
15 minutes, sumušdamas pir- 
mesTiiuosius rekordus. Tas žy
gis tuoj permainė visuomenės 
nuomonę apie jauną aviatorių. 
Daugelis pradėjo įsitikiu Ii, jog 
Lindbergh iš tiesų yra talen
tingas aviatorius. Ilgai nerei
kėjo laukti, kol Lindbergh įti
kino pasaulį, kad jis yra ne tik 
drąsus, bet tuo pačiu laiku ir 
vienas geriausių pasaulyj avia
torių, 3,600 mylių kelionę jis 
atliko bėgiu 33 valandų. Lėkė 
jis be sustojimo.

Tokio žygio niekas pirma ne
buvo padaręs, štai kodėl iš 
mažai žinomo aviatoriaus Lind
bergh pinai pasidarė pasaulinė 
garsenybė. Jeigu jis panorės, 
tai iš to savo garsumo jis ga
lės padaryti milžininką bizni. Į 
visiškai trumpų laiką jis galės 
likti milionierium. Net jo mo
tinai, kuri mokytojauja Detro
ito vidurinėj mokykloj, buvo 

■ uloma $100,(KM), jeigu ji su
nktų vaidinti krutamiemsiems 
paveikslams. Bet nuo to pa
siūlymo ji atsisakė. Esą ji jo
kiu budu nesutiksianti, kad jos 
meilė sunui hutų paversta pir
kimo ir pardavimo dalyku. Ji 
tikisi, kad ir sūnūs atsilaikys 
prieš pagundą ir atmes visus 
pasiūlymus pelnyti šimtus tūk
stančių dolerių.

Baigiant reikia priminti, jog 
amerikiečiai didžiausiu nekant
rumu laukia Lindbergh’o grį
žimo iš Europos. Jam rengia
ma iškilmingiausios sutiktuvės. 
Mat, žmonės visuomet garbina 
tuos, kurie laimi. —K. A.

pastebėjo, kad Lindbergh pažįs-i Skelbimai Naujienose 
ta aeroplano mechanizmą taip duoda naudą dėlto, 
jau gerai, kaip ir bile kuris a- kad paČlGb Naujienos 
viatorių. Jie pastebėjo, kad yra uaudliugOS.

Iš tikro šaltinio patyrėme, kad p. N. Radys, Lietuvos 
vai. liaudininkų atstovas, kuris dabar lankosi Amerikos 
lietuvių kolionijose, yra tik-ką patraukęs teismo atsako
mybėn Brooklyno “Garso” redaktorių, p. Matą Zujų, ir 
Susivienijimo Lietuvių Romos-Katalikų Amerikoje centro 
valdybą, kaipo to laikraščio leidėjus.

Skundėjas reikalauja iš kaltinamųjų $50,000 atlygi
nimo už jo apšmeižimą straipsnyje, užvardintam “Lašinių 
Istorija” ir tilpusiam “Garse” šių metų balandžio mėn. 
7 d. (žiur. Apžvalgą).

Astovui Radžiui ta byla, žinoma, padarys nemaža 
išlaidų ir laiko sugaišties. Del jos jam gal teks užtrukti 
Amerikoje daug ilgiau, negu jisai buvo planavęs. Bet ką 
žmogus gali daryti, kuomet kėsinamasi sunaikinti jo ge 
ras vardas ir pasitikėjimas visuomenėje?

“Garsas” yra nepolitinės ir neva nepartinės organi 
zacijos laikraštis. Tečiaus jisai nesidrovėjo sudėti į savo 
špaltas visas pamazgas, kurias Lietuvos klerikalai norėjo 
išpilti ant galvos liaudininkų atstovui. Lietuvos (lemo 
kratinės partijos ir joms pritariančioji spauda Amerikoje 
šitokiu budu kovoti prieš klerikalų Šimutį, irgi atvykus 
Amerikon agituoti publiką, — nė nemėgina. Tečiaus 
koks nors Šv. Juozapo organas pasakoja visuomenei, kad 
“anti-katalikų” spauda nesilaikanti etikos!

“Garsas”, stengdamasis apjuodinti Lietuvos valdovų 
politinį priešą, pamėgdžiojo Voldemaro “Lietuvį”, kuris, 
kaip žinoma, irgi apšmeižė p. Radi, įdėdamas melagingą 
pasaką, parašytą vieno suidiotejusio fašistelio, St. Mi- 
iiausko. Su tuo laikraščiu vai. liaudininkų atstovas keti- 
na taip pat persiimti teisme (žinoma, Kaune). Tuo laiku, 
kai smetoninė spauda Lietuvoje purvais drapstė p. Radį, 
klerikalai, mat, dar putė į* vieną dūdą su Voldemaru. To
dėl ir jie norėjo parodyti, “ką mes galime”.

Šiandie tas pats “beparty viskas” S. L. R. K. A. orga-

BIAURUS ŠMEIŽTAS

Tik dabar musų dėmesis tapo 
atkreiptas į vieną Brooklyno 
“Garse” šių metų balandžio
mėn. 7 d. tilpusį straipsniapalai- 
kj po antrašte “Lašinių Istorija”,
kur biauriai apšmeižiama Lie
tuvos vai. liaudininkų atstovas, 
p. N. Radys.

Kaip “Garso” redakcija yra 
pastebėjusi prie to rašinio, jisai 
yra perspausdintas iš kokio tai 
klerikališko šunlapio, išleisto

grįš krikdemai su savo paka
likais. Negalima tikėti, kad jie 
ilgai Lietuvą valdytų, bet ir 
tuo trumpu laiku Lietuvos 
darbo žmonėms reikės skau
džiai nukentėti. Tautininkų 
buožės smaugia darbininkišką
jį luomą, o krikdemai smaugs 
dar labiau. Pas juos federan- 
;iškų budelių yra pakankamai. 
Kitaip manančiam, negu tauti
ninkas arba krikščionis, Lietu
voj vietos nėra ir nebus.

Lietuvoje paskutinės rinkimų 
kampanijos metu. Tame kleri
kalų lapelyje buvo pasakojama, 
kaip N, Radys kadaise tarnavęs 
pas Juozą Gedvilą, Telšių apsk
rity j, ir buk mėginęs jį apvogti, 
bet paskui pasišalinęs į užsienį 
ir iškeliavęs Amerikon.

Visaip išniekinęs p. Radį, la
pelio autorius, pagaliau, sako 
jam ir kitiems klerikalizmo 
priešams sekantį pamokslą: *

“Ar tai taip, p. N. Rady, 
jus, valstiečiai liaudininkai ir 
visi sočialistai, gmat ūkinin
kų ir vi«ų vargdienių reika
lus?! Jei jums pavesti krašto 

valdymą, nelyginant kaip* Ru
sijoj, visos ūkininkų ir varg
dienių kresnos, spirgučiai ir 
kišenės patektų į jūsų ir žydų 
komisarų rankas, užviešpatau
tų tos nelemtos raudonojo te
roro žudynės ir patekėtų mu-

GYVENIMAS
Mlnesinis žirnalas

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidijaa 

900 W. 52nd Street 
Chicago, UI.

Te!. Boulevard 3869

Meldžiame įsigyti šio mė
nesio Gyvenimą. Perskai
tykit jį ir pasidėkit savo 

knygynan.
Prenamerata metams ....... $2
Pusei metu .....................— $1
Kopija ............-.................. 20c

i

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

sau tada klausimą, kas yra tas 
Lindbergh? Labiausiai pasižy
mėjusių Amerikos aviatorių są
raše jo vardas nebuvo mini
mas. Žinoma buvo tik tiek, 
kad Lindbergh yra visai jau
nas žmogus — vos 25 metų 
amžiaus.

Bet šioj vietoj gal bus ne 
pro šalį paduoti šiek tiek bio
grafiškų žinių apie taip urnai 
pagarsėjusį lakūną.

