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Amerikos lakūnai 
skrenda į Havajus 

Praneša apie politinių 
kankinimą Rumanijoj 

Kinų nacionalistai kaltina Ja
ponus dėl neitralumo laužymo 

» ———————

J. V. armijos lakūnai Kankinimas politiniu kali- 
skrenda į Honolulu niy Rumanijoje

OAKLAND, Cal., birž. 28. — 
Milžinišku trimotoriniu armi
jos Fokkero monoplanu leite
nantai Lester J. Maitland ir 
Albert Hegenberger šiandie 
išskrido iš čia į Honolulu, Ha
vajų salose, Ramiajame van
denyne, tikėdamies tą kelią, vi
so 2,100 mylių, nuskristi be 
sustojimo. Iš Oaklando jie iš
skrido kaip 7:09 ryto.

Kiek vėliau paskui juos buvo 
liasirengę mažesniu aeroplanu 
išskristi civiliai lakūnai Ernest 
L. Smith ir Charles II. Carter, 
tečiau paskutinę minutę skridi
mas tapo atšauktai! ir atidėtas 
neribotam laikui.

Byrd vis neKaU išskristi
per Atlantika

NEW YORKAS, birž. 28. — 
Del nepalankių oro sąlygų ko- 
mandorius Richard E. Byrd 
buvo priverstas vėl savo skri
dimą į Paryžių atidėti.

Kanadai gresia geležin
keliečių streikas

MONTREAL, Que., birž. 28. 
— Generalinis Canadian 
Brotherhood of Railway Emp- 
loyes pirmininkas MacGuire 
šiandie pranešė, kad streikas 
18,000 Kanados nacionalinių 
geležinkelių darbininkų esąs 
neišvengiamas. Samdytojai bu
vo pasiūlę pridėti algos, tečiau 
priedas taip menkas, kad gele
žinkeliečiai visuotinu balsavi
mu |>asisakė už streiką tiksiu 
laimėti didesnį algos priedą.

95% pavargėlių—patys 
amerikiečiai, ne sve

timšaliai
NEW YORKAS, birž. 28. — 

Nevv York Charity Organiza- 
tion draugijos ką tik paskelb
tas pranešimas apie pavargė
lių skaičių amerikiečių tarpe ir 
svetimšalių tarpe geriems jan
kių patriotams labai nemalo
nus. Pranešimas parodo, kad 
čiagimių amerikiečių pavargė
lių skaičius proporcija nepaly
ginamai didesnis, ne kad svetim 
šalių. Pavargėlių, kuriais drau
gijai teko rūpintis per praei
tus metus, buvo 95 nuoš. čia
gimių amerikiečių ir tik 5 nuo
šimčiai ateivių svetimšalių.

BALTIMORE, Md., birž. 28. 
— Viena diena rado čia pasi- 
korusius keturis asmenis: tris 
vyrus ir vieną moteriškę.

SANTIAGO, Čilė, birž. 28.— 
Vyriausybė nugina pasklidu
sius užsieny pranešimus, buk 
Čilėj bandyta įvykinti per
versmas.

žmogaus Teisių Sąjunga iške
lia į aikštę Rumanijos polici
jos žiaurumus

PARYŽIUS, birž. 28. —Ru
manijos Žmogaus Teisių Sąjun
ga išleido Paryžiuje brošiūrą, 
kurioje iškeliami į aikštę Ru
manijos policijos žiaurumai su 
politiniais kaliniais. Brošiūro
je sakoma:

“Slaptoji Rumanijos policija, 
kurios žemesnieji agentai ver
buojami iš labiausiai įtartinų 
krašto gyventojų elementų, 
piktu savo galios naudojimu 
prašoka visas ribas, ir ilgiau 
to toleruoti nebegalima. Jei 
bus leista ir toliau taip dėtis, 
tai mes atkrisime keletą šimt
mečių a Vįęiil ir atsistosime ly

giame laipsny su laukiniais 
centralinės Afrikos žmonėmis, 
įkalinimai dėl alstargo.*-, kurie 
tęsias savaites, dagi mėnesius, 
vykdomi sistematiškai vien 
policijos įsakymu, teismams vi
sai nežinant. Kalėjimuose eina 
nepaliaujamos kvotos, nutrau
kiamos vien mušimais ir bai
siausiais kankinimais, o kanki
namieji negali gauti nė gydy
tojo nė advokato pagalbos, ši
tokį faktai teršia musų krašto 
garbę viso civilizuoto pasaulio 
akyse.”

Pasak brošiūros, ryšy su 
tariamu “komunistų sąmokslu” 
buvę areštuota 800 darbininkę 
ir inteligentų, vyrų ir moterų. 
Vėliau 750 jų buvę paleisti, bet 
kiekvienas jų, kaltas ar nekal
tas, buvęs žiauriausiai kanki
namas. žmogaus Teisių Sąjun 
ga sakosi turinti dokumentų 
visiems tiems policijos žiauru
mams įrodyti.

Del sovietų karo tribu
nolo pirmininko 

peršovimo
MASKVA, birž. 28. — Sovie

tų žinių agentūros Tass prane
šimu, atentatą prieš sovietų 
karo tribunolo pirmininką Or
lovą padaręs buvęs karo depar
tamento valdininikas Benken- 
dorfas. Paaiškėję, kad Ben- 
kendorfas kėsinęsis nužudyti 
Orlovą dėl to, kad pastarajam 
pirmininkaujant karo tribuno
las buvo nubaudęs jį trimis 
dešimtimis mėnesių kalėjimo, 
iš kurio Benkendorfas, atbuvęs 
bausmę, ką tik buvęs paleistas.

Tass sako dar, kad Benken- 
clorfas, esąs nesveiko proto 
žmogus.

Orlovas, nors skaudžiai su
žeistas, bet veikiausiai pasvei
ksiąs.

VVASHINGTONAS, birž. 28. 
—Prekybos departamento pra
nešimu, šių metų pradžioj vi
same pasauly buvo 27,650,267 
vartojami ajitomobiliai, arba 
3,176,638 daugiau, ne kad Jų 
buvo metais anksčiau.
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Jungtinių Valstijų armijos lakūnai, leitenantai Albert Hegenberger (kairėj) ir Lester 
Maitland, kurie vakar rytą išskrido iš Oakland, Cal., į Havajų salas Ramiajame vandenyne.
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Kinai kaltina Japonus dėl Francijos rojalistu vadas 
neitralumo laužymo Baudei pabėgęs

Japonija, siunčianti savo ka
riuomenę šiaurės diktatoriui 
čangui padėti

ŠANCHAJUS, Kinai, birž. 
28. — Kuomintango (naciona
listų) vyriausybė Šanchajuj 
įteikė generolui Jamanaši, Ja
ponų štabo viršininkui, kuris 
tilinfija čia dalykų pudelį, įlie

tą, kuriame kaltina Japoniją, 
kad ji pasiuntus snvo kariuo
menę į šantungo provinciją tik
slu padėti maršalui čang Tso- 
inui išlaikyti diktatūrą šiauri

nėj Kinijoj.
Kuomintangas kaltina ir pa

tį gen. Jamanašį, kad jis, važi
nėdamas su inspekcija tarp 
Tsingtao ir Tsinanfu, transpor
tavęs generolo čang čuncano 
armijai 3,000 kiniečių unifor
mų. Tai, sako Kuomintangas, 
yra neitralumo laužymas, ve
dąs prie tarptautinių komplika
cijų.

Rašte pareiškiama, kai 
gu Japonų kariuomenė nebu
sianti urnai pašalinta, boikotas 
prieš japonus galų gale prive- 
siąs prie diplomatinių santykių 
nutraukimo.

Kuomintangas reikalauja u- 
maus ištraukimo Japonų ka
riuomenės, panaikinimo nely
gios Kinų-Japonų sutarties ir 
pripažinimo Nankino valdžios.

I

Boikotas prieš japonus
Kinuose plinta ,

• I
Pranešimai iš įvairių vietų 

rodo, kad boikotas ir agiti \ ja 
prieš japonus visur Kinuose 
plinta. Kantonas skelbia, kad 
ten boikotas prieš japonus pra
sidės liepos 1 dieną. Nuo tos 
dienos japonų prekės įvežti ar
ba pardavinėti Kantono krau
tuvėse bus užginta.

Fučave įvyko milžiniškas 
protesto prieš japonus mitin
gas, kuriame dalyvavo dau
giau kaip 12,000 kiniečių, tuo 
tarpu kai Šanchajuj skleidžia
mi lapeliai, kuriuose sakoma, 
kad Japonija slaptai padidinus 
savo karo jčgas Tsingtao iŠ 
2,000 iki 6,000 kareivių.

Gen. Čian Kaišekas žy-
giuoja į Šantungą

Nacionalistų karo vadas gen.
čian Kaišekas žygiuoja į šan- pranešimu, Jungtinių Valstijų Vakar temperatūros buvo 
tungą išilgai Tientsino-Pukovo senatorius' Hiram Bingham pa- minimum 60°, maksimum 89° 
geležinkelio ir pajūriu, idant sakęs, kad Hankovo srity jis Fahrenheito.
atkirtus šantungo geležinkelį neradęs jokių bolševizmo ar
ir apsiautus Fengtieno armiją, svetimšaliu nekentimo 
kuri yra įsistiprinus Tsinanfu, Senatorius Bingham 
šantungo sostinėj. .grįžta į Šanchajų.

žymių, šiandie saulė teka 5:17, lei- 
šiandie džiasi 8:29. Mėnuo leidžiasi 

*9:11 vakaro. —* l
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Vyriausybė žada nebedovanot 
bausmės, jei Daudet savu 
noru negrįš į kalėjimą

PARYŽIUS, birž. 28. — Ge
riausi Francijos detektivai pa
šaukti ieškoti rojalistų vado, 
L’Action Francaise laikraščio 
redaktoriaus Leono Daudet’o, 
kuris kiautiniu bildu buvo iS- 
gautas iš kalėjimo, kartu su 
komunistu Semardti, ir pasike
pė. Yra girdų, kad Daudet pa
bėgęs j Šveicariją, bet greičiau 
jis slapstosi pačiame Paryžiu
je ar kur nors netoli nuo Pary
žiaus.

Vyriausybė buvo žadėjus do
vanot bausmę ir Daudetą, ly
giai kaip ir komunistų sekreto
rių Semardą paleisti iš kalėji
mo Bastilijos sugriovimo šven
tę, liepos 14 dieną. Jei dabar 
jie patys nesugrįš kalėjiman, 
bausmė jiems' nebus atleistai.

Policijos ir detektivų būrys 
šiandie padarė kratą laikraš
čio L’Action Frandaise įstai
goj. Ieškojo Daudet’o, bet Jo 
neradus suėmė tik krūvą įvai
rių dokumentų.

Kiny nacionalistai esę 
skaudžiai sumušti

Muštuose su šiauriečiais ties 
Sučaufu buvę užmušta 30,- 
000 nacionalistų kareivių

LONDONAS, birž. 28. — 
Exchange Telegraph gautas iš 
Šanchajaus pranešimas skelbia, 
kad kruvinuose mūšiuose ties 
Sučaufu, Kiangsu provincijos 
žiemių vakaruose, Kinų nacio
nalistų kariuomenė turėjus 
sikaudžių nepasisekimų. Gene
rolo Sun čuanfano ir šaltun- 
giečių puolami, necionalistai 
buvę priversti pasitraukti iš 
Sučaufu, ir per keturas dienas 
nepaliaujamų kautynių jie ne
tekę 30,000 kareivių, kurie kri
tę kovos lauke. Nacionalistai 
pasitrankę trisdešimt mylių į 
Pengfu.

Nacionalistų žinių Agentū
ros (Hankovo valdžios organo)

Smetona susimilo pas
merktam sušaudyti

KAUNAS, birž. 28. — Dar
bininkui Henachui Segalovičui, 
žydui, kuris karo lauko teismo 
buvo pasmerktas mirties baus
mei, ta bausmė tapo pakeista 
20 metų kalėjimu.

Segalovič buvo kaltinamas 
dėl komunistinės propagandos.

Milžiniška protesto de
monstracija Londone

Tūkstančiai darbininkų smer
kia valdžios įstatymą darbo 
unijoms smaugti

LONDONAS, birž. 28. — 
Hyde Parke sekmadienį įvyko 
milžiniška demonstracija pro
testui prieš valdžios pateiktą 
įstatymą Anglijos darlfininkų 
judėjimui varžyti. Demonstra
cijoj dalyvavo daug* tūkstančių 
darbininkų — vyrų moterų ir 
vaikų.

Demonstracija prasidėjo 
Easl Entle ir iš ten gatvėmis 
traukė į Hyde Parką, kur žy
miausieji kalbėtojai smerkte 
pasmerkė proponuojamą įsta
tymą prieš darbo unijas.

Tuo pačiu laiku ‘kitoj Hyde 
Parko daly įvyko stiprių muš
tynių tarp komunistų ir fašis
tų.

KANADOS LAKŪNAS ŽUVO
CALGARY, Alberta, Kana

da, birž. 28. - Jo aeroplanui
nukritus žemėn, užsimušė Ka
nados karo aviacijos lakūnas 
Įeit. C. Anderson, 25 metų 
amžiaus.

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

Bendrai gražu ir gerokai šil
ta ; kiek vėsiau apie vakarą; 
stiprus, daugiausiai pietų va
karų vėjas.

Maniloje kilo cigaru dar 
bininky streikas

MANILA, Filipinai, birž. 28. 
— Maniloje kilo cigarų darbi
ninkų streikas. Darbininkai 
reikalauja daugiau algos.

Cigarų dirbėjų streikas kilo 
tuojau, kai tik pasibaigė dide
lis uosto darbininkų streikas, 
grėsęš išsivystyti į visuotiną 
streiką Maniloj. Uosto darbi
ninkai laimėjo 12’Zj cento va
landai daugiau, ne kad pir
miau gaudavo.

Piktas tarną kerštas' 
šykščiam milionieriiii

Del to, kad negaudavo “tipsų”, 
sunaikino jo bute $250,000 
vertės brangenybių

NEW YORKAS, birž. 28. — 
Įitužę, kad turtingas jų sam
dytojas C. B. Lihme, cinko 
magnatas, mažai jiems mokė
davo algos ir niekados neduo
davo “magaryčių,” trys jo tar
nai biauriai jam atsikeršijo.

Praeitą sekmadienį, kai mi- 
lionieriu.s Lihme su šeima iš
vyko į savo vasarnamį New- 
porte, tie trys tarnai surengė 
sau savo samdytojo bute šau
nią puotą. Radę sandėly viso
kios Dievo dovanos valgyt ir 
gerti, tarnai naudojos: valgė, 
o dar daugiau gėrė, o kai įsi
linksmino. jie buteliais ėmė vis
ką kambariuose daužjti ir lau
žyti. Sięnosr kaboję brangys 
kai kurie po keletą dešimčių 
tūkstančių dolerių vertės Ru
benso, Van Dycko etc. paveik
slai, buvo buteliais “sušaudy
ti” ir sunaikinti, brangiausi di- 
vonai sukoneveikti, milžiniški 
veidrodžiai, statulos, rakandai, 
$17,000 vertės vargonai sudau
žyti. Iš viso padaryti nuosto
liai siekią apie 250 tūkstančių 
dolerių.

Visi trys tarnai tapo areš
tuoti. Policijai jie pasisakė 
padarę tai dėl to, kad milionie- 
rius Lihme buvęs biauriai 
šykštus, ne lik menkai jiems 
mokėjęs algos, bet ir “tipsų” 
niekados neduodavęs.

