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Lenkai nesitiki kon
flikto su Rusais

Varšuva nesitiki konflikto i Anglijos karo laivynas
Baltijos jūrėsesu Maskva 19
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Socialistai reikalauja, kad so
vietų Rusijos valdžia leistų 
komisijai ištirti kalėjimus

savo prisipažinime 
Jungtinių Valstijų 
departamentas ir 

laivyno
infor- 

darbus 
šnipų

HEREZIJAS PAŠALINO 
Iš KUNIGIJOS

Reikalui atsitikus”, britai 
lės pasiekti Leningradą 
dvidešimt keturias valandas

“Laisvė”, 
atsišauki- 

literaturos.

Fla., birž. 19. 
vyriausybės 
Hialeah pašto virši

žymiai dau- 
Suimtieji 
ir Rozen- 
medžiaga 
policijai.

JERSEY CITY, N. J., 
19. — Siautęs čia andai 
lis gaisras sunaikino 
Regiment ginktiiuj, 
apie pusantro miliono dolerių
nuostolių. Ugnį gesinant. trys 
gaisrininkai buvo durnais 
troškę.

Pir- 
bu- 
El-

MIAMI, 
deralinės 
areštuotas 
ninkas Louis Randall, kaltina
mas dėl. pasiglemžimo $48,000 
pašto pinigų

Chicago, BĮ. Pirmadienis, Birželio-June 20 d., 1927

armijos ir

Masiniai sušaudymai Maskvoj 
ir kituose miestuose esą pra- 
simanyniai

IParifu- and Atlantic Photo1

Kapt. W. A. Tyler. 99 metų amžiaus, galbūt tik vienas iš gy
vųjų iš pirmosios atakos ant Fort Sumter, šiomis dienomis karei
vų namuose Ųuincy, III., apsivedė su Mrs. Martha Jei! kon, 70 m. 
amžiaus našle.
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Anglijos laivinas sukasi 
po Baltijos jūres

Francijos socialistai reikalauja 
kad SSSR leistų pažiūrėti 

savo kalėjimų

VARŠUVA, birž. 19. — I 
pastarąją sovietų valdžios no
tą Lenkija veikiausiai nieko ne
atsakys, kol iš Genevos ne su
grįš užsienio reikalų 
Zalewskis.

Apie depo rtaiv imą 
Čių Lenkijoj rusų 
lenkai rimtai nieko 
kadangi visai nesą 
kad jie užsiimtų 
darbu, atkreiptu 
valdžią.

Lenkai taipjau 
dabartiniai įtempti

netiki, kad
santykiai muoti švedai žiuri kaip į Ang- 

stu sovietų Rusija privestų prie lijos norą turėti savo jūrių jt- 
rimto konflikto. Sovietų vai- cų dalį visai netoli nuo Lenin- 
džia turinti perdaug keblumų grado. kurį britai, “reikalui at- 
namie, kad norėtų veltis į kon- sitikus”, galėtų pasiekti per 
fliktus su užsieniu. Lenkija gi dvidešimt keturias valandas.
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Šiandie prasideda laivynu 
konferencija

birž.
19. — Rytoj [šiandie] Gcnevo- 
je prasidės prezidento Cool- 
idge’o iniciatyva šaukiama tri
jų valstybių — Jungtinių Val
stijų, Didžiosios Britanijos ir 
Japonijos — konferencija lai
vynų jėgoms sumažinti. Visi 
delegatai jau yra suvažiavę. 
Amerikos delegacijos pirminin
kas yra Hugh Gibson, amba
sadorius Belgijai.

Konferencijon buvo kviestos 
dalyvauti taipjau Franci ja 
Italija, tečiau jos atsisakė, 
tikusios atsiųsti tik savo 
servuotojus.

Daug darbininku užmušta 
fabrikui sugriuvus

BOGOTA, Kolumbija, birž. 
19. — Rosellone, netoli nuo 
Medeliino, sugriuvo vienas tek
stilės fabrikas ir savo griuvė
siuose palaidojo apie šimtą 
darbininkų. Daug jų buvo už
mušta, daug- sužeista. Sužeis
tieji gabenami į Medelliną.

J. V. jūreiviai apleidžia 
Nikaraguą

VVASHINGTONAS, birž. 19. 
— laivyno departamentas pra
neša, kad Jungtinių Valstijų 
laivyno kareiviai, kurie 
pasiųsti į Nikaraguą, 
jau pradeda tą kraštą 
ti. Iš daugiau kaip 
tūkstančių jūreivių,
šimt šeši vyrai ir trys oficie- 
rai, vienas ligoninės korpusas 
ir aviacijos dalis jau išplaukę 
iš Korinto ir esą pakeliui į San 
Diego, Cul.

Japoną konferencija dėl 
politikos Kiliams

STOKHOLMAS, Švedija, bir
želio 19. Į Stokholmą vakar 
atplaukė *antra Anglijos laivy
no lengvųjų kreiserių eskad
ra, susidedanti iš keturių krei
serių, dviejų submarinų, ketu
rių torpedinių laivų ir vieno 
aeroplano. Eskadrai komanduo
ja admirolas Larken.

J šitą vizitą gerai painfor-

TOKIO, Japonija, birž. 19.— 
Rytoj [šiandie] čia prasidės 
Japonijos vyriausybės ir dip
lomatų konferencija Japonų 
politikos Kinams klausimais. 
Konferencijon, kurią Tokio vy
riausybė laiko begalo* svarbią, 
premjeras Tanaka pašaukė iš 
Pekino ambasadorių Jošizavą, 
konsulus Kinuose, o taipjau 
armijos ir laivyno atstovus.

Maskva vėl nugina žinias 
apie ekzetaijas

Norvegų komunistai dėl 
tuojau 
testą.
Folkets
reiškia, 
singais 
Rusiją
naują karą Europoj.

to 
pakėlė griežčiausį pro- 
Komunistų laikraštis 
Dageblat Politiken pa- 
kad Anglija savo agre- 
žingsniais prieš sovietų 
tiesiai provokuojanti

Charkove sušaudyta 
Lenky šnipai

MASKVA, birž. 19. - Char
kove tapo sušaudyti du taria
mi Lenkų šnipai, Andrzej Kni- 
pinski ir Tadeusz Vorzbovicz, 
kurie buvę, sako, Lenkų karo 
žvalgybos pasiųsti nudaigoti 
tris aukščiausius Ukrainos val
dininkus.

ROCIIESTER, Pa., 
—Evang. liuteronų 
sinodas Pittsburghe 
vietos liuteronų bažnyčios pas
torių Franką Smithą kaltą de) 
erezijos, ir atėmė jam kunigys
tę. Pastorius Smith tikybos 
dalykuose laikosi liberalinių pa- 
žvalgų.

$200,000 gaisras.
MADISON, Wis., birž.

Gaisras, kilęs didelėj 
šono moterų rūbų
Main gatvėj, padarė apie 200,-
000 dolerių nuostolių.

Politiniy kaliniu byla 
Francijos parlamente

PARYŽIUS, birž. 19. — Ko
munistų atstovai Francijos 
parlamente vakar aitriai ata
kavo Poincare vyriausybę, rei
kalaudami, kad visi areštuoti 
komunistai butų tuojau paleisti 
iš kalėjimų.

Kilusiuose dėl to debatuose 
kiti atstovai ėmė atakuoti ko
munistus, kaip ‘‘laisvės sker
dikus,” nurodydami, kaip so
vietų valdžia tūkstančius peliti
nių kalinių laiko žiaurioj So- 
lovecko saloj Baltosiose jūrė
se, arba Sibire, kur daugybė 
jų tiesiai badu marinami, arba 
patys bado streikais marinasi 
protestui prieš nepakenčiamas 
sąlygas, kuriose juos sovietų 
vyriausybė laiko.

Atstovas Eugene Frot, kalbė
damas apie sovietų kalėjimų 
baisenybes, pasakė, kad politi
niai kaliniai ten kasdien mirš
tą bado streikais, bet bolševi
kai kalėjimų kameras tuojau 
užpildą naujais politiniais kali
niais. Be to, čekos sargyba 
vartojanti žiauriausi smurtą 
prieš politinius kalinius, lygiai 
prieš moteris kaip ir vyrus.

Socialistų vadas Renaudel 
padarė didelės sensacijos, kai 
jis, atakuodamas komunistus, 
reikalavo, kad sovietų valdžia 
’r^ti socialistų partijos paskir
tai komisijai atlankyti Rusiją 
ir ištirti politinių kalinių pade- 
dį. Atstovas Renaudel pareiš
kė, kad kolei sovietai neleisią 
padaryt tokio tyrinėjimo, ko
munistai neturį teisės ginti, 
kad ten nesą žiaurumų.

Tarptainiy Prekybos Ru 
imi konferencija

STOKHOLMAS, Švedija, bir
želio 19., — Birželio 27 dieną 
Stokholme prasidės Tarptauti
nių Prekybos Rūmų konferen
cija, kurios uždavinys bus pa
sitarti dėl praktinių metodų 
vykinti rezoliucijoms, kuinas 
priėmė pastaroji tarptautinė 
ekonominė konferencija Gene- 
voje.

Konferencijai, kuri bus lai
koma riksdago (parlamento) 
rūmuose, pirmininkaus Etienne 
Clementel, buvęs Francijos fi
nansų ministeris. Didžiausias 
delegacijas konferencijon siun
čia Jungtinės Valstijos ir 
Vokietija.

Oro paštas tarp Euro
pos ir Urugvajos

MONTEVIDEO, Umgvaja, 
birž. 19. — Vyriausias Urug
vajos pašto viršininkas M i ran
da pasirašė kontraktą su Fran
cijos Oro Navigacijos kompa
nijos atstovu, kuriuo ta kom
panija apsiima įsteigti regula- 
rinę oro pašto tarnybą tarp 
Europos, Afrikos ir Urugva- 
jos. Tarnyba bus įsteigta dar 
šių metų pabaigoje.

J. V. turi 80% visu pa
saulio automobiliu

WASHINGTONAS, birž. 19. 
— Prekybos departamento 
statistikos žiniomis, šių metų 
sausio 1 dieną visame pasauly 
buvo 27,650,267 vartojami au
tomobiliai, motoriniai vežimai 
ir busai, tai yra 3,176,638 dau
giau, ne kad buvo metais ank
sčiau. To skaičiaus 22,137,- 
334 mašinos, arba 80 nuoš. bu
vo Jungtinėse Valstijose.

Gautomis iš šnipų informacijo
mis Anglija dalinasi su Jun
gtinėmis Valstijomis

MASKVA, birž. 10. — Ofica- 
’inė sovietų telegrafo agentūra 
Tass sakosi esanti autorizuota 
griežtai nuginti, kaip “nelem
tus prasimanymus”, užsienio 
spaudoj paskleistas žinias apie 
tai, buk Maskvoj ir Leningra
de tapus paskelbta karo padė
tis, buk įvairiuose sovietijos 
miestuose prasidėjusios masi
nės represijos ir buk Ukrainoj 
mobilizuojama kariuomenė. 
Ypač melagingi pranešimai esą 
apie sušaudymą Maskvoj dvi
dešimt astuonių buvusių kari
ninkų, apie masinius sušaudy
mus Vladivostoke, čeliabinskc, 
Tiflise, Charkove ir kituose 
miestuose.

Pasidirbo karstą ir pasikorė
HUNTINGTON, W. Va., bir

želio 19. — Vietos gyventojas 
Michael Lee, *62 metų am
žiaus, per keturis mėnesius 
dirbosi sau karstą. Dabar, bai
gęs dirbti, pasikorė.

Kaltina pašto skyriaus 
viršininką dėl pavo

gimo $48,000

Chicagai ir apielinkei tedera- 
inis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nenusistojęs oras; gali būt 
nedidele 

stipro- 
vakarų

lietaus ir perkūnijų; 
temperatūros atmaina; 
kas pietų rytų ir pietų 
vėjas.

Vakar temperatūros 
vidutiniškai 79° F.

šiandie saulė teka 5:14, lei
džiasi 8:28. Mėnuo teka 12:13 
ryto.

Mažoji anfanfė remia 
Jugoslaviją

LONDONAS, birž.
Gautais Londone pranešimais, 
Jugoslavija davus žinot mažo
sios antantės, taigi Rumunijos 
ir Čechoslovakijos, valdžioms, 
kad ji pasirengus ^visomis jė
gomis priešintis Italijos užma
čioms monopolizuoti 
ir klaususi Rumunų 
ar jie pildysią savo 
mes jei Jugoslavija 
į atvirą konfliktą su

Ir Rumunija ii’ Čechosiova- 
kija atsakiusios, kad jos laiky
sis savo prižadus, kas reiškia, 
kad jos teiks visokių palengvi
nimų Jugoslavijai gabenti a- 
municiją ir išlaikys palankų jai 
neitralumą.

šitoks mažosios antantė? 
nusistatymas veikiausiai ir bu
vo priežastis, dėl kurios Itali
jos diktatorius Mussolini pasi
darė nebe taip drąsus savo nu
sistatyme prieš Jugoslaviją.

Kinu nacionalistai. žy 
giuoja j Čušengy

ŠANCHAJUS, Kinai, birž. 
19. — Gauti čia pranešimai sa
ko, kad septynioliktoji naciona
listų armija, generolo Čao Von- 
šui vedama, paėmus šičaosien 
miestą šantungo provincijoje ir 
dabar žygiuojanti į čučengą, 
kurs yra netoli nuo Kiaočau, 
geležinkelio linijoj į Tsingtao. 
Toje apygardoj Japonija turi 
stiprių kariuomenės jėgų.

MAkSKVA, birž. 19. — Pra- 
eitais metais daugiausiai turis
tų Rusijoj buvo amerikiečių. 
Po jų daugiausiai iš eilės sefcė: 
japonai, anglai, vokiečiai ir 
čechoslovakai. Ir šiemet lau
kiama atvykstant daugiausiai 
amerikiečių.

BELGRADAS, Jugoslavija, 
birž. 17. — Karalius Aleksan
dras pasirašė dekretą, kuriuo 
parlamentas paleidžiamas ir 
nauji rinkimai paskiriami rug
sėjo 11 dieną. Naujas parla
mentas bus sušauktas spalių 
15 .dieną.

Perkūnas 5 žmones už
mušė, 16 sužeidė

HAAGA, birž. 19. — Per 
smarkią lietaus audrą perkū
nas trenkė į Asmterdamo laivų 
statybos kompanijos elevato- 
rių, kuriame darbininkai buvo 
pasislėpę nuo audros. Penki jų 
buvo vietoj užmušti, šešiolika 
kitų pavojingai, kai kurie nur

itinai, sužeisti.

Anglijos šnipy darbai 
prieš soviety Rusiją

MASKVA, birž. 19. — Gc- 
Pe-U (sovietų politinė policija) 
paskelbia prisipažinimą vieno 
Anglijos šnipo, kapitono Syd
ney George Reilly, kuris buvo
čekos areštuotas 1925 metais.