Charles A. Lindbergh gimė 
vasario 4 d., 1902 m. Detroite, 
bet pirmuosius savo gyvenimo 
metus praleido Little Falls, 
Minu., kur jo tėvai turėjo far- 
mą. Jei kuo jis pasižymėjo kū
dikystėj, tai gal tik savo ne
paprastu sumanumu ir mokė
jimu orientuotis nežinamoje 
vietoj. Kartą tėvas nusivedė 
jį į miško gilumą ir vienoj vie
toj liepė jam palaukti, kol jis 
sugrįš. Pusvalandžiui praėjus 
grįžo tėvas, bet vaiko jau ne
berado. Dėliai to jis labai su
sirūpino, nes miškas buvo la
bai klaidus, ir net suaugusiam 
žmogui sunku buvo jame orien
tuotis. Bet koks buvo tėvo nu
sistebėjimas, kuomet jis rado 
vaiką sugrįžusį namo.

“Kaip tu suradai kelią? — 
paklausė tėvas.

“Kuomet mudu ėjom į miš
ką,” atsakė penkių metų vai
kas, “jus sakėte man, kad sau
lė leidžiasi > vakaruose. Mudu 
ėjova tiesiai į tą pusę, kur sau
lė leidžiasi. Tad aš atsigrę
žiau ir, eidamas atbulon pusėn 
nuo saules, parėjau namo.”

Tuo atžvilgiu Lindbergh bu
vęs nepaprastai sumanus. Pa
klaidinti jį jokiu budu nebuvę 
galima.

Namuose aštrios disciplinos 
nebuvo. Vaikas turėjo daug 
laisves ir naudojosi jąja, žai
dė jis kaip norėjo ir su kuo,

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH 
3444 So. Halsted St.

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

Res. 3201 So. Wallace Street
---------------------

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ncd. 10—12 r. 
Rezidenc. 6640 S. Maplewood avė. 

Tel. Republic 7868
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

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

4910 So. Michigan Avė. 
Tel/Kenwood 5107

valandos j nuo 6 iki 6 vaL vakare

■111,111 ..................... .........................
A. MONTVID, M. D.

1579 Milvraikee Ave^ Itoom 209
Kampas North Ava. ir Robey St.
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki
8 vakare. ■ Tel. Brunsvrick 4983.

I Namų telefonas Spaulding 8638 
j Ultravioletini Iviesa ir diathermia

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1D748 So. Michigan Avė. 
Valandos! 2—4 dieną; 6:30—8:80 

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1198 

Namų Telefonas Chesterfield 0578 
K, , „y

DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street 

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

Dr. C. A. O'Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

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

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

A. K. Rutkauskas, M.D. I
4442 So. Wcstern Ate.

Tel. Lafayette 4146

Valandos ! Duo “ į! *1 V rjf I I nuo (> iki 9 vai. vuk.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4611 So. Ashland. Tel. Boalveard 
782®. Ree^ 6641 So. Albany Ava. 
Tel. Proupect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 1$ iki 12 d.

Office Boulevard 7042

... Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

4U45 So. Aahland A-re. 
Ąnt Z.aieslUo Aptiekus 

CHICAGO, ULE.

Rea. 0600 So. Artesian Ava.
Phone Prospect 6659 
Ofisu Tel. Canal 0257 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 ;<o. Maiste.: SL 
Chicago, FH.
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Visi Aplankykit

Birželio-June 10 ir 11 d.
* k • ' .. ' • '. » • •
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Tai Bus Istoriškas įvykis!
'* ~ *’ ' ' i‘ k

Šimtai tūkstančių dolerių vertės rei
kalingiausių žmonėms prekių bus iš-

• ' ' •' »J’; ,|V’ * < L* ♦

parduota stebėtinai numažintomis kai-
I I 'f ‘ ** ‘ /

* - —_ I • I

nomis! Visi geresnieji vietos biznieriai,
kartu su Naujienomis susitelke j talką 
idant parodžius lietuviams jog Bridge-

* r

porto krautuves yra geriausia bargenų
f »

vieta.

h----------—■—‘--
ŠEKIT SRJDGEPORTIEČiy SKELBIMUS

Birželio 10 d. tilps “Naujienose” Bridgeporto biznierių 
paskelbimai įvairiausiu dalykų nepaprastai žemomis 
kainomis. Ten ras kiekvienas ko tik reikia.

I_ ________ -J
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“Naujienos" apmokės karterius
Kiekvienas pirkėjas atvykęs iš kitų kolionijų Chicagoje 
į Bridgeportą pirkti gaus iš “Naujienų” savo karterius 
jeigu prisius pirkimo kviteles nemažiau kaip $5 vertes.
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PIKNIKŲ PIKNIKAS

NAUJINU PAVASARINIS

Juštice ParK, Illinois

įžanga Asmeniui 50cPradžia 10 vai. ryto

Skanus Valg
K. Pociaus Muzika, o prieto Visi Bus Svetingai Priimti

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXYXXXXXXXXXXXXXXXX

Siame Piknike Svečiai Turės Progos Pasimatyt • . *
ir Senais Pažįstamais; apart to dar bus: Įvai 
Lietuviški, Sveiki ir Skanus Valgiai 
minimui bus šauni 
Visi esat širdingai kviečiami atsilankyti

Į šį Pikniką Suplauks iš Visos Amerikos Kampelių Milžiniškos Minios Lietuvių.
i su Savo Giminėms, Draugais 

' r • * , *' ' ’ V i. •

_ ___ 5

rus, Turtingas ir Gražus Programas,
Geriausios Rųšies Gėrimai; Pasiliks-
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Lietuvių Iš
I

Trisdešimt penkis metus turįs
ir

—Reporteris.

Marnuette Park

Laiškai Pastoje

Brighton Park
ir

savr
Kliu-

-

Petrauskienė,

Mačiuliui

tos.

Tei.

3307

to TO TWUK

Garsinkitės Naujienose

- <

gnas Urba, K.
Žemaitaitienė.

Z'k f

Baila Zigmantu
Brakashkanc Alenu
Buozis Klem
Budvytei Bronislavai
Daraciuncnei Ursulijai

įvyko 
miš-

Oie-ale-olc-ale (2 kartu) 
—Pustapėdis.

numeryj aprašymo Tautiškų žiu prizų laimėjo.
kapinių apvaikščiojimo. i’

CHICAGOS BURDINGIE- 
RIŲ OPEROS

For Cttts and Woundt
Apsisaugokit užsikrėtimo!
Gydykit kožną žaizdą ar 
bu įnibrčžiin}) hu Šiuo ne 
nuodijančiu antiseptiku. 
Zonite užmu&a bakterijas. 
Ir išgydo.

Nepamirškite dienos ir 
—Korespondentas.

Bajonas ima dalyvavimą šio 
pikniko surengime. Buvo taų>- 
gi minėta, kad kalbės drg. P.

t'•>.vakar buvo rinkimai 
teisėjo. Republikonų

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriaus.ai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paulina Chicago, III.

Doveikiene Viktorija 
Egardas Frenk.. , 
Endruskai Petroi 
Gasiunas P 
Jibas Jozapas 
Kirzgalvis Peter

938 Pakamakis Kazis 
946 
949 
950

įvyks sekmadieny j, birželio 
19-tą dieną, Bivervievv parke, 
Boscoe, \Vestem & Belmont 
avės.

Jau buvo keliais atvejais mi-

933
937

ŽINIOS

Lietuvis Graboriaa 
ir Balza m uoto jas 

2314 W. 23rd I’lace 
Chicago, III.

Patarnauju laido
tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga- I 
nedinti.

TeL tanai 1271 
ir 2199

Y lOLVTV —

Kito toto

toOST?