BANKININKAS Už VAGYS
TĘ NUTEISTAS KALĖTI

BENTON, III., birž. 28. — 
William Lovel, bankrotavusio 
State Bank or Royalton iždi
ninkas, kuris prisipažino išaik- 
vojęs arti 60,000 dolerių to 
banko pinigų, apskrities teis
mo šiandie buvo nubaustas ne
ribotam laikui kalėjimo.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

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

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

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais ir, taipgi pej skyrius ir paštą 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 60 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimų:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Hateted St. 
TUBUČ1O APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA. 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

Sprogimas kasyklose; 
devyni sužeisti

BIRMINGHAM, Ala., birž. 
28. — Tennessee Coal, Iron 
and Railroad kompanijos Ha- 
milton Slopo kasyklos šiandie 
įvyko sprogimas, kurio devyni 
darbininkai buvo sužeisti, kai 
kurie pavojingai. Valstijos ir 
federaliniai kasyklų valdininkai 
pradėjo tardymą.

Debesų pratrukimai pa
darė daug žalos žie

mių vakaruose

ruošė
WALLA WALLA, Wash., 

birž. 28. — Debesų pratruki
mai šiaurės vakarų valstijose 
padarė didelės žalos. Walla 
Walla klony, Westono ir Ar- 
lingtono (Ore.) apygardose 
daug farmų sunaikinta. Cot- 
tonwoodo, Idaho, apygardoje 
smarki ledų kruša sunaikino 
daugiau kaip 20,000 akrų žie
minių kviečių.

DVI KURČIOS MERGAITĖS 
TRAUKINIO UŽMUŠTOS

NEW ORLEANS, La., birž. 
28. — Pontchartrain paežery 
greitasis traukinys užmušė dvi 
kurčias ir nebyles mergaites. 
Išsimaudžiusios ežere, jos sa
vo maudyklos kostiumais ėjo 
geležinkeliu ir negirdėjo, kad 
paskui atbėga traukinys.

CORTI1AGE. III. birž. 28.— 
Netoli nuo čia rado daržinėj 
pasikorusį farmerį George Bai- 
ley, 77 metų amž.

WASHINGTONAS, birž. 28. 
— Valstybės departamentui 
pranešta, kad Los Machis mie
ste, Sinaloa valstijoj, Meksi
koj, vienas kinietis užmušęs 
Amerikos biznierių Robertą 
Howellį. Tarp Howellio ir ki
niečio buvęs kilęs ginčas dėl pi
nigų. Kinietis esąs suimtas.

MORGANTOWN, W. Va., 
birž. 27. — Suimtas už užmu
šimą savo žmonos, vietos gy
ventojas George Wade policijai 
pasakęs: “Kankino ji mane 
per dvidešimt metų su viršum, 
ir to jau pakako. Man reikėjo 
senai ji užmušti.”

Iš ANKSTO PADĖKOJĘS Už 
PALAIDOJIMĄ, NUSIŽUDĖ

DETROIT, Mich., birž. 28.— 
Nusitroškino gazu John Bal- 
ough, 28 metų amžiaus, prieš 
tai parašęs laiškelį, kuriame 
jis iš anksto dėkoja miestui 
už jo kimo palaidojimą.
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Rudy aid Kipling

Mano Palies Tikras Vaiduoklio
SEIMININKĖMS KELRODIS

Rašo 1SABELLE KAY
Lietuva šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaite tilps straips

neliui kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkai

Pasakojimas
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Budweiser
TIKRAS APYNIŲ-SALYKLO SYRUPAS

Trečiadienis, Birž. 29, 1927

RODYKLE No. N)
'. irimo Receptas i šalins per dideli mėlynumą.

' Uždėjus fuller’s earth košės su 
Nėra geresnio budo palaikymui ammOnija ant taukų plėtmo ona 

gero u|o tarp vaikų kaip rengiant grjndų patiesalų ir palikus sudžiūti 
saldainių baliukus. Vaikai gali pa- prB|alinąi iŠ patiesalų plėtmus. Po
gelbėti plakti smetoną ir. supran-1 8Ugėrimo tautkų tik nušluok košę su 
tuma, saldainius reikia ragaut! Mer- g]Uotą.
gaitės gali daryti formukes ir spal-į Nuvalymui taukuotų veidrodžių 
vuoti, o motina pridaboti peiaus 1 arba paVeikslų stiklų, naudok mink- 
karštj. Saldainių termometrai gali- (5tl| sųani|j apkrapytą su kamparo 
ma pirkti prieinama kaina ir jie su- spjritu. ' 
taupys laiką, rūpestį ir medegą. Ge-1
rai yra jausti kad saldainiai kožną ' Turim šveičiant odos batus ištrink 
sykį išeina tokie patys. Sekantis re- odą su lemono riekute. Paskui lai 
rėptas buvo gerai išbandytas ir bus sudžiūsta ir tada tepk vaksą su kie- 
malonus pavaišinimas kiekvienam. tu šepečiu.

Skanus Smetoniniai Karameliai Grožės Patarimai

2 puodukai cukraus
2 puodukai kornų syrupo
’s puoduko sviesto
2 puodukai evaporated pieno 
Biskelis druskos
1 šaukštukas vanilos
Sudėk j skauradą cukrų, syrupų, 

druską ir sviestą ir uždėk ant ug
nies, maišant iki masė suvirs j aiš
kią, tirštą buzą. Paskui nuolat mai
šant pilk evaporated pieną, bet lai 
verda. Virk iki 242 laipsnių F. arba 
iki sukietėjimo, nuolat maišant kad 
nesuliptų. Dadėk vanilą ir pilk i 
aviseuotus bliudelius; paskui sužy
mėk j keturkampius šmotelius. Iš to 
išeis du svarai.

Virtuvės Patarimai
Ferkolatoriuje virta kava lengviau 

viduriams virškinti negu paprastai 
verdama.

Prašalinimui plokščio skonio iš vi
rinto vandenio, pilk jį iš vieno stiklo 
j kitą keletą, kartų.

Jeigu jūsų kepamas steikas užsi
dega tuoj užberk ant jo druskos ir 
liepsna tuoj pranyks.

Išvirimui tinkamai pratrukusio 
kiaušinio, pramušk kiaušini ir kita
me šone ir paskui greit i dėk į* karš
tą vandenį.

Niekad nenaudokit mazgojamos 
sodos ant alumino indj. Geriausia 
šveisti su plįeno vilnom ir muilu.

Naminiai Pasigelbčjimai
Niekad nesuvedžiok elektriškų vie

lų su šlapiom rankom.
Jeigu į plaunamą vandenį per

daug būna įpiltu mėlynumo, ~..4ądėk 
biskj naminės ammonįjos. Ta.v«pra>

Svarbiausios priežastis užkietėjimo 
yra stoka mankštymosi ir netinka
mas valgis. Kaip daug žmonių yra 
aktiviai gyvenančių — ar daug kas 
pravaikŠčioja nors kiek į dieną? Kaip 
daug kas mėgsta ir valbo tą maistą 
kuris neleidžia viduriams sukietėti? 
Sėlenų svarba kaipo paliuosuotojų 
nuo užkietėjimo vidurių pripažinta 
kaip niekad kitados. Jos dviem at
vejais yra sveikas maistas. Pirma, 

i jos turi daug viršinančių siūlų, ku
rie sutraukia vandenį, sudarydami 
d’ktoką masę kurios neša nereikalin
gas medegas per žarnas. Antra, sė
lenos yra turtingos mineralais kurie 
stimuliuoja peristalsį, tokiu budu žar
nos nesustinga. Sėlenos yra liuosuo- 

. tojas vidurių nuo skanaus, saugus ir 
nuolatinis paliuosuptojas. vidurių nuo 
užkietėjimo. Pradėk naudoti jas 
šiandien.

Ypatiška Sveikata
Firmas metas mokykloje yra kri

tiškas laikas vaiko sveikatai. Pirm 
Šio išžengimo j platų pasaulį teikiu 
atsargiai žiurti jo maistą — jau rei
kia atsargumo.

Be abejo jis valgė gerus pusryčius 
ir per pietus gavo karštų valgių. 
Gal būt vidurdienio valgis buvo jo 
sunkiausias maistas. Bet mokyklon 
einant toks valgymo paprotis staiga 
pasikeičia. Ilgas laikas prabėga tarp 
usryčių ir vidurdienio, ir šis už
kandis tik skubomis suvalgoma, ka
dangi jau atšalęs ir neskanus, o jei
gu parėję namon valgo tai turi sku
binti ir bėgti į mokyklą atgal . Tie į 
ar ^reiškimai sykiu su ūpo išsisiuba- 
vimu mokykloje dideliai atsiliepia ant 
apetito.

Children Cixfg

asm
MOTINOS:
Castoria 
prirengta 
nešiojamų kudikių ir vai
ku visokio amžiaus nuo

— Fletcher’s 
yra specialiai 
dėl pagelbos

Užkietiejimo, Flatulency, Wind Colic ir Diarrhea ir praša
lina karštį, ir regulioja skilvį ir žarnas, pagelbsti suvirškin
ti maistų; suteikia natūralų miegą.

Apsisaugojimui imitacijų, žiūrėkite šio parašo
Absoliučiai Nekenksmingos. — Neturi Opiates. Gydytojai visur re
komenduoja jas.

AR NORI BŪTI GRAŽIAUSIA MOTERIS

Miss Amerika
Kas yra poetų, dailininkų, muzikantų ir rašytojų svajonė? 

GRAŽIAUSIA MOTERIS!
Kur galima gauti patarimu DYKAI kaip tapti graži.
Kur galima gauti sveikus, nenuodijančius preparatus 
veidui, plaukams, rankoms gražinti?
Kas prirengia paskiausios mados grožybei įgyti prepara
tus pagal naujausių Paryžiaus recaptų ir pilnai garan
tuoja kiekvieną savo produktą.
Turime savo laboratorijoj didelį pasirinkimą visokiausių, 
kokius tik pasaulyj yra grožybei įgyti preparatų: 
MOTERIMS: pudrų, visokiausios rųšies, dėl sausi) ir rie
bių odos mostęlės, ferfumų, lotions dėl plaukų ir tt.
VYRAMS: mostelės dėl veido, pudrų, lotions dėl juodų ir 
šviesių plaukų ir tt., ir tūkstančius kitokių preparatų.

REIKALAUKITE KATALOGO
Siųskite Money Orderius. — Kainos žemos.

©Ilette Laboratory
3138 So. Halsted St., Chicago, III.

Kai aš ėjau tyrais, taip buvo 
Kai aš ėjau tyrais.

Baisios Nakties Pilis.
šis pasakojimas yra visas a- 

pie vaiduoklius, čia, Indijoje, 
yra vaiduoklių, kurie pasirodo 
riebių, šaltų, išpurtusių lavo
nų pavidalais ir slaptosi me
džiuose, pakelėse, lauk d a m j 
praeivių. Praeinantiems gi nu
puola ant kaklo taip ir tuno iš 
jų nutukdami. Ir yra baisių 
vaiduoklių moterų, gimdant mi
rusių. Aie sutemomis slankioja 
takais arba slapstosi javuose 
prie kaimų ir viliodami kvie
čiu ateiti. Bet atsiliepimas į jų 
kvietimų yra mirtis šiame ir 
aname pasauly. Jų kojų pėdos 
yra atsuktos į užpakalį, kad 
kiekvienas blaivus vyras juos 
pažintų. Yra mažų kudikių vai
duoklių, kurie buvo įmesti į šu
linius. šie slankioja apie šuli
nių rentinius ir pamiškėmis ir 
klykia žvaigždėtimis naktimis 
arba griebia moterims už ran
kų ir prašo juos paimti ir neš
tis. Bet šitie ir lavonų vai
duokliai yra tik vietos padarai 
ir sahibų nekliudo. Dar jokis 
vietos vaiduoklis nėra išgąsdi
nęs anglų, bet daugelis anglų 
vaiduoklių išbaidė ♦ gyvybę iš 
baltųjų, ir juodųjų.

Beveik kas antra stotis turi 
savo vaiduoklį. Sako, Simloje 
esu du, neįskaitant moteries, 
kuri dumianti dumtuves Syre- 
ejo viešnamyj prie senojo vieš
kelio. Mussoorię’je yra namai, 
kuriuose vaidinasi labai šmar- 
kštus daiktas: — Balta Ponia 
švaistantis naktimis vienuose 
Lahore namuose; Dalhouse sa
ko, vienuose jo namuose ru
dens vakarais “pasikartojus*’ 
baisus “arklio ir bedugnės’’ |- 
vykis; Murce turįs linksmų vai
duoklį, ir dabar, kai jį aplan
kė cholera, turės bent vieną ir 
niūrų; Mian Mir’e yra kareivi
nė, kurioje karininkų skyriu
je durys pačios varstosi ir bal
dai girgžda ne nuo birželio per
džiūvimo, bet nuo Nematomo
jo, kurs ateinąs pasėdėti kėdė
se: Peshawur’e esą namų, ku
rių niekas nenori nuomuoti; ir 
kažin kas negera — ne dru
gys — esą dideliame (vieno 
aukšto name) Allahabade. Se
nesniosios provincijos tarsi pil
nų pilniausios užkerėtų namų 
ir išsirikiavę vaiduokliai armi
jomis vaikščioju vieškelias.

Kai kurie viešnamaii prie 
Didžiojo vieškelio turį po ma
žas parankias kapinaites—“pa
sikeitimų ir pavojų šiame mir
tingame gyvenime liudininkes” 
tomis dįenomis, kada žmonės 
vežimais važiuodavę iš Kalku
tos į vasaros rytus. Tuose vieš
namiuose nepatogu apsinakvo
ti. Jie, bendrai labai seni, vi
sados purvini ir viešnamio prie
vaizda esti toks senas, kaip ir 
viešnamis. Jis arba diediškai 
be paliovos .plepa, arba įpuola 
j ilgų senatvės snaudulį. Ir vie
nu ir kitu atveju jis nenaudin
gas. Jei supyksti ant jo, jis 
primena sahibus (ponus), mi
rusius ir palaidotus jau prieš 
trisdešimt metų, ir sako, kad 
jam esant to sahibo globoj, 
joks apskričio valdžios ponas 
negalėjęs jo palytėti. Pąskui 
jis plepa ir raukosi ir dreba 
ir nežino, kurį indų pirma pa
duoti, kad jus imate gailėtis j j 
suerzinęs.

šiuose viešnamiuose dažniau
siai užtinki vadiuoklį ir užtikęs 
turi jo saugotis. Nepersenai 
man tt ko gyventi viešnamiuose. 
Aš niekad nenakvodavau tuose 
pačiuose namuose tris naktis, 
tad buvo progos pasipažinti su 
vaiduokliais. Aš gyvenau val
džios pastatytuose iš raudonų 
plytų, su lubomis iš skersinių, 
kur kiekviename kambaryje 
prie sienos piji lipintas baldų 
sąrašas ir prie slenksčio pasi
tinka išsigandusi gyvatė. Aš

gyvenau pertaisytuose senuose 
namuose, pramintuose dak-bun- 

. galow’ais -- kur niekas nebu
vo savo vietoj ir kur net pauk
štienos nebūdavo pietums. Aš 
gyvenau persenusiuose rūmuo
se, kur vėjas švilpė pro ply
šius marmure taip pat nemalo
niai, kaip pro išmuštus langus. 
Aš gyvenau dak-bungalow’uosė, 
kurių knygose paskutinis sve
čias buvo įsirašęs prieš penkio- 
likų mėnesių ir kur pietų ožiu
kui galva buvo kertama kardu. 
Turėjau laimės susitikti su į- 
vairiausiais žmonėmis, prade
dant nuo rimtų keliaujančių 
misionierių ir dezertyrų, bė
gančių iš anglų kariuomenės, 
baigiant girtais valkatomis, 
kurie svaidė ištuštintas bon- 
kas į kickivcną praeinantį. At
simindamas, kad didsenė tra
giškų įvykiui« dalis Indijoje es
ti dak-bungalo.w'uose, aš stebė
jau, kodėl aš nesusitinku su 
vaiduokliais. Vaiduoklis, kurs 
savo noru gyventų dak-bunga- 
lo\v’uose, žinoma, butų bepro
tis; bet tiek daug bepročių mi
rė dak-bungalow*uose, kad tu
rėtų būti gerokas sukvailėjusių 
vaiduoklių nuošimtis.

