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Derybos kasyklų st
reikui baigt nepavyko
Rusų komunistai varomi 

laukan iš Hankovo
Trečias internacionalas įsako 
komunistams iš naujo ‘subrusti’ 

% ................—

Konferencija kasyklų Rusų komunistai gavo 
streikui baigti pasi- įsakymą tuojau išsi

baigė niekais kraustyti iš Hankovo
Angliakasiai ir kasyklų savi

ninkai nepajėgė susitarti dėl 
naujo algų kontrakto

Derybos tarp Illinois anglies 
kasyklų savininkų atstovų ir 
angliakasių unijos viršininkų, 
kurios prieš dvejetą savaičių 
prasidėjo Auditoriume, Chica- 
goje, nedavė jokių vaisių ir va
kar konferencijos dalyviai iš
siskirstė kas sau.

Ilarry Fishwick, Illinois ang
liakasių organizacijos vadas, 
konferencijoj pareiškė, kad 
angliakasiai laikysis iki galo 
tarptautinės United Mine VVor- 
kers unijos nusistatymo nieku 
budu nepriimti mažesnės algos, 
ne kad buvo mokama einant 
Jacksonvillės sutartim, kurios 
terminas pasibaigė šių metų 
kovo 31 dieną. Kasyklų gi 
savininkai pareiškė, kad pir
mykščių algų jie nebegalį mo
kėti, kadangi negalį išlaikyti 
konkurencijos su neunijinėmis 
anglies kasyklomis kitose vals
tijose.

Tuo tarpu atskiri kasyklų sa
vininkai yra jau padarę atski
ras sutartis su angliakasiais, 
sutikę mokėti algas pagal se
nąjį Jacksonvillės kontraktą, ir 
tos kasyklos dabar dirba.

Oi.lo kasyklos pradė
siančios dirbti nuo 

liepos 15 dienos
COLUMBL'S, Ohio, birž. 30. 

— Ohio anglies kasyklų savi
ninkų asociacija laikytoj čia 
konferencijoj nutarė savo ka
syklas, kurios dėl streiko bu 
vo uždarytos nuo balandžio 1 
dienos, atidaryti liepos 15 die
ną — visvien, unijiniu ar ne
linijiniu pamatu, — mokant 
darbininkams algas tokias, ku
rios buvo mokamos 1917 me
tais, tai yra š5 dienai. Toks 
“ultimatumas” busiąs pastaty
tais, tai yra $5 dienai. Toks 
rosianti jį priimti ar atmesti 
prieš liepos 15. Jei unija al
mėsianti, kasyklos dirbsiančios 
kaip nelinijinės.

Penna. angliakasiai pas
kelbė streiką

JOIINSTOVVN, Pa., birž. 30. 
— United Mine Workers uni
jos distrikto No. 2 prezidentas 
James Mark išleido visiems to 
distrikto organizuotiems ang
liakasiams įsakymą mesti dar
bą kasyklose. Įsakymas strei
kuoti neliečia tik tų kasyklų 
darbininkų, kurių savininkai 
sutiko mokėti algas <pagal se
nąją Jacksonvillės sutartį. Ta
me distrikto yra 15,000 orga
nizuotų kasyklų darbininkų.

Kaina. 3c

ŠANCHAJUS, Kinai, birž. 30. 
— Visi sovietų Busijos bolše
vikai, išskiriant tik Bušų kon
sulato tarnautojus, gavo įsaky
mą per dvidešimt keturias va
landas išsikraustyti iš Hanko
vo, sako gautas iš ten prane
šimas. Michailas Borodinas, ra- 
likalinės nacionalistų valdžios 
patarėjas, jau šiandie vakare 
npleisiąs Hankovą.

Vykdydami “krikščionių” ge
nerolo Feng .Juhsiano pastaty
tą komunistinei Hankovo val
džiai ultimatumą. generolo 
Tang šengči kareiviai nugink
lavo Hankovo sargybos karei
vius ir užėmė komunistinių dar
bo unijų centro įstaigas.

Dabar gen, Tang šenči išvy
ko į Vučangą antrapus Janse 
upės nuo Hanovo, tikslu likvi
duoti ir ten komunistų šeimi
ninkavimą.

Komandorius Byrd skil
siąs į piety ašigalį

NEW YOBKAS, birž. 30. — 
New York American praneša, 
kad komandorius Bichard E. 
Byrd, kurs dabar skrenda per 
Atlantikų į Paryžių, šių metų 
rugsėjo 10 dieną išlėksiąs į 
pietų ašigalį.

Byrdo ekspedicija j pietų 
ašigalį susidėsianti iš trijų 
Pokkero aeroplanų, kurie bu
sią pilotuojami vienas — pa
ties Byrdo, antras — Floydo 
Bennetto ir trečias — Berto 
A uostos.

Ekspedicijų finansuoją mi- 
lionininkai Edsel Ford, John 
1). Bockefeller Jr., ir kiti.

Sabath studijuos Euro
pos “divorsų” teisinus
CHICAGO. — Vyriausias 

Aukštesniojo teismo teisėjas 
Joseph Sabath, “divorsų” teis
mų teisėjų dekanas, išvažiuoja 
trims mėnesiams į Europą ar
čiau susipažinti su Eurcpcs 
kraštų vedybų ir išsiskyrimų 
įstatymais ir jų taikymu.

Vakar paskutinėj savo teis
mo sesijoj teisėjas Sabath pa
leido iš kauntės kalėjimo de 
vynis “Anti-Alimony Klubo” 
narius, kuriuos jis buvo pa
siuntęs belangėn už atsisakymą 
mokėti savo išsiskyrusioms 
pačioms “alimonijas.”

Du karininkai užsimušė 
automobiliui nukritus 

nuo tilto
WIN0NA, Minn., birž. 30.— 

Du armijos oficieriai, įeit. 
Hemsted ir Įeit. Barker, užsi
mušė, jų automobiliui nuvirtus 
nuo aukšto tilto į Mississippi 
upę.

Chicago, III. Penktadienis, Liepos-July 1 d., 1927

Taip atrodo namai, kurie planuojama Lietuvių Kliubu paversti.

Komintenias įsako komu
nistams imti iš naujo 

darbuotis
MASKVA, birž. 30. — Vyk

domasis trečiojo [komunistų] 
Įsternaciomdo komitetas, išti
są savaitę posėdžiavęs Krem
liuje, priėmė rezoliuciją, kuria 
visų kraštų komunistams Įsa
koma iš naujo ir energingai 
imti darbuotis pasaulio revo
liucijai.