CHICAGOS Tarp Chicagos

Socialistų Partijos Pro 
sos Piknikasde

mokratų partijų bosai pastatė 
vadinamą koalicijos tikėtą. Vi
si pastatytieji ant šio tikelo 
kandidatai laimėjo. Kai koali
cinis sąrašas buvo paskelbtas, 
Chicagos advokatų asociacija 
ir daugelis draugijų pareiškė 
aštrios kritikos kandidatų są
rašui. Kritikuota labiausiaa to
dėl, kad iš sąrašo išmesta trys 
patyrusieji teisėjai, sakoma,' 
švarus žmonės. Advokatų aso-, 
ciacija išleido atsišaukimą Į vi

suomenę, patardama l_____
už išmestus iš koalicijos tikėto 
tris teisėjus, kurie pastatė sa
vo kandidatūras kaip nepri
klausomi kandidatai. Rinkimų 
pasekmės rodo, kad balsuotojai 
bevelija klausyti politikierių 
bosų patarimo, o L. T 
asociacijos, organizacijų ir baž- ’ Nepamirškite birželio 19-tos 
nyčių ’ įdienos! Bukite

‘kalno važiuoti į tą pikniką. Ti- 
’ kietai jau dabar galima gauti 
“Naujienose”. Tikieto kaina tik 

už-‘30c* ypatai. Gi vaikams įžanga 
dykai. ,

Žymesniųjų anglų kalbėtojų 
balsuoti' tarpt' bus Dank l W. Hoan, Mil- 

\vr.ukee miesto socialistas ma- 
yoras, ir G. B*. Kirkpatrick, Įžy
musis autorius knygos “War— 
\Vhat b’or”.

Programas tcciaus susidės 
ne vien iš kalbų. Bus puiki mu- 

ne advokatų šokiai ir Įvairių žaismių. 
.............. • ... i »*č> L it o Kivvoliii

prisirengę iš
♦ ♦ ♦

Užgirta visi bondsų • išleidi
mai, duoti piliečių nubalsaviniui | 
referendumu. Pirmiausia 
girta $15,(MM),000 lx)iidsų išlei
dimas statyti Chicagos munici- 
palę auditoriją. ,

Westsides pagerinimui užgir
ta bondsų išleidimas sumoj Į 
$ 10,000,000. UžKirta bondsų iš
leidimas, patiektas Pietines da- 

lies parkų distrikto komisio- 
nierių pasiūlymai išleisti bond
sų sumoj $6,500,(MM); taip pat 
užgirta Lincoln parkų distrik
to k misionierių sumanymas iš
leisti bondsų sumoj $2,000,000.

♦ ♦ ♦
Kadangi paduota daug skun

dų, buk įvairiose balsavimo sto
tyse- buvę daug suktybių, tai 
teisėjas Jarecki paskyrė ketu
rias komisijas padaryti tyrinė
jimu idant persitikrinus, 
^kliudai turėjo pamato.

’ ♦ ♦ ♦
Chicagos gatvekarių 

ninkai tur būt balsuos, 
eiti streikai), ar ne.

Kaip kitus metus, taip 
šiemet Chicagos lietuviai turės 
vieną progą, t. y. vieną pikni
ką, kurio įžangai nereikės jo
kių tikėtų. Tą progą suteiks 
Lietuviškas Politiškas 

1 as iš Brighton Parko.
Piknikas yra rengiamas 19 

dieną šio mėnesio. Vieta: Justi- 
ce Park, 79-ta ir Archer Avė.

Taigi visi lietuviai, nepra
leiskite šios progos. Atsilanky
kite į pikniką. Kliubiečiai nori 
susipažinti su visais lietuviais.

Bus daug dovanų išdalinta
ar vyrams, moterims ir vaikams.

vle-

darbi- 
ar iš- 

Dalykas 1 
toks, kad samdytojai nori nu-' 

is 5c. valandoj, o lietuvių moterėlių įėjo madon* 
reikalauja pakeli- šunų laikymas. Daugelis iš jų 
„*----  ---- 1 labai turį net įr p(> (|u> taį įr vaikš-

’čioja gatvėmis su susivėlusiais 
šunimis kaip ir su cirkais.

Man rodosi, tai yra savotiš
kas paikas Įprotis, nes 
mas šuns namuose—tai 
rūmas, daugiau 
yra bakterijų 
daug moterėlių 
mazgo t rankas, 
šunis gniaužo ir valgius čiupi
nėja. Prieg to, atsiveda šunis 
i valgomų daiktų krautuves, 
kur apuostinėjo šuniukai val
gomus daiktus, kartais pakėlę 
koją dar ir ką kitą padaro.

Abelnai, daug musų moterė
lių mažai tenusimano apie šva
rumą, o dalinai gal ir tingi, ir 
todėl šunis laiko ligų perams 
nešioti bei ramumą ardyt šiai 
dailiai apielinkei.

Apart to, daug musų moterč- 
lių neturi palinkimo ką kiltes- 
nio lavintis. Daugiausiai su
ėję kur kelios, ar tai biznio 
vietoj ar kur kitur, nešvarios 
rųšies kalbas kartoja, ypač ap- 
kalbinėdamos kitus žmones.

Mano patarimas — lavinki
tės ką kiltesnio. —P. M

Marguette Manot
Pas daugumą šios apielinkčs

North Side

Kadnngi northsid iečiai 
syk rengė šią vaasrą 

publikos buvo 
Bus neprošali 
kaitą ”spyke- 
nebuvo. Taip-

darbininkai 
mo algos, 
sunkiai.

Dervbos eina labai1

♦ ♦ ♦
Mrs. Ethel Conlter, 39 m., * 

6853 Langley avė. skaudžiai 
sužeista. Jos kaimynų automo
bilis išlaužė sieną garažuys, ku
riame buvo ji ir jos vyras ir 
skaudžiai sužeidė ją.

Garsinkitės Naujienose

laiky- 
nešva- 
šunysniekas.

nešiotojai, o
nelabai pratę 

tai kartais ir

BILLY’SFUNCLE

^OT \ 
MM

vasarinius namus, kas duos 
progos ir chicagiečiums praleis
ti vasaros vakacijas čia.

Well, lauksime. —Svečias.

prti Tautiškų kapinų ir tokioj 
iškilmingoj dienoj, kaip kapir 
nių apvaikščiojimo diena, pasP 
rodo tiek daug girtuokliaviinb; 
nesmagu ir gi, kad taip arti 
Tautiškų kapinių susimetė to
kios žemos garbės biznis, kaip 
kai-kurie šių dienų “soft 
drinks” parlorai. Nužiūrėji
mas Mi, buk Sm. Vilkaitis puo- Vikrus senbernis Kazys 
lęs Tautiškas kapines arba ka
pinių valdybą, buk jis norįs 
Tautiškų kapinių garbę* paže
minti, toks nužiūrėjimas yra 
gryna įkaitusios galvos fanta
zija.

Pereitą sekmadienį 
išvažiavimas į Jefferson 
kus North Sidės Draugijų Są
ryšio, 
pirmu
išvažiavimu, tai 
pusėtinai aaug.« 
priminti, kad šį 
rių” visai rodos 
gi reikia pažymėti, kad musų
maskvinės davatkos šį kartą 
nedrįso atkeliauti. Mat jie ge
rai žino, kad publika tokių ele
mentų nepageidauja!

Beje, p. Lapaičiai atvažiavo 
su savo nauju automobiliu ir 
p. Kairia chorą, rodos, buvo
susiorganizavęs. Bet kuomet Pavyzdinga “surprise parė” ir 
atsirado muzikantas, tai choras našlaičių šelpimas 
pairo, nes š?kiai prasidėjo ir ------------
tęsėsi iki sutemos. Oro pakvė- Gegužės 28 d. pp. Saudargų 
pavę, - grįžome namo. Vulkanas, namuose, 6624 So. Richmond 

st., kurie jau ne kartą pasižy
mėjo kultūros ir labdarybės 

'Atsakymas reporteriui žus svečių būrelis. Svečiams' 
----- ----- susirinkus buvo lošta “bunco”, 

Del tilpusi© “Naujienų” 129-me kurio lošime- pasižymėję gra- 
. Po to sve

čiai buvo puikiausia pavaišinti 
skania vakariene. Prie Vakarie- 

Reporteris, neradęs nieko kri- paaiškėjo, kad tai yra sur- 
prizų vakarėlis paminėti p. 
Margaritos . Sandargienės. gim
tadienį, ir tos* iškilmės dides
niam . atžymėjimui kiek sušelp
ti laetuvos našlaičius.