Pagaliau aš užtinku savo vai
duoklį, tikriau sakant — vai
duoklius, nes jie buvo du.

Pavadinkime tą viešnamį 
Katmal viešnamiu; bet tai yra 
mažiausioji baisumo dalis. Jaut
rios širdies žmogus neturėtų 
miegoti viešnamy. Jis turėtų 
apsivesti. Katmal viešnamis 
buvo senas, supuvęs ir netaisy
tas. Grindys /buvo susidėvėju
sių plytų, sienos nešvarios, lan
gai beveik juodi nuo dulkių. 
Jis buvo prie kelio, kuriuo va
žinėdavo įvairiausių atstovų 
padėjėjų padėjėjai, nuo finansų 
iki girininkyštes; bet tikrųjų 
sahib’ų (ponų) retai pasitaiky
davo. Viešnamio prievaizda, 
kurs iš senatvės veik dvilinkas 
sulinko, man.tai yra sakęs.

Kai aš čia atvažiavau, lijo 
menkas, nepastovus lietutis 
drauge su neramiu vėju, kurio 
kiekvienas pūstelėjimas barški
no, kaip sausus kaulus, už lan
go stovinčias gausas palmes. 
Prievaizda ko iš galvos neišėjo, 
kai aš atvažiavau. Jis vienu 
tarpu tarnavo sahibui. Ar aš 
pažinau tą šahihą? Jis pasakė 
gerai žinomo žmogaus vardą, 
mirusio jau daugiau, kaip šimt
mečio ketvirtadalis, ir rodė 
man seną to žmogaus dageroti
pą jo priešistorinėje jaunystė
je. Menes i s pirmiau 
aš buvau matęs jo plane 
rėžtą paveikslą dviejų tomų 
memuarų pirmam puslapy, ir 
aš pasijutau esąs neišpasakytai 
senas.

Diena pasibaigė, ir prievaiz
da nuėjo atnešti man valgio. 
Jis nė nevadino jo “khana’’ — 
žmogaus valgis. Jis sakė “ra
ini:,” kas, be kita ko reiškia 
ėdėsis — šuns ėdalas. Jis ne
norėjo užgauti, vartodamas šj 
terminą. Aš manau jis užmir
šo kitą tam reikalui žodį.

Kai jis kapojo užmuštų gy
vūnų mėsą, aš, apžiūrėjęs vieš
namį, atsisėdau. Buvo dar trys 
l^imbariai, be mano, kurs bu
vo karppinis, įeinami iš vieno 
i kitų per apšepusias baltas du
ris užstumiamas ilgomis gele
žinėmis stumomis. Viešnamis 
buvo labai storų sienų, bet 
kambarius skiriančios sienos 
buvo kuoploniausios. Kiekvic*- 
nas žingsnis ar skrynios paju
dinimas aidėjo per visus tris 
kitus kambarius, ir kiekvienas 
brakštelėjimas graudingai at
simušdavo nuo tolimų sienų. 
Delio aš užsidariau duris. Ne
buvo lempų, tik žvakės ilgose 
stikliniuose žibintuvuose. Alie-i 
jaus knatas buvo įtaisytas ■ 
prausykloje.

(Bus daugiau)

lietojo.

Iš kur Budweiser Tikras Apynių-Salyklo Syru- 
pas gauna savo turtingą, gardiį ir malonų 
skonį? ■ ■■ * •
Iš importuotų Saazer ir parinktų vietinių apy
nių! Iš puikiausių miežių užaugintų Amerikoj! 
Iš negalimo nukopijuoti Anheuser-Busch budo 
išvalymo, sumalimo, sumaišymo ir padarymo! .. 
Yra paimta Amerikos žinomų salyklininkų ži
nojimas ir patyrimas per 70 metų, kad gavus šį 
tinkamą sumaišymą. Pasekmes jus pamatysit 
kuomet nusipirksit šį pasaulyj skirtingą syrupą 
ir pabandysi! pirmu syk kenuką.

ANHEUSER-BUSCH
ST. LOUIS

Western Sales Corporation
Distributors Chicago, 111.

BM-4S

| KLAIPĖDA! | KLAIPĖDA!
Paskutine proga lietuviams

Važiuot šių vasarų tiesiai į Klaipčdų tuo pačiu laivu.

KETVIRTAS! ir PENKTAS!
Šią vasarą išplaukimas

IŠ AMERIKOS NEW YORKO
Stačiai j

LIETUVOS KLAIPĖDĄ
Baltiko—Amerikos Linijos

LAIVU “LITUANIA99

LIEPOS-JULY 19 DIENĄ, 1927
Ekskursijas ant šio laivo rengia:

Rytuose: Petras Baltuška, Vakaruose: “Naujienos”,
6 East Market St., 1739 So. Halsted St.,

Wilkes Barre, Pa. . Chicago, Illinois.
ar Laivu “Estonia” 9 Rugpiučio-August, 1927

JUSIJ VIETOS AGENTAS:
SUTEIKS REIKALINGAS ŽINIAS

PARŪPINS POPIERAS IR PAŠA
UŽSAKYS VIETA ANT LAIVO

NURODYS KELIĄ I LIETUVĄ

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

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

Turistine III kl. .. $117 Turistine $196

Aukščiau minėtos ekskursijos reikalais kreipkitės pas 
savo vietinį agentą:

Paul Baltutis & Co. 
Central M f g. Diat. Bank 
Jno P. Ewald 
S. L. Fabian 
Vinc. Miluslewic_ 
Naujienos 
Frank L. Savickas 
V. M. Stulpinas & Co. 
Universal State Bank 
J. J. Zolp 
Metro]x>litan State Bank 
Wargin & VVargin

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

901 West 33rd St., Chicago, III. 
1112 West 35th StM Chicago, 111. 
841 Wcst 33rd St., Chicago, III.
809 West 35th S t., Chicago, III. 
1723 West 47th St., Chicago, III.
1739 So. Halsted St., Chicago, UI. 
726 West 18th St., Chicago, III.
3255 So. Halsted St., Chicago, III.
3252 So. Halsted St., Chicago, III. 
4559 So. Paulina St., Chicago, III. 
2201 W. 22 St., Chicago, III.

535 Mitchel St., Milwaukce, Wis.

Tei. Boulevard 0214
Rlumbing, Heating

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

4604 So. Paulina St., Chicago, III.

.................. . ...............................
Virginia 0777 

IT PAYS WiTH
SIG’N.S

TO ADVERTISE
See L. Išange 

4104 Archer Avenue

TEN IR Iš 
LIETUVOS 
PER HAMBURGĄ

Xnt musą trijų šrinbų laivų 
NEVV YORK - HAMBURG 

DEUTSCHLAND 
ALBERT BALLIN 

RESOLUTE, RELIANCE 
ir populiarinki vieno kabm 

laivai, 
Cleveland, VVestphalia. 

Thuringia
Europines kelionės asmeni

niai vadovaujamos
Z--------- --

$ n a n iš new yor- /II J KO IKI KAI.’- 
L V U NO IR ATGAL

Plūs T. S. Revenue taksai 
k_____________________ J

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

Hamburg-American Line
United American Lines, Ine. 

General Agents
177 N. Michigan Avė. 

Chicago, III.

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokių akių

Jei skaitant raidės susilieja j daik
tų.

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

JAN SMETAN A, 0. D.
OPTOMETRISTAS
Ekspertas tyrimo akių ir 

pritaikymo akinių

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

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

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vak.

Grant Works Pharniacy
4847 West 14th Street

Esu baigęs mok 
slą. Idiana uni- 
versite. Esu re
gistruotas ap- 
tiekorius ir tu- 
r i u daugelio 
metų patyrimų.

Išpildau visus 
receptus sąži
ningai ir atsar
giai už pigiau
sią galimų kai
ną. Laikau sa
vo aptiekoj vi
sus dalykus, ku 
rie tik yra lai
komi didžiau-

, siose aptiekose. Rekomenduoju gy
duoles ir duodu patarimus. Atei
kite ir persitikrinkite. Visi busi
te užganėdinti.

Saugioji spinta (šėpa) brangme- 
nėnis pasidėti atidaryta kasdien 
nuo 8 vai. ryto iki 9:30 vakaro.

J. MALACHOVVSKAS
. ............................ ... i —■

PRANEŠIMAS
Šiuomi pranešu vi
siems savo drau
gams, pažįsamiems 
i r kostumeriams, 
kad atidariau naujai 
auksinių daiktų 
krautuvę. 'Paisau 
laikrodėlius, priski- 
riame akinius <lel 
jaunų ir senų. At
silankykite kuriems 
yra reikalas, aš su
teiksiu teisingą pa
tarnavimą.

JOHN A. KASS 
(JOHN A. KAZAKAUSKASj 

2045 W. 351 h St. 
Te!. Lafayette 3815 

—-*-■     ................. ..... ■
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NAUJIENOS, Chicago, III.

Pradėki! jį-
Paspauskit jį- 
Sustabdykil jį!!

The Reo Flying Cloud

| KORESPONDENCIJOS

Baltimore, Md.
Jaunuolės baigusios nugštąją 

mokyki;}

Eina smarkiai, kad ir į augštus kalnus.
Eina lygiai, kaip ant dailiausio šalygatvio.
Eina sklandžiai, kad ir nelygiu keliu.

Tuomet jus suprasite kodėl “six” tas puikus inžinas yra išrinktas 150 
automobiliu inžinierių. -Jus dar pastebėsite, kad ideališki Amerikos šeimy
noms karai yra daryti pagal modelį kaip REO FLYING CLOUD — daugelis 
dalių tinka ir šiam karui.

Važiavimas su FLYING CLOUD, taip kaip plaukimas. Jus ne nejusite, 
kaip jis lengvai skina kelią. Tik paspausite gasą ir ramiai sau sėdėsite jame, 
nes jis lengva kontroliuoti. O kuomet reikės sustoti, tik užminsite ant bre- 
kių, jis jau ir stovi ant vietos.

The Flying Cloud yra nelyginant kaip “laivas”, kurio jus jau seniai 
laukiate.

Pasimatykit su mumis dėl “plaukimo” ir važiavimo daikte.

Halsted Reo Sales
1714-16 So. Halsted SI. Teleptone Ganai 0121

Visi modeliai REO FLYING CLOUD — WOLVERINE ir 
SPEED WAGONS yra parodymui.

Antra “NAUJIENŲ” Exkursija

LIETUVON 
Liepos 19 d., 1927

Iš New Yorko-Klaipėdon,-be persėdimo

Su šiuo sezonu sėkmingai už
baigė augŠtesniąją mokyklą se
kančios jaunos lietuvaitės: Emi
lija R. Vasiliauskaitė užbaigė 
su labai geru pasisekimu moksle,; 
už ką gavo vienus metus veltui1 
mokslo i Johns Hopkins univer-| 
Mtetą. Olga Laukiutė gavo 
vienus metus veltui j Marylandi I 1Institute piešimo skyrių. Elena 

i Damikaičiutė ir Verną I.azaus- 
| kiutė irgi užbaigė augštąją mo
kyklą. 

1
Birželio 21 d. komp. Mikas 

Petrauskas atsisveikino su bal- 
timoriečiais ir išvyko j Detroitą 
darbuotis meno ir dailės srityj. 
Sakė, kad tuojaus imsis suvai
dinti “Birutę”, o po tam ir kitus 
veikalus statys scenoj. Gaila, 
kad kompozitorius paliko Balti-1 
morę, kur kultūrinis darbas taip 

I mažai yra dirbamas tarp lietu
vių. Už šitą gali pasikaitinti 
save vietos lietuviai, kurie tin
gėjo stoti prie kultūrinio darbo, 
o kiti net ignoravo tą visą. Bet 
vistiek nežiūrint to, gerb. Pet
rauskas žymiai supažindino mu
sų jaunuolius su lietuvišku me
nu. Gal ateityje išbus ir kiti 
ir stos prie kultūrinio darbo, 
kas labai velytina!

Paskutiniu laiku susiorgani
zavo “Lietuvių Ukėsų Nepri
klausomas Kliubas”. Kliubo 
uždavinys, kiek teko girdėti, bus 
politiškas ir bendrai veiks su 
kitomis organizacijomis vietos 
lietuvių darbus, kurie bus numa
tomi ir verti paramos. Kliubo 
buvainė yra Lietuvių Svetainėje.

—Kazys.

South Milwaukee, Wis.
Iš Dešimto SLA. Apskričio 

suvažiavimo.

Musų 10-tas apskritis laiko 
j metus du suvažiavimu,—sau
sio mėn. skaitomas metiniu, 
birželio mėn. pusmetiniu. Taip 
yra labai praktiška: nedaug 
laiko ir išlaidų kuopos turi ir 
veikimo darbams pilnai užten
ka. z-

Birželio 26 d. įvyko iš eilės

Baltic American laivu LITUANIA

Ši ekskursija pasižymės nepaprastomis ypatybėmis: 1. Ji 
plauks iš New Yorko Klaipėdon be persėdimo, 2, Duos geriausi 
patarnavimu, valgį, refrešmentus ir užlaikymą, 3. Specialė 
atida lietuviams; lietuviški šokiai ir muzika, 4. Puikiausi vaiz
dai plaukiant Baltiko jūrėmis.

Laivas Lituania pasižymi ne savo didumu, bet geru užlai
kymu ir priežiūra keliauninkų, dailiai įrengtais kambariais, 
tykumu mašinerijos, mokėjimu plaukti per vilnis be supimo ir 
tuo, kad nuveža pasažierius be persėdimo j Klaipėdą-

Keliavimas laivu Lituania užima tiek pat laiko kaip ir 
keliavimas kitais laivais; bet čia kelionė yra tiek smagi ir jau
ki, kad keliauninkams pasiekus kraštą gaila yra persiskirti su 
juo

Kas myli gerą kelionę, kas myli linksmybes, kas myli ra
mumą plaukiant vandeniu, kas myli gerą, skanų maistą, kas 
myli laiks nuo laiko paūžti ir nuo suvaržymų ištrukti; kas no
ri parvažiuoti tėvynėn— aplankyti gimines ar vakacijas sma
giai praleisti, kviečiame keliauti su šia ekskursija

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago

G ar sinki ties “NAUJIENOSE99

13-tas suvažiavimas ir visai 
klaidos nebus pasakius, jog tai 
buvo pavyzdingas ir rimtas.
Lieka tik gėrėtis ir džiaugtis, 
kad musų kuopi/ veikė
jai kulturėja, svarsto reikalus, 
kaip reikia. Jei vienas, kitas 
žodis, sakau, per klaidą ir iš-* 
sprunka iš įsikarščiavusio at
stovo burnos, tai už tą kaltin
ti nėra ko. Laikui bėgant — 
po metų kitų — ir tas mus 
apskrity} nebus girdima.

Padaryti šie tarimai:
1. Aukuota Kenosha Jaunuo

lių kuopai $15.00 ir tos kuopos 
organizatoriui p. Jonui Brūžini 
dovanų skirta $10.

2. JK.uopų organizatoriams 
su 1 d. liepos skelbiamas kon
kursas prirašyme naujų narių; 
už kiekvieną prirašytą naują 
narį bus mokama iš apskričio 
vienas doleris.

3 Ruošti parengimą apskri
čio naudai anksti rudenį Mil- 
vvaukee, Wis, su programų ir 
šokiais.

4. SLA. visos organizacijos 
reikalais priimta sekanti rezo
liucija.

Užginama SLA. Pildomosios 
Tarybos genenalio organizato
riaus p. S. E. Vitaičio darbuo
te kaipo naudinga organizaci
jai, taip jau užginama SLA. 
Pildomosios Tarybos jau vyk- 
dinama SLA. kai kurių kuo
pų perorganizavimo darbas, 
nes toki padėtis, koki dabar 
daugumoje SLA. kuopų viešpa
tauja, neša didelę blėdį organi
zacijai, ir todėl negali būt to
leruojama ilgiau. Vėliau ar

ankščiau SLA. organizacijoj 
turės įvykti tam tikros refor
mos. Kuo ilgiau bus laukia
ma su perorganizavimu SLA. 
kuopų, tuo didesni nuostoliai 
bus organizacijai.