Rusijos ir Kinijos revoliucijų 
gynimas šiandie turįs būt cent
rinis komunistų obalsis masių 
dėmesiui koncentruoti į kam
paniją prieš dabartinį milituriz- 
mą. Komunistų partijos turin
čios aiškinti masėms, kad ne
są galimumo vesti tikros ko
vos už taiką be revoliucinių ak
tų. kad pacifizmas esąs tik 
išmislas masėms prigaudinėti; 
kad kova už tikrą taiką Ir ka
rų panaikinimą reiškianti nu-' 
vertimą buržuazinių valdžių ir 
įsteigimą proletarų diktatūrą.

Kominternas įsako komunis
tams vesti nenualsią propagan
da spaudoj ir mitinguose 
prieš imperialistų karą Kinuo
se ir kelti aikštėn jų plėšikiš
kus darbus; rodyti masėms 
išdavikiškus darbo unijų vadų 
darbus; kritikuoti be jokio pa
sigailėjimo pacifistų iliuzijas ir 
pacifistų ideologiją; rodyti im
perialistinių valdžių rezgi amą 
intrygų tinklą prieš sovietų 
Rusiją; vesti propagandą už 
visuotinus streikus Anglijoj Ir 
kituose kraštuose; organizuo
ti masines demonstracijas ties 
svetimų valstybių legacijomFs; 
vesti propagandąz kariuomenė
se ir laivynuose etc. etc.

Lakūnai nepriėmė $10,- 
000 už aprašymu savo 

skridimo j Havajus
HONOLULU, Havajų salos, 

birž. 30. — Armijos aviatoriai 
Įeit. Lester Maitland ir Albert 
Hegenberger atmetė pasiūlymą 
sumokėti jiems $10,000 už iš
imtiną teisę naudotis jų skri
dimo iš Oaklando, Cal., į Ha
vajų salas aprašymu. Tokį pa
siūlymą buvo padaręs jiems 
vienas San Francisco laikraš
tis.

Banditai’ paspruko su 
$55,000 banko pinigų
GALION, Ohio, birž. 30. — 

Penki ginkluoti banditai puolė 
vietos Commercial National 
banką. Sustatę prie sienos ban
ko iždininką, tarnautojus ir 
buvusius banke interesantus, 
banditai, pasiėmę $15,600 pini
gais ir $10,000 bonais, automo
biliu paspruko.

Francijos rojalisty redak
torius suimtas

Pujo kaltinamas dėl pavartoji
mo prigavystės Daudet’ui iš
gauti iš kalėjimo

------ -
PARYŽIUS, birž. 30. — Pa

darius kratą rojalistų laik
raščio L’Action Francaise re
dakcijoje, policija areštavo vy
riausi to laikraščio redaktorių, 
Maurice Pujo. Vyriausybė įsi
tikinus, kad Pupo ir buvo ias 
asmuo, kurs telefonu Sante 
kalėjimo vyriausybei įsakė pa
leisti rojalistų vadą, Leoną 
Daudet’ą, melagingai pasisakęs, 
kad jis esąs vidaus reikalų rni- 
nisteris. Pujo padėtas tame 
jiačiame Sante kalėjime, kur 
buvo pasodintas Daudet.

Policija sako, kad laikraš
čio L’Action Francaise trobe
sy ji radus septynias slaptas 
telefono linijas.

Chicagietiš gal bus pas
kirtas ambasadorium 

Meksikai
RAPID CITY, S. D., birž. 30. 

— Sužinota, kad prezidentas 
Coolidge, kurs čia praleidžia 
savo vakacijas, nauju ambasa
dorium Meksikai manąs paskir
ti chicagietį Šilas Strawn, vie
toj Sheffieldo, kurs žadąs ne
trukus rezignuoti.
Strawn buvo prezidento Cool- 

idge’o pasiųstas į Kinus kaip 
specialis komisaras ir tik nese
nai iš ten sugrįžo.

Sprogimo vienas užmu
štas, daug sužeistų

PITTSBURGH, Pa., birž. 30. 
— Naujame Pittsburgh Press 
trobesy, vidurmiesty, šiandie 
įvyko smarkus sprogimas, ku
rio vienas asmuo, . mašinistas 
Glenn Day, buvo užmuštas, 
daugelis kitų sužeisti, kai kurie 
pavojingai. Penki sužeistųjų 
nugabenti į ligoninę. Sprogo 
gazolino rezervuaras inžinų 
kambary.

O R R S;
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Didėjąs debesiuotumas; apie 
vakarą gali būt lietaus ir per
kūnijų; kaitina; vidutinis, kar
tais stipresnis pietų vakarų 
vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 76° ir 97° F.

šiandie saulė teka 5:18, lei
džiasi 8:29. Mėnuo leidžiasi 
11:05 vakaro. . į

Japonijos karo vadu kon
ferencija dėl padėlios

Kinuose
TOKIO, Japonija, birž. 30. 

— Tokioj dabar laikoma konfe
rencija dėl situacijos Kinuose. 
Konferencijoj dalyvauja, be ki
tų, Japonijos m misteris Peki
nui Jošizava, Japonijos konsu
lai Kinuose, nuomojamo Kvan- 
tungo krašto gubernatorius, 
Japonų militariniai Pekino val
džios galvos čang Tsoli.no pa* 
tarėjai, pietų Mandžurijos ge
ležinkelio pirmininkas ir Japo 
nijos kariuomenės MandžurijoJ 
vadas.

Bendrai oficialiniuose rate
liuose Tokioj manoma, kad Pe
kino diktatorius maršalas Čang 
Tsolinas netrukus bus prispir
tas prie didžiosios Kinų sienos.

Komandorius Ryrd per
skrido per Atlantika

PARYŽIUS, birž. 30.—Ame
rikos lakūnas komandorius Ri- 
chard E. Byrd ir jo draugai— 
Acosta, Noville ir Balciien — 
laimingai perskrido per Atlan- 
tiko vandenyną ir šiandie 9:25 
vakaro buvo matyti lekiant 
pro St. Brieuc, apie ,235 my
lias nuo Paryžiaus. Minios pa
ryžiečių laukia jų šią naktį 
atvykstant.

Čhicaffos Universiteto 
profesorius keliauja 

į Rusiją
CHICAGO. — Paul H. Doug- 

las, pramonės santykių profe
sorius Chicagos Universitete, 
bus irgi narys delegacijos, kuri 
žada netrukus vykti j sovietų 
Rusiją susipažinti su ekonomi
ne padėtim sovietijoje.