Toks tai buvo pp. Sandargų 
ir pp. Galickų minimo vakarė
lio rengimo tikslas, ir tuo rei
kalu prabilus p. K. Katkevi
čienei, svečiai Liet. našlai
čių reikalams aukavo sekan
čiai: po $2.00 V. Katkevičia, Z. 
žilvitienė, P. Saudargas; $1.25: 
S. Narvidienė; po $1.00: įM. 
Sandargienė, Stasė Urbaitė, ^S. 
Draugelis, P. BugailiŠkienė, M. 
Olševskienė, P.
S. Galickas, J. Urba, J. Gulbi- 
nienė; po 75c: 
Urbienė; 50c: v 
Viso paaukautu- $18.25.

Pinigai ‘perįjuoti Chicagos 
Komitetui Tuetuvos Našlai
čiams Šelpti. Už aukas širdingą 
padėką varde komiteto ir naš
laičių išreiškė aukautojams ir 
rengėjams komiteto pirminin
ke, p. K. Katkevičienė.

Po vakarienes visi svečiai 
gražiai linkBtftttrttei ligi rytui. 
Garbė ir ’dėka priklauso p. p. 
Saudargams ir pp. Ctalickams 
už surengimą Šio gražaus pra-, 
kilnaus vakarėlio ir už visų lė
šų padengimą. Tai turėtų tfčfti 
nepaprastas pavyzdys šių laikų 
“surprise parių” rengėjoms- 
kolektprkoms, kurios prisipildę 
penkinėmis, dešimtinėmis, Ir 
dvidešimtinėmis kišenius, su
rengia tikrai necivilizuotas 
“pares”, darančias didžiausią 
gėdą ne tik kiekvienam kultu- 
ringesniam lietuviui, bet ir vi- 

musų tautai. — Sveičas.

Iš Crysfal Lake 
Padangės

Ūkuojamo .Tautiškose kapinė
se, atsidūrė piknike. Tenai ir
gi nieko blogo nepamatė — 
viskas tvarkoj. Ir kad nebūtų 
buvę daug tų bolševikų, tai jau 
nebūtų buvę kas rašyti apie

Bet grįžęs atgal prie kapinių 
pamatė visas baisenybes, kokių 
dar niekas neinate, nes pilni 
miškai žmonių, ir jų elgimąsi 
neaprašomas.# Ir taip pat “Soft 
Drinks” parlorai su progręsis- 
tėmis.

žiūrint bešališkai j tą visą 
Įvykį matai, kad Reporteris, su
tindamas tą visą krūvon, taikė 
neteisėtai užpulti ant kapinių 
norėdamas jų vardą pažeminti. 
Nes miškai ir minėtos kapinės 
nepriklauso kapinėms ir nėra 
jų kontrolėj. Todėl dėl to, kas 
tenai atsitiko ar buvo po tas 
vietas, kapinės negali būti kal
tinamos. Tvarkos- palaikymas 
prie kapinių priklauso vietinei 
policija;.

Tikslas užpuolimo ir noras 
pažeminti kapinių vardą vargiai 
atneš naudos Reporteriui. Vi
suomenė, kuri remia kapines, 
pilnai žino jų stovį ir taipgi 
jų aplinkybę, ir mažai domės 
kreipia į tuos užpuolimus, nes 
Tautiškos kapinės nuo uždėji
mo dienų turėjo priešų būda
mos silpnos ir tai laimėjo ko
vą. Todėl ir ateityj, prisitai
kydamos tvarkos kapinių dar
be, nesibijo savo priešų ir jų 
užpuolimų. —A. B.

Prierašas. R-nas A. B. 
kritikuodamas Reporterį nežino 
ką kalba. Reporteris pataria

minėtą 129-tą “Naujienų” nu
merį, kad persitikrinus, jog ta
me numeryj nėra nė vienos ei
lutės apie Tautiškas kapines, 
parašytos Reporterio.

Kalbamame “Naujienų” nu
meryj yra betgi p. Sm. Vilkai- 
č:o korespondencija apie Tau
tiškas kapines. Ale ir toj ko
respondencijoj kiekvienas svei
ku protu žmogus nenumatys 
tokių korespondento norų, ko
kius numato p. A. B.

Pamatine Sm. Vilkaičio ko
respondencijos mintis yra to
kia: nesmagu ir gaila, kad taip

TO VVVto

sai

ūki-Pasižiurėjus j lietuvius 
ninkus, reikia pasakyti, kad jie 
gyvena nei kiek neblogiau už 
miesto gyventojus.

šioj apielinkėj lietuvių" ūki
ninkų randasi 5 ar G.Per neku- 
rius ukius dabar pradėjo vesti 
naujus kelius, ir tas, žinoma, 
pabrangins jų ^ertę. Beje, per 
p. Karpių ūkį rodos eis kelias 
beveik viduriu ūkės. Kaip gir
dėjau, p. Karpiai žada statyti

GYDO 
Kraujo, odos, chroniškas

Vieną kartą nusitaręs 
Gaspadinei rengė parę.

Ole-ale,ole-ale— 
gaspadinei rengė parę. 

Pirko dresę jai Kazys 
Manė, niekas nematys. 
Nors ir kažinkaip tylėsi, 
Bet nuo bobų nepaslėpsi

Ole-ale-ole-ale (2 kartu) 
Gaspadorius sužinojo, 
Musų Kazį lauk išjojo. 
Gaspadinė ėmė barti, 
Vargšą Kazį mėgino užtarti.

Ole-ale-ole-ale (2 kartu) 
Gaspadorius kai įdūko, 
Dresė j šmotus sutruko. 
Gaspadorius parę kėlė: 
Gaspadinės plaukus į kudą

eenaa žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudetle
VIRIUI ASHLAND STATE

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedi* 
lioi nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Marškai! Blrd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 0464

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAb
Palengvins akių įtempimą, kuris 

jsti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, ekiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akto, nuima kataraktą, ati- 
tuioo trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklon vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland A*.r, 
tystovard 75fe£

Pinigai Išmokėti Lietuvėle
KOPERACUOS BANKO

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperaeijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tajpo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia Įeina telegrafines perlai- 
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:

Šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjj paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Bei
sią klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
do\v” lobėj nuo Adams gat
vės-, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pa, 
žymėta. Laiškus paštas laiko 
• ik keturioliką d enų nuo pa
skelbimo.

903 
901 
907 
909 
910 
915 
916 
918 
920 
921

1—R66
8667—O. Tuminienei 
8891—S. Vitkui.', 
8928 Ap. Bušinskienei 

12917—Z. Savickui 
21906—1. Mockui

8988—V. Liutinskai 
12923—V.
9000—D. Jančevskiui 

23454—šeučiuliui Jonui 
56045—J. Vičiui 
56046—K.

9045—D.
9051—K. Vištartui 
9042—F. Draždauskui

Beinorienei 
Tubeliui

21946—J. Petrilai
9081—J. Šveikauskaitei
9089—O. Bumbauskaitei 

12968—EI. Kukuraitytei 
12969—J. žemaičiui
9093—J. Fabijonąvičiai 

21949—J. Dilkui 
23485 -O. Briedienei 
23486—M.
23487 G. 
23489 O. 
23491—M.