5. Metinis -apskričio suvažia
vimas bus šaukiamas į Mil- 
\vaukee, Wis. po priežiūra 328 
kuopos sausio mėn., 192K m.

šitam suvažiavime dalyvavo 
penkios kuopos, prisiiųsdamos 
31 atstovą. Vietinė 133 kuo
pa atstovams teikė skanius 
pietus, pagamintus pp. Jur
kienės ir Kalvinienės. Po pie
tų svečių palinksminimui bu
vo piknikas. iS'uvažiavimo da
lyviai išsivežė gerus įspūdžius 
ir nesigaiįės plačiai reportuoti 
kuopų susirinkimuose apie nu
tarimus ir platų apskričio nau
dingą veikimą.

Visi atstovai dėkingi 133 kp. 
už vaišingumą.

—M. Kasparaitis.

........ ————

Tel Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

A. VI9IKAS LULEVICH
AKI ŠERKA

3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119

WENNERSTEN*S
Iflohcmian tfypo

TIKRI APYNIAI 
TURTINGAME SALYKLE

TIKRI APYNIAI
NIEKUR NĖRA TOKIU

KAIP ŠITIE
NE/ NEI VIENO

SUDRIKO NAUJA 
KRAUTUVE

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

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

Tel. Boulevard 4705
Chicago, III.

Yards 4951 
Mrs. Anielia Jarusz-Ketishilla i 

AKUSERKA 
3252 So. Halsted St.

Viršuj Universal
State Bank

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

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijoa ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar- 

I nauja, visokio- 
' se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki
tės, o rasite pa- 
gelbą.

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

4 I—O————i ■ — ■ M ■■■■■ s——■>s— i. • 
Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 

akių įtempimą, ir galvos 
skaudėjimą

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMESTRIST

Tel. Boulevard 6487
4649 S’o. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
Kenwood 1752

Praktikuoja 20 metų

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679
a H m ..... ... i  ..—m, —........................ «j»

A,

Nuolatinės Slogos ir 
Reumatizmas

SKAUSMAS
Ar Jus kenčiat skausmus bile daly sa

vo kūno, kaip tai nuo Kataro, Inkstų, 
Širdies, Kepenų, Skilvio ar Pūslės ne- 
smaKumų, Dusulio Reumatizmo, Nuolati
nių Slogų, Utsinuodjimų, Goiterio, Mo
terų lytinio netvarkumo, Nervuotumo, 
Kostfio, Odos ligų. Socialių ligų ir tt.

Vartoklt MERITEX. Pasauly geriausia 
ir nekenksming'ausia Gyduolė 11.00 ui 
buteliuk*.

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

Meritei Lab., isteMta 1882 
1924 Blue Island Avė.

CHICAGO. ILL.
Siunčiame bile kur už 81.00. 

Nesiunčiame C. O. D.
V

Lietuvis Kontraktorius
Suvedam šviesas ii 
elektros jiegą. j nau
jus ir senus namus ii 
mainom naujas liam 
pas j senas; duodamt 
ant lengvo išmokė j i 
mo.

I

Metropolitan Electric
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

S -............................   ■ i — Z

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

Lietuviai Advokatai
K.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearbom St., Room 1111 
Telefonas Central 441Y.

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.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726 i

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St.

) Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 Wešt Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9600

K.JURGEUONIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

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 mergišiams.

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 
19756 So. Michigan Avė.

Tel. Pullman 5950
Specialistas Abstraktų 

Vedėjas visų teisių
V -------- !---- - ------------- —

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

* arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

VnlcHruis
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios

Įvairus Gydytojai
■ ............ 1
Phone I’uilman 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

f———————x 
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 
i v.
|---------------- --------------------------------------------------
|zM ........................... .................... ■■■■■■■■■

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki O 
vakare. Nedėliomii nuo 10 
iki 12 dieną.

Bes. telephone Plaza 8210

DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

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

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

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

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

(Dienomis: Canal
Telefonai: 7 3110. Naktį

j 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 Ave^ 2 lubos 

Chicago, III.
Specialistas džiovos 

Moterišką, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
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 31st Street

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

L—..........  i

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.
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UŽSUKTAS GRAMOFONAS.

“Laisvė” dabar kiekvienam savo numeryje rėkia 
gvoltu dėl “reakcijos” Susivienijime. Nieko naujo ji tuo
se savo riksmuose nepasako, tik vis kartoja, kad SLA. vir
šininkai “draską” kuopas ir pataikaują “atžagareiviškai 
mažumai”.

{domu butų žinoti, iš kur tas komunistų laikraštis ga
vo tokių “faktų”, kad jo pasekėjai Susivienijime esą dau
gumoje. Kas dveji metai toje organizacijoje renkama 
visuotinu balsavimu ir seime centraliniai viršininkai ir, 
nors komunistai sudaro savo kandidatų sąrašus ir veda 
už juos smarkiausią agitaciją, dar niekuomet neatsitiko, 
kad komunistai butų laimėję.

Tiesa, kad bolševikų mašinai yra pavykę užkariauti 
kai kurias kuopas. Bet kodėl? Ar dėl to, kad jie patrau
kia į savo pusę daugumą narių? Anaiptol. Ne narių 
daugumą jie patraukia į savo pusę, bet tiktai sudaro 
“gengę’f, kuri riksmu, triukšmu, kelionėmis ir šlykščiau
sią demagogija sudemoralizuoja kuopą. Kuomet rimtes
nieji nariai, nebepakęsdami bolševikiškų pliovonių ir pro
vokacijų, ima nebelankyt mitingų, tai komunistai prave
da į valdyba savo žmones ir tuomet jie šeimininkauja kuo
poje kaip tinkami.

Parlamentarinės taisyklės tokios kuopos susirinki
muose “išeina iš mados”; balsavimai atliekami taip, kaip 
patinka bolševikų pirmininkui; naujų narių priėmimas 
eina, atvirai laužant SLA. konstituciją; centras ir Susi
vienijimo organo redakcija nuolatos šmeižiama. Ir jeigu 
kas iš narių iškelia tas bolševikiškas šunybes spaudoje, tai 
visa “raudonoji” kompanija puola tokiam nariui keršyti: 
jis išniekinama, jam atimama balsas ir dedama kitokios 
“bausmės”.

Šitokią teroro “tvarką” komunistų laikraštis vadina 
“demokratija” ir reikalauja, kad Pildomoji Taryba ją pa
gerbtų. Girdi, kaip SLA. centras drįsta imti į'nagą tas 
kuopas, kurias mes valdome! Kaip jisai drįsta siuntinėti 
j tas kuopas organizatorių Vitaitį, kurio mes neapken
čiame !

Perdaug kvailas yra šitas riksmas., SLA. nariai yra 
pastatę Pildomąją Tarybą visai ne tam, kad ji vestų Su
sivienijimo reikalus taip, kaip nori Bimbos partija. Prie
šingai, už savo nesuvaldomą palinkimą žmeižti ir pikt
žodžiauti pats Bimba buvo iš Susivienijimo “išjotas”. Ir 
per savo seimus SLA. yra ne kartą pasakęs, kad komunis
tai arba turi paliauti elgęsi taip, kaip Bimba — arba turi 

,but pasielgta su jais sulig konstitucija.
“Laisvė” turėtų ne pliaukšti niekus apie centro 

“smurtą” prieš bolševikiškus triukšmadarius, bet padė
koti centrui, kad jisai iki šiol dar neparodė jiems viso 
disciplinos kietumo. Savo įkyria “muzika” tečaius tas 
komunistų gramafonas, pagaliau, išves žmones iš kant
rybės.

NEJKANDA.

Mussolini taip perpyko ant Belgijos užsienio reikalų 
ministerio, socialisto E. Vandervelde, už jo griežtą nusi
statymą prieš fašizmą, kad paliepė savo ambasadoriui ap
leisti Briuselį. Sako, kad dėl šios priežasties dabar suir
siančios ir Italijos, sosto įpėdinio, princo Humberto, pirš
lybos Belgijos karaliaus dvare: belgų princesa Maria Jose 
negalėsianti tekėti už Humberto, kuomet susidarę tokie 
blogi santykiai tarp tų dviejų valdžių.

Dabar patiriama, kad Italijos diktatorius mėgino 
įkąsti socialistui Vandervelde da ir kitokiu budu. Jisai 
siūlė Belgijos valdžiai stoti sąjungon su Italija prieš 
franeuzus, kurie iki šiol buvo artimiausi Belgijos draugai. 
Tokioje sąjungoje socialistui ministeriui, žinoma, butų bu-, 
vusi ne vieta Belgijos kabinete. Bet Belgijos valdžia ra
do, kad socialistų dalyvavimas koalicijoje jai yra svar
besnis dalykas, negu fašistinės Italijos draugipgumas, ir 
Mussolinio pasiūlymas buvo atmestas.

juodmarškinių. viršylai nebepalieka nieko cltiu- 

giaus, kaip keršyti Belgijai, atšaukiant, iš jos amba- 
sadorių.

Tečiaus šituo kerštu jisai vargiai ko atsieks. Belgi
jos darbininkai yra puikiai susiorganizavę ir mokės tin
kamai paremti savo vadus, užimančius vietas valdžioje.

AMERIKOS LIETUVIAI.

Milžiniškas “Naujienų” piknikas, įvykęs pereitą sek
madienį, daugelį žmonių nustebino ypatingai tuo, kad 
jame buvo tokia daugybė automobilių. Ir tai ne bet ko
kių, bet dažniausia brangesniųjų rųšių. Kai kas yra iš
reiškęs nuomonę, kad darže buvusios mašinos galėjo būt 
vertos kartu apie milioną dolerių.

Prieš keletą metų žmogus, pamatęs šitokį reginį, bu
tų pasakęs, kad tai “buržujų ir kapitalistų” suvažiavi
mas. Bet tikrenybėje toje nesuskaitomoje minioje žmo- 
niif tik maža dalis buvo biznieriai ir profesionalai, o visi 
kiti — rankų darbo žmonės; iš Chicagos, iš Cicero, Wau- 
kegano, Rockfordo, West Frankfurto, Indiana Harbor ir 
daugelio kitų miestų.

Taip palyginti aukštai ekonomišku atžvilgiu šiandie 
stovi Amerikos lietuviai.

Nenuostabu, kad jiems kartais jau yra sunkoka su
prasti savo brolių ir seserų būklę Lietuvoje. Lietuva 
jiems išrodo tokia atsilikusi vargo šalis, kad nejauku da-
rosi apie ją ir manyti.

Bet kas davė galimumo čia lietuviams taip aukštai 
pakilti ekonomiškai? Laisvė — tokios sąlygos, kad kiek
vienas žmogus čia gali niekieno netrukdomas ir neperse
kiojamas gyventi i? “ieškoti laimės”. Atimk Amerikai 
laisvę ir pastatyk jos gyventojus po policijos priežiūra — 
ir ilgainiui šioje “aukso šalyje” pradėtų įsigalėti skurdas 
ir žmonių nepasitenkinimas.

Laisvose Europos šalyse — Šveicarijoje, Danijoje, 
Švedijoje ir t. t., žmonės irgi neblogai gyvena. Skursta 
tie kraštai, kuriuose per ilgus metus viešpatavo pries
pauda. 
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AMERIKOS LIETUVIU 
DEMOKRATINE’ VI

SUOMENE!
Lietuvos valstietis dar nepa

miršo tuos baudžiavos laikus, 
kada jis buvo dvarininko pralo
šiamas kartomis, mainomas į 
šunį.

Lietuvos liaudis gerai žino, 
kad ji iš tos vergovės-baudžia- 
vos buvo paliuosuota ne dvari
ninko geradaryste ar caro malo
ne.

Lietuvos valstUtis ir darbi
ninkas prisimena “Aušros”, 
“Varpo” laikus, knygnešystę, 
kovą su caratu dėl Lietuvos ne
priklausomybės ir lietuviško 
spausdinto žodžio. Liaudis ta
da ne vien kovojo su caro kazo
kais, bet ir su dvarininkais ir 
kunigija, kuri tuomet tai kovai 
neprijautė ir išdavinėjo.
Mes per kovą išgaudami spau

dą netekome geriausių sūnų, — 
jie supuvo caro kalėjimuose ar 
žuvo ištremtais Sibire.

Bet šiandien musų tėvynė pa
vergta asmenimis, kurie kovos 
laikais, kun. Tumo (tautininko) 
lupomis per “Tėvynės sargą”, 
kovą dėl Lietuvos nepriklauso
mybės laikė svajone ir garbino 
carą.

Lietuvą šiandien pagriebė 
ginklu valdytį musų pačių išga
mos, kurių liaudis, gerai juos 
pažindama, pi*ie valdžios nepri
leido. rinkimuose.

šiandien grupė asmenų, pasi
vadinusių tautininkais, pasikvie
tusi eilinius lenkų šnipus, visą 
visuomenę kalina, atėmė pi
liečiams teises.

Lietuvos dvarininkai jau pa
kėlė galvas turėdami valdžioje 
aiškų, pritarimą ir reikalauja, 
kad butų grąžinti išdalyti jų 
dvarai, kad būt atimti sklypai 
iš savanorių, dėjusių savo gal
vas kovoje su tų pačių dvarinin
kų sūnumis- lenkų legijoninin- 
kais.

Kam brangi Lietuvos nepri
klausomybė, kas gerbia musų 
liaudies teises, kas trokšta de
mokratinės žmonių, o ne uzur
patorių smetonų-Voldemarų val
džios,— tas šiandien negali vėl 
tai išliuosavimo kovai nesirušti.

Tat “Lietuvos Respublikai 
ginti komitetas Latvijoje” nuo 
š. m. birželio mėn. pradžios pra- 
cluclu. leisti laikraštį
Balsas”, kuris išeis du kartu j 

mėnesį, 16 pusi, didumo.
Kiekvienas užsisakydamas ne 

tik kad gaus tikrų žinių apie tai. 
kas dedasi Lietuvoje, be to 
draug pridės ir savo ranka prie

plačiosios liaudies teisių ir de
mokratinės tvarkos atstatymo 
Lietuvoje.

Kaina Amerikoje: iki metų 
galo (7 mėn). —1 dol., 3 mėne
siams—50 centų.

Pinigus užsakant siųsti ant
rašu: Ui t via, Riga, Miera iela 
N g, ds. 7 “Liaudies Balsas”.

Europos žemdirbystės 
žinovai atvyksta i

Jungt. Valstijas
Atstovai žymiausių Euorpos 

žemdirbystės organizacijų at
vyko į VVashingtoną birželio 13 
d. Jie ketina- aplankyti visas 
Amerikos žemdirbystės dalis. 
Ekskursija tęsis per 60 dienų. 
Būrelis susideda iš 12 šalių at
stovų.

Žemdirbystės Ekono m i j o s 
Biuras rengia tarptautišką su
sirinkimą tarpe šitų Eurpoos 
atstovų ir Jungt. Valstijų Žem- 
dirbystės Departamento virši
ninkų pasidalinti informacijo
mis apie pasaulio žemdirbystę.

Delegatai praleis tik kelias 
dienas Pirmame Žemės Mokslo 
Tarptautiškame Kongrese ir 
tuoj pradės savo tyrinėjimus 
keliaudami iš vienos žemdirby
stės apielinkės į kitą. [FLIS.]