Tos delegacijos pasiuntimu 
labiausiai rūpinas geležinkelie
čių brolija. Prof. Douglas no
rįs ypač susipažinti su Rusi
jos darbo unijomis ir koopera
tyvais.

Norvegiją atlankė dide
li potvyniai

OSLO, Norvegija, birž. 30.— 
Kai kuriose Norvegijos dalyse, 
ypač Telemarko apskrity, siau
čia dideli potvyniai, darydami 
daug žalos. Vanduo pragraužė 
kalnų šlaitus ir dėl to nuolat 
atsitinka Žemės slinkimų ir 
nelaimių. Išėjusios iš krantų 
upės nunešė daug ūkininkų 
trobų; geležinkeliai užlieti ir 
susisiekimas galimas tik val
timis. Daug fabrikų, atsidūru
sių vandeny, teko uždaryti.

<R>»437 No. 154

Gailisi dėl įvykusių 
Nankine neramumu

Kinų nacionalistų valdžia žado 
atlyginti amerikiečiams pa
darytus nuostolius

ŠANCHAJUS, Kinai, birž. 
30. - l)r. C. C. Vu, Kinų na- 
cionalisttų užsienio reikalų mi
nisteris Jungtinių Valstijų se
natoriui Burtonui K. Wheel- 
eriui pasakė:

“Visi tikrieji Kinų nacionali
stai apgailauja įvykusias Nan
kine riaušes, juo labiau, kad 
riaušininkai buvo asmenys pri
siplakę prie Kuomintango [po
litinės nacionalistų partijos]. 
Nacionalistų valdžią, nors mo
raliai dėl to neatsakinga, vis 
tik yra pasirengus atlyginti 
Amerikos piliečiams padarytus 
jiems nuostolius.”

t
Dr. Vu paaiškino, kad apie 

tai jis jau esąs pranešęs Jun
gtinių Valstijų valstybės de
partamentui. Jis-pareiškė vil
ties, kad John K. Davis, Ame
rikos konsulas Nankine, ne
trukus grįšiąs postan ir toliau 
eisiąs savo pareigas.

Tuo tarpu vietos Britų spau 
da ima nepatenkintu tonu kal
bėti apie “Jungtinių Valstijų 
senatorių ir kongresmani; 
procesiją į Kinus.” Vienas ti 
laikraščių, kalbėdamas apie na 
cionalistų vyriausybės iškeltus 
senatoriams pietus, sako, kad 
tai buvus “Kinų-Amerikos 
meilės puota.”

Trys aktoriai žuvo da
rant krutamuosius 

paveikslus
CORDOVA, Alaska, birž. 30.

Metro-Gokhvyn-Mayer kom
panijai darant krutamuosius 
paveikslus “The Trail of ‘98” 
Abercrembie kanjone (tarpkal- 
ny), Copper upės sraute pra
rado savo gyvybes trys akto
riai akrobatai, Bay 3'liompson. 
Joseph Bautin ir F. H. Daugh 
terš iš Spokane.

Ukrainoj konfiskuota: 
slaptas sionistų 

laikraštis '
RYGA, Latvija, birž. 30.

Lik rainos politinė policija (Gc- 
Pe-U) susekė ir konfiskavo 
slaptai leidžiamą sionistų laik
raštį GJuth. Laikraščio redak
torius ir keletas bendradarbių 
areštuota.

NEW YOBKAS, birž. 30.
Federalinis grand jury šiandie 
inkriminavo šešis radikalus, 
paimtus nagan už siuntinėjimą 
paštu šlykščių ir nepadorių 
raštpalaikių.
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Airiy Seimas svarsto 
nedarbo klausimą

DUBLINAS, Laisvoji Airių 
Valstybe, birž. 30. — Pažymė
tinas dalykas, kad ką tik susi
rinkęs .naujasis Airių Valsty
bės parlamentas (seimas) vi
sų pirmiausiai ėmė svarstyti 
nedarbo klausimą.

Iniciatyvą tam davė darbo 
partijos atstovai, kurie parei
kalavo, kad butų tuojau pri
imtas įstatymas, kuriuo einant 
visi asmenys, norintieji dirbti, 
bet negaunantieji darbo, gau
tų iš valdžios tam tikrą bedar
bių pašalpą.

Konstantinopolis laukia 
prezidento Kemalio 

Pašos atvykimo
KONSTANTINOPOLIS, Tur

kija, birž. 30. — Konstantino
poly dabar didžiausias subruz
dimas dėl laukiamo Turkijos 
prezidento Mustafos Kemalio 
Pašos vizito.

Kemalis Konstantinopoly, bu
vusių sultonų sostinėj, nebuvo 
nuo 1920 metų. Jis žada at
vykti rytoj [šiandie], ir jam 
pasitikti rengiamos didžiausios 
iškilmės. Ryšy su jo vizitu pa
skelbta trijų dienų švente.

Manoma, kad Kemalio vizi
tas tęsis keletą mėnesių.

Del gaisro angliakasiai 
neteko darbo

FROSTBURG, M<1., birž. 30. 
— Bordenshafte, netoli nuo 
Frostburgo, gaisras' sunaikino 
Consolidation Coal kompanijos 
kasyklų No. 12 šafto trobesius, 
padarydamas apie $100,Cibo 
nuostolių. Keletas šimtų ang
liakasių laikinai tapo išmesti 
iš darbo.

Neberadęs namie alaus, 
pasikorė

MILWAIJKKE, Wis.. birž. 
30. — “Kur dingo alus?’’ — 
grįžęs iš darbo ir neberadęs 
namie daryto alaus paklausė 
Charles Miller savo žmonos.

“Alus visas išgertas,” atsakė 
Millerienė.

Nieko nesakęs vyras išėjo. 
Netrukus žmona rado jį prau
syklos kambarėly pasikorusį.

0C()N0M()W()C, Wis., birž. 
30. — Besimaudydamas I^tktY 
Labelle ežere prigėrė Tėvų 
Redemptoristų kolegijos stu
dentas John Gimbel, 27 metų 
amžiaus.