Nors Reilly vardas nemini
mas sąraše dviejų dešimčių as
menų, kurie buvo praeitą sa
vaitę sušaudyti Maskvoj kaip
šnipai, jo prisipažinimas yra
antras iš eilės dokumentas, pa
rodus tų šnipų darbuotę, 
mas paskelbtas dokumentas 
vo Suomių šnipo, Grigorijo 
vengreno, prisipažinimai.

Reilly 
ko, kad 
singumo 
merikos 
žvalgybos savo slaptas 
macijas apie sovietų 
gaudavę per Anglijos 
tarnybą, kuri vėl veikus per
savo subsidijuojamas šnipų 
organizacijas Rusijos kaimynų 
valstybėse. Taip, Estijoj šnipų 
galva Reilly buvęs paskyręs 
vieną asmenį vardu VVciss; 
Lietuvoj ir Latvijoj šnipų gal
va buvęs Miklejohn, o Lenkijoj 
vėl šnipavimas buvęs vedamas 
vienam Derbisher’ui vadovau
jant.

Visi tie žmonės turėję savo 
štabus ir dirbę sulyg Anglijos 
instrukcijomis. Gautomis iš 
tų šnipų informacijomis Ang
lija dalinusis su Jungtinėmis 
Valstijomis.

šnipas EIvengren savo prisi
pažinimuose papasakojo apie 
sąmokslus nužudyti tokius so
vietų valdininkus, kaip čičeri- 
ną, Rakovskį, Litvinovą, Gorkį 
(?), Krasiną, Buchariną L 
kitus, jiems lankantis užsie
niuose.

Rokiškio apskrity labai 
dėjo dvėsti arkliai. Yra tokių 
kaimų, kad neteo nuo 10 iki 
20 arklių. Pristigus pašaro, ar
klius paleido laukan, o būnant 
šaltam pavasariui žolės nėra, 
arkliai nusilpsta, sušąla, o dar
ban kinkant gauna miežių 
rugių (avižų trūksta), 
arkliui ir pakenkia.

NORTH PLATTE, Neį)., bir
želio 19. — Pavalgę “aiskri- 
mo”, mirė, užsinuodiję juo, du 
vietos gyventojo Roberto De- 
pew vaikai. “Aiskrimas” buvo 
namie darytas.
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PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

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

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

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalui dienornia, vakarais 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir pašta ii kitų 
miestų

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

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

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUčIO APT1EKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 We«t 69th Street

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St Chicago, I1L

Vyskupas Michalkevičius 
lenky monarchistas

Kauno “L. ž.” rašo:
“Robotnik” praneša, kad ži

nomas polonizatorius Vilniaus 
vyskupas ‘ Michalkevičius pa
staruoju laiku tapo savanoriu 
monarchistų agitatorium. Ne
senai vienoje Vilniaus bažny
čioje Michalkevičius pasakęs 
prieškonstitucinį “pemoksdią“', 
kuriame rekemendavo įvesti 
Lenkijoje monarchiją.

“Robotnik” klausia Michal
kevičių, ar priešvalstybiniai pa
mokslai irgi įeina į vyskupų 
pareigų sritį.

Ištisais metais, anot “Robot- 
niko”, šis “dūšių ganytojas” 
svyravo, nežinodamas, kokia 
tautybė, lenkų ar lietuvių, bus 
jam naudingiau pasirinkti, o 
dabar nor‘s kitus ‘mokyti” mo- 
narchizmo. Laikraštis pataria 
“šventam vyrui” žiūrėti baž
nyčios reikalų.

Kaune suėmė dideli ko
munistų literatūros 

bagažų

Klaipėdos Garsas praneša:
Gegužės 29 d., rytiniu trau

kiniu iš Alytaus j Kauną buvo 
gabenamas didelis pundas ko
munistinės literatūros. Geležin
kelio policija Kauno stoty šią • 
literatūrą konfiskavo ir važia
vusius drauge su ja du asme
nis suėmė. Literatūros butą 
apie 100 klgr. čia užtikta laik
raštis ‘Komunistas”, Amerikos 
komunistų organas 
“Gynimo komiteto” 
mų ir daug kitos
Gynimo komiteto atsišaukimų 
esama apie 10 klgr. Komunistų 
spaudos organų 
giau kaip 10 klgr. 
yra Moisiejus Rapas 
talytė Maja. Visa 
perduota kriminalei
Iš esamų ant atskirų ryšulių 
Rusijos pašto įstaigos štampų 
matyt, kad ši literatūra ėjo 
paštu iš Rusijos į Vokietiją, o 
iš ten jau slaptai buvo gabena
ma Lietuvon. Rasta daugelis 
laikraščių, brošiūrų, proklama
cijų rusų ir lietuvių kalbomis.

Skrenda aplink 
. Australiją

SYDNEY, birž. 19. 
aviatoriai, C. Dm ir 
ford, vakar išskrido iš Sydney 
kelionėn aplink Australiją. Jie 
tikisi galėsią apskristi per vie- 
nuoliką dienų.
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Namai ir Žemė Koks lotas tinka namui?
Svarba viską nuodugniai ištirti

Pirmadienis, Birž. 20, 1927

Lietuviu Nekilnojamo Turto Taryba \
Tncorp. 1925 m. bal. 12 d.

L. N. T. Tarybos Valdyba;
K. J. MACKE, Pirmininkas — 2486 W. 59th Street
J YUšKEVIČtUS, Sekretorius — 3647 Archer Avė., Lafayette 4195
A. N. MASUL1S, Iždininkas — 6641 So. Westem Avė., Hepublic 5550

ištaisytos gatvės brangi 
im nuosavybes

Svarbiausi dalykai, kurie nu
stato reikšmę vienos ar kitos 
apielinkės yra penki: gatvių 
ištaisymas, elektriką, vanduo, 
gasas ir vandentraukiai. Iš jų 
visų pirmasai yra aukštesnis. 
Daugelis žmonių laikinai galėt 
apsieiti be anų dviejų ar kiek, 
bet šiuose laikuose, kuomet tu
rime automobilius, gatvės iš- 
grindimas skaitosi pamatiniu.

Ištikro, real estate agentai 
papasakos bile vienam, kad 
parduoti tą nuosavybę, kur gat 
vės ištaisytos, šalygatviai įdėti, 
yra kur kas lengviau negu ta 
kame purvas duobės aplinkui 
matos.

miesto inžinieriaus ofisą, per. 
‘4ocal improvement” tarybą, 
per teismą ir vėl atgal. Ištikro, 
laimingi tie savininkai, kurie 
savo gatves ištaiso į. trejus, 
ketverius metus.

Miestas gi už savo darbą ne
atsako ir negarantuoja. Sulig 
įstatymų, viskas turi but at
likta kuopuikiausiai ir vartota 
pirmos rųšies medžiaga — bet 
ar tas visada taip būna? Klau
simas vertas apgalvojimo.

—G. Lucas.

atstumui
pastatytas

jei lotas 
šeimininkui

Statyba 1927 pralenkia
1926 m.

Skaitlines rodo S nuošimčius 
laimėjimo

Dvejopas būdas ištaisymo
Visi žinome, kad ištaisant 

gatves galime pasinaudoti dve
jopu budu. Vienas — tai nusi
samdyti privatų kontraktorių. 
Kitaip sakam, atskiri žemės 
savininkai sueina kartu ir pasi
tarę paveda darbą minėtam 
kontraktoriui, susitardami tarp 
savęs dėl uz.mokesnio. Antras 
būdas, tai paliekant miestui 
viską padaryt ir paskiau uždėti 
specialius asesmentus.

Samdant privatų kontrakto
rių, darbas greičiau atliekamas, 
o išlaidos tos pačios. Miestas gi

Nepaprastas gyvumas, pasi
reiškęs pradžioj šių metų, dar 
tebesitęsia. Bendras operacijų 
skaičius gegužės mėnesy buvo 
didžiausias ir visų kuomet nors 
regėtų, pasak generalinio kont
raktorių susivienijimo Ameri
koj.

Pirmuose penkiuose mėne
siuose šių metų atliktas dar
bas nepaprastas tuomi, kad 
1926 metai buvo priskaityti 
prie didžiausių statybos isto
rijoj. Gegužės mėnesio skaitli
nė pralenkė balandį 20 nuoš. 

paprastai nesiskubina ir traukia 1913 metus kaipo pa-
keletą metų. Be to ir patsai ma‘° lr « statybos kokybę pa-
išpildvmas ne visada patenki- «nkhnti 100, tai pereitas me
na savininkus. "uo buvo didesnis, t.

Tačiau, reikia pastebėti, jog 0 m. gegužis turė- 
pavedant darbų privačiam kon- •_ , .
ttraktoriui reikia turėti sutiki- daviniai rodo, 
mą 90 nuoš. visų savininkų ta- P1 presas galės tęstis 
me bloke, kurs skaitomas maž- *ežtą laikotarpį. —V. G. 
daug 600 pėdų ilgumo. Viduti-' _
nis skaičius lotų jame esti
apie keturiasdešimta abejose ( Pavasarį ar dabar? 
gatvės pusėse. i -----------

Privatinis kontraktorius yra Senoviškas paprotys išbal- 
verčiamas prisitaikyt aštrių tai- tinti ir valyti kambarius pava- 
syklių apie plotį gilumą. Jis turi sary, taipo beveik prietaru. Ne
vartoti nurodytą medžiagą ir spėja sutirpt sniegas, o šeimi- 
jo darbas privalo išlaikyt sun- ninkai jau skubinasi dažyti sie
kius kvotimus. Neskaitant šio nas, nelaukdami šiltesnių die
viško, kontraktorius turi duoti nų.
garantiją dviem metam. I Tuom tarpu, vidurvasaris 

Kuomet gi darbą atlieka pat- yra daug patogesnis šiuo žvil- 
ksniu, oras sausas ir šiltas 

išlai- greičiau viską džiovina ir ma
das ir visas dalykas atsiduria žiną nepatogumus.
legaliame tinkle, kuris kartais Nereikia taipgi pamiršti, kad 
sunku išpainioti. Sudarytas pavasario drėgnumas gadina 

per dažus. I

sai miestas, tai jo atsiųsti Žmo
nės apskaitliuoja visas

kad šis 
neapi-

Nutarus pirkti ar statyti na
mą, reikia žiūrėti, kad žemė 
ant kurios jis stovi nebūt siau
resnė keturiasdešimt pėdų.

Lotas mažesnis už aną su
teikia daug nepatogumų ir su
laiko orą bei saulės spindulius, 
Nesant tinkamam 
nuo kitų trobesių,
namas greitai atsidurtų pavo
juje, jei šalimais kiltų gaisras. 
Be to, siauras lotas priverčia 
statyti ilgus namus, kas archi
tektūros atžvilgiu nėra dailu.

Iš kitos gi pusės, 
per daug platus
taipgi nėra patogu, kadangi su
daro bereikalingų 
darbo, prižiūrint žolę ir taisant 
šalygatvius. Asesmentai taipgi 
nustatomi sulig pėdų skaičiaus 
loto priešaky.

Pirkėjas privalėtų turėt ome
ny tą faktą, kad kuomet nors 
jis parduos savo lotą, pasitai
kius gerai progai. Todėl ir pat
sai lotas privalėtų atrodyti 
gražiai kaip pirkėjui taip ir 
kitiems. ,

Rimtai apgalvok, kad išsirin
ktum žemės sklypą patogioj 
gatvės pusėj*. Įsitėmyk kokiu 
laiku saulė švies į kambarius— 
išryto ar po piet. Ar jūsų bal
konas bus vėsus saulei besilei
džiant ir ar miegamieji kamba
riai turės pakankamai gryno 
oro?

Neužmiršk pasiteiraut dėl 
statymo toj apielinkėj dirbtu
vių ir kitokių nepageidauja
mų triobesių, kurie mažintų 
jūsų nuosavybės vertę. Dauge
ly vietų yra taip vadinami “zo- 
ning” įstatymai, kurie drau
džia statyti kitokius negu įvar
dinti triobesius. Tieji įstatymai 
jeigu jie veikia, apdraudžia 
jūsų apielinkę. —Patarėjas.

išlaidų ir

Pereitos savaitės 
daviniai

Nekilnojamos’ ’ “ nuosavybės 
biznis pereitoj savaitėj reiškė
si sekančiai:

Pervesta 2,099 sumoj
....................... $1,463.105

Leidimų statyt 314 
sumoj .... $8,553,950

J. Nausėdas pardavė 
namą

Turėjęs nuosavą namą ir biz
nį 46055 So. Ashland avė. p. J. 
Nausėdas pasitraukė iš ten ir 
viską pardavė kitiems už $29,- 
000.

Tuo budu Ashland avė. nete
ko gal but vienintelio žymaus 
lietuvio biznierio. — V. K.

Naujas milžinas prie 
Wacker ir Wells

Miesto miškai puikus 
išvažiavimas’

Turės

Didelis 
tų muro 
kils prie 
vių. Jis

aukštus ii* kainuos 
$5,750,000.

dvidešimt trijų miks
iu džinas neužilgo iš- 
Wacker ty Wells gat- 
bus skirtas inžinierių

Atėjus kaitrioms vasaros die
noms, žmonės galvoja apie pik
nikus, pasilinksminimus, spor
tus už tikrojo miesto sienų. 
Chicagos gyventojai nėra su
varžyti tuo atžvilgiu, nes čia 
turime puikiausius miškus, ku 
riuos supirko miestas bendram 
naudojimui.

Tieji miškai sudaro 30,000
reikalams ir sykiu su žeme kal-akrų, pamargintų kalnais, ly
nuos $5,750,000. Finansuoti ap-ūmomis, upėmis, ežerais, ce

mentiniais keliais, įrengtais te
niso ir golfo laukais, žodžiu, 
viskuom, kas patraukia gam
tos mėgėjo akį.

Argonne miškai ir Palos 
Parkas, prasidedantis nuo 147 
gatvės, šiaurėj aštuoniasdešimt

siėmė American Bond and 
Mortgage kompanija, garantuo
dama $3,5OQ,O0() morgičių.

Triobesys bus ištisai apsau
gotas nuo ugnies. Pirmieji trys 
aukštai pasipuoš baltuoju 
marmuru, 
turės gotišką architektūrą. į but gražiausi iš visų 
Nors namas tik ką pradedamas 
statyti, tačiau 50 nuoš. liuosos 
jame vietos jau išnomuota įvai
rioms įstaigoms.

o durys ir frontas jseptintos, yra didžiausi ir tur
miškų.

parkai: 
Garfield, 
ir Jack-

Taigi, 
darbe, 
muose

L. N. T. Taryba kaip 
taip ir pasilinksmini- 

yra pirmutinė. —Narys.

Klausimai
Pirmieji ir antrieji morgičiai

1. KLAUS. Aš turiu antrus 
morgičius ant nekilnojamos 
nuosavybės. Jasai mano* mor
gičius greitai užsibaigia, bet 
kitas žmogus turi pirmą mor- 
gičių, kurs bręsta už metų lai
ko. Skolininkas atsisako mo
kėti arba atnaujinti iki neuž
sibaigs pirmasai morgičius.

Ar galiu aš jį priversti mo
kėti arba atnaujinti jirm ano 
užsibaigimo? Ir jeigu, kaip jis 
sako, skolininkas atnaujins pir
mąjį morgičių, ar turėsiu aš 
laukti dar keletą metų iki to 
subrendimo?