Mažai silpnapročių
- ateivių tarpe

Cenzo Biuras mums parodo, 
kad 1923 metuose iš viso buvo 
93,825 silpnapročiai ir nuomari- 
ninkai bepročių ir panašių įs
taigų ligoninėse. Juodi žmo
nes (negrai) sudarė tik antrą 
nuošimtį tų visų. 98 nuošim
tis buvo baltieji žmonės. Bu
vo beveik keturi syk daugiau 
silpnapročių kiek nuomairnin- 
kų. Abiejose grupėse mažiaus 
ateivių tomis ligomis sirgo, ne
gu vietinių. Del kiekvieno 100,- 
000 gyventojų 13.6 silpnapro
čiai buvo ateiviai, sulyginus su 
47.3 vietinius. Nųomarininkų 
ateivių 5.4 sulyginus su 9.6 
nuoš. čia gimusių. Ta žema ra- 
ta ateivių gal yra todėl, kad 
silpnapročiai ir nuomarininkai 
Immigracijos Biuro yra neįlei
džiami į Jungt, Valstijas. Tar
pe silpnapročių yra daug ma
žiaus vyrų negu moterų, bet 
dauginus nųomarininkų vyrų 
tarpe. Beveik 73 nuošimtis 
silpnapročių ir 31 nuošimtis 
nųomarininkų yra dar nesulau
kę 20 melų amžiaus. Daugu
mas sergančių nevedę ir dau- 
(4 i u u piicinu miestų nepfn

kaimų. [FLIS.]

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriteri

Amerikos žemdirbystės 
rūšys

Amerikos žemdirbystės statis 
tikos ,

Suv. Valstijos turi suvirš 
1,900,000 akrų žemės. 1920 m. 
apie 955,000 akrų apdirbta. 
Apie 52 nuošimtis visos ūkių 
žemės buvo pagerinta ir tik 30 
nuošimtis nepagenrinta — gi
rių žemė.

1920 m. paprasta Amerikos 
ūkė buvo iš 148.2 akrų, įskai
tant 78 akrus pagerintos že
mės. Tais metais ūkių vertė 
siekė $78,000,000,000, vidutinė 
vertė ūkės buvo $12,084, ir vi
dutinė verte akro žemės buvo 
$81.52. Iš viso, 1920 metais bu
vo 6,648,343 ūkės.

Per sekančius penkius sun
kius metus ūkių skaičius suma
žėjo iki 6,371,617. Iš visų ūkių 
1925 metais, 3,868,334 savinin
kų apgyventos, 40,755 užveiz- 
dėtojų ir 2,462,528 renduotojų. 
Ir paprasta ūkė buvo iš 145.2 
akrų žemės, vidutinė ūkių ver
tė buvo tik $7,776 ir akro ver
tė $53.57. Ūkės turėjo 506,745 
traktorius, 16,535,739 arklius, 
5,730,608 mulus, 51,842,428 
kiaules ir 61,571,752 galvijus.

284,053 ūkės turėjo radio 
priimtuvus.

Beveik kiekviena valstija tu
ri save ypatingi žemdirbyste 
rūšį, nes kiekvienos valstijos 
klimatas ir žemė kitokia.

Amerikos svarbiausi javai 
yra vata, kornai, kviečiai, avi
žos ir šienas. Kiekvienas uži
ma suvirš 30,000,000 akrų že
mės. Tie penki užima net 87 
nuošimtį visos javų žemės.

Vatos juosta apima Alaba- 
mą, Arkansas, Florida, Geor- 
gia, Louisiana, Oklahoma, Mis- 
sissippi, North ir South Caro- 
lina, Tennessee ir Texas valsti
jas. Kad nors beveik visos 
vatos valstijos augina kitus Ja
vus, bet tose valstijose vata 
yra “Pietų Karalius”. 1925 m. 
vata auginta ant suvirš 39,000,- 
G00 akrų ir vatos surinkta 16,- 
086,0Č0 pundų, kurių vertė 
buvo $1,419,888,000.

Beveik visos valstijos augina 
kornus, bet kornų juosta — 
Ohio, Indiana, Illinois, .Iowa, ir 
Missouri — produkuoja dau
giausia ir yra svarbiausis gal
vijų ir kiaulių centras Suv. 
Valstijose. 1925 m. suvirš 101,- 
000,000 akrų apsodinta kornais 
ir produkavo 2,900,000,000 bu
šelių, kurių vertė buvo $1,956,- 
000,000.

Kviečiams 1925 m. buvo var
tojama 52,200,000 akrų žemės, 
produkuota 669,365,000 buše
lių ir vertė buvo $947,993,000. 
Valstijos nuo Kansas iki North 
I lakota (Kviečių juostas) ir 
kalnų ir Pacil’iko krantų valsti
jos yra svarbiausios kviečių 
produkuotojos. Mažai kviečių 
auginama pietuose, kur klima
tas yra per šiltas, ir mažai 
Naujos Anglijos valstijose. 
Per paskutinius 15 metų kvie
čių produkcija žymiai didesnė, 
nes įvedimas Rusų “durum” 
kviečių duoda 20,000,000 buše
lių kas met.

Avižos, lengvai pritaikomos, 
auga visose valstijose, bet dau
giausia auga Washingtone, 
Idaho, Iowa ir Arizona.

1925 m. 1,502,(MM),000 buše
lių avižų surinkta nuo 45,160,- 

.C'OO akrų ir vertė buvo $571,- 
768,000.

šieno piauta iš viso 99,523,- 
000 tonų (nuo 99,523,000 ak
rų), vertė buvo $1,319,830,(MM).

Rugiai, miežiai, tabakas, gri
kiai, linai ir daugelis kitų ja
vų užima antrą vietą Ameri
kos žemdirbystėje.

1925 m. įvairių javų verte 
buvo:

grudų ............ $4,056,000,000 
vatos ............... 1,656,000,000
linų ir sėklų .... 1,656,000,000 
šieno ir pašaro 1,514,000,000 
cukraus .   138,000,000
tabako .................. 250,000,000
daržovių ....... 1,311,000,000
ūkių produktų . . 327,000,000 
ir kitų javų .... 136,000,000 
Pienininkystės produktai 

1925 m. verti $2,747,000,000;

kiaušiniai $618,000,000; nami
niai gyvuliai $499,000,000.

[FLIS]

Valgykite daugiaus vai
siu ir daržovių

Gydytojai pataria žmonėms 
valgyti daugiaus vaisių ir dar
žovių, todėl Jungt. Valstijų Ag
rikultūros Departamentas duo
da patarimą valgyti (langiaus 
špinakų, cibulių, rararborių ir 
panašių daržovių, nes jie su
judina žmogaus kepenis. Dau
gelis ligų paeina nuo enveiklių 
kepenų, kad apgalėti tas ligas, 
būtinai reikia valgyti nekurius 
valgius. Viršminėtos daržo
vės paliuosuoja vidurius. Dau
gelis ligų paeina nuo neveiklių 
žmonės lik apsipažintų su tin
kamais valgiais ir jų užtekti
nai valgytų. [FLIS.]

XXXXXXXXXXXX XTXXXXXXXXXXXXXXIXXX XXX X xxxxxxxxxxxxxxxx

M
M 
N

M 
M

M 
M

- 
H

M 
M 
M

4177-83 Archer Avė
M. KEZES, Vedėjas
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Grojikliai Pianai 
PROPLEST KRAUTUVĖSE

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

1922-32 So. Halsted St.
J. NAKROŠIS, Vedėjas

ROSELAND BOTTLING 00.
STANLEY SUDENT, Savininkas 

Tel. Pullman 5625
Olselis 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 dieną ir naktj.

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

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Kės. Tel Boulevard 5913

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

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

Kės. 3201 So. Wallace Street
<----------- 1 11 '

Phone Canal G222
DR. S. BIEŽIS

Gydytojas ir Chirurgas
2201 West 22nd Street

(Cor. Leavitt St.)
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 r.
Rezidente 6640 S. Maplewood Av.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

1 J

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

4910 So. Michigan Avė
Tel. Kenwood 5107

Valandos-J nuo 9 9d 11 vai. ryte;
‘ ’ į nuo 6 iki 8 vai. vakare

— . .........

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan Št.
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160
— Valandos —

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

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

Ultravioletinė Šviesa ir diathermia

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Avė. 
Valandos: 2—4 dieną; 6:30—8:30 

vakare.
Ofiso Telefonas: Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0578 
.. ....... .......... s—---------->

DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8488
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 
iki 8:30 v. Sekmadieniais nuo 10-12

Dr. C. A. O’Britis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 6000 So. Campbell Avė.
Vinccnnes 6987 arba Hemlock 5524 

k— ------------------

11 ■ ... ’
DR. M. T. STRIKOL

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland. Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

.... ...... —/

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

1645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.

Kės. 6600 So. Artesian Avė. 
l’lione Prospecl 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

18'21 So. Halsted St. 
Chicago. III.
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Gatvekarių darbininkų 
streikas

Vakar gatvekarių darbininkų 
unijos pildančioji taryba turė
jo ryte susirinkimą apkalbėji
mui tolimesnių žingsnių. Daly
kas toks, kad darbininkai rei
kalavo iš kompanijų darbo są
lygų pagerinimo. Kompanijos 
iki šiol nesutiko išpildyti rei
kalavimus. Prieš darbininkus 
kilo klausimas, ar šaukti unijos 
narius streikan.

Tūlas laikas atgal klausimas 
paleista narių nubalsavimui. 
Milžiniška balsų dauguma dar
bininkai įgaliavo unijos vadus 
paskelbti streikų, jei negalima 
bus su samdytojais susitaikyti.

Iki paskutinių dienų susitai
kyti nepavyko. Taigi vakar 
pildančioji unijos taryba ir lai
kė susirinkimų, kad apsvarsčius 
formulavimą paskutinio darbi
ninkų reikalavimo, taip sakyti, 
ultimatumo.

Jei samdytojai atmes jų rei
kalavimų, streikas bus paskelb
tas artimoj ateityj. Ir atsako
mybė už streikų puls ant sam
dytojų, nes darbininkai ir jų 
vadai dėjo visas pastangas, 
kad streiko išvengus.

Susisiekimo biliai nepraeis 
šioj sesijoj

Basak žinovų, penki biliai, 
įnešti Illinois valstijos legisla- 
turon ir liečiantys Chicagos 
gatvekarius, elevatorius ir bo
sus, nebusiu priimti šioj legis- 
laturos sesijoj, kadangi dabar
tinė sesija pasibaigia birželio 
30 dienų, o iki to laiko reikia 
dar daug laimi opių 1/ilių priimti.

Kalbamieji biliai buvę for
muluoti Šamo Insull’o advoka
tų. O Šamas Insull, kaip žino
ma, yra Edison Commonwealt 
Co. prezidentas. | vai rus laik
raščiai ir visuomenės darbuo
tojai, jų tarpe Amerikos Dar
bo Federacijos atstovai, pa
smerkė bilius kaip pavojingus 
Chicagos gyventojų interesams.

Svarstant šiuos bilius atsto
vų bute prie jų prikergta apie 
50 pataisymų-amcndmentų. Su 
šiais amendmentais tų bilių 
nenorintys jau ir patys bilių 
į nešėjai.

Jei šioj legislaturos sesijoj 
biliai nepereis, tai dar nereiš
kia, kad jie bus visai atmesti. 
Juos remia stambus finansiniai 
interesai. Ir, paprastai, jie gau
na ko nori. Taigi sesijos bai
gimas!, veikiausia, lik atidės 
priėmimų šių bilių.

Kova prieš mokėjimų 
“alimony”

Chicago j prasidėjo judėji
mas vyrų tarpe kovai su bu
vusiomis žmonomis, kurios gy
vena atskirai) nuo jų ir ku
rioms jie turi mokėti vadina
mų alimony. Suorganizuota tam 
tikras kliubas, vadinamas Cbi- 
cago Alimony Club.

šio kliubo nariai įrodinėja, 
kad daugelis moteriškių išei
na už vyro visų pirma todėl, 
kad tikisi paskiau gauti alimo
ny. Ir dažnai nespėja, taip sa
kyti, vestuves pašokti, kai jau 
jos reikalauja atskiro užlaiky
mo alimony.

Teismuose paskutinėmis die
nomis daugelis vyrų yra pada
vę prašymus, kad pabėgusios 
nuo jų pačios mokėtų jiems, 
vyrams, alimony.

šių vyrų kovų su pačiomis, 
kurioms jie turi duoti atskirų 
užlaikymų, remiantis tokie žy
mus advokatai, kaip Doodley 
Field Malone ir L. A. Delaney.

Anot šių advokatų, Franci- 
joj, jei moteris gaunanti iš sa
vo vyro alimony, gyvena pa- 
laidžiai, tai teismai ten panai
kina jos alimony. Toliaus, ali
mony suma nusakoma remian
tis tuo, kiek yra būtinai rei
kalinga pragyvenimui. Puoš
numas, kaip šampanas, bran
giui i tomą būtinomis gyvenimui 
gios drusės ir “parėš” nėra 
reikmenėmis.

Bankroto išpardavimas
Jungtinių Valstijų Apskričio 

Teisme, Skiriamam šiauriniam 
Illinois valstijos apskričiui.

United Construction & Mill- 
work Co. Subankrutavusi.Bylos 
No. 38106.

Pildydamas įsakymų kalba
mo Jungt. V. Apskričio Teis
mo, aš parduosiu visų šios su
bankrutavusios kompanijos tur
tų, kuris susidaro didžiumoj iš 
matūrinio trobesių statymui, 
taipgi įrengimų ofisui ir moto
rinių trokų, esančio adresu: 
2909 So. Halsted Street, Chica- 
go.

Pirkėjų pasiulympi yra pri
imami ir bus priimami mano 
ofise. 1265 First National Bank 
Building, Chicago. Pirkėjų pa
siūliau raportas bus išduotas 
teisėjui Cliffe liepos 2-rą die
na, 1927, kaip 10 vai. ryte jo 
teismo kambariuose federalia- 
me trobesyje, arba, jei jo ne
būtų, tai kitam teisėjui ar Be- 
fcree kalbamo teismo, kuris 
kiaušis bankrotų reikalus tų 
dienų. Jei pageidaujamų pasiū
lymų nebus galima gauti, aš 
prašysiu leisti man parduot 
esamąjį turtų viešame parda
vime (auction sale) keliomis 
dienomis vėliau.

Kiekvienas pareiškimas noro 
>irkti turi būti padarytas pri
dedant certifikuotų čekį arba 
daigais 25 nuošimčius vertės 
norimo pirkti dalyko.

Surašąs yra kalbamo teismo 
ilerko ofise.

E. H. Johnson, Beceiver.

Pasikalbėjimas su p. 
Levine’u

Chicagos kriaučių amalgameitų 
bendrosios tarybos pirmininku

Teko vakar trumpam laikui 
kalbėtis su p. Levine’u, kuris 
nesenai sugrįžo iš Europos.

—Buvai tamsta Lietuvoje? 
—tokis buvo pirmas klausimas.

—Taip, pirm poros mėnesių.
—Ką galėtume pasakyti apie 

dabartinę Lietuvos valdžia?
—Trumpai kalbant, tai yra 

savotiška kariškių ir kunigijos 
kombinuotė. Susirinkimai, ypač 
darbininkų susirinkimai, drau
džiami. O jei kada leidžiama 
susirinkmas lakyti, jame būva 
ir policija. Suvaržymas rustus.

— Kaip Lietuvos gyvento
jams tai pa tinka?

—Paviršiu žiūrint, gyveni
mas išrodo lyg normalus. Ęet 
tikrenybėje plačiosios minios 
neinėgia dabartinės valdžios. 
Vienok jos nesako to atvirai. 
Jos bevelija tylėti. Kalbant 
apie darbininkus, tenka pasa
kyti, kad jie yra labai priešin
gi šiai valdžiai.

—Ar teko kalbėtis su Lietu
vos gyventojais apie Griniaus- 
šleževičiaus ir socialdemokratų 
valdžių?

—Taip, žmones kalba apie jų 
labai gerai.

Teko būti kitose Europos 
šalyse?

Taip.
—Kaip sekasi ten darbininkų 

judėjimui?
—Darbininkai losiu svarbių 

rolę politiniame savo šalių gy
venime. Kaip pavyzdį nurody
siu Austriją, Vokietiją, Ang
liją

—Ar, tamstos manymu, vai
dai darbininkų judėjime Euro
poj labai kenkia pačiam judėji
mui? • »

-Labai. Štai tik vienas pa
vyzdys: jei ne vaidai Vokieti
jos darbininkų tarpe, tai šian
dien Ilindenburgas nebūtų pre
zidentu.