Baltrušaičiui 
Janulevičienei 
Jatukienei 
Rugenienei

(23495—A. Milaitei 
123503—V. Dursai
123505—V. Vaitkevičiui 

Paulauskienei 
Ryškienei 
Kiltinavičienei 
Mukonui

23506—J. 
23507*—A. 
23508 A.

i 23509—J.
i 56069—P. Juknevičiui 
i 56070—Mar. Beresnienei 
56071—Jurevičaitei Marytei 
56073—A. Vailioniui 
56076—R. Olšauskienei 
56078—D. žirnienei 
56080—O. Butkienei 
56081a—O. Dej©kaltei 
56084 O. Songailienei 
9112—J. Balčiūnui 

12971—P. Vaicekauskui 
12972—K. Repečkai 
21954—M. Armonienei 
75254—A. Černienei 
9104 S. Aleksandrai

; 9104—S. Aleksandrai
' 12973 K. Andruskienei 

21955—VĮ Pušinskui 
9109—L. Juškai

•21957—A. černauskienei

955
960
961
963
964
965
966
977

Liesis Franriskus
Malonibei Jas 
Mažeika Peter 
Marvozas Povilas
Montvilla P
Pavesi Onna 
Paulauskas A 2 
Petroniene E
Petryba Frank
Petkus Aleksandre 
Petrvla Frank 
Snereki Jonas

Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

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

Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

S. D. LAGHAWICZ

toOUVto I QO?—SO
TVATS \kWRL

ųt

J. F. RADIJUS
Pigiausias Lietuvis 
Graborius (’hieagoje

J^aidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kati priklausau 
prie gralių išdir- 
bystės.

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4053

Muškit Naujienai
Lietuvon — hue
brangi dovana.
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Roseland
susi-

neteisėtai atimtas balsas 
Tai musų kuopos ponam 

nepatiko. Mat troika jau 
pirmą kartą gauna per

SLA. 139 kp. mėnesinis 
rinkimas įvyko birželio 2 d., 
Strumilo svetainėj. Narių at
silankė mažai. Perskaičius ir 
priėmus pereito susirinkimo 
protokolą, ėjo laiškų skaitymas 
iuio Pildomosios Tarybos. Laiš
kas nuo P. T. jau praskleistas 
gulėjo ant stalo, kelius sykius 
buvo perskaitytas pirma. Bet 
pirmininkas kaižn kodėl taip 
skrrscm žiurėjo ir nenorom pa
davė sekretoriui skaityti.

I’erskaiCius laišką, pirminin- 

kas klausia; “Ka manote darv- 
ti? Minutę patylėjus, M. Ba- 
csvičius klausia pirmininką, ar 
gali kuopa ką daryti. Pirmi
ninkas atsako, kad nieko nega
li daryti, turi pildyti Pildomo
sios Tarybos tarimus. M. Ba
cevičius vėl atsiliepia: “Laišką 
padėti“ (bet kur — nepasakė). 
Mat lame laiške buvo įsakyta 
atšaukti supendavimą dviejų 
narių J. Švitros ir P. Bažansko, 
nes P. T. tarimu pripažinta, kad 
buvo 
iš jų. 
labai 
nebe
nesi nuo Pildomosios Tarybos.

Iš valdybos raportų nieke 
nebuvo. Bendrovės raportų 
taipgi nebuvo, nes dabartiniu 
laiku nieko neveikiama. Drau
gijų Sąryšio raportą davė T. 
Babelis. Raportas buvo trunf- 
p?s ir silpnas; tik priminė, kad 
Aušros Knygyno ižde mažai pi
nigų beliko ir atsišaukė j kuo
pą, ar negalėtų paimti nors 
dvi serijas, kurias yra išleidęs 
Draugijų Svryšis.

Pradėjus svarstyti kuopos 
reikalus, duodama įnešimas, 
kad kuopa paimtų dvi serijas. 
M. Bacevičius duoda pataisymą, 
kad vieną. Abu įnešimai likb 
paremti. Pirmas paėmęs balsą 
M. Bacevičius pareiškė, kad 
knygynas yra nebereikalingas; 
supia.sk — kam ten susidaręs 
būrys puldinėja D. P. ir rau
donųjų biznį. Bacevičius kal
ba, kad kol tas žmonių būrys 
nepermainys taktikos, jis nebe- 
rems knygyno. Geriaus tegul 
užsidaro visai... Iš M. Bacevi- 
e'iaus kalbos taip išeina: kol 
knygynas nebus įrankiu raudo
nųjų biznierių ir netarnaus jų 
partijai, jis nerems knygyno. 
Antras kalbėjo J. K. šarkiunas. 
Tas taipgi išrėžė “spyčių/’ kad 
knygynas nebereikalingas, kad 
jo knygas kas ten pavadinęs 
šlamštu ir kad ten sueiną ne
geri žmonės. Tas žmogelis me
lavo ir melavo, ir visas parau
dęs atsisėdo. A. Narbutas, J. 
Švitra ir kiti nurodinėjo, kad 
knygynas yra naudingas ir ta 
įslaiga yra bepartyvė. Jeigu 
kas negerai yra, reikia taisy
ti, bet kaip apŠvietos įstaigą, 
knygyną reikia remti. Betgi 
raudoniems bzinieriams pavy
ko ant savo pastatyti. Nubal
savo vieną seriją paimti.

Dabar turiu pastebėti, kad 
centristams šis* purvinas dar
bas gali pavykti — gali pavyk
ti uždaryti Aušros knygyną, 
nes jie turi pritarėjų, 
tiniai ir munšainieriai 
donieji biznieriai tam 
nui yra priešingi. Aš
keletą gerų buvusių knygyno 
rėmėjų, kol jie nebuvo garbin
tojais mėnulio spindulių. Da
bar yra priešai knygyno. Pa- 
parapijonai buvo priešingi 
nuo pat jo įsikūrimo. Dabar 
paimkim tuos centristus. Kol 
knygynas buvo jų įrankiu, tai 
buvo “naudingas,“ o dabar ne. 
Kas link šarkiuno, tai nėr ką 
daug stebėtis, nes jis nėra pri
sidėjęs nei darbais, nei finasiŠ- 
kai. Jis ir nesupranta to kny
gyno vertės, kuris yra daug ge
ro atlikęs lietuviams darbinin
kams. Kas link M. Bacevičiaus, 
tai šitam žmogėliui ko nors 
trūksta. Jis gerai žino, kiek 
tas knygynas davė jo partijai

Bažny- 
ir rau- 
knygy- 
pažįstu

naudos ir jo visam bizniui ir 
jis gerai žino knygyno praeitį 
ir jo vertę. Nors M. Bacevi
čius nebuvo pirmas knygyno 
įsteigėjas, bet vėliaus yra dir
bęs. Kaip tik tas žmogėlis ne
teko pirmenybės ir nebegali 
diktuoti, kaip jis nori, taip 
greit jam knygynas “nebenau
dingas.” Ir M. Bacevičius pir
mas užsirekordavo knygyno 
grioviku ir varo draugijose agi
taciją, kad neberemtų knygy
no. Gerinus, girdi, tegul užsi
daro.

Ir jis to gal būt atsieks, nes 
jau visu frontu atakuoja. M. 
Bacevičius yra meistru to dar
bo, jis moka sugriauti draugi
ją ar kokią organizaciją, jeigu 
jis nėra tik komandierium. Su
prantamu sugriauti ar išardyti 
yra daug lengviau, negu pasta
tyti. štai prie UOth St. ir Mi- 
■higan Avė. kokia 1O darbinin
kų sugriovė didelį namą per ko
kias 5 dienas. Jeigu tiems dar
bininkams reikėtų pastatyti to
lį namą, tai imtų nemažiau lai

ko kaip vienus metus. Tas pats 
ir su Aušros knygynu. Tie 
{raugai, kurie įsteigė minėtą į- 
taigą, turėjo daug energijos ir 

darbo paaukoti. Bet štai atsi- 
’ado tokių “apsišvietusių” žmo
gių, kaip M. Bacevičius ir J. 
'arkiunas, kurie varo draugi
ose agitaciją, kad knygynas 
lebereikalingas. Taigi drau
gijos ir jų delegatai turi su- 
itabdyti politikierių užmačias ir 
iždaryti jiems bumas. Jeigu 
knygynas jiems nenaudingas, 
ie gali nesinaudoti. Bet 

įmonių, kuriems knygynas 
liūgas! —Naujas Narys.