— E. V. 
iį ? 17. ‘AM

ATS. Jus galit priversti sko
lininką sumokėt antrąjį mor
gičių, tuojau kaip tik jis už
sibaigs.

2. KLAUS. Ar nėra miesto 
pareiga valyti tuščius lotus,

.Į kukiuose primesta įvairių at- 
■matų? Nusų apielinkėj yra 
daug tokių vietų, kur valymas 
yra būtinas.

— Brightonparkietis.
ATS. Nors nėra miesto tie

sioginė pareiga valyti tuščių 
lotų, bet jeigu tas kenktų gy
ventojui miestas tą padarys, 
tik reikia apie tai pranešti.

3. KLAUS. Pereitam spalių 
. mėnesy aš išnomavau butą. 
Nuo laiką vis tebeturiu vargu 
su vandeniu, kurs teka per vi-

- sus šonus į prausiamą ir kitus,
rūmais. Daugelis L. N. T. Ta-!Kiek sykių perspėjau šeiminln- 
rybos narių žada būtinai jame ką, bet tas negelbėjo. Ar galiu 
dalyvauti ir sutikti tą didįjį 
būrį suvažiavusių ten lietuvių.

Pereitais metais žymus bū
rys musų narių buvo nuvykę į 
pikniką ir aktyviai dalyvavo savininko namuos. Jeigu to nė- 
visuose pragramo punktuose.' ra, negalit laužyt kontrakto.

aš atsisakyt nuo kontrakto ir 
paieškot geresnės vietos.

—D. V. K.
ATS. Jūsų laiškas nenurodo, 

kad minėti trukumai reiškias t

xxxxxxxxxxxxrkxxxrxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Grojikiiai Pianai 
f>EOPLES~KRAUTUVĖSE

•5

1

Chicagos miesto 
Uncoln, Humboldt, 
Douglas, VVashington 
son yra pilni žalių medžių, eže
rų, kuriuose galima 
laiveliais ir maloniai 
dieną. — K. K.

plaukioti 
praleisti

užima

įvairių 
viešbu- 

teatrų ir

Statyboj namai 
pipmą vietą

Chicagoj statoma 
įvairiausių triobesių; 
čių, ofisų mokyklų,
tt. Bet nei vienas jų negali pra
lenkti gyvenamų namų 
rezidencij ų statybos.

Didėjimas gyventojų 
čiaus ir tobulėjimas sąlygų ver!
čia platinti miestą. Pirmoj šio! 
mėnesio sąvaitėj minėtos rų
šies statyba sieką $12,148,- 
600.

arba

skai-

Nori pakeisti Robey 
gat. vardą

Miesto Taryboj kylo sumany
mas permainyti Robey gatvę 
į Damen avė. Kadangi toks 
perkrikšitijimas sukelia nema
žai keblumų, tai projekto opo
zicija ėmė vartyti knygynus 
suradimui, kas buvo tasai Ro-j 
bey, kurio vardas taip dažnai 
skamba Chicagoj. Pasirodo, 
jog šis žmogus yra čia gyvenęs, 
bet niekas neatsimena jo nuo
pelnų.

Į “Naujienų” pikniką!

Ateinančiam sekmadieny J- 
vyksta Naujienų piknikas, su 
visais savo smagumais ir įvai-

4 
M

M 
b< 
M 
M

M 
M 
h

chheee

H

M4177-83 Archer Avė.
M. KEZES, Vedėjas

1922-32 So. Halsted St.
J. NAKROŠIS, V«idėjas
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Yra kelrodis Lietuviams, kur jsi- 
ryti geriausj piana u? teisingą 
kainą.
Kimball pianus vartoja pasaulyje 
didžiausiai pagarsėję muzikos ar
tistai — vartokite ir Jus! Mes 
negalime rasti Amerikos pianų 
parketuose geresnių ir vertesnių 
pianų už “Kimball”. Jus taipgi 

•nerasite niekur kitur kaip tik 
pas “Peoples!”
Prašome atsilankyti ir susipažin
ti su mumis ir Kimball Pianais. 
Labai lengvus išmokėjimo budus 
pritaikinam kiekvienam.

AR NORI BŪTI GRAŽIAUSIA MOTERIS

Miss Amerika
Kau yra poetų, dailininku, muzikantų ir rašytojų svajonė? 

GRAŽIAUSIA MOTERIS!
Kur galima gauti patarimu DYKAI kaip tapti graži.
Kur galima galiti sveikus, nenuodijančius preparatus 
veidui, plaukams, rankoms gražinti?
Kas prirengia paskiausios mados grožybei įgyti piepara- 
tus pagal naujausių Paryžiaus receptų ir pilnai garan
tuoja kiekvienų savo produktą.
Turime savo laboratorijoj didelį pasirinkimą visokiausių, 
kokius t:k pasaulyj yra grožybei jgyti preparatų:

■ MOTERIMS: pudrų, visokiausios rųšies, dėl sausų ir rie
bių odos mostelės, ferfumų, lotions dėl plaukų ir tt. 
VYRAMS: mostelės dėl veido, pudrų, lot.’ons dėl juodų ir 
Šviesių plaukų ir tt., ir tūkstančius kitokių prepardtų.

REIKALAUKITE KATALOGO
Siųskite Money Orderius. —. Kainos Žemos.Ollette Laboratory

3138 So. Halsted St., Chicago, 111.
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BUDRIAU NAUJA 
KRAUTUVĖ

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

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

Tel. Boulevard 4705
Chicago, 111.

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikinę akinių dėl visokių akių

Jei kenčiate nuo galvos skaudė
jimo.

Jei skaitant raidės susilieja j daik
tų.

Jei spaudos raštas išrodo dvigu-

skauda
reikia

Jei skaitant arba neriant 
akys, tuomet jau jums 
akiniu.

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

pritaikymo akinių

1801 South Ashland Avė.
Platt Bldg., kam p. 18 St., 3 augštas 

Kambariai 14, 1-5, 16, 17 ir 18
Pastebėki* mano iškabas

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

Grant Works Ptaacy
1847 West 48-th Stręet

Esu baigęs mok_______________
slą Idiana
'.••į sitf i 'u 11■ - ' y'
gistruotas ap-i> 
tiekorius ir tu-# f. ,
r i u _ daugelio#,’ 'jį# J#’/ , 
metų patyrimą. J-', >

Išpildau visus#: 
receptus sųži-#Jk

I M r
Į giai už pigiau-# 
į šią 
i ną.
i vo 

sus
l rie 

komi
j siose aptiekose. Rekomenduoju gy-
■ duoles ir duodu patarimus. Atei-. 
kitę ir persitikrinkite. Visi busi- į 

' te užganėdinti.
Saugioji spinta (šėpa) brangme- 1 

nėms pasidėti atidaryta kasdien 
nuo 8 vai. ryto iki 9:30 vakaro.

J. MALACHOWSKAS

galimų kai 
įtaikau sa 

aptiekoj vi^ 
dalykus, ku 
tik yra lai-l 

didžiau-

SIUSKIT PEK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Ib prašo Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

Nauja Madų Knyga

Nauja rudeninių madų knyga. Klelr 
viena moteris ir panelė, kuri non 
gerai apsirengti ir eiti su šios dienos 
mada, turėtų šią knygą įsigyti. Joi

kaina tik 10c. * 1 1’
Užsakiniams.

Rašykit i
NAUJIENOS PATTERN DEPT,

1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

MUSŲ MOTERIMS
■    Veda Dora V i I k ie n ė——

CORNED BEEF HASH
Sukapota sūdyta jautiena

SNIEGO PUDINGAS

1 puodukas sumaltos arba 
sukapotos virtos, sūdytos jau
tienos

1 mažas svogūnas, sukapok
2 šaukštuku sukapotų žalių

petruškų
1 šaukštukus druskos
li šaukštuko pipirų

*

21/2 puoduku, sumaltų, 
bulvių

virtų

2 šaukštuku sukapotų 
, Pipirų

, U šaukštuko mace

žalių

Viską kartu sumaišyk. • Iš-
tepk skauradą arba paplokštą
puodą tirpytais lašiniuko tau-

1/3 puoduko sviesto
1 puodukas smulkaus cuk

raus
1 puodukas miltų
*/2 puoduko kornų krakmole 

2, 3 puoduko saldaus pieno 
3 šaukštukai baking powder 
I kiaušinių baltymai.
Ištrink sviesta su cukrum. 

Sumaišyk ir persijok kariu 
miltus, baking powderj ir kor
nų krakmolą. Dėk prie pirmo
jo mišinio
pienu. Kuomet 
šys. sudėk gerai 
šinius. Supilk 
indą ir laikyk 
minutes,
apibarstyk miltiniu

Kūdikio Pudra Ligo
nių Pasirinkimas

Tel Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

A. 7ITO-LULEVICH
AKIŠERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

Tel. Yards 1119
Baigusi 
rijos

kais. Dėk tiek, kad kepant 
taukai apsemtų ir viršų. Sudėk 
mišinį. Kepk pečiuje pusę 
landos.

DUONOS TARTS.

va-

baltos duonos

molasses 
cukraus

pieno arba van-

trupinius, 
nutarkuotą

Sumaišyk 
keletą sy- 

sitą, sudėk 
Paskui

i akuše- 
koiegiją; 
praktika- 
Pcnnsyl 

ligon- 
SąŽI- 

patar- 
visokio-

vusi 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja,

ligose prie^ 
g.’mdymo, laiko 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa 
tarimas, dar ir 
kitokiuose 
kaluose 
rims 
noms,

Johnson’s Baby ir Toilet Pow- 
der yra padarytas iš puikiausių 
talkų visam pasauly — Itališko 
talko. Jo švelninančios dalys 
pašalina suaižčjimų — sugeria 
šlapumą — ramina... vėsina... 
gydo... štai dėl ko ligoninės 
rekomenduoja j| po kūdikių 
maudyklės ir kiekvieną kartą 
pakeičiant palas.
Vartok Johnson’s Baby Soap 
kūdikių maudyklei... Vartok 
Johnson’s Baby Cream pašali
nimui šiurkštumo, išpučkavimo 
ir bile odos netvarkos.

YardK 4951
Mrs. Anielia Jariisz-K ushillas

AKU6ERKA
3252 So. Halsted St.

UnivPiViršuj
Stato BanK

re i 
inote- 

ir mergi- 
kreipki- 

rasite pa-Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai
ku pagal .‘-u’utį.

pamaišydama su 
gerai susima i- 
išplaktus kiau- 

j išsviestuotą 
garo 45 

ir gerai 
cukrum.

Paduok stalan su bile kokiu iš 
uogų padarytu dažalu.

ant 
Išimk

616 KAIP VIRTA?’ 
MARGAS KEKSAS

1/2 šaukštuko druskos 
3 puodukus baltų gerų
3 kiaušinių baltymai 

l/j puoduko sviesto arba tau
kų

1 puodukas: šalto vandens
4 šaukštukai baking povvde 

rio.
Ištrink sviestą, pridėk cuk

rų ir vėl trink. Pripilk 1/3 
puoduko vandens ir 1 puoduką 
miltų dedant po truputį ir pa
mainant, tai vandenį, tai mil
tus ir plak 3 minutes. Pridėk 
baking powderį 
miltų ir persijok 
Supilk paskutinį 
vandens ir sudėk

miltų

1 puodukas 
trupinių

1/2 puoduko
Vo puoduko 
1 citrina
1 puodukas 

dens
2 kiaušiniu
2 šaukštu miltų 
Sumaišyk duonos 

citrinos sunką ir 
nuo citrinos luobą, 
cukrų su miltais ir 
kių persijok per
prie pirmojo mišinio, 
sudėk neplaktus trynius ir ge- 

' rai išmaišyk, 
nes (mažas) 

j pajams tešla, 
dėk išplaktus 
kurių pridėjai 

■raus ir U f
povvderio. Baltymus uždėk kaip ir sudėjus išlengvo 

: pyragaičiai bus kepę nekaršta- Padarysi tris eiles, 
me pečiuje 50 minutų. Palai- tešlą į tris dalis ir kiekvieną 
kyk porą minutų ir išimk, kaip dalį nudažyk kitokios spalvos 

l viršus gerai parus. dažalu. Kepk karštame pečiuje

Sudėk į blėki- 
išklotas paprast i 
Ant viršaus už- 

baltymus, prie 
4 šaukštus cuk- 

šaukštuko baking king powderiu. Išplak baltymus 
maišyk. 

Padalink

prie likusių 
keletą kartų. 
1/3 puoduk i 
miltus su ba-

[Pacific and Atlantic Photo]
Jauna poetė. Nathalie Crane 

iš Brooklyno, dar tik 12 m. mer
gaitė, bet jau paskilbusi poetė. 
Šiomis dienomis ji priėmė pa
kvietimą Anglijos rašytojų, 
dramaturgų ir kompozitorių 
draugijos būti jos nariu.

25 minutes.
Perdek su uogomis arba kuo 

kitu.

STRAVVBERRY IR PINEAP
PLE KOŠE

1 pineapple
4 puodukai cukraus
1 kvortą strawberry
Nuvalyk ir supiaustyk pine

apple į mažus šmotukus. Už
pilk cukrų tegul pastovi 4 va
landas arba visą naktf pakol 
cukrus ištirps. Virk ant ma
žos ugnies pakol bus minkštas; 
nuplauk ir nuvalyk strawberry 
ir sudėk prie pineapple, tegul 
verda kokias 15 minutų. Su
pilk į sterilizuotus stiklus ir 
kuomet atšals, užpilk parafinu. 
Gali laikyti visą žiemą.

PEČIUJE VIRTOS DARŽO
VĖS,

6
1

U

nedidelės bulvės 
maža ropė 
blėkinė žalių žirnių 
blėkinė lomatų 
svogūnas 
puoduko ryžių 
šaukštukas druskos

1/8 šaukštuko pipirų 
1/8 šaukštuko allspice 
4 puodukus jautienos

bos.
Nuvalyk ir plonai supiaustyk 

bulves, 
ryžius, 
bliudą 
Užpilk 
nelabai 
landas,
pūtį sviesto, apdengti, 
pastovi keletą minutų. Sviestas 
priduos švelnų, skanų skonį.

ariu-

ropę, svogūną. Nuplauk 
Sudėk viską eilėmis Ir 
arba paplokštą puodą, 
sriubą, apdengk ir virk 
karštame pečiuje 3 va- 
Išėmus gali uždėti tru-

tegul

ANGLIŠKAS TARTAS

2994 2990

paskiausiasDviejų šmotų 
Galima siūdinti iš šilko

Sukirptos

2994. 
modelis, 
arba kitokios materijos, 
mieros 16, 18 metų, taipgi 36, 38, 40 
ir 42 colių per krutinę. 36 mierai 
reikia 3% yardų 40 colių materijos ir 
% yardų skirtingos materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St.. Chicago, III.