Tsoli.no


'J

STRAIPSNIS 21

Kūdikiu Turėtų Mankutintiu

H At) J LENOS, Chlc&gU, UI 1 Penktadienis, Liepos 1, 1927

SAUGUS MAISTAS DF.L. KVOlKVę 

TTŽTIKRINK savo kuškiui ilgą Vt 
V) linksmą gyvenimą duodant jam Eag • 
Btand. kaip tik negaliai jo savo krūtimis 
nenėti. Borden's Eagle Btand Condensed 
^;cnas yra dvarus, saugus n geras maist 
Pienas yja kūdikių maitini-
PtrT.ng^a^ti it ii ėdikis taip 

Tengvai suvifskins. kaip it jūsų pieną.

i 1.1 ssr
1 vardu

kalboj*
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EXTRA

OiDELIS PIKNIKAS!
Crysler Sėdau Automobilius Dovanu

BR1GHTON P A r k 1 <1 U{K L. A. & u. CLųb

Panedėlyj, Liepos 4, 1927
CHERNAUSKO DARŽE

Justice, Iii.

Jaunas kūdikis nejučiomis mankš
tinasi kada mėto lankutėmis ar kojo
mis, gniauždamas delnus, voliodama- 
masis po lovutę. Net verkimas yra 
mankštini mosi forma ir todėl mes sa
kome, kad kūdikis, kuris niekados ne
verkia nėra normališkas.

Dienos metu, budint, kūdikis nuo
latos kruta. Svarbu pridaboti, kad jo 
drapanos nebūtų perankštos, nes ki
taip jo krutėjimai bus varžomi. Ne
reikia jo nei perilgai laikyti prisegtą 
prie augštos kedukės, arba piie lo
vos, kad jis negalėtų vartytis.

Pasijudinąs gardelis yra geriausia 
proga kūdikiui manwŠtintis. Jų gali
ma pirkti jvairių rūšių. Vaikštiko ne
rekomenduojame pirkjd, kadangi jau
ną kudikj nereikia akstinti stovėti ant 
kojų. Del to daug kūdikių gauna iš
klaipytas kojas, nes jų kūnas dar ne
stiprus- vaiHčioti.

Karietukę reikia parinkti atsižvel
giant j kūdikio narąnkumą, o ne ma
dą. Tai turėtų būti keturių ratų, ge
rų sprendzinų, su geru apgausiu, ga
linčiu apsaugoti nuo saulės ir vėjo. Ji 
turėtų buii ruiminga su užtektinai 
vietos paloms, kad ypatingai šiltume 
ore kūdikis butų gerai apsaukotas 
nuo klimato. Sulankstomos karietu- 
kės irgi yra geras palankumas, ypa
tingai jei kudikj reikia vežti trumpą 
kelią. Vienok nereikia kūdikio palik
ti jose ilgam laikui, nes dažnai jie 
neparankus ir kieti.

Sekdami alkanu žvilgsniu be
verdančių puodukų ryžių, vie- 
nasčdžio pjovėjai klausėsi dė
dės Korročolos, petingo senu
čio su matomu ant krutinės 
žilų plaukų pluoštu iš po 
pusiau atidengtų marškinių. 
Raudoni veidai, užgrūdinti sau
lės, žėrėjo atspindžiu ugniaku- 
rio liepsnoje. Kūnai buvo drėg
ni nuo prakaito po sunkaus 
dienos triūso, ir pildė kaitriu 
virtuves atmosferą šiurkščiu 
gyvenimo kvapu. Atdarose vie- 
nasėdžio duryse, jx> plynių dan
gų, kuris mirksėjo žvaigždė
mis, išvakarių prieblandoje ma
lėsi išbalėję ir neaiškus lau
kai. Nekurie jų buvo jau nu
plauti ir iš savo plutos plyšių 
garino dienos kaitrą, kiti bu
vo padengti varpomis lyg ban
guojančia jura, siūbuojančia 
nakties vėjeliui tik pūstelėjus.

Senis skundėsi kaulų gėlimu. 
Kaip sunku užsidirbti duoną! 
Ir nėra išeigos iš šios padėties: 
vargšai ir turtuoliai visuomet 
turės būti, ir kas gimęs aukos 
likimui, turi tik nusilenkti. Dar 
senute iam pasakojo, kad čia 
kalta Ieva pirmoji moteris.,. 
Kame tik nekaltos tos moterys!

Ir, matydamas, kad darbo 
draugai, iš kurių daugelis j j 
menkai tepažino, smalsavos Ie
vos kalte, dėdė Korrečola pra-

met moterys iš Valensijos grįž
ta su pirkiniais. Ieva iššlavė 
ir išmazgojo grindis, virtuvę ir 
gyvenamuosius kambarius ap
dengė lovą nauja antklode, nu
mazgojo šarmu bei muilu kė
des, ir, triūsdama paskui apie 
šeimyną, apsirengė geresniais 
savo rūbais, o Adomui padavė 
išeiginį liaurų lapų apsiaustą.

Ji įsivaizdino, lieveik, kad 
viskas prirengta, kai jos do- 
mė buvo atkreipta į rėkiančią 
begalinę gaują vaikezų. Jų bu
vo dvidešimts ar trisdešimts 
ar galai be žino kiek. Ir kaip 
jie buvo negražus ir šlykštus! 
Tai jiems tik ir laukti Visaga
lio! Plaukai pasišiaušę, nosys 
šašuotos, akys aplipę traškano- 
mis, ant kūnų pluta purvo.

- Kaip aš išvesiu tą purviną 
gaują! — šaukė Ieva — Vieš
pats pasakys, kad- aš nusku- 
i’ėlė, nedora motina. Dar-gi! 
Jog vyrai nežino, ką reiškia 
triųsti su tokia eibe vaikų. Po 
tūlo svyravimo, ji pasirinko sa
vo meilužius (pas kurią moti
ną jų nėra!), nuplovė tris gra
žesniuosius, gi kitus su pagel
iai ražo suvarė į tvartą ir už
darė nežiūrint prieštarąvimų.

Buvo jau laikas. Sniego bal
tumo spyksintis debesys nusi
leido iš dangaus, o erdve dre

bėjo nuo ūžiančių sparnų ir me
lodijų dingstančių begalinėje 
tolybėje. Jie jau siekė kojo
mis žemės, jau ėjo keliu, ap
siausti tokia pašvaiste, kad, j 
rodėsi, visų dangiškų žvaigž
džių nusileista į žemę pasivaik
ščioti javų laukais.