Mani* Park Britfgeportas

yra 
nau

18-tos gatvės apielinkė
SLA. 129-tos kuopos išvažia 

rimas neįvyks 
*<elio, kadangi 
int vietos (t. 
kėj) svarbus

12-tą dieną bir
tų dieną įvyksta 
y. šioj apielin 
apvaikščiojimas.

—Komisija.

Bridgeportas
Birželio 5 dieną Simano Dau

kanto Draugija laikė priešpus- 
metinį susirinkimą. Apsvarsčius 
įpie pusę tuzino ligonių pašal
nos klausimų, išklausyta rapor
tas, palietęs Lietuvių Auditori- 
:ą. Raportas sukėlė dideles dis
kusijas kas link užtraukimo 

ntrų morsičių, kad apmokėjus 
udgement notas. Ant galo 
draugija pritarė užtraukti ant- 
•ą morgičių ir prisižadėjo savo 
udgement notas perkeisti į mi- 
lėtą morgičių.

Siame susirinkime tapo nu
tarta permainyti pomirtinių 
nckėjimo sistemą: vietoje ko- 

’ektuoti iš kiekvieno nario, kai 
numiršta draugas, po dolerį, 
ateityje kiekvienas narys turės 
mokėti ekstra $5 metuose j po
mirtinių fondą, o mirus nariui, 
jo artimiems bus* išmokama 300 
lolerių pomirtinės. Draugystė 
kirs šešis grabnešius ir duos 

vieną automobilį palydėjimui 
n i rūsio. Grabnešiams ir auto
mobilio lėšas draugija padengs 
’š savo iždo, šitas nutarimas 
bus vykdomas nuo Naujų Metų.

Taipjau buvo išrinktas komi
tetas išdirbti taisykles delei 
padidinimo pašalpos ligoje. 
Ir suprantama, kad kartu bus 
padidinta mėnesinė narių duok
lė.

Buvo išdalinti nariams par
davinėti tikietai ant rengiamo
jo koncerto, kuris įvyks 30 d. 
spalio, Liet. Auditorijoj. Taip
gi nutarta surengti vakarienė 
po Naujų Metų geresniam pa
čių narių susipažinimui.

Buvo pakelti karšti ginčai ir 
išreikštas pasibiaurčjimas prieš 
lietuviškus munšaino karabel- 
ninkus, susispietusius arti Lie
tuvių Tautiškų Kapinių. Drau
gija nutarė visomią galimomis 
priemonėmis ateityje kovoti su 
tuo bizniu, nes jis žemina lie
tuvių vardą kitataučių akyse 
musų pačių gerovei kenkia.

Dr-jos Korespondentas.

ir

Lietuvių Politikos Kliubo su
sirinkime, kuris įvyko gegužės 
26 d. (Kapelionijos name), tar
pe kitų svarbių klausimų, bu
vo pakeltas ir taksų klausimas. 
Mat šis kliubas rūpinasi taksų 
sumažinimu, gatvių taisymu, 
jų valymu ir apšvietimu.

Kliubo pirm. J. A. Micheliti
nas ir raštininkas V. Balanda 
kreipėsi į 18-to wardo alderma- 
ną ir reikalavo, idant jis pasi
rūpintų, kad ant 69-tos gatvės 
ir Western avė. kryžkelės bu- 
<ų “Stop Ligbt“ sistema.

Mat nebuvimas “Stop & Go’’ 
jvitsų darosi tiesiog neliepa- 
kenčiamas. Praeiviai negali per
eiti skersgatvį pro automobi
lius. —J. A. M.

Roseland
d.,

buvo kuopoj 
čia musy 

skaudy ant- 
su jais, kad 

šiemet jie

K11 vi rtadieny j, birželio 
Strumilo svetainėj įvyko SLA. 
139-tos kuopos susirinkimas. 
Narių susirinkime buvo mažai. 
Prisirašė naujas narys, aptie- 
korius Jonaitis, kuris laiko ap- 
tieką, 10500 Michigan Avė. P- 
nas Jonaitis tur-but bus pir
mas profesionalas musų kuopoj.

Kuopa gavo laišką iš Centro 
Valdybos. Centras liepia kuo
dai nuimti supendavimą dvie
jų narių, kuriems 
atimtas balsas,
“darbiečiai” gavo 
nusį. Tik vargas 
jie tuoj pamiršta.
jau gavo per antrą antausį. Vy
ručiai, kol komunizmas neįvy
kintas, turite pripažinti tokias 
teises, kurios apgina visus.

Nutarta paimti vieną seriją 
Aušros knygyno. Knygynas 
rengia išvažiavimą ir tame iš
važiavime bus įvairių laimėji
mų. Taigi tam tikslui yra iš
teistos serijos.

Bacevičius ir šarkiunas vie
šai pasisakė prieš knygyną. 
Bacevičius gi asmeniškai prisi
dengęs slapyvardžiu, jau senai 
ouola knygyną korespondenci
jomis “Vilnyj.”

Gedimino Draugystės pasta
rajame susirinkime paaiškėjo, 
kad jau antras mėnuo nėra nei 
vieno ligonio. Taip retai 
taiko. Draugystei labai 
kas toks apsireiškimas.

pasi- 
svei-

Aną vakarą eidamas Michi- 
?an Avė. patikau p. Mikšį, sa
vininką anglies sandelio, po 
vardu Tumonis Coal Co., 343 
W. 107th St. Įsišnekėjome. P- 
nas Mikšis prasitarė, jog turįs 
daug užsakymų anglies prista-

—Vasaros laiku anglį prista
tyti — paklausiau.

—Žinai kaip Lietuvoj sako
ma, — paaiškino Mikšis. —Va
sarą taiso roges, o žiemą ratus. 
Taip ir su anglimis — dėl žie
mos anglį perka žmonės vasar 
ros metu, kai anglis yra sau
sa, daug lengvesnė. O rudens 
sulaukus jau turi ką kūrenti.

—O jums tokie ir tinka, ku
rie perka ankščiau?

—Tai kam dar klausi — nu
sijuokė p. Mikšys ir nuėjo sa
vais keliais.

• Ateinantį šeštadienį, 11 die
ną birželio rengiama parė ant 
107th St. Sšš... kad nenugirs
tų, kol juos išvež iš namą. Jus 
gal busite parėj? Busiu ir aš. 
ki pasimatymo.

Pereitą nedėldienį, 5 d. bir
želio, Wasbington Heights miš- 
kelyj įvyko išvažiavimas A. Ž. 
vaikų draugijėlės. Žmonių bu
vo nemažai. Tik oras buvo 
šaltas. Martynas pasakė vai
tams “spyčių” apie Chinijos 
šanhajų. Beje, pasisakė, kad 
vaikai mokinami jų mokykloj 
atbulo patriotizmo. Ką tai rei
škia, nežinau. —Vietinis.

/ei nori išmokti 
/erai rašyti — 
nusipirk typewriterį
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Pranešimas 

83-čios kuopos Jaunuo-SLA.
lių Orkestros mėnesinis susi
rinkimas bus seredoj (triačia- 
dienį) birželio 8 dieną, ‘Mark 
White Snuare svetainėje, Hals
ted ir 30-ta gatvės.

Visi Jaunuolių Orkėhtros na
riai biikite svetainėj^ 8 vai. 
vakare. Nepavėluokite. Susirin
kimas atsibus po praktikos.

— Ed. Grušas, pirm.