2990. Bolero Suknia, dabar labai 
madoj. Galima siūdinti iš tamsios 
ar šviesios materijos. Sukirptos mie
ros 16 ir 18 metų, taipgi 36, 38, 40 ir 
42 colių per krutinę. 36 mierai rei
kia 3 Va yardų 40 colių materijos ir % 
yardų skirtingos materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa- 
ryzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

• 2 kiaušiniu
% puoduko cukraus
1 šaukštas sviesto
1 puodukas mažųjų razinkų
Išplak kiaušinius pakol ne 

sutirštėję. Ištrink sviestą su 
cukrum. Sudėk kiaušinius, o 
ant galo razinkas. Sudėk j ma
žas blokines, kurias pirmiaus 
išklojai su tam tikra tešla, var
tojama paprastiems pajams. 
Kepk 40 minutų.

gelbą.
Valandos nuo

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

NAUJIENOS Pattem Dept
1789 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No ~....-......—
Mieros .... ............. __  per krutinę

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No »..............—
Mieros ...........................per krutinę

You, too, 
can have 
cleaner, 

į brighter 
1 and 
A prettier 
kl Furniture 
įl Ūse

O®#ar
V^Polish

(Vardas ir pavardė) (Vardas ir pavardė)

(Adresas) (Adresas)

(Miestas ir wlst) (Miestas ir valst.)
Siųskit pinigus per 

NAUJIENAS

Nuolatinės Slogos ir 
Reumatizmas

SKAUSMAS
Ar ji|8 kenčiat nkaunmuR bile daly sa

vo kūno, kaip tai nuo Kataro, Inkstų, 
Širdies, Kepenų, Skilvio ar pūslės ne
smagumų, “Dusulio Reumatizmo, Nuolat!- i 
nių Slogų, Užrdnuod'jimų, Goiterio, Mo-[ 
torų lytinio netvarkumo, Nervuotumo, i 
Kosulio, Odos ligų. Socialių ligų ir tt.

Vartokit MERITEX.
ir nekenksming^ausia 
buteliuką.

Gaunamos pas
Dr. Ohlendorf, M. S., M. D.

Meritex Lab., Jstegrtn IH82
1924 Blue Island A ve.

CHICAGO. 1LL.
Siunčiame bile kur ui $1.00. 

Nesiunčiame C. O, D*

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMESTRIST

| Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

Pasauly 
Gyduolė

geriausiu 
$ l.0(» ui Te). Boulevard 6487

4649 S'o. Ashland Avė. 
ir 805 E. 17*h St.

Kenwood 1752
Praktikuoja 20 metų

TOUROtS
Night and Moming to kcep 
them Clean, Clear and Healthy

Write for Free "Eyc Care** 
<nr “Eye Beauty” Book

Marine Co^ Dept. U. S., 9 B. Ohio Si., Chicago

Lietuvis Kontraktorius
Suvedam šviesas ii 
elektros jiegą į nau 
ji s ir senus namus ir 
mainom naujas liam 
pas j senas; duodame 
ant lengvo išmokėji 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone Canal 2591

V. .

Rusiškos ir Furkiskos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8912

8614-16 Roosevelt Rd 
Arti St. Loula Ava.

CHICAGO. (LU

ROSELAND BOTTLING Cd
STANLEY SUDENT, Savininkas

K Tel. Pullman 5625
Obelis near-bear, papso, ice creamo ir saldainių. Suteikiam patar
navimą su trokais dėl piknikų ir truck parių. Mes turim penkis 

naujus trokus dėl patarnavimo jums dienų ir naktį.

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

Lietuviai Advokatai
K.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

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

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

KJURGEUONIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Po pietų nuo 8:30 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
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas (anai 2552

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

DR. G.
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679

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

Telephone Yardi 0^94

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Ava.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 dia- 
nų, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 

• iki 12 dieną.
Res. telephone Plaza 82M 

k ■ i ■

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS ,

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395

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

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 
10756 So. Michigan Avė.

Tel. Pullman 5950 
Specialistas Abstraktų 

Vedėjas visų teisių

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room Ą' )1 
Tel. Randolph 1034—Vai. niL 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedčlio ir 
PėtnyČios

ŪR. 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.

I Dienomis: Canal 
Telefonai: / 3110. Naktį

i South Shore 2288
• ’ Boulevard 4136

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

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. Midvvay 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

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

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

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

1724 So. Looinis, 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

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktu 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.
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DIDŽIAUSIA AMERIKOS LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJA.

Bet tas faktas, kad SLA. pasidarė milžiniška organi
zacija, anaiptol nereiškia, kad ji šiandie jau nebeturi jo
kių vargų ir rupesnių. Pats Susivienijimo didumas ir tur
tingumas stato prieš jį naujas problemas ir deda ant jo 
vedėjų naujas atsakomybes.

Didelį skaičių narių SLA. turi dėl to, kad jame išsi
tenka įvairiausių nuomonių žmonės. Susivienijimas ne
sikiša į savo narių religinius, politinius ir kitokius įsiti
kinimus, todėl jam priklausyti gali kiekvienas, kuris tik 
pripažįsta reikalų apsidrausti nuo mirties arba ligos ir 
dalyvauti kultūriniame lietuvių visuomenės judėjime. Ir, 
iš tiesų, SLA. susideda iš žmonių visokio krypsnio ir nu
sistatymo. Tame yra jo stiprumas, bet kartu ir didžiau
sių keblumų šaltinis.

Visi tai žino, ir čia nėra reikalo smulkiaus apie tai 
pasakoti, kad savo istorijoje Susivienijimas ne kartų buvo 
arena aitriausioms kovoms tarp įvairių frakcijų ir parti
nių grupių. Partinių kovų vėsula ir šiandien nėra palio
vusi siautusi jo plačiai išsimėčiusiose kuopose ir apskri
tyse. Kai kur ji yra pridariusi ir dar tebedaro nemaža 
žalos organizacijai. Vien tik iš pereitos savaitės “Tėvy
nės”, numerio, pav. galima patirti, kad Pildomoji Taryba 
buvo priversta energingomis priemonėmis įsikišti į kelia
mus. įvairiose vietose kivirčus ir juos malšinti, pertvarky
dama visų eilę kuopų ir kai kuriuos apskričius.

Be to, yra aišku, kad ir Susivienijimo turto priežiūra 
šiandie yra be galo sunkus ir atsakomingas darbas. Tas 
milionas dolbrių, kuris randasi organizacijos centro glo
boje, juk tai narių turtas, susidaręs iš duoklių, kurias jie 
mokėjo per dešimtis metų, norėdami apsaugoti savo šei
mas. Jeigu tas turtas butų pražudytas arba apverstas 
kokiems nors svetimiems tikslams, tai butų nuskriausti 
tūkstančiai busimų našlių ir našlaičių. O kad šitoks pa
vojus yra galimas, tai žinome iš Amerikos lietuvių 
patyrimo.

•
Čia nurodysime tik į tai, kas atsitiko su kita organi

zacija, kuri savo laiku irgi buvo žymiai prasisiekusi na
riais ir turtu, būtent — su Lietuvių Socialistų Sąjunga. 
Ji anųmet jau turėjo daugiaus kaip 6,000 narių, apie dve
jetų dešimčių tūkstančių dolerių Namo Fonde, savaitinį 
laikraštį, žurnalų, gerai įtaisytų spaustuvę ir dar tūkstan
čius dolerių centro ižde. O kur šiandie los visos gėry
bės? Jos beveik išnyko. Laikraščiai žuvo; pinigai tapo iš
graibstyti arba išaikvoti; spaustuvės mašinos pavogtos ir 
pavestos vienai privatinei kompanijai, kuri ir šiandie jo
mis naudojasi.

Šitų “karžygiškų” naikinimo ir plėšimo darbų atliko, 
kaip žinia, mūsiškiai bolševikai, kurie giriasi visuomenei 
esu vieninteliai “tikri išnaudojamosios žmonijos mokyto
jai ir vaduotojai”. Taigi ir Susivienijimas anaiptol nėra

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra didžiausia ir 
turtingiausia Amerikos lietuvių organizacija. Jo narių 
skaičius neužilgio pasieks 20,000, o jo turtas — vieno 
miliono dolerių.

Šių metų pirmojo bertainio atskaita, paskelbta “Tė
vynėje”, rodo, kad bendras SLA. turtas turi tokių vertę:

Namas — $30,000.00.
Paskolos ant “morgičių” — $151,500.00.
Valdžios bonai (Liberty bonds) — $8&,ooo.oo.

Įvairus kiti bonai — $573,939.00.
Spaustuvės ir raštinės inventorius — $12,123.39.
Pinigai bankuose — $89,138.28.
Pas iždininkų — $11,904.23.
Pas administratorių — $500.00.
Paskola moksleiviams — $2,000.00.
Viso — $956,104.90. Vadinasi, trūksta tik apie $44,000 

iki vieno miliono.
Amerikos lietuviai tikrai gali pasidžiaugti, išauginę 

šitokių galingų organizacijų. Ji yra pavyzdys to, ką žmo
nės gali sukurti bendromis jėgomis, kuomet jokie “glo
bėjai” netrukdo jų darbo ir kuomet jie pasistato sau vie
nų aiškų tikslų.

ORGANIZACIJOS VARGAI IR RŪPESNIAI.

Užsimokėjimo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams .................................... $8.00
Pusei metų .............................. 4.00
Trims mėnesiams ................... 2.50
Dviem mėnesiams .................. 1.50
Vienam mėnesiui .......................... 75

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje,
paštu:

Metams ..........-........................ #$7.00
Pusei metų ............................. * 8.50
Trims mėnesiams ................... 1.75
Dviem mėnesiams................... 1.25
Vienam mėnesiui........................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

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

orderiu kartu su užsakymu.

apsaugotas nuo to, kad ant jo turto pasikėsintų kokie 
nors “žmonijos geradėjai”, — jeigu tik jisai nebūtų uoliai 
ginamas ir tinkamai tvarkomas.

SUSITVARKYMO KLAUSIMAS.

Šiandie tad ir kyla prieš SLA. klausimas, kaip susti
printi save ne tiktai nariais ir turtu, bet ir kontrolės bei 
tvarkos atžvilgiu.

Kiekvienas gali suprasti, kad organizacija, turinti 
netoli dvejeto dešimčių tūkstančių narių ir beveik milioną 
dolerių, negali tvarkytis taip, kaip tvarkosi paprastos pa- 
šelpinės draugijos. Tokiai organizacijai reikia ir kietes
nių taisyklių ir tam tikro sklandžiai veikiančio aparato, 
kuris prižiūri kuopų veikimų ir palaiko ankštus ryšius 
tarp centro ir atskirų organizacijos dalių.

Šis reikalas jau paskatino pereitų SLA. seimų pradėt 
rūpintis SLA. konstitucijos taisymu. Teisių Komisija tuo 
tikslu šiomis dienomis buvo sUsirinkusi New Yorke ir dir
bo ištisų savaitę.

Kad tvarkos klausimas šiandie darosi opiausias Su
sivienijime, rodo ir tai, kad dabar važinėja po kuopas spe
cialia Centro Organizatorius, p. Vitaitis, ko pirmiaus Su
sivienijime nebuvo praktikuojama.

SLA. ateitis daug priklausys nuo to, kiek jo nariai 
sugebės šitų reikalų suprasti. Jeigu daugelis jų to nesu
pras ir priešinsis organizacijos vedėjų pastangoms įvesti 
geresnį susitvarkymų jos viduje, arba bent tų pastangų 
nerems, tai Susivienijimui gali tekti pergyventi krizį, pa
našų j tą, koks buvo kilęs anųmet ,kai buvo įvedamas tin- 

Ramesnis mokesnių sutvarkymas. 'Pečiaus reikia tikėtis, 
kad SLA. nariai šiandie jau turi daug daugiaus patyrimo 
organizacijos klausimuose, negu dvidešimts metų atgal.

Jie dabar mato gerai, kad, jeigu savo laiku nebūtų 
buvę tinkamai sutvarkyta narių duoklės, tai Susivieniji
mas nieku būdų nebūtų pasiekęs savo dabartinio tvirtu
mo — gal būt, nebūtų ir gyvas išlikęs. Tie, kurie protau
ja, numanys taip pat, kad stambi organizacija negali bu» 
joti ir be gero susitvarkymo viduje. Tokių, kurie norės 
suirutės ir “palaidų barščių” organizacijoje, bus tik maža 
ralis, ir jiems teks pasiduoti daugumos valiai.

r
SkaitytojųBalsai

[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako] * 
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Apie kunigaikšti 
Radvilų

Keletu dienų atgal Naujieno- 
s3 mačiau žinių apie kunigaik
ščio Kostanto Badvilos atsišau
kimų ar kreipimųsi į Seimų, 
l.ad butų sustabdytas Lietuvo
je žemės dalinimas ir kitokių 
žemes reformų vykdinhnas, kas 
skaudžiai paliečia Lietuvos tur
tuolių gyvenimų.

Man čia rupi pareikšti kas 
yra tas kunigaikštis Radvilas, 
1 uris dabar išdryso reikalauti 
žemės reformos vykinimo su- 
: tabdymo. Kaipo artimas jo 
gyventojas iš Lietuvos, aš jį 
gerai pažystu ir bent dalinai 
žinau jo nelemtus darbus.

Kunigaikštis K. Radvilas yra 
\ ienas iš aristokratiškiausių ir 
; tauriausių Lietuvos perdėm 
sulenkėjusių didžponių. Dažys
iant j j, rodos, nė vienas rim
tas, švarus liakraštis neturė
tų būti jo pritarėju ar jo nuo
monių reiškėju, nes prie caro 
valdžios jis buvo didžiausias 
darbininkų-kaimiečių skriaudė
jas, persekiotojas ir engikas. 
Ukmergės apsk. keliuose vals
čiuose, ypač apie Taujėnus, jis 
buvo lig koks caras ir tik rei
kia stebėtis, kad Lietuvos žmo
nės yra tokie ramus ir pakant
rus, kad jo pirmiau neatsikra
tė, nors ir daug skriaudų nuo 
jo kentėjo. Jis toje apielinkė- 
je turėjo daug dvarų ir didžiau
sius miškų plotus, tad kaimie
čiai veik jokiu bildu negalėjo 
išvengti susidūrimo su Radvi
la. Bet tas susidūrimas ar pa
simatymas su Kastuku kiekvie
nų kartų buvo tiek nemalonus, 
kad ne vienas turėjo verkti. 
Nors jis turėjo daugybę miš- 
kasargių (lesvinčių), bei jis 
pats daugiausia laiko praleisda
vo po miškų lakstydamas. Tad 
jai kaimietis išdvysdavo nors 
kojų įkelti į jo miškų, kaip 
grybauti, uogauti ar kokių la
pų paršiukui pašerti, tai tuoj 
nabagas gaudavo antausius ap
daužyti. Moteris, net 7-8 m. 
vaikus pagavęs visaip gųsdiuda- 

vo ir prigrasindavo, kad dau
giau nū kojos i jo miškų ne
keltų. O tuo tarpu miškai bu
vo pilni prikirmiję gamtiškų 
dovanų, kuriomis Kastukas vi
sai nesinaudojo, nė kitiems ne
leido naudotis. Reiškia, tegul 
supus, bet kad tik kiti negau
tu. Pabėgti nuo tokio baisūno 
nelengvas dalykas buvo, nes 
visuomet su savim vedėsi di
delį pulkų šunų. Jis pats sa
kydavo, kad iš jo ne velnias 
neištrūks. Jei žmogus kelionė
je jo miške paklysdavo, tai su
sitikęs Badvilą turėdavo ilgai 
aiškintis kur buvo, kur eina, 
kodėl eina čia, o ne ten, bene 
buvo uogų, grybų ar gilelių 
i inkti ir tt.