—Dar . pora klausimų. Ar 
siuvimo pramonė šiuo laiku 
yra labai veikli?

- Vidutiniškai. Kliaučiai nė
ra perdaug darbu užversti, bet 
darbo visgi yra.

—Ar galite jau dabar nu
žiūrėti, kokis žada būti atei
nantis sezonas?

—Negaliu pasakyt. Mes tiki
mės, kad bus neblogas. Bet 
tvirtinti negalime. — Rep.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Pasekmingas Naujiotiy
Piknikas

Staigiai mirė lietuvis

Burnside
Kaip bolševikai šokdina per 

virvutę draugystės narius
Gal niekur kitur, , apart 

SSSR, nėra tokio nelaimingo 
kampelio kaip musų. 0 nelai
mingas yra dėlto, kad nesuge
ba padaryti tvarkbs su bolše
vikais. Vot birželio 2-rų d. bu
vo Apd vietos ir Dailės drau
gystės mitingas ir tame mitin
ge bolševikai dar sykį privertė 
narius šokti per virvutę (kiti 
sako, bolševikai kepa blynus 
draugystės pinigais).

Tame susirinkime narių atė
jo labai mažai, būtent 6 dideli 
ir 6, įskaitant valdybą ir “Vil
nies” korespondentų F. Rimkų. 
Perskaičius protokolą pasirodo, 
kad pas draugystės kaserką 
randasi $900.00 draugystės pi
nigų. Tokią sumą laikyti dėl 
musų draugystes yra perdaug 
ir buvo duotas įnešimas, kad 
$100 padėti į banką, o $800 pa
likti jias kaserką. Kitas duoda 
pataisymų, kad pas kaserką už
tenka palikti $60, o $840 padė
ti į banką. Komisarams toks 
įnešimas labai nepatiko, bet ką 
darysi — 9 balsais prieš 3 nu
tarta padėti pinigus į banką.

Padarius tokį nutarimų, ka- 
sėrka pradėjo verkšlenti, kad 
girdi, jei pinigai bus banke ji 
visai nenori kasėriauti ir re
zignuos iš savo vietos. Tuo tar
pu atėjo daugiau bolsevikuo- 
jančių narių ir pirmininkas J. 
Pakaušis paaiškino, kad nuta
rimą galima atšaukti. Kaserka 
tuojau pradžiugo ir ėmė nuro- 
dinėt, kad draugija vistiek ne
turinti ką veikti su pinigais, o 
ji galinti uždirbti 20 nuoš., o 
draugystei mokėti 4 nuoš., tai 
busią gerai jai ir draugystei— 
ir tik ką padarytas nutarimas 
lieka atšauktas. Buvo duotas 
kitas įnešimas: nupirkti drau
gystės pinigais “Vilnies” be
verčių šėrų, bet tas reikalas 
atidėtas pusmetiniam susirin
kimui.

Tai matote kai]) bolševikai 
“rūpinasi” draugijos reikalais. 
Nariai turėtų susirūpinti ir už
protestuoti prieš tokį gaspado- 
riavimą kol dar nevėlu. Seka
mas susirinkimas bus liepos 
7 d., 8 vai. vakaro paprastoj 
svetainėje, kur visi nariai tu
rėtų būti. — Narys.

Kaip žinia, Naujienų pani
kai visuomet būna pasekmin
gi. Bet šis pavasarinis Naujie
nų piknikas, birželio 26, 1927, 
Clnrnausko darže, buvo pasek- 
mingiausias.

Į šį Naujienų piknikų suva
žiavo ne tik visi Chicagos lie
tuviai ir lietuvaitės, bet taip
gi ir iš tokių tolimų miestų, 
kaip Detroit, Mieli., Pittsburgh, 
Pa. ir t. t.

šį piknikų galima priskaityti 
prie didžiausio lietuvių 
žiavimo į vienų vietą, 
kada nors -buvo įvykęs 
Amerikos lietuvių.

O jau tų automobilių
privažiavo, kad vos tik galėjo 
sutilpti j erdvų Chernausko 
daržų. Reikia taipgi pastebėti, 
kad lietuviai jau turi įsigiję 
gražių automobilių — gražiau
sių ir geriausių automobilių, 
kokius tiktai galima gauti au
tomobilių išdirbysteje. Tas vie
nas faktas* liudija, kad lietuviai 
lobsta. Tas gerai. Taip ir rei
kia.

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
OPTOMF.TRISTA8

VIS AKIŲ

528 W.

nepavy- 
giminių. 
kišeniu-

Ačiū visiems
Mes, žemiau pasirašę, Nau

jienų pikniko rengimo komi
sija, tariame širdingų ačiū vi
siems lietuviams ir lietuvai
tėms, dalyvavusiems Naujienų 
piknike nedūlioj, birželio 26, 
1927, Chernausko darže.

Visi Naujienų piknikai būna 
pasekmingi, bet šis Naujienų 
piknikas buvo PASEKMIN- 
GIAUSIAS. Čia mums teko pa
simatyti su svečiais, atkeliavu
siais net iš Detroit, Mieli., Pitt- 
sburgh, Pa., Gary, Ind., India
na Iliarbor, Ind., St. Charles, 
III., Waukegan, III., Racine, 
Wis., Sheboygan, Wis. ir kitų 
Chicagos apielinkių miestelių.

Ačiū Pirmyn Mišram chorui, 
kuris savb gražiomis dainomis 
palinksmino Naujienų piknike 
susirinkusius svečius.

Didelį ačiū tariame Jos. F. 
Budrikui (3417 -21 S. Halsted 
St.), kuris suteikė savo muzi
kalius instrumentus — radio 
ir gramofonų, — palinksmini
mui svečių Naujienų piknike.

Primename, kad mes jau da
rome pasirengimus prie ant
ro Naujienų pikniko, kuris 
įvyks ^nedėlioj, rugpiučio 21, 
Calumet Grove, Blue Isląnd, III. 

i Dar sykį ačiū visiems atsilan
kiusiems į Naujienų pikniką.

Naujienų Pikniko Rengimo 
Komisija:

A. žymontas,
A. Rypkevičius, 
A. Lechavičius.

suva- 
kokis 
tarpe

tiek

Nesurandama giminių
Sekmadienyj, birželio 26 die

nų, gatvekarių važiuodamas mi
rė nuo širdies ligos Juozas Mar
tinaitis. Mirė jis ties 80-ta gat
ve Southsidėj.

Nabašninko kūnas nugaben
ta pas graborių Fern, 
79 street.

Kolei kas jiolicijai 
ko surasti nabašninko 
Policija tik užtiko jo
je kortelę Charles Shattas, ku
ris gyvena 1843 S. Halsted st.

P-as Shattas buvo nuvažia
vęs pažiūrėti mirusiojo. Jam 
rodosi, kad jis yra matęs na- 
bašninkų pirmiau; jis yra lin
kęs manyti, kad nabašninkas 
Martinaitis gyvenęs 18-tos gat
ves apielinkėj. Bet tikrai pa
sakyti negali.

Nabašninkas Martinaitis, sa
koma, dirbęs geležinkelio šapo- 
se. • • ,

Valandos:
Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. Nedė- 

lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietn
REZIDENCIJA:

2226 Marshall Blvd.
TELEFONAS CRAWFORD 1480

TELEFONAS CANAL 9464

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimų, kuria 

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

4712 So. Ashland Avc. 
Boulevard 75bS

atsišaukite! A.

Čia suvažiavusių lietuvių vei
duose matėsi užsiganėdiniinas 
ir maloni šypsena. Tik sveiki
nasi — vienas kitų supažindi
na. Susispietę būrelių būreliais 
kalbasi, kiti vaikštinėja — ap
žiūrinėja kokius kas turi įsi
gijęs naujus automobilius.

Visas Chernausko daržas vir
to kaip nelyginant bičių avi
lys — nuolatis užimąs. O mu
zikos garsai prasidėjo nuo pat 
ryto. Mat, Budrikas atėjo Nau
jienų svečiams į pagelbų ir at
gabeno į 
riausius 
radio. Ir 
išnešiojo 
tas taip 
Speaker”.

Tai buvo 
žus dalykas.

Daugelis žmonių tik eina ap
linkui triukas ir stebisi iš kur 
čia ateina tie muzikos garsai. 
Tiems žmonėms buvo tikra 
naujiena.

” Į *
Tokie piknikai, kaip Naujie

nų, tai bent piknikai. Aš lauk
siu dar ir antro šių metų Nau
jienų pikniko. —Chicagietis.

Giminės
a. Martinaitis mirė apielinkėj, 
kuri yra 10 distrikto žinioj. 
Del informacijų kreipkitės j 
vietinę policijos stotį.

“Naujienoms” 
teikė p. Shattas.

su-

P AS J. MILERIS PASIŽYMĖJO 
KAIPO GOLFININKAS

Gterb.

Naujienų piknikų ge- 
savo fonografus ir 
tuos muzikos garsus 

visų daržų įtaisy- 
vadinamas

po
“Loud

originalis ir gra-

Vieša padėka
man pareikšti 
padėkų gerb.

A. Bevardžiui ir 
Mikui šilcikiui, ku- 
man pagelbų, esant

sir
Naujienų Bedakcija 

Leiskite 
dingiausių 
Grėbliunui, 
dailininkui 
rie suteikė
didelėj nelaimėj 1923 metais. 
Tuo laiku aš tiktai kų sugrį
žau iš Busijos kaipo buvęs ru
sų kareivis didžiųjame kare. 
Ne gana to, kad sveikatos vi
sai neturėjau, bet da ir mano 
ūkio namai ir kitos triobos su-

Minėtų amerikiečių parama 
man labai daug padėjo, ir nors 
vėlai, bet Širdingai pareiškiu 
savo gilių padėkų.

Dabar aš gyvenu Kaune ir 
dirbu valdžios įstaigoje.

Su pagarba,
Jonas J. Šileikis.

MIRĖ SILVESTRAS DARGIS

Kiek laiko atgal dienraštis 
“Tribūne” surengė golfo tur- 
namentų. šiame turnamente 
dalyvavo su viršum du šimtu 
golfo mėgėjų. Be kitų golfįnin
ku čiame turnamente dalyva
vo ir p. J. Mileris.

P-as J. Mirelis pasirodė ge
riausias lošėjas. Jis laimėjo pir
mų prizų “Tribūno’’ turnamen- 
tc. Lošimas atsibuvo Big Oak 
Links.

P-as J. Mileris yra golfo pro
fesionalas Community Club, 
Evanstone. -—P. R.

Laiškai Naujieną Ofise 
Laiškai Paštoje
laiškai yra atėję iš Eu- 
Kam jie priklauso, tegul

Šie 
ropos, 
nueina į vyriausįjį paštų (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
do\v” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame surašė pa 
žymėta. Laiškui paštas laiko 
• ik keturiolikų (Fenų nuo 
skelbimo.

Antanaitis J, 
Arlauskias Jozoji 
Briedys Mrs. U. 
Dainelis Julius 
Driolis Jonas 
Gajdorus Jozef 
Janulis Augustinas

902
903
908
910
913
914
926

928 Klauklis Ana
929
931
933
935
937
943
948
949
957 Radasevič Mote 

' 958
966
971
973
974
979

Katilo H
Klofas Vlach 
Krianciukas Jonas 
Kuras S 
Kuras Stella 
Masekui Pov.
Motiejaitis Agota 
Moli Karolina

pa-

Birželio 27 d. 10 vai. rytų mi
rė Silvestras Dargis (3631 Wal- 
lace St.). Nabašninkas buvo 
nuvykęs aplankyti savo pažįsta
mus. Besikalbant jis staiga su
niuko ir kuriam laikui praėjus 
mirė. Vakar 10 vai. ryto buvo 
kornerio tyrinėjimas. Komerio ‘ 
daktaras surado, jog Dargis mi
rė nuo širdies ligos.

Bazevice Vincas 
Skirka K.
Varpucon^kis Antanas 
Volk Magdolena 
Warkaloni Mrs. Elzbieta 
ZiVatkauskas John

GYVENIMAS
Minesinis

Antanas Žymontas
Redaktorius-LeidifciB

900 W. 52nd Street
Chioafo, III.

Tel. Boulevard 3669
Chicagoj S. Dargis išgyveno 

apie 36 metus. Paliko jis šešias 
dukteris, du sunu, niotęrį ir bro
lį. Laidotuvės įvyks pėtnyčioj. 
Iš šv. Jurgio bažnyčios nabaš
ninko kūnas bus išlydėtas į šv. 
Kazimiero kapines. Laidotuvė
mis rūpinasi Eudeikių pagrabių 
įstaiga.—S.

paVažiuodami atastogų, 
siimkit su savim GYVE
NIMĄ ir skaitykit jį. Lai 
“Gyvenimas” būna jūsų 

geriausiu draugu.
Prenumerata metams ....... S2
Pašei metų ...................  $1
Kopija ........................   20c

KONSTANTAS LIEPA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 26 dieną, 6:30 valandą 
ryto, 1927 m., sulaukęs 36 metų 
amžiaus, gimęs Chicago, pali
ko dideliame nuliudime moterį 
Marijoną ir 2 dukteris, tėvus, 
Kazimierą ir Petronėlę, 4 bro
lius: Joną, Juozapą, Ferdinandą 
ir Kazimierą, seserį Oną Kal- 
velienę, 3 brolienes ir švogerj. 
Kūnas pašarvotas, randasi 3124 
Lowe Avė.

Laidotuvės įvyks Ketverve, 
birželio 30 dieną, 8:00 vai. ryto 
iš namų j šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nubudę liekame,
Moteris, dukterys, tėvai, bro
liai, sesuo, brolienės ir švog. 
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius S. P. Mažeika, Telefonas 
Yards 1138.

APOLINARAS KELPSHA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 27 dieną, 5:10 valandą 
ryto, 1927 m., sulaukęs 53 m. 
amžiaus, gimęs Kauno rėd., 
Tauragės apskr., Kaltinėnų pa
rapijos, Amerikoj išgyveno 36 
metus, paliko dideliame f nuliu
dime moterį Uršulę, po* tėvais

■ Tamašauskaitė, dukterį Anasta
ziją ir gimines, o Lietuvoje bro
lį Vladislovą ir seserį Juzefą. 
Kūnas pašarvotas, randasi 4617 
So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks Seredoj, bir
želio 29 dieną, 8 vai. ryto iš na
mų j Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas f ŠV.) 
Kazimiero kapines. -

nes, draugai ir pažįstami ♦ ė&įt 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pa
skutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

‘J
Nuliūdę liekame^**7
Moteris, dūkuos ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
botius J. Eudeikis, Telefonas

• Yprds 1741.

ANIELĖ MATIKOVIENĖ 
po tėvais Zakaraite

Persiskyrė su šiuo pasaujiu 
birželio 26 d., 3:20 valandą po 
piet, 1927 m., sulaukus 45 m. 
amžiaus, gimus Kauno rėd., 
Tauragės apskr., Kaltinėnų pa
rapijos, paliko dideliame nuliu
dime vyrą Dominiką ir dvi cįuk- 
teris Pauliną Jakienę ir Jozefi- 
ną Huttenienę, du sūnus Joną ir 
Juozapą, pusbrolį Antaną Raz- 
vadauską ir gimines. Kūnas 
pašarvotas, randasi 4630 South 
Sacramento Avė.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
birželio 30 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų j Nekalto Prasidėjimo Pa- - 
neles švenčiausios parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Anielės Matikovie- 
nės giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, Sunai, Žen
tai, Pusbroliai ir giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius J. Eudeikis. Telefonas 
Yards 1741.