Help Wanted—Malc 
Darbininkų Reikia

LIETUVIAI VYRAI
JSŠkanti vietos, gerai atrodanti, 

nuo 30 iki 45 metų amžiaus, kurie 
gyvena Chicagoj mažiausiai 8 metus 
ir kurie gali suteikti .pirmos rųšies 
paliudymus. Pardavinėjimo patyri
mas nebūtinas, nes mes^jumis išmo
kinsime. Atsišaukit nuo 10 ryto 
t po pietų.

Klauskite ,
GENERAL MANAGER, 

Room 660, 
First National Bank Building, 

31 South Clark Street

iki

CLASStFIEŪ APS, j
Announcements ' 

____________________ Praneilmul____________________  

Draugystė Palaimintos Lietuvos 
laikys priešpusmėtlnį susirinkimą 
birželio 8 d., Uetuvių Auditorijoje. 
Pradžių 7 vai. Vakare. Nariai pra
šomi yra skaitlingai atsilankyti, nes 
bus rinkimas komisijos peržiūrėjimui 
draugystės knygų,

— Ig. Žilinskas, rašt.

REIKTA mechanikų, mašininių j 
dirbtuves darbininkų, klerkų, kyngve- 
džių ir kitų, kurio nori dirbti 1 arba 
2 valandas. 3 vakarus j savaite, dir
bant speciali darbą. Gera mokestis. 
Priduokit savo vardu ir adresą j Nau
jienos. 1739 So. Halsted st. Bpx 
948.

AR TURIT AMBICIJOS?
Daleiskite jums nurodytį kaip 

lengvai galite uždirbti $100 j savai
tę. Pasimatykit su

THOMAS STENCEL, 
1203 West 79 St.

Pėtnyčios ir subatos vakarais ir 
nedėlioj visą dieną.

Exchange—Mainai
TURIM namą, norim mainyti ant 

biznio. Stanko & Nestor, 5097 Archer 
Avė., Lafayette 6086.

Financial
Finansai-Paikolos

IŠSIMAINO puikus kampas, 
su murinę Cotage, lotas platu- j 
mo 60x125 prie 63 ir Crawford 
Avė., parduosiu už $6,500 arba 
primsiu bučernę 
įmokėjimą, arba

Pašaukit
Lafayette

kaipo pirmą 
kitokį biznį.!

5107 .

Real Estate For Sale
Namal-ŽemėPardavimai

PARDAVIMUI PRAPERTfi 
30x125 pėdų, 1 blokas nuo 

karų linijos. Yra suros ir 
ialyjfutviai ii- apmokėti, 
cash $250. Tiktai 7 mylios 
vidurmiesČio. Veikit greit, 

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Box

reikia
nuo

945

Harvey, III. — Ųidelis naktinis pik
nikas, rengia S. L A. 289 kp. ir šv. 
Juozapo Draugystė, subatos vakare, 
Birželio 11 d., Calumet Grove, Blue 
Island, III. Pradžia 4 vai. po pietų 
ir tęsis iki vėlybos nakties. Tpigi 
nepraleiskit progos neatsilankę, o tai 

bus nepaprastas , piknikas, bet atsi
lankiusieji atsimjnsit apie Lietuvos 
gražius žolynus, .<nes tai Calumet 
Grove yra tokia vieta, kur galima pa
sigėrėti gamtos grožybė. Prie geros 
muzikos kuri bus iš Chicago, III. 
Kviečia visus kaip senus taip ir jau
nos. Kviečia Komitetas.

Birželio 12 d., D. L. K. Vytauto 
Draugystė St. Charles, UI. rengia iš
kilmingą pikniką ant Empire Stock 
Parmos. Visi kviečiami atsilankyti. 
Susirinkti reikia ant 5-tos ir West 
Indiana, trokai išvažiuos 12 vai. die
nos. Kviečia Komietas.
■vjn —* --------- ‘ Ar.

Brighton Park. — Keistučio Kllubo 
Dramos Skyriaus Susirinkimas jvyks, 
seredoj, birželio 8, 1927, j McKinley 
Park svetainę, Westėm Blvd. ir 39-ta 
gatvė, lygiai 8 vai. vak. Visi nariai 
malonėkite būti laiku. K. K. D. S.

Perlonai ” 
ASmėnųlęlko____ ___ --------------------------------------

PAJEšKAU sesers KatresJMarčiu- 
kaičiutės po vyru' Bubilienės; 28 me
tai tam atgal gyveno Ploughbury, Pa. 
Paeina iš Suvalkų rfidybos, Gudelių 
vai., Mariampdlėft iapskričio. Turiu 
labai svarbų reiksią. Pati arba kas 
apie ją žino praneškite šiuo adresu. 
Gausite atliginimą $5.00.

Antanas ’MaRčtukaitis, 
arba^ftm'dza * 

1751 ,W. ,North Avp., 
Chichgo, 1 IT.

PAJfišKAU apsivedimui merginos 
arba našlės, nuo 25 metų iki 35, aš 
esu 35 metų amžiaus, turi būti lais
va ir mylinti dorą gyvenimą. Rašy
kis laišką, bus duotas atsakymas 
kožnai. •..............

J. J. K., 
4580 So. Paulina St., Chicago, III.

Situation VVanted 
Darbo Ieško

JfišKAU darbo prie namų, noriu 
turėti prie savęs 7 metų mergaitę. 
Darbą žinau gerai. K. Ručinskienė, 
12006 Michigan Avė.

Help Wanted—Fęmale
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergina dirbti j 
Rooming House, trumpos valandos. 
Calumet 3564.

REIKALINGAS bučeris $20.00 j 
savaitę ir užlaikymas, 1800 S. Peoria 
Street.

SAUGIAUSIA VIETA PINIGAMS 
Mes parduodam visokia kaina 

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

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

na- 
vi- 
iš-

Furnished Rooms
REIKALINGAS flatas 2 ar 3 kam

barių. Vaikinui. Naujienos, 1739 So. 
Halsted St., Box 946.

RENDAI KAMBARYS dėl dviejų 
vaikinų arba dėl našlio su vaiku, 1 fl. 
3312 So. Union Avė.

KAMBARYS rendon su valgiu ar 
be valgio, vienam vaikinui, mes lietu
viai, 717 W 19 PI. Ist fl.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

PARDAVIMUI rakandai; parlor 
setas, valgomo kambario setas, vict- 
rola; žodžiu visi rakandai. Automo
bilius Moon sėda n. Mažiau kaip už 
pusę kainos, 11 — 25 Avė., Bellwood, 
Illinois.

PARDAVIMUI šaitano fixtures, 
visas įrengimas. Nebrangiai, 2210 
W. 22nd St. Tel. Roosevelt 1639.

--------------U-.---------—U-----------------------------

RESTORANO įrankius parduodu 
arba mainysiu į mašiną, 1818 Canal- 
port Avė. ’ ii ’ |

Automobiles
I PARDAVIMUI 2 pasažierų Coupe 
Fordas, inžinas 1927 modelis. Pigiai. 
8837 S. Houston Avė. Saginaw 1449.

Musical Instruments 
Marikoi Instru—eatai

ESU priverstas parduoti pavo gro- 
jiklį pianą, su 90 rolelių ir benčiumi, 
už $65, cash $25 ir po $10 į mėnesį 
6512 So. Halsted St., 1 fl.
____ __ „

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA BIZNIS, BARGENAS 
Parsiduoda grosernč ir bučernė. 

Biznis gerai išdirbtas. Mėnesio apy
varta $5,000. Geras leasas. Barge- 
uas. Parduodama iš priežasties 
prastos sveikatos. Priimsime ver
tingus popierius, kaip daliną įnio- 
kčiinią. 10742 S. Micnigan avė.

Tel. Pullman 6762.

SALDAINIŲ, cigarų ir notion krau
tuvė, geras biznis. Turiu parduoti 
iš priežasties ligos. 2911 W. 38 St..