Kiek jis apielinkes kačių, šu
nų iššaudydavo, tankiai ne ant 
i o žemės, lai nė jis pats ne
sukaitytų. O jei ant jo žemės 
užėjo arklys ar karvė, tai be 
kokių 2 ar 3 dol. pabaudos ne
išsiteisinsi. Ne tik pa vieniems 
asmenims jis buvo įsiėdęs iki 
gyvo kaulo, bet ir ištisiems so
džiams (kaimams). Pavieni 
žmonės retai kada kreipdavosi 
į teismų, kad ir labai Badvilos 
nuskriausti, bet ištisi sodžiai 
kartais bendrai skųsdavosi teis
mui dėl kokio žemės ploto, ar 
šiaip kokios jiems padarytos 
skriaudos. Sodžiaus pusę gin
davo kokis nors advokatas, bet 
Badvilas savo pusę gindavo 
tankiausia pats, be jokio advo
kato. Ar jis buvo baigęs ju
risprudencijos mokslus, aš ne
žinau, bet jis prie caro valdžios 
darydavo teismuose didelės į- 
takos kaipo kunigaikštis, taip 
kad kaimiečiai retai kada lai
mėdavo teismuose, nors tiesa 
• r jų pusėj būdavo. Tik ar 
porą sykių kaimiečiai buvo lai
mėję, kai jie pasisamdė tuo laį- 
ku pagarsėjusį vienų advokatų 
K. Tada ir daugiaus kaimiečių 
subruzdo Badvilų traukti teis
man. Bet jis tai pajuto ir tuoj 
papirko tų advokatų, taip kad 
jis daugiau bylų prieš Badvilų 
nei neimdavo.

Jai, žinoma, toli ne visi “ge
rieji” Badvilos darabi, bet gal 
ir šių kelių pavyzdžių užteks 
parodiniui kokis yra tas gai
valas, kuriam dabar tautinin
kai leidžia skerečiotis savo 
laikraščiuose, kaipo skaudžiai 
‘nuskriaustam” dvarininkui.

—Taujieriietis J. D.

KORESPONDENCIJOS i
kigK=»isai- -~-Tnian7i-i7»rgg

VVestville, III.
Nusišovė jaunas lietuvis

Pereitų sekmadienį, birž. 12 
dienų, nusišovė Bronislovas 
Složis, 21 m. amžiaus. Prie
žastis saužudystės buvo visai 
maža.

Tų vakarų jis su savo broliu 
Jonu ruošėsi važiuoti į darbą. 
(Jiedu dirbo naktimis Bunsen- 
ville kasykloj United States 
Fucl Cx>.). Nuėjo į garažių pa
siimti automobilių ir rado “flat 
tire.’’ Jiedu susibarė. Bronis
lovas tada skubiai įbėgo į stu- 
bų, pasiėmė revolverį ir nusi
šovė.

Bronislovas buvo baigęs High 
School. Jo tėvas, Stasys Slo
žis, mirė apie 12 metų atgal. 
Po to jo motina apsivedė su Ig
nacu Stravinsku ir visi kartu 
gražiai gyveno prie Victory St.

—Korespondentas.

McKees Rocks, Pa.
Povilas Morkūnas, 1 Grant 

St., birželio 12 d. susibari ir 
susištumdė su savo šeiminin
ku Ūseliu, kuris gyveno antra
me augšte. Besistumdant Po
vilas Morkūnas liko nustumtas 
laiptais žemyn ir tiek sužeis
tas, kad teko vežti jį į šv. Jo
no ligoninę. Jo peties kaulas 
liko perskeltas.

Už tokias nelaimes daugiau
sia yra kalta naminėlė.

Motinos Duktė.

Wilkes-Barre, Pa.
S. L. A. 7-to Apskričio 

išvažiavimas.

Birželio 6 d. įvyko SLA. 7-to 
Apskričio išvažiavimas į Fern 
Brook Parka. Publikos buvo 
neperdaugiausia. Prieža s t i s 
tur būt ta, kad naujas parkas 
ir nėra visiems žinomas, o ant
ra, oras buvo pusėtinai šaltas.

Prakalbos buvo 5 v. Kalbė
jo Adv. Jonas Lopatto trumpai 
apie Susivienijimų. Nurodinė
jo, kad dabar iš Lietuvos nau
jų imigrantų neatvažiuoja, o 
senieji miršta, tad SLA. grę- 
sia pavojus. Patarė tverti jau
nuolių kuopas ir joms leisti pa
čioms tvarkytis anglų kalboje.

Antras kalbėjo adv. J. V. Ko
sėk trumpai apie šio rudens rin 
kimus. Adv. J. V. Kosėk kan
didatuoja ant teisėjo ir prašė, 
kad lietuviai paremtų jį šio ru
denio rinkimuose. —S.

Kas dedasi Lietuvių 
kolonijose

Mahanoy City, Pa.

Birž. 13 d. aj>degė lietuvių 
šv. Juozapo bažnyčia. Gaisras 
kilo zakristijoj ir jis greitai 
užgesinta, bet nuostoliai* visgi 
nemaži.

Baltimore,. Md.
Advokatas Nadas Basbenis 

birželio 19 d. apsivedė su p-le 
Julia, įBaltrukoniute. Vestuvių 
iškilmės buvo keliamos St. Al- 
plionsus salėj.

Philadelphia, Pa.

Marė Kirduliutė, 3 metų am
žiaus, bežaisdama degtukais 
taip apdegė, kad nuvežta ligo
ninėn už kelių dienų pasimirė.

....r""*........

Forest City, Conn.
Pastaruoju laiku čia susior

ganizavo Liet. Politinis Klius 
bas, į kur j iškarto susirašė apie 
200 narių. Valdyba susideda 
iš gana darbščių žmonių. Pir
mininku yra S. Obeliūnas, sek
retorių A. Poloskis.

Philadelphia, Pa.
Geg. 22 d. tapo pašventin

tos ir atidarytos Tautiškos ka
pinės, kurias įkūrė dar ne taip 
senai susitvėrusi lietuvių “tau- 
tiška’K (neprigulminga) para
pija. Kapinių organizatorium 
yra kun. Žukauskas. Kaip pa
reikšta atidarant kapines, ka
pinės bus prieinamos visiems 
ir visi bus j jas priimami, ne
žiūrint mirusio tikybos.

Racine, Wis.

Geg. 28 d. didelio būrio žmo
nių lydimas liko palaidotas Ka
zimieras Skupkus. Jis buvo iš
važiavęs dirbti į miškus, kur 
jį patiko nelaimė: medis virs
damas sulaužė jo nugarkaulį. 
Nelaimingasis pasikankinęs 8 
savaites, pasimirė, palikdamas 
moterį, sūnų ir dukterį.

Hartford, Conn
Geg. 29 d. buvo pirmas pik

nikas, kurį surengė Draugijų 
Sąryšis. Žmonių buvo daug.

Birž. • 12 d. piknikų rengė 
Sandaros 46 kp.

Worc«8ter, Mass.
I

Prie iSLA 318 kp. susitvėrė 
jaunuolių skyrius iš 30 narių.

Brooklyn, N. Y.
Birželio 14—16 d. d. buvo 

laikomas Lietuvių Katalikų Fe
deracijos 17-tas kongresas, ku
riame, kaip paprastai, daugiau
sia. dalyvavo kunigai, kurie .vi
same kame kongrese vadovavo. 
(> kiti delegatai,—parapijų ir 
draugijų, buvo tik pamargini- 
mu.

Worcester, Mass.
Elenora Tomkiutė, 4 m. am

žiaus, veik ant vietos liko už
mušta automobilio.

Taipjau automobilio liko mir
tinai sužeista Bita Paulaus
kaitė, 7 m.

Stasys Žukauskas, 4 m., pa
slydęs įkrito į pilnų karšto 
vandens vonią ir tiek nusipli- 
kino, kad teko vežti ligoninėn.

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tcl Boulevard 5913

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

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

Res. 3201 So. Wallace Street
* ■ ■ m1 1 "'"T...........
..................... ... 1 M I i I III I ■ II R 
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vai.: l-*-3 ir 7—8; Ned. 10—12 r.
Rezidence 6640 S. Maplewood Av.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

'M « ■! —
H"--------- 'I

Telefonai Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.
W ui. i ■ — i I

ir »» iiliiiiaiii! a...... .. m n i..^

Ak L. DavidoniSi M. D.
, ir DR. J. A. GOODHART 

4910 So. Michigan Avė 
Tel. Kenwood 5107

Valandos J nuo 9 11 val- ryte; 
i ‘ ’ ( nuo 6 iki 8 vai. vakaro
U'.ll.l.l ■„ I ■■■ IĮ <

DUJAMOS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St.
Chicago, 111.

Te). Boulevard 2160 
— Valandos —

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

" i i hiiiUi-i^

I i ■ ■ .............. .. m...........f»

A. MONTVID, M. D. 
1579 <Mikwaukee Avė. Room 2091 
Kampas North Avė. ir Robey St.
Valandos: 1 iki.3 po pietų, 6 ikij 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983. 
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė 'Sviesi ir diathermia

Pirmadienis, Birž. 20, 1927

Scratnon, Pa.
Odomas Dyportas# 73 m. am

žiaus, besėdėdamas nupuolė nuo 
porčių ir nusilaužė nugarkauli, 
nuo ko už 6 dienų pasimirė. 
Amerikoj išgyveno 32 metus. 
Liko palaidotas be bažnytinių 
apeigų anglų kapinėse.

Vincas Bagaišis, 23 m. am
žiaus, liko užmuštas kasykloje. 
Jis buvo gimęs Amerikoje. Pa
liko žmoną ir mažų kūdikį. Pa
laidotas be bažnytinių apeigų 
anglų kapinėse.

Simanas Stc-ponavičia, 18 m., 
liko rastas negyvas iš po nak
ties. Palaidotas Lietuvių Tau
tiškose Kapinėse.

Mikolas Norušis mirė po sun
kios ir ilgos ligos. Paliko žmo
nų, penkis sūnūs ir dvi dukte
ris, visus vedusius. Palaidotas 
Lietuvių Tautiškose kapinėse. 
Priklausė prie SLA., tautinės 
parapijos ir kitose draugijose, 
kur daugiausia užimdavo pir
mininko vietų.

New Britain, Conr..
Geg. 22 d. Sandaros 32 k p. 

statė scenoje “Mirtų Vainikas’’. 
Vaidinimas jyerai nusisekė, <» 

ir publikos buvo daug atsilan
kę. •

Elizabeth, N. J.
BiBrželio 7-9 d.d. čia buvo 

laikomas Vyčių seimas. Jis bu
vo skaitomas jubiliejiniu 
15-tu seimu; Dalyvavo apie 50 
delegatų.

i* * i u ... .................. ■ ■■■ ■ . .............

GYVENIMAS
Minėsi r. in Žurnalai

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidėja* 

900 W. 52nd Street 
Cbicago, III.

Tel. Boulevard 3659

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

knygynan.

Prenumerata metams ......  $2
Pusei Sietu .................... $1
Kopija .........................   20c

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Avė.
Valandos: 2—4 dienų; ' : " ■>

vakare.
Ofiso Telefonas: Pullman 1193 

Namų Telefonas Cheaterfield 0578 
- .

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

Tel. Lafayette 4116
I nuo 9 iki 11 v. ryto 

Valandos ] nuo 6 jy 9 va|. vak.
* » .. .......... ............................................... ...................
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Pradėjo vaidintus.

hĮAnpĮi 
soSesjųg

Brighton Park
Justas Kudirka

J. Kudirka apsistojo Brigh
ton Parke. zVtsidarė muzikos 
studiją 4140 Archer avė. Kol 
kas veikia šie skyriai: daina
vimo, piano ir smuiko. Duoda 
reguliarišką muzikos kursą. 
Mokslas sutvarkytas europiško 
muzikos mokymo ir lavinimo 
pamatais, pritaikant prie Ame
rikos gyvenimo ir reikalų. Va
sarinis kursas prasidėjo ir ga
lima užsiregistruoti bile dieną. 
Vasarinis kursas tęsis kaip ir 
reguliariškosc muzikos konser
vatorijose iki rugsėjo 15 d., o 

to prasidės 
sezonas. —X.

reguliaris žiemos 'garbės 
našius

Kokių kalbų šiuo laiku 
tenka išgirsti to pačiam ne
girdėjus nesinorėtų tikėt, ypač 

' kad kalbas leidžia žmonės save 
vadinantys laisvais, susipratu
siais žmonėmis.

Mirus vienam “Naujienų“ 
darbininkui, a. a. Kasparui, jie 
nudžiugo,— esą “Naujienų“ re
daktorius, Grigaitis, miręs.

Kitas vėl tikrina, kad Gri
gaitis tikrai esąs veidmainis, 
nes prieš kunigus kovojąs, o 
ant Apveizdos Dievo parapijos 
bažnyčios davęs $1,000. Pa
klaustas, —iš kur tą žinai?— 
sako, kad “Naujienos“ pačios 
taip rašiusios. Jis pats tikrai 
neskaitęs, bot jo gaspadinė 
skaičiusi ir jam sakiusi ir jis 
tam tikįs. Tą girdžiant, tiesiog 
skurdu darosi. Juk ,rodos, gali
ma su'komunistėti; bet kam 
taip suidijotėti, kad geist žmo
gaus mirties ir apie jį melus 
skleisti. Juk tas tikrai nedaro 

tiems, kurie leidžia pa
puška Ii is. —Sarmata.

Bridgeportas Bridgeportas AGITACIJA CHICAGOJ DEL 
GATVEKARIŲ BILIŲ

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPĖRACIJOS BANKO

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

Pinigus gavo:
56068—J. Zarinski

9031—B. Mačiulienei
9027—J. Savickiui

21937—K. Pukiui 
9097 
9091
9101—J. Katučių i 

12960—K 
9099—V 

23493—V.
23496a—P. Drusutienei
23498—B. Veselienei

9111—J. Paliokui
22626—M. Matuzienei

9117—A. Grauslienei
12981—J. Birbilui
9136—A. Kaupui 
9125—O. Žilienei 

12978—EI. Noreikaitei
9133—J. Balčiūnui

21959—S. Jakui
9145—J. Stakuliui 

į2983—M. Bartašienei 
9143—I. Kukštai

23510—EI. Lečkauskienei 
23521—K.

save

Dar viena surprise parė! 
Bengia jų leidukė, gyvenanti 
ant A u bu m avė.

Leidukė pati sau negali “sur
prise purės“ rengti. Nes jei pa
ti rengtų — koks tuomet “sur- 
prizas” butų?