SILVESTRAS DARGIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu' 

birželio 27 dienv, 10 valandą 
ryte, 1927 m., sulaukęs 65 me
tų amžiaus, gimęs Jokšių kai
me, Luokės parapijoj, Telšių 
apskr., paliko dideliame nuliu
dime moterį Jievą, po tėvais 
Gedrimaitė, 6 dukteris, 2 sūnų, 
brolį Jonų ir gimines. Kūnas 
pašarvotas, randasi 6060 South 
State St.

laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
liepos 1 dieną, 8:00 vai. ryto iš 
namų j Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Silvestro Dargio 
giminės, drougai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, dukters, sunai, 
brolis ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

ir

Phone Lafayette 7672
FRANK V. ZINTAK

GENERALIS KONTRAKTOR1US
1814-34 W. 33 Place

J. F. RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoje

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4053

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

GRABORIUS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikalė, visuomet 
esti sanžiningas ir 
nebrangus, todėl kad 
neturime išlaidų už
laikymu skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

LAGHAVIGZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 
2314 W. 23rd Place 

Chicaao, UI.
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 1271 
ir 2199

Del greito piniginių 
reikalų, atlikimo su 
Lietuva, už pigią .f 
kainą, naudokitės 
Naujieinu k?hlegram<

AFTER ILLNESS
Let Tanlac build you up
If illness hasclaimed you for a vietim, 

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

It is nature’s own body builder, made 
from roots, herbs, and barks. Over 52 
million bottles alrcady sold.

Many thousands of happy healthy 
folks owe their present sparkling healtn 
to Tanlac. Some of these are yourown 
neighbors. They’ll gladly tell hovz 
Tanlac restorcd tnem to robust health. 
Over a hundred thousand letters from 
gr ate fui friends are on file tlianking 
Tanlac for the good it has done.

Yourdruggist has Tanlac. Get a trial 
bottle'today, and start on tire road back 
to vigorous, sturdy health.

TANLAC
FOR YOUR HEALTH



Trečiadienis, Birž. 29, 1927

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Graiit Works (Cicero)
(Tęsinys)

Jau pradėjo aušti. Kipšas nu
sileido ant žemės ir persikeitęs 
j žmogystą, pradėjo valkiotis 
gatvėmis, štai jis eina 19 avė. 
Žiuri, kad žmogus, veidu pai
šinas, kaip tai persi kreipęs, lygi 
kad butų jis baisų sapną sap
navęs. Įeina trobesiu 
1 '< 5. Pabūva kiek ir

ną, tok| lietuvišką, kuris tik
rai lietuviškai surūgsta. Ten 
patarnauja koks tai “ožis”, čia 
buvo žingeidu Kipšui pamaty
ti, išgirsti kaip vaikai elgėsi, 
kaip jie kalba. Įėjęs randu pu
sę krautuves žmonių: moterys, 
vyrai ir vaikai. Paeiliui vienas 
po kito atleidžiami. Vienas per
ka sviesto, kitas kiaušinių, tre
čias taukų, lašinukų, cukraus, 
miltų. Prieina mažas, kokių 6 
mitų vaikas ir sako:

—Aš noriu matyti “Džiovą“. 
O “Džiovas”.

— Ką norėjai, vaikeli?
Mama nori 3 svarus cuk- 

A’us ir už 2 centu mielių.
Ir kalba vaikutis dailia lietu-

numeriu viską kalba. Gi žiuriu, kad p. 
išeina. Kazio Deveikio du “vyru” apie 

R. les visai kitas žmogus: dai- 10 —12 metų. Ir jie į Džiovą 
1 s veidas, švaius, mažiau j dailiai lietuviškai kalba. Nuo
ri tikslių ir toks švelnus - ro
dos visai ne tas žmogus.

ir aš jam liepiau eiti pasisko
linti. Ir tkėk man, jeigu tai ne
būtų buvę lietuviai, bučiau šau
kęs* patrolką.

♦ *
♦

Užkiuzmi, Kipšas jaučio skū
rą jau beveik visą nukopijavo. 
Kas liko, tai bus kitam rozui.

Kaktą mušdamas į grindis, 
lieku jūsų neapkenčiamas.

Kipšas.

lietuvių Kliubas

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Personai

Aamenu Ieško
Business Chances

Pardavimui RivnM

Kipšą pagavo žingeidumas. 
Prieina, žiuri per langą, kad 
James Pupelis pasiima žmogų, 
pasisodina j krėslą, kurį prive
lia paskui, verčia aukštyn kar
tu su krėslu, net žmogaus ko
jos pakyla aukštyn. Pasiima 
juoduko ginklą-britvą ir suki
nėja apie ausis, paskui karštu 
vandeniu plikina 
vandeniu apšlaksto, 
tų užpila ir vėl 
pagalios paleidžia.
rodo visai ne tas. Kadangi Kip
šas irgi buvo po nakties nusi
traukęs ir jau nepanašus į sa
ve, tai Įėjo — išėjo kaip lėliu
kė. Tokį darbą vadina kiti bar- 
beriavimu.

stabu, kad čiagimiai vaikučiai 
taip dailiai kalba lietuviškai.

Ve mergina, jau apie 10 me
tų, prašo Džiūvo angliškai: “I 
want two pounds lardi”.

Džiovas: “VVImt, sister?”
Mergina: “Two pounds tau-

ir ant galo 
paskui mil- 
pasodina ir 
Žmogus at

keksų! vanila

suaugusieji
sarmatijasi

žmo- 
lietu-

PAJ1EŠKAU Juozapo Aukštiolio, 
paoina iš Kauno rfidybos, Ukmergės 
apskričio, Marknanių kaimo, Balnikų- 
parapijos. Dabar gyvena Detroite. 
Turiu svarbų reikalą. Atsišaukit 
žinantieji praneškit. Tarsiu ačiū.

ALEXJ AGANAUSKAS, 
11555 Nagel St., 

' Hamtramck, Mich.
...................■ i

ar

PARDAVIMUI delikatesen, geroj; 
vietoj ir geras biznis, ilgas lysas, ne
brangi renda, turiu parduoti tuojau,! 
$1000 įmokėti, kitus išmokėjimais ar
ba mainysiu j real cfttate, 2543 West 
59 Street.

Real Estate For Sale
Nnmai-Žemė Pardavimui

PRADftK ŠIANDIEN

Financial
Finansai-Paskolos

Išėjo gatvėn. Jau saulė aukš
tai pakilus, kaitina, girdis ta
rytum koks paukštis gieda. 
Taip dailiai Čiulba, ulba. Klau
sai ir negali suprasti, koks tai 
balsas ir kam jis priklauso. 
Praeiviai pakėlę galvas į viršų 
pasižiūri,' nusišypso ir traukia 
toliau. Nekurie dar pastovi, 
paklauso, pasižiūri laikrodin ir 
skubina toliau. Tarytum norė
tų ilgiau klausytis, skersai gat
vės žmonės stovi ir klausosi;! 
kai kurie vietos gyventojai du
ris ir langus atsidarę klausos 
lo dailaus čiulbėjimo. Bet štai

Čiasi; ir nulosi, kad paukštelis 
klėtkoj uždarytas ir prašosi, 
kad jo kas pasigailėtų, kad jį 
leistų ant laisvės. Prieina ita
las ir koks tai anglas. Anglas 
labai susidomėjo, o italas jam 
sako, kad tai dainuojama ita
lu kalba, reiškia jo kalba. Ita
las dar daugiau klausos ir 
kumšt į šoną anglui sako, kad 
daina esanti arija iš operos 
“Madame Butterfly”. Neišken
čiau, kaip tai nejauku pasida
rė ir žingeidumo paimtas įlin
dau pas p. Joną Malacbauską, 
1847 W. 14 St. Aptieka —‘vir
šuj daina. P-as Jonas Malachau- 
skas klausia, ar noriu kad jis 
man receptą išpildytų, ar no
riu cigarą pirkti, vaistų, tele
foną vartoti, saugiąją šėpą nu
sisamdyti? Ir man tik kaštuos 
$3 metams. Kada jau jis pa
baigė mane kamantinėti, tai aš 
jo nedrąsiai paklausiau: Kas 

per paukštis, ką taip dai- 
gieda. Jis man sako, kad 

yra poni Elena Bakauskie- 
žmona Antano Bakausko, | 

kuris 
North 
ir kad 
kokį 
Lyon & Healy budinke, vidur- 
miesty. Mano ausys nudribo, 
kiek turėjau energijos, nete
kau. Maniau, kad bus galima 
susipažinti, ir kaip tokiam dai
liam, nusiskutusiam, kaip lė
liukei Kipšui, ir ant galo pa- 
ačiuojant už gražų dainavimą 
ir pagerbiant dailų balsą pa
prašyti išvažiuoti ant pietų. 
Bet kada yra moteris ir vyras 
ir gyvena kartu, tai Kipšas 
prisibijodamas, kad neįvyktų 
kokis 
dar kiek

Džiovas: “Aba, taukų nori — 
še.., ačiū.

Kitas: “I want a pound va
nila \vrap|x*rs”.

—iWhat?
—Vanila

\vrapcrs.
Ir taip ir 

nes nekurie
viškai paklausti. Pasako angliš
kai taip, kad nedailu klausyti.

Ir čia išbėgęs Kipšas žiuri ir 
nato: Petras Juknis veža dai
lų setą seklyčiai pp. Vincams 
— “surprisc party”, o seną se- 
tą atidavė ir išgabeno pas...

Kipšas kabinosi ant tro- 
ko, vėjas iš šiaudų padirbtą 
kepurę nunešė ir turėjo jis 
pirkti kitą pas Narbutą su Bim- 
džiiimi.

Išeina gatvėn, prieina mote
rėlė ir sako: “Ponaiti, kur čia 
gyvena tas dentistas Ašeris?” 
Užsiima žandą ir toliau tęsia: 
“Tas liesas dantis tikrai pasiu
to. Jau antra naktis, kai nega
liu miegoti; nešiu — tegul tą 
biesą lupa laukan. Mano kū
mos burdingieriaus švogerkos 
mergaitei, sako vieną be jokio 
skausmo išlupo ir 3 užplumba- 
vo gerai ir pigiai. Pasakyk, po
nuli, kur jis gyvena?

—Kas?
—Nugi tas dentistas Ašeris.
—Tamsta tur būt 

;uri mintyje dentistą 
kuris turi ofisą pp. 
naujame name?

—Dac rait, Miliausko; nugi 
Miliausko naujas namas, sako, 
š vienų plytų pastatytas ir ten 

yra dar kokis hotelis.
—Na, čių pat, štai šis namas 

po dešinei ant 14 ir 49 avė.
—Vaje, o aš visai neįžiūrė

jau ir

manai — 
S. Asher, 
Miliauskų

nepatėmijau. Ačiū.

yra 
liai 
tai 
nė,

mokinasi daktarystės 
Western universitete; 

ji pati dar mokinasi pas 
tai profesorių Jenkins

buvo vėlokas 
išalko. Pilvas

laikas ir 
rodos bu- 

Urzgia.

incidentas, pasiklausęs 
smuko toliau.

Skersai
tuvė; ten

gatvės
parduoda bulves, pie-

didelė krau-

Jau
Kipšas 
tų vinių prikrautas.
Įlindo Kipšas pas ponią Dam
brauskienę pasistiprinti. Man
dagus, geras patarnavimas, lie
tuviškas valgis. Kipšas pažiu
rėjo išėjęs, kad ir jis dar p. 
Miliausko name. Manė, kad kur 
lęitur, bet per didumą namo pa
darė pats klaidą. Mat viename 
name 6 krautuvės. Eina toliau. 
Ogi žiuri p. Petras Zalatorius

Į vejasi vaiką, kuris nusitvėręs 
Į vežimuką kiek spėkos turėda
mas bėga. Vežimukas tarška, 
o Zalatoriaus “šliperiai” tary
tum turavoja vežimuko barš
kėjimui: piept, piept, piept, 
žingeidumas paėmė. Palaukiau 
kiek ir matau: Zalatorius eina 
pirmas, o vaikas veža vežimu
ką atgal.

Klausiu kame dalykas. Atsa
ko: vaikas pavogęs vežimuką 
ir kadangi vežimukas jau se
nas, be tajerių ir barškąs, tai, 
girdi, aš išgirdau ir pradėjau 
vytis. Bučiau nepamatęs kur 
jis nubėgo, bet tarškėjimas 
mane neatleido. Nuėjau pas mo
tiną. Daugelis kaimynų links
mam bude jau. Pasakiau moti
nai. Motina sako: “Mano su- 
nui yra reikalingas vežimukus

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraKtus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.06 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

GROSERNE ir delikatesen, kampi
nė krautuvė, karštu vandeniu šildo
ma, 2 dideli gyvenimui kambariai, 
fikčeriai pirmos rųšies, geras pirki
nys, 5258 Union Avė.VIEŠAS PRANEŠIMAS

šiuomi pranešu Lietuvių visuome
nei, kad apsisaugotų nuo vieno vaiki- 

aikščioja po Chicago ir 
apiclinkę ir renka InšUrannua ant

Chicagoj planuojama steigti Lie
tuvių Kliubas, kuris butų lie no, nes jis vaikščioja no Chicago ir 

apiclinkę ir renka InšhransuH 
mano vardo bet pinigus sau pasielie- 

i ka ir žmonių ne apdiaudžia jų turto
Chicno-o tai didžiausias lietu- ne infiurinu- Jis P’rmiaus dirbo pas enieago tai mažiausias lietu mano už ngentą taipgi. Jis turi mū

viu miestas. Net Kaune, Lietu- no biznio kortų, ir mano Aetna inšu- 
vos sostinėj, nėra tiek lietuvių, ru’2fc 
kaip Chicagoj.

Kiek lietuvių randasi Chica- nias suktybes ir nunešimą pinigų 
goj, to niekas tikrai negali pa
sakyti. Vieni spėja, kad jų yra 21 metų, liesas, apie 140^ svarų, tam- 
100,000, kiti gi mano, jog 50,000. į 
Jeigu paimsime vidutinišką skai- kur vadinasi kontraktorius.

4- „ i kj pamatysite, duokite žinia man arčių, t. y. 7o, ) 0, tai JIS gal bus.^ pO|jcjjaj jr jeigu sugausime ant 
----------------------a:------ , ! jūsų nurodymų, tai gausite dovanų.

JUOZAS C. ENCHERIS
Real Estate A' Builder

Chicago, III.
Tclephone Lafayette 8662 .

tuviško judėjimo centras. GRAŽI groserr.ė ir bučernė 
davimui, geras cash biznis. 
W. 39 st.

l Jis netik nėra dauginus mano 
I agentu, bet jis yra policijos jieško- 1 * — * —- _ _ Y — * » t * A — * — i — e • M— . . — , ‘ • . .. •
| mano ir kitų.

Jį lengva yra pažinti, jaunai apie 

sus, lietuviškai sunkiai kalba, biskį 
švepluoja. Amerikoj gimęs, kaip 

Kas to-

arčiausia prie tiesos.
75,000 yra didelis skaičius.

Toks būrys lietuvių gali daug ką 4401 So. Mozart St. 
nuveikti. Reikia tik noro ir pa
siryžimo.

Chicagoje mes turime daug 
biznierių, profesionalų ir šiaip 
apsišvietusių žmonių. Jie gyve
na kaip tai palaidai, kiek vienas 
sau. Bendrų ryšių, bendrų inte
resų jie mažai teturi. Jie netu
ri net atatinkamos vietos, kur 
galėtų liuosu laiku sueiti ir sa
vo mintimis bei patyrimais pa
sidalinti. PAIEšKAU vyrų ar merginų,

Tai yra labai blogas dalykas, | apsipažinusių gerai su Chicaga ir 
kad mos netiirimp tokio centro vart°Jančill keletą kalbų. Uždarbis Kad mes netuiime lokio etniro, gaH but 5 iki 10 doJerių dirbant va.

karais. Smulkmenas sužinosite 
dien.

kur galėtume visi sutilpti; kur 
galėtume linksmai ir naudingai 
laiką praleisti. Tokiu centru 
galėtų būti Lietuvių Kliubas.