Pirmiau pasirodė eik" arka- 
niolų, garbės sargyba. Jie ap- 

[nuogino ugninius kardus, pa- 
’sakė kelis mandagumo žodžius 
Ievos link, įtikindami, kad ji 
nė kiek nepasenus ir dar visai 
iškaisti. Paskui jie išsiskirstė 
po laukus nesivaržydami kaip 
jau kariai, įkopdami į liaurų 
medžius, tuo metu, kai Ado
mas juos keikė už pievos ir 
javų mindymą:

♦
Galop pasirodė Viešpats; Jo 

barzda žėrėjo sidabru, o ant 
galvos buvo trikampis, spindįs 
lyg saulė. Paskui jo ėjo šven
tas Mykolas ir visi ministeriai 
bei aug.štesni valdininkai dan
giškų ruftių.

Viešpats pasitiko Adomą mei
lia šypsena, o Ievą už pasmak
rio paėmęs tarė:

—Sveika, garsi galvelė! O 
ką, ar tu dabar nebe tokia vė
jagaudė? Sugraudinta tokiu 
pasveikinimu, pora pasiūlė Po
nui Dievui kėdę. Kokia tai kė
dė buvo, vaikai mano! Plati, 
patogi, iš tvirto medžio, su sė
dyne ploninusio ispanų d roko; 
vienu žodžiu tokią kėdę tik 
kaimo kunigas galį turėti.

Patogiai atsisėdęs Viešpats 
pradėjo klausinėti Adomo apie 
jo triųsą ir sužinojo, kaip jam

(Tąsa ant 3 pusi.)

Kuli m et Karštis Daro
Kudikj Neramiu.

Nuramink Saitu, kvepiančiu 
Johnaon’M Baby ir Tollet Pow- 
der, ir matyk jį ayp ančių!

Vartok Johnson’H Baby Soap 
kūdikių maudyklei. Vartok 
Johnson’» Baby Creain. paSa- 
linimui odos netvarkos.

GYVENIMAS
Minesiniii žarnalas

Antanas Žymontas
• Redaktorius-Leidžją*
900 W. 52nd Street

Z Chicago, III.
Tel. Boalevard 3669

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

geriausiu draugu.
Prenumerata metama ___  $2
Pašei metą .................. $1
Kopija __ .....................  20c

Muzika J. F .Pociaus.

AR NORI BŪTI GRAŽIAUSIA MOTERIS

Miss Amerika
Ka., yra poetą, daUmĮnky. Rytoją svajonė?

Kur galima gauti patarimu DYKAI kaip tapti graži.
Kur galima gauti sveikus, nunuodijančius preparatus 
veidui, plaukams, rankoms gražinti? 1 <*«<*vus
Kas prn engia paskiausios mados grožybei jgyti prepara
tus paga naujausių Paryžiaus receptų ir pilnai garan
tuoja kiekvienų savo produktą.
Turime savo laboratorijoj didelį pasirinkimą visokiausių, 
uAmnnn<c!MftU yrt? ^‘pžybei jgyti preparatų: 
MOIERIMS: pudrų, visokiausios rųšies, dėl sausų ir rie
bių odos mostelės, ferfumų, lotions dėl plaukų ir tt.
\ \ ItAMS. mostelės dcl veido, pudrų, lotions dėl juodų ir 
šviesių plaukų ir tt., ir tūkstančius kitokių preparatų.

REIKALAUKITE KATALOGO
Siųskite Money Orderius. —. Kainos žemos.

Kaip augščiau rašyta, dažnai pasi
taiko, kad motinos neįstengia žindyti 

Į savo kūdikių ir tada reikalinga paru- 
i pinti jiar's kitokio peno. Geras gry- 
I nas, sysikas karvės pienas, tinkamai 
pasaldintas, gorinusiu cukrumi, ir at
mieštas reikalingu kiekiu vandens pa
rūpina motinoms pieno vietos užčėmė 
ja. Geriausias mišinis parinkto pie
no ir geriausio cukraus parsiduoda po 
vardu Borden’s Brand Pieno. Per 
tris gentkurtes Amerikos motinos 
atsidėjo ant šito puikaus pieno. Pe
nint sulig nurodymų, jis duoda ar- 
’dnusj panašumą j motinos pieną.

Borden’s Eagle Pienas šiandien au
klėja daug kūdikių, kurių tėvai buvo 
tuo pačiu išauklėti 60 ir 70 metais 
-no šimtmečio. Kada apsvarstai, kad 
Borden’s yra pienas varftojamas per 

' tris gentkartes ir vis labiau varto.ja- 
i mos didesnio žmonių skaičiaus, tai 
sakai tam turi būti priežastis. O prie
žastis ta, kad jis pasirodė esąs paten
kinantis ir saugus per tiek laiko, kad 
žmones jame turi pasitikėjimo.

I I ’ 1
Skaityk šiuos straipsnius ir pasi

dėk ateičiai.

lllilllll 1 II

Ollette Labcratory
3138 So. Halsted St., Chicago, III.

SKONIS 
TIKRU 
IMPORTUOTI! 
SAAZER 
APYNIŲ

Pinigai Lenkijon
ir i

Vilniaus Krašta
Siunčiami per Naujienas pašto perlaidomis ir 
kablegramomis greičiausia nueina. -

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

nuoja $1.00.
Norėdami pasiųsti pinigus Lenkijon, Lietu- 

von ar Rusijon, visados kreipkitės j Naujienas.

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

Unijos Padaryti
Nėra geresnių 

Del Virimo, 
Kepimo, 

Saldainio dirbinio
Vai Blatz Brevving Co, 

Chicago Branch 
1500 llolt Street

Phone Bruns\vick 8600-1-2 
and Wholesale Dealers

i

dėjo pasakoti vaizdinga Valen
sijos tarmę apie skriaudą pa
darytą pirmosios moters su 
vargšais žmonėmis.

-----ooo----
Tilt įvyko no ankščiau ir ne 

vėliau, kaip už kelių dešimtų 
metų nepaklusnią porą išvijus 
iš Rojaus su bausme surasti 
duoną savo rankų darbu. Ado
mas praleisdavo dienas knis- 
damasi žemėje ir drebėdamas 
už derlių. Ieva siuvo ant na
mų slenksčio adatinius sijonus 
iš lapų... Ir kas metai pas juos 
prisidėdavo po vaiką, taip kad 
pamažėl susidarė ištisas spie
čius žiomenų, kurie tiktai mo
kėjo prašyti duonos, suteikda
mi rūpesčių tėvui.