Ale Dievas davė galvų, Die
vas davė ir proto. Musų leidu- 
ke atsisėdo ant
raukė antakius ir 
eitį, — pašaukė porą 
ir sako! “Parengkite

kanapos, su- 
surado iš- 
moterėlių 
man pa-

Bet meKs už dyką 
me

kad
Jus

nedirbsi- 
parciške moterėlės.
ir nereikalauju, 

man už dykų dirbtumėt. 
gausit savo komišeną.

Sutiko moterys. Leidukė įtei
kė joms adresus. įteikdama pa
tarė: “Neikite pas biznierius, 
ieškokite senbernių. Jei iš biz
nieriaus gausite 2 doleriu, tai 
iš senbernio po dešimtį. Aš ži
nau, kad jie negali atsigerėti 
manimi.’’

Parė rengiama 9 dienų lie
pos mėnesio vienoj žinomų ant 
Bridgeporto svetainių.

—Bridgeportietis.
♦ ♦ ♦

Iš Draugystės Palaimintos 
Lietuvos veikimo

Pereitos savaitės pabaigoj 
susirgo nervų pairimu lietuve 
moteris, gyvenanti 33-Čiojjoj 
gatvėj, netoli nuo Auburn avė.

Moteriškė sudraskė paduš- 
ka^, liepė išmesti jas j alėją; 
sudegino vyro kepurę, išblaškė 
burdingieriaus drabužius, iš
metė i>er langą nuo antro auk
što armonikos, laikrodėlius. 
Kadangi darželis, kurin šie vi
si daiktai buvo metami, yra 
cementuotas, tai ir armonikos 
ir laikrodėliai sudužo, subyrė
jo.

Buvo pašauktas I)r. Kulis, 
3259 So. Halsted st. Daktaro 
patarimu, moteriškė išgabenta 
ligoninėn.

Kaimynai kalba, kad seniau 
moteriškė mėgdavusi dikčiai iš
sigerti. — N.

priruošti susisicki- 
magnatų 
naudingi,

ir kad jų 
o ne Clii-

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO
1800 So. Ashland Avė.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH 
OPTom’.'tpistaS

PASIGAVO REPORTERI

23533—V. Umbrasytei 
56098—L. Varpiotui 
56100—S. Gulbinui 
56101—A. Vengriutei 
56103—G. Grunduliai 
56104—S. Niukštaitei
56110—U. šiurkienei
9199—A. Rudienei 

21972—E. Visbarienei
9197

A. Ūsui
R. Ermanui

Illinois valstijos atstovų bu
te pasireiškė priešingumo pen
kiems biliams, kurie liečia Ghi- 
cagos gatvekarius, elevatorius 
ir busus. 
Diliai buvę 
mo įmonių 
interesams
cagos piliečiams.

Pačioj Chicago 
smarki agitacija, 
konservatyvus laikraščiai, kaip 
“Tribūne” kritikuoja kilius.

Kai kurie aldermanai kartu 
su žinomu chicagiečiams Chi- 
cagos universiteto profesorių 
Meriamu rengia visą eilę mi
tingų, idant parodžius tikrą 
reikšmę bilių, kurie šiandie 
randasi Illinois valstijos at
stovų bute ir kurie liečia Chi- 
cagos susisiekimo įmones.

Net
eina 

tokie

Valandos:
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Neda

lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietj]
REZIDENCIJA:

2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

Palengvins aklų įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštj, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliręgystą 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimus da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklo? vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki J vai. p. p.

4712 So. Ashland Ak
Ik; n Ieva rd 758?.

Meškauskienei 
9220—O. Grigaitienei • 
9225—B. Lazutkienei 
9213—K. Kasparaičiui 
981—K. Kolesinskienė 

985—A. Pszibilsky 
986—P. Umbrozunas 
Išmokėta per kitus bankus 

12965 Marie Berschifkaja 
9124—V. Pasdrazdiui 
9137—J. A. s. Vegiui 

22627—Al. Visbarui 
12982—J. Augustinavičiui 
21956—Jul. Petkunienei 

9122—J. Kleinauskui 
12979 J. Voznikaitienei 
9146—V. Marcinkevičiui

Rotkiui

Paulausldui

tuvos laikė priešpusmetinį su
sirinkimą birželio 8 d., Lietu
vių Auditorijoj. Draugystės 
pirm. Fr. Bacevičiui atidarius 
susirinkimą, buvo skaitytas ir 
priimtas protokolas. Pirm, pra
nešė, kad gegužės 16 d. mirė 
draugo Vainausko moteris. 
Nors Auditorijos atstovo susi
rinkime nebuvo, bet raportas 
nuo Auditorijos per direktorių 
T. Janulį buvo išduotas. Tarp 
kitko jis raportavo, kad Audi
torijos nauji hemai bus išleisti, 
kurie neš septintą nuošimtį, ir 
kartu ragino draugystę nau
jus bonus pirkti, šis klausimas 
atidėta svarstymui priešmeti- 
niame susirinkime. Buvo duo
tas įnešimas rudenį surengti 
draugišką vakarienę, bet pasi
rodė, kad draugystės nariai ne
pritarė, nes sumanymas didžiu
ma balsų atmestas. Išrinkta 
komisija pusės metų knygų per 
žiūrėjimui 
Stankus, 
mereckas. 
pranešė, 
gatavos, 
užimta 
ligonių, 
draugų
kad drg. M. Kuisą, kuris ran
dasi Oak Forest ligoninėj, esąs 
gerokai pasveikęs', bet iš ligo
ninės jo nepaleido. Todėl liko 
išrinkta lankytojas drg. Venc
kus, kad patirtų kodėl jo iš li
goninės nepaleidžia, ir ar ne
būtų galima kaip nors iš ten 
paliuosuoti. Tuo susirinkimas 
ir užsibaigė. Draugystės tur
tas sulig šiai dienai yra $11,- 
238.79. —Ig. Žilinskas, rast.

dieną Ilalstedstryčiu 
sutikau Valančių 
popierių rankoje.

Kaip inšurins biznyje se
kasi? —klausiu. — Kas naujo?

—Viskas kuopuikiausia, štai 
pluoštas naujų polisų — rodo 
Valančius, — o čia, matai, Če
kis Western ir Southern Life 
Insurance Co. ant 750.00 dole
rių pomirtinės; nešu 
broliui atiduoti. Seni 
laikui atėjus; jaunieji
visokių nelaimingų atsitikimų 
ir ligų. Tad, brolau, reporteri...

—Na, na, palauk Valančiau... 
aš suprantu, kad 
mane prikalbinti

—Palaikiai.

Ana 
damas 
pluoštu

ei
sit

mirusio 
miršta 

— nuo

tu nori ir 
įsišiurinti.x

buvo “šort”. O dabar 
‘come on” į Aušros kny- 
tuoj aplikaciją išpikly-

Gerai; pilnai sutinku, nes 
.senai apie tai mąsčiau, tik vis 
pinigų 
turiu, 
gyną> 
siu.

Tik... po plynių, turėjau ati
duoti jam paskutinę penkinę ir 
laukti kitos “pėdės“. Bet mano 
kailis užtat dabar yra vertes
nis ant $1000. — Reporteris.

LSS. 4 KUOPOS SUSIRINKI
MAS.

JONAS KŪGIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Birželio 18 dieną, 4 valandą po 
pietų, 1927 m., sulaukęs 46 me
tų amžiaus , gimęs Lietuvoje, 
Kėdainių apsrkičio, Paliepių 
kaimo, paliko dideliame nuliu
dime gimines ir draugus. Pra
gyveno Amerikoje 16 metų, pri
klausė prie draugijų, Lietuvių 
Politikos ir Pašelpinio Kliubo ir 
Lietuvos Laisves Kliubo. Kū
nas pašarvotas, randasi 8516 S. 
Parnell Avė., pas Prancišką 
Motuzienę.

Laidotuvės įvyks Ųtarninke, 
Birželio 21 dieną, 9:30 vai. iŠ 
ryto iš namų į Tautiškas ka
pines.

Visi A. A. Jono Kūgio gimi
nės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,
Giminės ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

JUSTINAS ČIBIRAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Birželio 18 dieną, 10 valandą 
naktį, 1927 m. sulaukęs 61 me
tų amžiaus, gimęs Vilniaus ve
dybos, Švenčionių apskričio, 
Daugėliškiu parapijos, Šimoniš
kių viensiedžio, paliko didelia
me, nuliudime du švogeriu, Vitą 
ir Kazimierą Matkevičius, du 
anūkas: Juozapą ir Mateušą Či
birai ir giminės. Lietuvoj mo
terį Veroniką ir dukterį Teklę. 
Kūnas pašarvotas, randasi 4G05 
So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks Utaininke, 
Birželio 21 dieną, 8 vai. ryto iš 
Eudeikio koplyčios j Šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas j Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. J. Čibiro giminės, 
draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę liekame,
švogeriai, Anūkai ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

PETRAS ANDKULAITIS

Persiskyrė su šiuo oa.;auliu 
Birželio IK dieną, 5:50 valandą 
ryto, 1927 m., sulaukęs 23 metų 
amžiaus, gimęs Chicagoj, paliko 
dideliame nuliudime motiną,^ 
brolius, sesris, gimines ir drau
gus. Kūnas pašarvotas,, randa
si 1633 So. Canal St.

Laidotuves jvyks Ųtarninke, 
Birželio 21 dieną, 8:30 vhl. ryte 
iš namų j Apveizdos Dievo pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas i šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Petro Andriulaičio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motina, Broliai, Seserys, 
Giminės ir Draugai.

laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Butkus Co.

Tel. Boulevard 4139

narių: B.
ir B. De-

komisi ja

iš šių
B. Stulas

Dovanų
kad dovanos dar ne-

kad dirbtuvė labai 
darbu. Raportai nuo 
Iš raportų ir pašalinių 

pranešimų paaiškėjo,

9149—A. Šidlauskienei 
23513—O. Mačiokienei 
23515—A. Mikalaitienei

Išmokėta per kitus bankus: 
8907—Anton O. Sorricki 

21836—B. Burduliui
8853—P. Šležui
8856 P. Snitk'enei 

21902—P. Petkui
8960—P. Kazlauskui 

21905—J. Mikelaičiui
8737—J. Bagdonavičiui 

23457—K. Šeštokienei 
23164—A. Paliakienei 
23480—V. Vaicekauskui
56049—M. Ivanauskui
56059 J. Kaulakienei

Petrauskienei 
Plačiukienei 

Čerapui 
žaliui 
Miškiniui 
Udriui

56088 J.
56091—K.
56092—V.
56096—L.
21963—M. Pušinskaitei

9167—S. Sireikaitei
9184—A. Arlauskaitei

12919—M. Vengalienei
9069—M. II. Patumsiui

56077—B. Gadimavičienei
9103 O. Martinkienei 
9132—A. Skrodinienei 
9131—b;
9139—0.

12984—J.
9144—A.

23518—B.

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
4-tos kuopos susirinkimas į- 
vyks antradieny, birželio ^1-mą 
dieną.

Visi draugai privalo būti šia
me susirinkime. Yra svarbių 
reikalų apkalbėti, aptarti.

Kai kurie draugų antradie
nio vakare gal tars patys sau: 
“šilta, esu pavargęs, vėlyvas 
laikas, tegul apseis šj kartą su
sirinkimas be manęs“. Ne, 
draugai, tokie pasiteisinimai 
nepriimtini. Susirinkimai lai
komi ne kasdien, nė kas savai
tė, o tik vieną kartą į menesį. 
Vieną vakarą mėnesyje mes 
galime pašvęsti savo kuopos 
reikalams. Taigi visi bukite su
sirinkime ir pasistengkite atsi
vesti naujų draugų įsirašyti į 
4-tą kuopą.

LSS. 4-tos kp. Valdyba.

LACHAVICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, III.
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 1271 
ir 2199

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimus 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 
esti sanžiningas 
nebrangus, todėl 
neturime išlaidų 
laikymu skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

ir 
kad 
už

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
VTfl'naudikfton

J. F. BADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoje

I>aidotuvėse |.atar- 
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystes.

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4053

Eagle Brand yra išaugi
nęs daugiau sveikų kūdi
kių negu kiti visi kūdikių 
maistai.

Vaištarienei 
Stropienei 
Veraičiui 
Jasulaitei 
Kulevičičutei

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky- 

, rius atdaras kasdie nuo
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėidieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.

,--------- ------- ssagą

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paulina Chicago, III.

Antanas Valas-Valasevičius
(P. PETRAlTIENfiS SŪNŪS)•

Persiskyrė su šiuo pasauliu birželio 18 d., 1927 m., 1 vai. 
25 m. iš ryto Oak Forest Sanitorium, sulaukęs 21 metų amžiaus; 
gimė Lapkričio 25 d., 1905 m., BrooHyn, N. Y., Chicagoje mo
kinosi inžinierystės mokslus Universice. Paliko dideliame nu
liudime motina Petronėlę Petraitienę (Valasevičienę), sesutę P. 
Valasevičiutę- ir patėvį Joną Petraitį.

Kūnas pašarvotas Radžiaus-Paulavičiaus koplyčioje, 3238 
So. Halsted St. Tel. Boulevard 7667 ir 4063.

Laidotuvės jvyks ųtarninke, birželio 21 dieną, 1 v. 30 m. po 
pietų iš minėtos koplyčios j .Tautiškas kapines.

Visi A. A. Antano ir jo tėvų giminės, draugai ir pažįstami 
esat širdingai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti velio
niui Antanui Valas-Valasevičiui paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę,
MOTINA, SESUO IR PATftVIS.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bolševikiškas “pučas” S 
L. A. 36 kuopoje

I

Pereitą penktadienį, birželio 
17 d., komunistai padarė “per
versmą” SLA 36-j v kuopoje, 
paskelbdami, kad toje kuopoje 
Pildomoji Taryba neturinti ga
lios ir kad kuopos nariai pri
valu klausyti jų, o ne P. Taiy- 
bos įgaliotinio.

Trumpa žinutė apie lą “re- 
vcliucinį

prastai daro, kuomet jie nesu
tinka su teismo dekretu. Bet 
tą. kas dabar buvo galima da
ryt, Yuknis- jau buvo padaręs 
pirniiaus, kuomet jisai, dar ne
žinodamas centro patvarkymo, 
jau reikalavo raštiško “kaltės 
įrodymo”. •

Pradėję “maištu”, jie dabar 
“maištišku” keliu ėjo ir to
linus. Centro organizatoriui 
perskaičius Pildomosios Tary
bos nuosprendį, bolševikai vi
suose kampuose svetainės ėmė 
baubti “hu-u-u” ir trepsėti ko
jomis (gal įsivaizduodami, kad 
ina ant barikadų?). Kai p. 