Beveik visos tautos turi savo 
kliubus. Čia aš skaitau busiant 
ne pro šalį padaryti skirtumą
tarp kliubo ir kliubų. Lietuviat 
turi daug įvairių kliubų. Nema
žai jų randasi ir Chicagoj. Jų 
veikimas paprastai yra labai ap- 
rubežiuotas. Esmeniniai jie

Situation Wanted
Darbo Ieško

JfiSKAU DARBO dirbti nuo 3 va
kare, galiu dirbti bučerriei arba ko
kioj norint krautuvėj. Turiu patyri
mo pardevinėjime. Taipgi galiu va
žinėt automobiliu, turiu laisnius. Pa
šaukit vakare nuo 6 P. M. Phone 
Roosevelt 3036.

Help VVanted—-Alale-Female
Darbininkų Reikia

P. CONRAD STUDIJOJ 
3130 S. Halsted St.

kąs

Help Wanted—Female

REIKIA moteries arba merginos 
dirbti j ice cream eone dirbtuvę. Tu- 

Atsišaukite.
668 W. 31 St. II fl. rear.

II II <111* .................. I I.................. —

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

--------------- --- y i NAUJIENOMS reikia 5 vyrų kurie 
nesiskiria nuo kokios pašelpinės; yra pardavinėję ręal estate, dėl at-

kitokiom dramriios Steigti ! lankymo Naujienų* škaitytojų ir išuiš- ar kitokios draugijos, neigti kinimo jiemn aliMi,Ljth-Manor, lietu- 
1 tokios rųšies kliubą nėra ma-. vių vasarinės kolonijos. Atsišaukite 
žiausio išrokav.imo.

Kuomet tad aš kalbu apie Lie
tuvių Kliubą, tai jis man įsivaiz
duoja maždaug taip: didelis ir 
erdvus namas, kuris priklauso 
kliubo nariams. Namas tun 
gan didoką salę susirinkimams 
arba koncertams laikyti. Kita 
salė yra specialiai šokiams. Gan 
erdvus kambarys pavedama kny
gynui, kur randasi visokios lie
tuviškos knygos, laikraščiai ir 
žurnalai. Be to, dar randasi 
kambariai, kur susirenka golfi- 
ninkai, šachmatistai, daktarai 
pasitarti apie savo 
reikalus ir t.t. Moterys turi 
taipgi keletą kambarių. Kliubo 
name galima rengti visokias va
karienes, nes ten yra pakanka
mai vietos.

Tokios tai rųšies kliubą aš tu
riu galvoj. Toks kliubas pasi
darytų Chicagos lietuviško ju
dėjimo centras.

Pastaruoju laiku kliubo įstei
gimo idėja bandoma realizuoti. 
Atsirado vienas kitas žmogus, 
kuris deda Visas pastangas, kad 
suburti chicagiečius į daiktą 
naudingam darbui dirbti.

Apie tai, kas Lietuvių Kliubo 
steigimo srityje padaryta ir kas 
manoma daryti, pakalbėsim ry- 
toj.—K.

tiktai asmeniškai, 
NAUJIENOS,

17.39 So. Halsted St.

REIKALINGAS virėjas vyras ar 
moteris į restauraną dirbti nakti
mis, 1841 So. Halsted St.

REIKALINGAS žmogus, kuris kal
bantis lenkiškai ir gali įnešti $8,000 
j gerą Loundrės biznį. Atsišaukite 
tuojaus, 3105-17 W. Harrison St.

REIKALAUJU darbininko ant 
ūkės ne jaunesnio kaip 45 metų. V. 
Baranauskas, R. 2, Box 114, Hart, 
Mich.

REIKALINGAS bučeris, turi būt 
profesijos patyręs savo darbą, gera mokestis, 

darbas ant visados.

1543 So. 50 Avė., 
Cicero, III.

Tel. Cicero 3500

REIKALINGAS pirmarankis pie- 
korius ant juodos duonos ir saldžių 
keksų. Atsišaukit tuojaus. 738 W. 
31 Street.

For Reni

RENDON 6 kambarių šviesus nau
jos mados fintas, Maudynė, elektra, 
732 W. 22nd St,

RENDON 7 kambarių flatas, nau
jai ištaisytas. Maudynė, elektra, ant 
karų linijos, 10 minutų j vidurmiestj. 
Renda $30.00. Tel. Boulevard 0045.

BEVEIK dykai priversta esu 
neįduoti mažą, pelningą kendžių 
krautuvę dėl nesveikatos. 2979 
Archer avė.

South Side pigus lotai 36y123 yra 
.)ar_ geriausias investavimas. Atmink. 
2^37 kad į žemę įdėti* pinigai auga. I)i* 

delis pasirinkimas biznio ir rezi
dencijų lotų. Išlygos.

Z. S. M1CKEVIČE A CO. , 
2505 W. 63rd St., Chicago, iii.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, gera vięta, lietuvių apgyventa, 
renda pigi, pardavimo priežastis — 
nesveikata. Agentai neatsišaukit. 
4503 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI 4 kambarių namas 
netoli Grace St., didelis lotas, geroj 
apielinkaj, kaina $2700, įmokėti $300, 
ir po $30 j mėnesį.

608 So. Dearborn St., 
Room 840, 

Box 3757—K.

PARDAVIMUI saliunas ru namu 
arba be namo. Taigi kendžių stow 
fikčeriai, 1931 Canaiport Avė. 
______________________________________________t

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

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47th Str.

PARDAVIMUI groserne arti dirb
tuvių, lietuvių ir svetimtaučių apgy
vento] vietoj. Priežastis pardavimo 
patirsit ant vietos, 3882 Lowe Avė.

PARDAVIMUI grosernė, gera vie
ta. Parduosiu pigiai, 4508 South 
Marshfield Avė.

KENDŽIŲ krautuve groseris ir gu
zo stotis prie didelio viešo kelio, 
ras pelningas biznis parsiduoda, 
apleidžiu miestą. Vienas blokas 
mokyklos.

ALEX. PLĖŠTIS, 
3601 West Lake St., 

Melrose Park, III.........

nes 
nuo

PIRK IR DIRRK pinigus taip, 
kaip aš padariau. Po vienai pusei! 
soda fountain, ice cream ir ciga- 
retai, po antrai — groseris, vai
siai ir mėsa dėl sandvičių. Važiuo
ju Lietuvon. Parduosiu nebrangiai.

1536 W. 14 St.
Canal 5998

ŠOKT DRINK parloris parsiduo
da. Viskas gerai įrengta, ant gero 
kelio. 3224 W. Ulth st. Mt. Green- 
wood, III.

Exchange~Maina
KĄ turite mainyti ant pie- 

karnes? Į tris dienas turiu iš
mainyti. Pekarnė verta 2000 
dolerių. Ji randasi 4450 So. 
Kedzie Avė. Yards 4951.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimai

KAMPINIS 2 fialų mūrinis na
mas, 1 didele krautuvė, 7 kamba
riai viršui krautuvės, lotas 73 pė
dų, frontas prie Archer avė. Krau
tuvė įsteigta per daugelį metų, da
romas labai geras biznis. Parduo
du iš priežasties nesveikatos. 5129 
Archer avė. Kampas KiĮdare avė. 
Te). Lafayette 0392.

SAVININKAS apleidžia miestą, 
parduoda prapertę 2 augštų namą, 
krautuvė ir 3 kambariai iš užpakalio, 
2 flatai viršui, 4-5 kambarių, 2 karų 
garažas, 1742 W. 47 St., kaina 
$25,000. 50 pėdų frontage, prie Ash
land Avė. ir 73 St., kaina $8,000. At
sišaukite, R. Hrdina, 7940 Dorchester 
Avė., Tel. Saginavv 0459.

PARDAVIMUI 2 modemiški po 5 
kambarius nauji mūriniai bungalow, 
didelis augštas ir skiepas, lotas 83 %x 
125 pėdų, randasi prie 66 St. biskį j 
vakarus nuo Hamlin Avė., tiktai 2 
blokai nuų gražaus Marųuette Par
ko. Savininkas ant vietos kasdien.

it*
Telefonu Lanwdale 6843 

vakarais 
Bargenas.

JOHN G. KORTBA, 
statytojas ir savininkas

LOTAS, N. W. parduosiu savo Ad- 
dison St. lotą už $2500, išmokėjimais.

608 So. Dearbom St., 
Room 840, 

Box 8756—C.

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

CLASSIFIED APS, j
RENDAI restaurantas ir ruiming- 

house, 20 ruimų. Renda 230 į mė
nesi. Geras biznis. Priežastis par
davimo — turiu du bizniu. 2474-76 
Blue Island Avė.

Announcements
Pranešimai

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

Roseland. Birželio 80 d., 8 vai. va
kare, Aušros Knygyne, 10900 South 
Michigan Avė., įvyks Lietuvių Darbi
ninkų Namo Bendrovės direktorių su
sirinkimas. Bus jame svarstoma 
svarbus reikalai. Visi direktoriai at
silankykite paskirtu laiku.

4— J. Tamašauskas, sekr.

Musical Instruments
_______ Muzikos Instyu,

ESU priverstas parduoti sa
vo Steger grojiklj pianą, su 90 
rolelių, suoleliu ir lempa, $65, 
cash $25 ir po $10 į mėnesį.

6512 So. Halsted St. 1 fl.

SVARBI NAUJIENA
Visi, kas turite senus namus ar

ba tuščius lotus Ir norit gražiai 
gyventi, prašom atsilankyti pas 
mus. Mes pabudavosim tamstoms 
naujį grąžų namą, kokio norčsit, 
priimdami seną namą i mainus.

' STANKO & NESTOR 
5097 Archer avė.

Lafayette 6036

TURIU parduoti 45 pėdų lotą, ša- 
lytakiai, miesto vanduo, apmokėta, 1 
blokas j pietus nuo Irving Park, kai
na $1800, reikia $500 cash, kitus po 
$20 į mėnesį.

608 So. Dearborn St., 
Room 840, 
Box 8755

BEVEIK naujas grojiklis pianas, 
yra cabinet, 200 rolėlių ir benčius. 
Apleidžiu miestą, barmenas, už $150. 
J. Padalek, 2832 W. Madluon St. 
1 fl.

2 AUGŠTŲ mūrinis kampinis biz
niavus namas ir 3 flatai, ant karų li
nijos. Kaina $10,000, 
worth Avė., Phone Vincennes 9182,

4123 Went-

ATYDAI BIZNIERIŲ
5 kambarių mūrinė bungalovv. 

Karštu vandeniu apšildoma. Sa
vininkas mainys ant bile kokio 
biznio.

BIZNIAVAS namas su groserne, 
arti šapų ir ant gatvekarių linijos. 
Moteris nori mainyti ant privatinio 
namo. Geros progos, verta pasisku
binti.

STANKO & NESTOK
5097 Archer uve.

Lafayette 6036

JŪSŲ NUOSAVAS NAMAS

Miscellancous

Tol. Wentworth 6292 
“Užganėdinantis Apšildymas’'' 

SOUTH TOWN HEATING 
M. J. SCHULTZ, 

Kontraktorius 
Suteikiamas apskaitliavimas už Va- 
cuum, Garu ir Vandeniu Apšildymą. 
Įvedam į nesnus ir naujus namus. 

6810 So. Morgan St.

Vietoj mokėti rendas namų sa- j GENERALIS kontraktorius ir bu- 
yininkui, mokėkite rendą sau Mes davolojas Garažai> mediniai, mil
tui line naują planą, kuris dėl ju;. rjnjaj. įr stocco porčiai, viškai, fla- 

rėksmingas. Reikia tiktai Įaj jr pertaisymas. Cementinis dar- 
$-u() įmokėti. Jeigu tik tuom z*n- j)as vįsokįos pušies, 24 mėnesiai dėl 
geidaujate, atsiųskite s®yo vardą išmokėjimo. Mes duodam planus ir 
ir adresą į Naujienas, 1739 South, hnansuojam namus 15 metų dėl iš- 
Halsted Street. Box .)(»!. .mokėjimo. 20 metų patyrimo. T. C.
----- ------------------- - ---------------------- CHARLES, 2483 Archer avė. Tol.

PARDAVIMUI rezidencijos lotai, į Calumet 1012.
šiaurę nuo Bellmont Avė., geroj 
apielinkėj, išmokėjimais, $100 įmokė
ti ir po $10 į mėnesį.

Rašykit
608 So. Dearborn St.,

* Room 840,
Box 3758—T.

GENERALIS kontraktorius ir bu

BIZNIAVAS mūrinis 
aukštų su bučerne i 
flatai ir 3 karų mūrinis garažas, j rę 
Viskas gerame stovyje. Didelis 
bargenas, greitam pardavimui., 
Agentų komišenas eis pirkėjui. Gali 
ir agentai atsišaukti.

700 W. 31 st.

STOGDENGYSTR
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu-

ias namas 2 mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
ir groserne. 3 dengimo ištaiga Chicagoj. Tik paty-

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

3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114

2 FLATŲ MŪRINIS NAMAS
Parduosime už geriausj cash pasiū

lymą, 5938 Maplewood Avė. 5-6 kam
barių, 2 karų garažas, lotas 30x125, 
karštu vandeniu Šildomas, pirmas 
augštas, — pečiumi šildomas antras 
augštas. Pageidaujami brokeriai.: 
kaina $12.500. John McCarthy, 1405 
W. 63rd St., Prospect 4130.

Bridgeport Painting 
& Hardwai-e Co.

Malevojam ir popieruojam. Ūžia ikona 
malevą, popierą, stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
Phone Yards 7282

J. P RAMANčinNIP

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

FARMOS, FARMOS
Lietuvių apgyvento] kolonijoj yra 

daugelis gražių akių* ant pardavi
mo ir mainvmo. Atsišaukit

J. A. ŽEMAITIS, R. 1, Box 17, 
FOUNTAIN, MICH.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8700

Chicago

Financial
Finansai-Paskolos

$250 000 užganėdinimą. Įvedam elektros dra-
Paskolinsiu dėl antrų morgiėią 

mažas komisas. Teisingai atlikai™ 
reikalą j 24 valandas.

H. EPSTĘIN
165 N. Clark St., Room 820

Phone Central 6260

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda

tus, motorus, taisom elektros reik
menys, fikčerius ir t. t.

W. P. Stephan Electric Co., (nottnc.) 
2522 So. Halsted St., Chicago 

Phone Victory 7452

KARPENTERIS IR PENTERIS 
Taisau senus namus ir padarau

NEROKUOJAM KOMIŠENO taip kaip naujus, atlieku darbą gerai 
už antrus morgičius už $100, nUo‘vXndų' 
$200 arba $300.

Peoples Loan Service
1647 W. 47 Str.

ir pigiai, imu darbą ant kontrakto ar

L. RAUDIS, 
671 West 18 St., 
Tel. Canal 3300

Tiktai 3'/2% nuošimčių 
Be Komiso........

Kės paskolinsime jums $100—$200 ii 
, 300 dėl užsimokėjimo taksų, nuošim
čių už morgičius ar kitiems privati
niams reikalams. Pinigai paskolinami 

12 valandų.

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

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

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekemių, Mu- 

—Rų specialumas. Ge- 
patamavimas, žemos

1912 So. State Street

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

J. S. LOWITZ, 
818 So. Dearbom St.

KONTRAKTORIUS
Budavoju namus ir taisau 

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

Tel. Boulevard 0527

2-ri MORGICIAI
1, 2, 3 metams paskola 

, 4% komišino
Greitas Patarnavimas

Educational
Mokyklos

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

International Barber College 
651—672 W. Madison St. 

arba 109 S. We)ls St.

ROYAL FINANCE 
CORPORATION 
11 S. La Šalie St., 

Central 2665

MOKINAME
Anglų kalbos, lietuvių kalbos, arit.- 

! metikos, pilietybės, knygvedystės, 
stenografijos ir kitų mokslo Šakų. 
AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 

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