Tuo metu jų šalyje skrajo
jo koksai tai serafimas pasiro
dęs pasižvalgyti po pasaulį, kad 
paskui papasakotų Ponui Die
vui, kas dedasi ten • apačioje 
nuodėmių slėny.

Vaikeli!... Meiluti!... — rė
kia Ieva su žavinga šypsena. 
Tu atskridai iš padangių? Kaip 
gyvuoja Ponas Dievas? Kuo
met kalbėsi su Juomi, pasakyk, 
kad aš gailesčio pilna dėl sa
vo nepaklusnumo. Kaip ste
buklingai mes praleisdavom lai
ką Rojuje! Pasakyk Jam, kad 
mes daug dirbame, ir norėtu
mėm tik išnaujo pamatyti Jį, 
ir permaldauti pyktį ant musų.

—Tavo prašymas bus išpil
dytas, — atsakė serafimas ir 
beveik akimirksniu dingo i de
besis, suplasnojęs porą kartų 
sparnais.

Panašus Ievos prašymai bu
vo ne retenybė, bet jie vis lik
davo be vaisių. Viešpats buvo 
kaip ir paprastai nematomas 
ir, sprendžiant gautomis žinio
mis, atsidėjo visa galva sutvar
kymui savo begalinių viešpa
tysčių, kad neatlikdavo Jam nė 
valandėlės liuoso laiko.

Vieną' kartą iš ryto ties vie- 
nasėdžiu sutojo dangiškasis pa
siuntinys:

Paklausyk, Ieva, gal būti, 
kad Dievas nusileis šiandien že
mėn mažam pasivaikščiojimui, 
jeigu bus geras oras. Praėju
sią naktį pasikalbėjime su 
Mykolu Arkaniolu, Jis paklau
sė: — “O ką beveikia tie nu
sidėjėliai?”

Ieva buvo, tarsi perkūno 
trenkta, nustebusi tąja pagar
ba. Ji sukėlė ryksmą, kviesda
ma Adomą, kuris dirbo greti
name lauke, kaip paprastai, su
sikūprinęs. Koks tat triukš
mas pakilo namuose! Lyg iš- 
vakary kaimo gegužinės, kuo-

Garsinkitčs Naujienose

Nepamiršk Aplankyti Budrike Krautuvę
Didžiausia' Amerikoj Muzikos, Pianų, Radio,

Rakandų ir Deimantų

NAUJAS RADID KĄ GROJA VISKĄ
Šešios Tūbos, Vienas Koutrolius

Kainos dabar yra žemesnės su visu įrengimu už S69.75 
ir augščiaus iki..............................................$ j 83.50

Ant lengvų išmokėjimų.
Mes pritaisome ir 6 mėnesius už dykų patarnavimas

Six tubes *0ne Control

EMS
Jos. F. BudriK

OIDŽIAUSIS PASIRINKIMAS RASIU CHICAGOJE 
3417-21 South Halsted Street, tiliicago, Illinois 

Kad nori Radio, pašauk Boulevard 4705
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IEVOS TVARTAS
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

sunku savo darbu užlaikyti šei
myną.

Puikiai, puikiai — kalbėjo 
Jis. Tas tave pamokys ne
klausyti žmonos patarimų. Tu 
išsivaizdinai, kad tau gyvensią 
taipgi laisvai, kaip ir Bojnje?

NAUJIENOS, Chicago, UI
'-1- ■ « • > i MII! i I i ■ I i WĮni. H i ■ i ■ Mi > . i . ■ —

Mano, sunau kentėk, dirbk ir gi, Ieva, tegul tavo vaikai pri 
apsipilk prakaitu. Taip tu iS- 
moksi vyriausybę gerbtį.

Atsileidęs savo rūstybėje
Viešpats minkštu tonu pridū
rė:

—Kas padaryta, tai padary
ta, ir mano prakeikimas turi 
išsipildyti. Aš tik laikau duo-

ginu į jūsų namus, tai neno
riu išeiti, nepalikęs ko nors at
minčiai apie savo gerumą. N vi

Užsilaikyki! Tinkamai Šią Žiemą
Laike šaltesnių menesių kuomet Gamta praša

lina gydančius saulės spindulius, laikas tiems kurie 
lengvai pasiduoda kosuliui, slogoms, bronchitui arba 
kitoms kvėpavimo organų ligoms, būtinai rei
kalauja.

SCOTTS EMU1SI0N
Jis suteikia silpnai sistemai turtingą, malonų sko
niui, kaip Smetoną maistą ir toniką, kuris turi 
savyje sveikatą teikiančius vitaminus iš cod-$& 
l.i ve r aliejaus. Bukit stiprus, vikrus ir gerai inai- 
finam i šią žiemą — vartokit Scott’s Emulsion.

Scott & Bowne, Blooinfield, N. J. 26-47

siartina prie Manęs.
Trys berniukai išsirykiavo j 

eilę prieš Visagalį Kūrėją, ku
ris nekiltų laiką atsidėjęs žiu
rėjo j juos.

I

—Tau — pasakė Jis pirma
jam, labai rimtam storukui, 
kurs klausėsi jo suraukęs an
takius ir įkišęs pirštą nosių,— 
tau uždėdu pareigą teisti sau 
lygius. Tu turėsi išleisti įsta
tymus, spręsti kas yra prasi
žengimas, keisdamas nuomonę 
kas amžių, ir suvesti visus pra
sikaltėlius vienon taisyklių ei
lėn, kad kaip gydytojas galėtu
mei gydyti visus vienais vai-

ir jeigu tu 
miestą, tai 
tavo vikru-

verkė iš dė-

VAIKAI REIKALAUJA 
“CASTORIA”

i M r s.«
Yards 4951

Anielia Jarusz-Kaushillas
AKŲAERKA

3252 So. Halsted St.

Rusiškos h rinkta Vanos
I2th STREET z-------

Tel Kedzi- *942 <

'M <-16 RooMevelI Rd
5v3S>^''WWi

Paskui Jis kreipėsi į kitą, 
.'.valų juodbruvėlį, nopersiski- 
riantį su lazda, kuria jis muš
davo savo brolius:

Tu busi garsiu karvedžiu, 
j Tu turėsi vesti su savim žmo
nes, kaip bandą į skerdyklą, 
bet busi už tai išaukštintas. 
Matydami tave, aptaškytą krau
jais, žmonės gėrėsis tavimi, 
tarsi dievaičiu. Jeigu kiti žu
dys, tai jie pasirodys žmogžu
džiais; gi jeigu tu užmuši, tu 
busi didvyriu. Apiplukdyk 
laukus krauju, pereik miestus 
ugnimi ir kardu, naikink, žu- 
dyk, ir poetai apdainuos tave, o 
istorikai aprašinčs tavo žygius. 
'Tie gi, kas nedarys to, bus 

< apkaustyti geležiniais.