Vitaitis pareiškė, kad, pasirem
damas Pild. Tarybos nuospren
džiu, jisai skelbia 36 kuopą 
esant suspendnitą, — vėl pa
sigirdo staugimas ir kojų trep-

ir sesutėsmotinos 
patėvis Jonas Pet-

laidotuvės 
iš Ba- 

koplyčios, 
S. Halsted St. j Tau t iš-

ir velydavo man laimėti kontes-' 
te didžiausią dovaną. Jis nuo
lat manęs klausdavo: “Na. Pra
nai, kiek šiandien turi balsų?”! ,
Aš atsakydavau jam: “Tėvuk, Business Chances 
turiu daug ir mažai trūksta, kad ---------- -----------------------------
laimėjus automobiliu PAIGE” ! PARSIDUODA deveryku taisymo 
Jis pareikšdavo: “Gerai, sunau, _________________________ I
ir mane pavėžinsi.

XT v > x j i iti • i pui nri ria «■ »voiiu amiij m ii siu uitiNors aš įstojau kontėstan vie- vių. Bnrgenų gausit. 248 E. 157 st

CLASSIFIED ADS

Antano

buvo įdėta 
šeštadienio laidoje, sėjimas. Po to ėmė poryt bu-

Visuomenei bus įdomu tečiaus 
patirti apie jį ir smulikau. Tai
gi pažiūrėsime, kaip tatai at-

SLA centro įsakymu buvo 
sušauktas penktadienį nepap
rastas kuopos susirinkimas iš-, 
klausyti centro organizatorių, 

Pildomoji Ta- 
Chicagon pra
jos (Tarybos) 
skundo, ištir- 

prieš tai 
dalyvau-

vęs kuopos pirmininkas: jisai 
visos kuopos valdybos vardu 
turįs pranešti, kad kuopos val
dyba centro nuosprendžiui ne- 
pasiduosianti, kadangi esąs dar 
“aukštesnis autoritetas, negu 
SLA Pildomoji Taryba”! Kol 
tas “aukštesnis autoritetas” 
klausimo neišrišiąs, tol 36 kuo
pa ir jos valdyba gyvuosią ir

ryba atsiuntė 
nešti kuopai 
nuosprendį dėl 
to keletas mėnesių 
specialiam tardyme,
jaut pačiam SLA Prezidentui. 
Centro lėšomis buvo paimta 
ir svetainė šitam susirinkimui.

Susirinkimą turėjo vesti p.

Tik atsidarius susirinkimui, 
kuopos pirmininkas pareiškė 
visos valdvbos vardu, kad Pil
domosios Tarybos įsakymui jie 
nepasiduosią. Vietoje pavesti 
tvarkos verima centro organi
zatoriui ir išklausyti jo prane
šimą, p. Yuknis pastalė jam 
reikalavimą* kad jisai priduotų 
ant rašto dokumentą, įrodantį 
kuopos valdybos ir kitų ap
skųstųjų narių “nusikaltimą”. 
Pirmas “perversmo” aktas tuo 
buvo atliktas.

Centro sušauktam susirinki
me, kuriame Pildomosios Ta
rybos patvarkymu turėjo pir
mininkauti Prezidento įgalioti
nis, “valdžią” pasigrobė į sa
vo rankas kuopos pirmininkas. 
Kas liko daryli p. Vitaičiui?

Muštis su Yukniu ir jo sėb
rais, kurie delnu plojimu pri
tarė jo diktatoriškam pareiški
mui, centro organizatorius juk 
neis, P. Vitaitis galėjo tuomet 
trumpai pasakyti, kad Pildomo
ji Taryba jau yra nutarusi 36 
kuopą suspenduoti ir kad už 
šitą nauja pasipriešinimą Ta
rybos įsakymui kuopa užsi
trauks ant savęs dar didesnę 
bausmę — ir išeiti.

Bet p. Vitaitis rodyti savo 
“galybę” nemėgsta. Vienam 
mitinge vieno diktatoriaus, jo 
manymu, pakanka: ir kadangi 
centras buvo igaliavęs organi
zatorių ne tik paskelbti kuo
jas susoendavima, bet ir ia 
perergani/uoti, tai jisai išpil
dė kuopos pirmininko reikala
vimą ir iteikė jam Pildomo
sios Tarybos nutarimo kopiją, 
įteikęs popiera. organizatorius 
ėmė skaityt iš kitos kopijos 
Pildomosios Tarybos nuospren
di ir duotąsias jam instrukci
jas apie to nuosprendžio jvyki- 
nimą.

čia susirinkimas išgirdo, 
kad SLA vyriausybe, iškhisiu- 
si Prezidento Gegužio raportą 
apie tardymą 36-je kuopoje, 
pripažino, kad nesantaika, kuri 
eina 36 kuopoje, kenkia orga
nizacijos labui, ir dėl to nuta
ria 36 kuopa suspenduot ir per- 
organizmt, išskiriant iš jos tuos 
narius, kurie yra nusikaltę ne
tvarkos kėlimu, SLA įstatų 
laužymu ir Pildomosios Tary
bos niekinimu.

Antras “perversmo” aktas
Kaip sakiau, susirinkimas ir 

kuopos valdyba tik dabar 
tyrė, kad Pild. Taryba yra 
tamsi bausti Iruopty. Todėl 
prantama, kad tik dabar ir 
tų buvę vietoje Yukniui ir 
tiems nepatenkintiems 
sprendžiu nariams
reikalaut naujo teismo arba 
daryt ką kitą, ką žmonės pa

pa
nų-
bu
ki

nu o-
protestuot,

Tai buvo antras “perversmo” 
aktas — galima sakyt, jau tik
ras “pučas’’.

Iš tiesų, jeigu Susivienijimo 
kuopa ir jos valdyba nepripa
žįsta SLA vyriausybės autori- 
tcfii, tai kas tuomet valdo Su
sivienijimą? Kas vykdo Susi- 
vienijimo įstatymus. 
Toja jo konstituciją 
r i jo turtą?

Taigi susirinkimas 
i nto, kaip SLA vyriausybė ta
no “nuversta”, konstitucija, 
kuria Pildomoji Taryba re
miasi, “atmesta”, ir 36-j e kuo
joje užviešpatavo 
“aukštesnio autoriteto’’ 
Yuknis ir jo sėbrai!

Naujieji valdovai per 
pravadyrių pasakė, kad 
pos knygų ir turto Pild. 
ha i jie neduosią. Gi p. Vitai- 
•iui, kuris reikalavo tą turtą 
nerduoti jam (iki pereito šeš
tadienio 8 vai. vakaro), Yuk
nis išdrožė pamokslą: Girdi, ko 
čia organizatorius atvažiavo? 
Jo kelionėms, esą, be reikalo 
“aikvojama” šimtai dolerių iš 
SLA iždo. Kodėl eentrąs nega
lėjęs- pranešti savo nuosprendį 
kuopai laišku, kas butų kaina
vęs tik 2 centu?...

Savo pamoksle, naujas “tau
tos vadas”, tariant “aukštesnio 
autoriteto” valios reiškėjas, da
vė suprast ir kas yra tas “au
toritetas”, su kurio pagalba ji
sai suvarysiąs į ožio ragą Pild. 
Tarybą: tai esą “Illinois valsti- 
’os įstatymai”.

Tolesniam savo pavaldinių 
apšvietimui valdovas Yuknis 
nakvietė pasakyt po spyčių 
Andriuli. Žolpį, Lietuvninką ir 
kitus. Iš jų kalbų galutinai pa
aiškėjo, kuriuo budu ketinama 
naklupdyt ant kelių SLA Pil
domoji Taryba.

Pasak Andriulio, už perver
smininkų pečiu stovinti Illinois 
valstijos valdžia (bet ji, regis, 
dar tebėra “buržuaziška”). Ji
sai pats rašęs laišką “inšiu- 
rens departamentui” ir iš te
nai gavęs atsakymą (kuris bu
vo čia pat perskaitytas), kad 
departamentas susižinosiąs su 
Pennsylvanija, kur SLA yra 
išsiėmęs čarterį, ir Pennsylva- 
niios “inšiurens departmentas” 
atliksiąs tą reikalų su SLA 
centru.

Vadinasi, 
stot kovon 
vyriausybę 
ba!

Kiti spykeriai pakartojo 
daug-maž ta pat, pabrėždami, 
kad jie griežtai laikysiąs! “val
stijos įstatymu”, o ne “tik” 
SLA konstitucijos. Buvo jų 
kalbose, žinoma, ir agitacijos 
ir Šmeižtų prieš tuos žmones, 
kurie rašė skundą į centrą. 
Het pnl>likni jau pasidar? ne
įdomu klausyt, nes to bolše- 
vikisko barškėjimo ji senai 
yra iki soties- prisiklausiusi. 
Mėgino gaut balsą ir kai ku
rie tų, kuriuos Yurknio kom- 

bet gavo tik

Kas sau- 
ir prjžiu-

ne nepa

kokio tai 
vardu

savo
kuo-

Tarv-

bolševikai nutarė 
prieš Susivienijimo 
su vladžios pagal -

panija šmeižė

vienas. Dauguma gi pradėjo metų su didžiausiu atsidėjimu 
skirstytis tuoj po centro įga- dirba eilėse Chicagos pažan- 
Jiotinio pareiškimo. giųjų lietuvių. Augo velionis

P. Vitaitis, įspėjęs buvusią Chicagoj ir su savo sesute prl- 
kuopos valdybą, kad ji neturi klausė dar prie Jaunosios Bi- 
teisės tęsti mitingą, neužilgio rutės. Vidutiniąją mokyklą bai- 
pasišalino iš svetainės. Pasi- gė Dovvagiac, Mich, kur jo mo- 
baigus spyčiams, paskui gana tina buvo tūlam laikui apsigy- 
anksti išsiskirstė ir “kovoto- venusi. Pereitą rudenį sugry- 
jai”. žo j Chicaga, įstojo universite-

Tai tokia buvo ta istorija. tan ir rengėsi čia apsistoti bent 
Kadangi buvusioji valdyba, iki užbaigimo universiteto. Be 

suagituota bolševikų, pasiprie- nuliudusių 
šino Pild. Taryl/os įgaliotiniui, dar liko ir 
tai pastarasis negavo tą vaka- raitis. 
rą užbaigti savo darbą, ir dėl Jaunojo
to 36 kuopos perorganizavimui bus rytoj, 1:30 v. p. p 
šiomis dienomis turės būt su- džiaus-Puulavičiaus 
šauktas naujas narių susirinki- 3238 
mas. Tuo rūpinasi pats p. Vi- kas Kapines.
taitis, kurio nuomone, kiek te- Dar pradžioje sąmoningo gy- 
ko patirt, suspenduotoji kuopa veninio kelionės sudėjęs kelei- 
galės vėl susitvarkyti ir atgau- vio lazdelę, vos spėjęs pražys
ti visas savo teises per kokias ti, o jau nuožmios mirties nu
teis arba keturias dienas. skintas, te ilsis dabar šis ga- 

Pašalpų ligoniams ir posmer-Įbus, daug Žadėjęs, nuožmiai iš- 
tinių mokėjimo klausime, be
je, suspenduotosios kuopos na
rių, teisės kolkas nėra palies
tos. fcituo atžvilgiu nė vienas 
narys nenukentės, jeigu tiktai 
jie toliaus neapsileis 
reigose. Bet centro 
torius jspėjoi narius, 
vienas jų nemokėtų 
suspenduotąją! valdybai, 
dangi tai butų atviras pasiprie
šinimas Susivienijimui ir už 
jų duokles tuomet centras ne
atsakytų.

Duokles priiminės ir kitus 
kuopos reikalus atliks nauja 
teisėtai išrinktoji kuopos val
dyba, persiorganizavus 36 kuo
pai. Pašalintieji gi iš kuopos 
nariai bus sušaukti atskirai ir 
galės sudaryti kita kuopą, — 
i eigų jie norės priklausyt Su
sivienijimui, o ne “inšiurens 
departmentui”. —Narys.

nas paskutinių, bet nuveikiau 
daug, laimėjau didelę dovaną, už 
ką turiu ačiū, kadangi bučiau 
dirbęs ir be jokio atlyginimo, 
idant praplatinus šj darbininkiš
ką laikraštį. —Pranas KHkna.

Dabar tėvelį palaidojom ir lie
kame nuliūdę: šunųs Pranas ir 
Antanas, duktė Veronika h* mar
ti Monika Kliknai.

PARDAVIMUI minkštų gėrimų 
parloras ir restoranas, arti dirbtu-

. “ _ . v ‘ L,
Harvey, III. Tel. Harvey 498—J.

Exchange—Mainai
KĄ TUB1T mainyti ant biznio 
namą, 5613 S. Racine avė. Del 
svarbos priežasties turiu ku<>- 
greičiausia parduoti už $10,500, 
morgičius $6600. Rendos $115. 
Matvk Jarusz, 3252 S. Halsted 
St. Yards 4951.

Financial
F.nansai-Paskoloe

Tiktai 3'4% nuošimčių 
Be Komiso.........

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

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

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

plėštas iš gyvųjų tarpo, jau
nuolis! —K.

CLASSIFIED ADS
Personal

Asmenų Ieško

Real Estate For Sale
______

2 NAUJI 5 rm. muro bung. garo 
šil. kieto medžio triinas, prie 65 
St. $1500 ir $1000 cash, 3700 W. 
65 St. Pros. 3966.

$250,000
Paskolinsiu dcl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820

Phone Central 6260

Miscellancous

savo pa- 
organiza- 

kad nė
duoklių 

ka*

Laiškas “Naujienoms”

Mirė jaunas studentas 
Antanas Valasevičius

Gerbiamos “Naujienos”, — 
Turiu vilties, kad duosite vietos 

| tiems keliems mano žodžiams, 
kurie seka.

Birželio 11 dieną tapo palai
dotas mano mylimas tėvelis. 
Grabnešiams ir laidotuvių vedė
jui p-nui Eudeikiui, 4605 Her- 
mitage Avė., tariu širdingą ačiū.

A. A. mano tevelia buvo dide
lis “Naujienų” mėgėjas. Kadan
gi jis buvo neregis ir parali- 
žuotas per dvyliką metų, tai aš 
turėdavau jam kas vakaras bū
tinai perskaityti “Naujienas”.

Dar paskutiniame “Naujienų” 
konteste man imant dalyvumą, 
jis vis sakydavo: “Pranai, nueik 
ten ir ten, užrašyk ‘Naujienas’.”. 
Nors aš ir buvau ten ir užra
šiau “Naujienas”, bet jis karto
davo paraginimus, kad dirbčiau,

DABOKITE VAGILIŲ
Aš, John Warren, 4643 So. Union 

Avė., pranešu, kad pavogta mano kai
liniai juodos gelumbės, mušti šeškų 
kailiais; taipgi pavogta pinigų. Pa
matę tokius kailius praneškit — bus 
atlyginta.

Help VVanted—Male-Femaie
--- - ---- ---

PAIESKAU vyrų ar merginų, 
apsipažinusių gerai su Chicaga ir 
vartojančių keletą kalbų. Smulkme
nas sužinosite kasdien.

P. CONRAD STUDIJOJ 
3130 S. Halsted St.

RUBIN BROS.
NEKEIKIA cash. Jei jus turite 

išmokėta lotą, mes pastatysime 5 
arba 6 kambarių modernišką bun- 
galow, be dadėjimo cash, lengvo
mis išlygomis, sampeliai 12 ryšių 
dėl apžiūrėjimo gatavi. Telefonuo- 
kit dėl susitarimo Hemlock 4701.