Hpln Wnntpri__Maln-frAmnlp PARDAVIMUI pigiai gera groser-neip nantea raaie * einate nS ir 8aldainių krautuVė, lietuvių ir 
------------- lenkų apielinkėj, 4508 S. Laflin St. .

nė ir saldainių krautuvė, lietuvių ir

PATYRUSIU VYRU ARRA 
MOTERŲ
vyrams ir moterims, 

gabumą ir pasi- 
Irmos rųšies re- 
virš 23 metų am-

Tokiems ’ . 
kurie turi biznai 
ryžiiną ir turi 
kordus. Turi būt 
žiaus metų ir tirėti paliudymus. 
Mes suteiksime labai gerą vietą. 
Mokėsime algą, komisą ir bonus. 
Atsišaukit prie managerio Foreign 
Dept.

506 S. Wabash avė. 
Room 521

labai gerą vietą.

Help Wartted—Malė
Darbininku Reikia

REIKIA VERTĖJŲ
Labai senoje įstaigoje, labai 

pasekmingas biznis su dideliu 
skaičiumi lietuvių kostumerių. 
Labai geros darbo apystovos ir 
gera mokestis, jei jųa tiksite 
tam darbui. ‘ Pasimatykit 
manim asmeniškai šiandie.

MB. CERMAK 
Room 1514

134 N. La Šalie Street

SU

PORTERIO
REIKIA patyrusio por

terio kuris moka mazgoti 
langus ir showcases

L. KLEIN, 
Halsted And 14 St.

BEKERNfi pardavimui. Noriu už
tektinai pasilsėti . Taipgi kambarys 
rendon. 4743 So. Wood St., Chicago, 
Illinois.

CIGARŲ krautuve pardavimui, 
įsteigta jau 10 metų. Savininkas už
dirbo daug pinigų ir nori visai ap
leisti biznį. Kaina $2000, cash $1500, 
kitus lengvais išmokėjimais, atsišau
kit, 4842 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, biznis senas, lysad ilgas, renda 
pigi, 4 ruimai užpakalyj gyvenimui, 
5124 So. Kedzie Avė. • » •

PARDAVIMUI pigiai bučernS ir 
grosernč už cash. Einu į kitą biznj* 
2801 So. Union Avė.

PARDAVIMUI Molt knd Hops fik- 
čeriai. Parduosiu pigiai jei šią sa
vaitę kas pirks. 3558 S. Wallace St.

GERA bučerhė, parduosiu pigiai, 
svarbi priežastis, 601 W. 123 St., arba 
te). lafayette 6036.

MODERNIŠKAS restaurantas par
siduoda. Gera vieta, geras biznis. 
Byrnos Restaurant, 2132 S. Mfchi- 
gan avė.

BUčERNfi ir grosernė pardavimui 
pigiai iš priežasties ligos. Turi mo
kėti kalbėti, lenkų rusų ir lietuvių 
kalbas: Geras biznis. 1302 Union Ava.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

j vieną dieną 
Perkame real ostate 

kontraKtus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 673S-6716

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24.valandas.

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

Phone Central 6260

Miscellancous

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
ĮSIGIJIMAS NAMO IŠRIŠTAS Seniauaias iš lietuvių, kur duoda 
Pabudavosim ant jūsų loto bun- užganėdinlmą. Įvadam elektros dra- 

arba apartmentinį tus, motorus, taisom elektros reik- 
nargičių be menys, fikčerius ir t. t.
,. Del apsi- W. P. Stephan Electric Co., (no* Ine.)

galovv, 2 fintu arba apartmentinį 
Duosime dėl 15 melų morgičių be 
nuošimčių per 3 metus.
saugojimo pamatyk mano planus 
pirmiausiai. Gco. O. Hadvvick. kon- 
traktorius ir budavotojas. Phone 
Palisade 3163.

reik-

2522 So. Halsted St., Chicago
Phone Victory 7452 /

LOTAS, 200 pėdų platumo 436 pė
dų ilgumo Westeme, 20 mylių nuo 
Chicagos arti mokyklos ir bažnyčios. 
Nebrangiai. 1826 S. String St.

PARDAVIMUI 6 kambarių mūrinis 
bungalow, octagon frontu, plieno kon
strukcija, karštu vandeniu šildoma. 
Mankowski, 6544 S. Talman Avė.

TIKTAI už $5500, penkių kamba
rių mūrinė bungalow, arti Archer Av. 
karų linijos. Parsiduoda arba mai
nys j biznį. Stanko & Nestor, 5097 
Archer Avė., lafayette 6036.

SAVININKAS parduoda lotą 30x
125, 7246 So. Campbell Avp. George 
Olson.

PARDAVIMUI arba mainymui j 
lotą Cicero arba Berwyn 2 flatų na
mą. 6-6 kambarių, karštu vandeniu 
šildomas, 2 boileriai, aržuolo trimas, 
2 karų medinis garžas. Del infor
macijų Šaukit Cicero 2133-R arba ma- 
tykit savininką 1811 — 51 Avė., Ci
cero (agentų nereikia).

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
namas su bizniu, arba mainysiu į ma
lą namą arba biznį.. Randasi 56 my
lių nuo Chicagos. Yra Storas ir 5 
kambariai užpakalyj. Mažam mies
telyj ; tinkama vieta senyviems žmo
nėms arba dideliai šeimynai.

J. STAUGAITIS,
1445 So. 50 Avė., Cicero, III.

Tel. Cicero 3677-J.

PARDUOSIU arba mainysiu 4 
flatų labai puikų namą 3 po 4 kam
barius ir po 5 kambarius, in a 
door bed, sun parlors, 2 karų gara- 
džiua, ant tuščio loto, pečiais šildomą 
namą arba bungalow. Namas ran
dasi netoli 63-čios ir Lincoln Avė. 
Rendos neša $275.00 j mėnesį, 
duosiu pigiai už cash.

Saukite
Prospect 2500 

Klauskit 
Mr. Svinsky

Par-

ANT PARDAVIMO arba maino 
j lotą arba medinę stubą, grosernė 
su namu. 6 ruimai- pagyvesimui ant 
Archer, gera vieta. Prospect 2559.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui________

40 AKRŲ vaisių farma Ludington, 
Mich, 8 kambarių namas, didelė bar
ni, bėgantis vanduo, 600 obelių, 550 
vyšnių, 600 pyčių medžių, vynuogių, 
geroj vietoj, kaina $7,500, savinin
kas Arizonos valstijoj serga, privers
tas parduoti. Kreipkitės pas Wm.Lau- 
n«r, 425 W. 77 st., Chicago.

Financial
Finansai-Paskolos z

Tiktai 3!4% nuošimčiu
• Be Komiso.........

Mes paskolinsime jums $100—$200 ii 
$800 dėl užsimokėjimo taksų, nuošim
čių už morgičius ar kitiems privati 
nlams reikalams. Pinigai paskolinami 
į 12 valandų.

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

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

NEROKUOJAM KOM1ŠEN0 
už antrus morgičius už $100, 
$200 arba $300.

PETRZ1LEK BROS.
1647 W. 47 Str.

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

J. S. IX)WITZ, 
818 So. Debrborh St.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI 
Grosernių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekemių, Mu
sų specialumas. Ge- 

patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State Street.

KONTRAKTORIUS
Budavoju namus ir taisau 

Pigiai ir greitai 
S. A. ZOLP
834 W. 33rd St.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malėvbjdtti ir popieruojam. Užlaikom 
mųlevą, popierą, stiklus ir t. t.

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

STOGDENGYSTE
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 įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.

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

Phone Ijtrw7idale 0114

Sol Ellis & Sons, Ine.
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 8705—8700

Chicago

Educątional
Mokyki oo____________
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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 SL

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

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

AR JUS NORITE
didesnį užmokesnį, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
naus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
tim. Darbą surandame $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važiuoti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
150T W. Madison Street
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