CHICAGO. ILL.
kalbėjo į trečią: — Tu sutau
pysi žemės turtus, busi pirk-

SKUBINKIT!
NAUJIENŲ
LIETUVON

JAU NETOLI — IŠPLAUKS

EXKURSIJA

Iš New Yorko'Klaipėdon,-be persėdimo

BALTIC AMERICAN LINIJOS LAIVE 
“LITUANIA” IR Iš CHICAGOS 

Baltimore and Ohio R. R.
Ekskursantai iškeliaus iš Chicagos liepo; 
16 d«, 9:30 vai. vak. populiariškiausiu Bal 
timore and Ohio g-elžkeliu ir važiuos pei 
puikius Indiana ir Ohio ukius, per augštui 

kalnus ir kitokius puikius vaizdus.
B. Simokaitis Ekskursijos vadas 

ir palydovas.
Laivakorte į abi puses........................ $181
Geižkelis iš Chica^os.
Turistinė klesa........
Gelžkelio miegamasis......................... $9

Del dokumentų sudarymo kreipkitės 
tuojaus

$30

NAUJIENOS
1739 S, Halsted St. Chicago

liti,’ duosi pinigus bargan ka
raliams, elgdamasis su jais, 
kaip su lygiais, 
sunaikinsi ištisą 
pasaulis grožėsis 
mu.

Vargšas Adomas-
kingumo, tuo tarpu kai Ieva, 
drebėdama iš nerimasčių; no
rėjo ką tai pasakyti, bet ne
drįso. Motinos širdyje kovojo 
sąžinė, ji mąstė apie uždary
tus tvarte vargšelius, kurie 
pasirodė malonių apeiti, nu
skriausti.

—Aš atvesiu ir juos, šnab
ždėjo ji vyrui.

(ii tas, baikštus iš prigim
ties, priešinosi irgi šnabždėda
mas:

—Tas butų per drąsu. Vieš
pats susirūstins. — Tuo tar
nu Mykolas Arkaniolas, neno
romis pasirodęs į nusidėjėlių 

I namus kaip tik paskubino sa
vo valdovą:

—Viešpatie, jau vėlu.
Viešpats atsistojo, ir paly

dovai arkaniolai nulipo nuo 
medžių ir pribėgo išsiryk iuoti 
lam išeinant.

Ieva, paskatinta širdies griau- 
žos, pribėgo prie tvarto ir ati
darė duris.

—Viešpatie aš dar turiu vai
kų. Duok kai ką ir tiems varg
šeliams.

Visagalis Kūrėjas nustebęs 
pažiurėjo j šiuos purvinus nu-1 
^krėtusius vaikėzus, kurie 
sėsi mėšlyne,tarsi krūva 
minų.

—Aš nieko neišturiu ko 
ti jiems, — pasakė Jis. — Jų 
broliai jau 
namąstysiu 
žiūrėsime.

šventas 
Ievai, kad 
i o valdovo, 
ti.

—Nors šiek tiek, Viešpatie, 
du Ak jiems, ką tik nori, ką 
veiks tie vargšai ant žemės?

Viešpats norėjo išeiti, ir ap
leido vienasėdį.

Jų likimas jau nulemtas, 
— pasakė Jis motinai. — Jiems 
teks tarnauti galingiesiems ir 
dirbti dėl jų.

----- ooo-----
—Ir iš tų nelaimingųjų, — 

užbaigė senasis plovėjas: —• 
kuriuos musų pirmoji motina 
paslėpė tvarte, kilę esanie\ ir 
mes, visi tie, kurie susikūpri
nę dirba dirvose.

Specialiai prirengtos dėl 
vaikų ir kūdikių visokio 

amžiaus

Motinos! Fletchers Castoria 
yra jau vartojama virš 30 me
tų kaipo malonios ir nekenks
mingas pavaduotojas dėl Castor 
Oil, Paregoric, Dantų Lašų ir 
Soothing Syrups. Neturi savyje 
narkotų. Nurodymai randasi ant 
kiekvieno pakelio. Gydytojai vi-1 
su r rekomenduoja jas. Tikros 
gyduolės turi šį parašą.

VVENNERSTENS 
7/Johcinian TJppo • 

TIKRI APYNIAI 
TURTINGAME SALYKLE

rau- 
kir-

duo-

viską paėmė. Aš 
paskui!., toliau pa-

Mykolas kumštelėjo 
ji pasitrauktų nuo 
bet ji tęsė maldau-

Juokai
Vyras: “Ar ši apysaka bai

giasi linksniai?”
Pati: “Nepasako. Vien tik 

pasako, kad j Ledu apsivedė.”

Gerą padarė.
Aš lakai nustebau užgir

dęs, kad Petras pabėgo su ta- 
vo žmona. Aš visuomet ma
niau, kad jis yra geriausias ta
vo draugas. •

—Taip, jis yra,, bet jis to 
dar nežino.

Paaiškino.
—Petriuk, pentrėj buvo trys 

šmotukai kekso,, o dabar tėra 
tik vienas. Kaip tas atsitiko?

Pentrėj buvo taip tamsu, 
kad to šmotelio nepastebėjau.

Ji: Man taip ilgu.
Jis: Kaip tau gali būti ilgu, 

jei aš esu čia?
Ji: Tą aš ir norėčiau sužino-

(po barnio): Tu turbūt 
užmiršti mane.

Ji 
greit

Jis: Turbut. Aš visuomet už
mirštu savo bėdas.

Vienas: Aš girdėjau, kad tu 
buvai išvažiavęs j Afriką, 
dane (tokia Afrikos šalis) 
keis?

Kitas: Ne. Roadstery.

Su- 
lan-

Tik palūkėk.

Pasažierius: Kapitone, 
jaučiu jurų ligą. Aš nežinau, 
ką aš dabar turiu daryti.

Kapitonas: Tik palukė!^ — 
pats pamatysi ir sužinosi.

TIKRI APYNIAI
NIEKUR NĖRA TOKIU 

KAIP ŠITIE
NE/ NEI VIENO

Lietuvis Kontraktorius
Suvedain šviesas ii 
elektros jiegą į nau 
jus ir senus namus ii 
mainom naujas Įtam
pas j senas; duodam* 
ant lengvo išmokėji- 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

PRANEŠIMAS
Pranešu visiems draugams ir 
meriams, kad savo krautuvę 
liau nuo 18-tos ir Union Avė., j savo 
namą, 919 West 59th Street.