NAUJA 5 kambarių moderniška 
rezidencija, turit pamatyti, kad 
tinkamai įvertinus. Atdara dėl ap
žiūrėjimo tarpe 9 ryto iki 6 vaka
ro kasdle. Lengvais išmokėjimais, 
arba mainysiu j lotą, arba ką jus 
turite, be įmokėjimo.

7215 Lincoln avė.

PRADĖK ŠIANDIEN

NAMŲ STATYTOJAI
4155 Archer Avė.

Tel Lafayette 8705—8700

Chicago

šeštadieny atėjo liūdna ži
nia, kad tą dieną Oak Forest 
sanatorijoj pasimirė jaunas 
lietuvis, Chicagos universiteto 
studentas Antanas Valas-Vala- 
sevičius. Mirė pačioj jaunystėj, 
vos sulaukęs 21 m. amžiaus, 
taigi dar nė nepradėjęs tikrojo 
gyvenimo, dar vis besiruošęs 
gyvenimui. O ruoštis gyveni
mui jis ruošėsi stropiai, kad 
galėjus nuveikti didelius dar
bus ir tuo būti naudingu ir 
sau ir visiems žmonėms. Baigęs 
High S'chool pernai rudenį at
vyko į Chicago ir įstojo į Chi
cagos universitetą mokintis 
inžinierystės. Mokinosi jis la
bai gerai. O tai gal ir pagreiti
no jo mirtį, nes visą domę at
kreipęs į mokslą, jis negalėjo 
rūpintis savimi, savo sveikata, 
kuri tokiame atvejuje labai 
nukenčia. O mokinosi jis stro
piai, kad kuodaugausia pasi
semti sau žinių, kad greičiau 
baigti mokyklą ir pasisemti iš 
jos viską, ką tik galima ir pas
kui pilnai apsirūpinusiam rei
kiamom žiniom eiti jau į sa- 
vystovų gyvenimą. Bet jo vil
tys neišsipildė; gyvenimo siū
las truko ir rytoj jį vešime įj 
amžinąją žmogaus pailsiu vie
tą ‘kiekvieno žmogaus kelio
nės pabaigą. Mirė jis nuo pa
prastos moksliųjų studentų li
gos — džiovos. Susirgo jis, bet 
liga pasireiškė visoj aštrumoj, 
keletą mėnesių atgal. Motina 
visomis savo jėgomis bandė jį 
gelbėti; prišaukė geriausius 
gydytojus, išvežė sanatorijom 
bet savo sunuus gyvasties jau 
nebeįstengė išgelbėti: jo jau
nas, dar pilnai nesubrendęs kū
nas, suvargintas neatlaidaus 
mokinimosi, pasirodė menka 
atspara tai baisiąjai ligai ir 
jis pagulėjęs kelis mėnesius 
sanatorijoj persiskyrė su šiuo 
pasauliu, savo draugais, myli
momis knygomis ii mokykla.

Velionis Antanas Valas-Va- 
lasevičius yru gimęs Brooldyn, 
N. Y., lapkričio 25 d., 1905 m. 
Sūnūs žinomos darbuotojos 
Petronėlės Petraitienčs (buv. 
Valasevičienės), vienos iš darb
ščiausių Chicagos lietuvių mo-l 
terų, kuri jau nuo daugelio

Draugijų Valdybos 1927 m.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUDO \cildyba 1927 
m.: pirm. Juozapas Rūta, 3422 So. 
Ix>we Avė., pag. Adolpas Vainaus
kas, 3548 So. Union Avė., nut. ra’t. 
S. Kunevičia. 3220 So. Union Avė., 
fin. rašt. J. Grinius, 723 W. 34 St., 
kontr. rašt. F. Kaspiras, 3584 So. 
Ix>we Avė., kas. Jonas Žilvitis, 3308 
So. Emerald Ave„ teisėjas Steponas 
Dilius, Liet. Auditorijos atstovas 
P. litukas, apiekunai kasos: J. 
Mačiulis ir J. Paškevičia.

S1MANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
valdyba 1927 m.: pirm. T. Janulis, 
3430 So. Morgan St., pirm. pag. 
Aug. Jankauskus, 8232 Emerald 
Avė., nut. rašt. P. Kilis, 941 West 
34 St., turt. rašt. A. Kaulakis, 8842 
So. Union Avė., kontr. rašt. J. Sta
naitis, 6918 So. Maplewood Avė., 

ižd. J. Racevičia, 3326 So. Union 
Avė., iždo grobėjai: J. Krikščiūnas, 
3157 Emerald Avė. ir Iz. Masaitis, 
3211 So. Union Avė., maršalka J. 
Petrolevičia, 843 W. 33 St., knygyno 
prižiūrėtojai: F. Valančius ir V. 
Stonkus, 1819 S. 50 Avė., Cicero, 
III., direktorius Auditorium Bend- 
drovėj T. Janulis.
Susirinkimus laiko kiekvieną mėne

sį ka$ pirmą sekmadienį, 12 vai. die
ną, Cricagoi Lietuvių Auditorijos sve
tainėj, 8183^ So. Halsted St.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS VĖLIA- 
! VA AMERIKOJ No. 1 valdyba 1927 

m.: pirm. K. Deivis, 5648 South 
Bishop St., tel. Republic 7411, pirm, 
pag. I. Kačinskienė, 6821 South 
Rockwell St., nut. rašt. J, Dabuls
kis, 2100 W. 22 St., fin. rašt. A. 
Ambutas, 16000 So. Lincoln St., 
Harvey, III., kasos globėjai: O. Gu- 
žauskienė, 5005 So. Trepp Avė. ir 
S. Skridulienė, 1517 So. 49 Ct., 
Cicero, III,, maršalka P. Tiškevičia, 
7009 So. Washtenaw Avė., kasierius 
A. čėsna, 4501 So. Paulina St., tel. 
Boulevard 4552, ligonių komy tetai: 
O. Devieni, 5648 So. Bishop St., K. 
Dauda, 2146 W. 23 St.
Laiko susirinkimu^ kas antrą ne- 

dėldienį 1 vai po pietų.

SUSIVIENYJIMO LIETUVIŲ NA- 
MŲ SAVININKŲ ant Bridgeporto 
valdyba 1927 m.: pirm. S. Mažeikis, 
3149 So. Halsted St., pirm. pag. 
J. Mineikis, 3219 So. Wallace St., 
nut. rašt. D. Gulbinas, 3144 South 
Wallace St., turt. rašt. A. Lazaus
kas, 3339 So. Union Avė., kontr. 
rašt. A. Raduskas, 
Avė., iždininkas A. Bugailiškis, 
3339 So. Wallace St., advokatas J. 
W. Zacharevičia, 903 W. 33 St. 
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

trečiadienį mėnesio.

LIETUVIŲ RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAS. ir PASIL. KLIUBO valdyba 
1927 m.: pirm. J. Makrkkas, 4096 
Brig-hton PI., pirm. pag. V. Cepelis, 
1654 N Robey St., rašt. M. Crepul, 
8227 Le Moyne St., fin. rašt. J. 
Radišauskas, 5124 Dakin St., 
kontr. rašt. P. Labanauskas, 1851 
Dean St., pag. M. Krajauskas, 1750 
Wabansia Avė., marš. M. Žiūkas, 
1354 N. Paulina St., kas. L. Striu- 
pas, 8636 North Avė.

3328 Auburn

AMB1T1NGI VYRAI IR 
MERGINOS 

Pasimatykit sii manim tuojau 
dėl didelio ir spccialio biznio, 
kur galima užidirbti greitai pi
nigų. Jus galėsite uždirbti nuo 
$50 iki $175 į savaitę ištikrųjų. 
Yra atdaros durys dėl kiekvieno 
vyro arba moteries kurie nori 
prisidėti prie geriausios ir di
džiau.'ios išpardavinėjimo orga
nizacijos Chicagoje. Atsilanky- 
kit ir pasimatykit su manim.

'MR. J. A. BARTKUS. 
Room 502 7 W. Madison St.

ELECTRIC KONTR AK TOR IUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. Ivedam elektros d ra
tus, motorus, taisom elektros reik

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

Phone Victory 7452

Help Malė
Darbininkų Reikia

AR JUS NORIT DIRBTI 
. IR

UŽDIRBTI PINIGŲ
Daugelis žmonių yra tingi

niai. Suteikite jiems didžiausią 
progą dėl užsidirbimo pinigų, 
jie ir to negali padaryti. Man 
reikia 3 lietuvių vyrų pagelbai. 
Jei jus norite kasdien sunkiai 
dirbti, jus turite progos uždir
bti $50 į savaitę. Atsiminkite, 
jus turime būti ambitingas Ir 
mokėti sekti nurodymus.

Ofisas atdaras iki 8 vakaro.
Pasimatykit su
MR. JOHN DENECKE

29 So. La Šalie St. Room 848

REIKALINGAS vyras dirbti ant 
farmų, mokantis karves milžti ir su 
arkliais. J. Paulauskis, 3211 S. Lime 
Street.

For Rent
ANT RENDOS 6 gražus kamba

riai. Furnice apšildomi. Viskas pa
gal šios mados. Renda nebrangi. 
3528 S. Francisco avė.

ant rendos, geroje 
tinkamas

minštų

ZEKAS &

dėl gro- 
gerimų.

co. 
avė.

STORAS
apielinkėje 
sėmės arba 
Renda pigi

CHAS.
4454 S. Westem

YRA 7 nauji ofisai rendon dak
tarams, dentistams, advokatams ir 
kitiems profesionalams; didelis pa- 
laukimui kambarys, vėliausios ma
dos, garu apšildomas. 1121 Mil- 
waukee avė. Humboldt 0458.

RENDON Storas, tinkamas dėl 
visokio biznio, renda prieinama, 
2555 W. 69 St. Tel. Hemlock 0795.

Fumiture & Fixtures

PARDAVIMUI rakandai, Pianas, 
Vargonai, Victrola, Valgomojo kam
bario setas, Lova ir Vaikų loviukė. 
Visi daiktai beveik nauji. Parduo
siu labai pigiai.

Atsišaukit
7002 So Rockwell St.

2-rd« lubos

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

GROJIKUS pianas, tip top 
išžiuros, už $110, pridedama 
daug rolelių, benČius ir cabinet, 
$50 cash ir po $10 į mėnesį 

6512 So. Halsted Str.

Side pigus lotai 36x123 
investavimas.

South___ .
geriausias investavimas. Atmink, 
kad į žemę įdėti pinigai auga. Di
delis pasirinkimas biznio ir rezi
dencijų lotų. Išlygos.

Z. S. MICKEVIČE & CO.
2505 W. 63rd Si.,,Chicago, III
PUIKUS mūrinis narpas, 5 

kambarių ant 2 lotų, 2 karų gara
žas, fumasu šildomas, kaina $12,000, 
5831 So. Sangamon St. Savininkas 
randasi:

5548 So. Sayre Avė.
Tel. Prospect 5786

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

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

3149 So. Halsted St.
Phone Yards 7282

J. ?. RAMANČIONIS, Trez.

yra ,Tel. Wentworth 6292 
Užganėdinantis Apšildymas’ 
SOUTH TOWN HEATING

M. J. SCHULTZ, 
Kontraktorlus

Suteikiamas apskaitliavimas už Va- 
____ cuum, Garu ir Vandeniu Apšildymą, 
ir 61 Ivedam į nesnus ir naujus namus. 

6810 So. Morgan St.

GĖNFBALIS kontraktorlus ir bu- 
davotojas. Garažai, mediniai, mū
riniai ir stbeco porčiai, viškai, fia
lai ir pertaisymas. Omentinis dar- 

T1 bas visokios rųšies, 24 mėnesiai dėl
$100 DOVANŲ! išmokėjimo. Mes duodam planus ir

Duosime kas darodys, kad čia yra ne finansuojam namus 15 metų dėl iš- 
bargenai. # mokėjimo. 20 metų patyrimo. T. C.

5 kambarių mūrinė bungalow, arti CHARLES, 2483 Archer avė. Tel. 
karų, mokyklos ir Storų........... $5,500 Calumet 1012.

2 flatų po 5 kambarius medinis -------- ------------------------------------------
namas ant biznio gatvės, galima pa- TAT7,'KT/^<'V'C?rP'rT’
dirbti krautuvę ..........................  $5,500 O J. CMjrLHLIN JL m J. E

Pirmos klesos bučemė ir grosernė, jugų gtogų prakiurimas užtaisomas 
verta $4500, atiduosime už žmonišką ir garantuoJamas už $4. Automobi- 
0fl*iMlimą. . lių, t rokų patarnavimas Chicagoj ir3939 So. Kedzie nei Ide is grosens : |in . 34 8enu.
gera vieta bizniui, paimsite uz gerą Jį Didžiausia Ir geriausia stogų 
pasiunmų. , dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty-Kas norit pinigų uždirbt, tai čia _ 
tiktai proga.

STANKO & NESTOR, 
5097 Archer Avė., 

Lafayette 6036

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

3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale C114

PARDUOSIU ar mainysiu sa-----------------------------------------
vo North Side tuščią lotą, Sol E111S & Sons, InC. 
priimsiu kaipo dalį įmokėjimo! Jobbers In
automobilį, morjričių ar ką tu-plumbin* ir Damų 811dymo reikmenų 
rit. Kreipkitės į

Naujienas, Box 953
DIDELIS BARGENAS

2118 So. State St., Chicago, III. 
Telefonai: Victory 2454 

j Ciceros Krautuvė, 4600 W. 22 St.
Tel. Cicero 1*0.

Savininkas mirė, vaikai nori par- N0RTH S1D£S PILIEČIŲ ATYDAI 
duoti namą ir pasidalyti pinigais, 3 ________
pagyvenimų, murini* namas ant 
So. Princeton Avė.

Atsišaukit pas
• JOHN J. ZOLP
4559 So. Paulina St.

Financial
Finansai-Paskoios

6018

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

i vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

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

J. S. IX>WIT25, 
318 So. Dearborn St.

Nusipirkau grosernę ir delicatte- 
sen krautuvę, užlaikysiu visokios 
rųšies kasdien šviežiai pagamintus 
vhlgius. Patarnausiu gerai ir man- 

: dagiai. Mykolas MastaviČius, 1859 
Wabansia avė. Tel. Annitage 9519.

Educational 
Mokyklos

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

International Barber College
651—672 W. Madison St. 

arba 109 S. Wells St.

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

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

AR JUS NORITE
didesnį užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos pamokos ant kostumerių 
karu duos jums Kūlę greičiaus ir Ka
riaus išmokti to amato ir jęreitu lai- 
ku gauti gerą darbą su geru mokes-

MES PERKAME IR PA- tim. Darbą surandame $20.00 ir $40 
• mokame besimokinant. Ir iri mokina- gaminame antrus morgičius į me važiuoti Jnstrul[cijosg ?]6.00 ir 

dvi dienas. ( daugiaus.
PETRZILEK BROS. federal auto engineering 

1647 W. 47th Str. 1507 w.S Madison Street

.v-