Visais reikalais .kaip pirkime, tai
symo laikrodžių, žiedų ir kitokių auk
sinių daiktų kreipkitės ant žemiaus 
padėto antrašo. Visiems atsilankiu
siems suteiksiu teisingą patarnavimą.

FRANK VVATEKAITIS,
919 W. 591 h St.,

Te). Englewood 4299

koštu 
perkė

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 

re knlai i nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai
ku pagal .‘t irtj.

Viršuj Univorsal !

State Bank

Dr. A. R. BLUMENTHAI
1 OI’TOMESTKIST

Tel. Boulevard 6487
1619 So. Ashland A ve. 

ir 805 E. 47th St.
Kcmvood 1752

Praktikuoja 20 metų

A. VIDIKAS-LULEVIGH
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
ri jos 
ilgai praktika
vusi 

i vanijos 
i bučiuose.
ningai 
nauja, _____

j se ligose prieš 
i gundymo, laike 
gimdymo ir po

A gimdymo.
J Už dyką pa

barimas, dar ir 
kitokiuose 
kaluose 
rims 

/ noms, 
/ tės, o 

gclbą.
Valandos nuo

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

koiegiją;

Pennsyl- 
ligon- 

. Sąži- 
patar- 

visokio-

rei- 
mote- 

ir mergi- 
kreipki- 

rasite pa-

Nuolatinės Slogos ir 
Reumatizmas

SKAUSMAS
Ar Juk kenfilat .kaurmuR bile <lnly •»- 

i w kūno, kaip tai nuo Kataro, Inkstų 
i Širdies, Kepenų, Skilvio ar Pūslės ne- 
| smavimų. Dmullo Reumatizmo, Nuolati- 
\ nių SIoru, Užslnuod'jimų, Goitcrlo, Mo- 
| forų lyt'nio netvnrkumo, Nrrvuofumo, ' 

Kosu io, Odos liftų. Socialių lipų ir tt. ;
Vartokit MER1TEX. Pasauly geriausia > 

į ir nekenksming’aunia Gyduolė >1.00 už 
buteliuką.

(Jaunamos pas
į Dr. Ohlendorf, M. S., M. D.

Merite* Lab., isteUgta 1882
1924 Blue Island Avė.

CHICAGO, ILL.
Siunčiame bile kur už $1.00. 

Nesiunčihme C. O. D.

BUDRIKO NAUJA 
KRAUTUVE

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

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

Tel. Boulevard 4705 
Chicago, 111.

iiarsinkites Naujienose
Lietuviai Advokatai
K.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

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

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėiiomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978 %

Namų Tel.: įlydė ^ark 8395

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR. G.
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679

(vairus Gydytojai
Phone Pullman 0621 

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

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

Nedėlioj 10 iki 1

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartj

....... ■
Telephone Yards 0904

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Ava.

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

Res. telephone Plasa 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.

į Dienomis: Canal 
3110. Naktį

South Shore 2288 
Boulevard 4136

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

Telefonai:

K.JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearhorn 2734
Valandos nuo 9:80 iki 2:30 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. HalsF J St.

Po pietų nuo 8:30 iki 6;00 vai. vak.
Nedėiiomis nuo IV ryto iki 12 

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

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9600

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, III.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų
Vedėjas visų teisių 

Namų Tel. Pullman 6377

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

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

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

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

John Kuchinskas ir 
Bailys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas ('anai 2552

Valandos 5 ryto iki 8:00 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel. -Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 
Vakarais

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 
7—9 v. v. apart Panodėlio ir 

Pėtnyčios

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

.. .......... ..........  '■ N'

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 

s kaip Naujienos.

TU i Olt)

- -------------------
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MASKVOS DESPOTAI

Šiame “Naujienų” puslapyje telpa straipsnis “Socia
listai Rusijos kalėjimuose”. Jisai yra paimtas iš Anglijos 
liberalų laikraščio “Manchester Guardian”, kurio kores
pondentas nuodugniai ištyrė politinių kalinių padėtį bol- 
ševikijoje, ir kiekvienas sakinys jo aprašyme yra parem
tas neužginčijamais faktais.

Perskaitykite tą pasibaisėtiną istoriją ir pasakykite: 
ar komunistai turi bent mažiausios moralės teisės šūkauti 
dėl “baltojo teroro” Lietuvoje, Vengrijoje ar kur kitur?

Suprantama, mes anaiptol nesakome, kad bolševikiš
kų despotų žiaurumas pateisinąs Kauno smurtininkų ar
ba admirolo Horthy gaujos darbus. Tokią “išvadą”, kad 
jeigu Maskva žudo savo priešus ,tai ir kiekviena kita val
džia galinti elgtis taip pat, daro tiktai tie protiški ir mo
rališki nususėliai, kurių prigimtis yra artima bolševizmui. 
Gi moraliai sveiki žmonės protauja kitaip. Jeigu mes ko
vojame prieš “baitgvardiečių” ir fašistų razbaininkus, tai 
privalome kovoti ir prieš “raudonuosius” Maskvos galva
žudžius ! ’ A

Bolševikiškas teroras ir fašistiškas teroras yra tik
tai du galu tos pačios lazdos. Bolševikų Ir fašistų (nacio
nalistų) teorijos tai tiktai įvairus budai pateisinti tą pačią 
šlykštybę. Maskvos despotai mėgina pridengti savo 
smurtą frazėmis apie “proletariato išliuosavimą” ir “pa
saulio revoliuciją”; o Smetonos, Mussoliniai ir panašus 
jiems banditų viršilos deklamuoja apie “tautą” ir “val
stybingumą”.

Taip vieni, kaip ir antri tų smurtininkų labiausia ne
apkenčia susipratusių organizuotų darbininkų. Pirmuti
nė auka fašistinio perversmo Lietuvoje buvo socialdemo
kratų vadovaujamos profesines sąjungos. Aršiausia per
sekiojami dabartinėje sovietų Rusijoje yra seni darbinin
kų unijų darbuotojai, kurie daugumoje yra socialdemo
kratai.

Šitas palyginimas taip aiškiai rodo bolševizmo ir fa
šizmo esmę, kad tik idiotai gali duot save mulkinti tos 
arba antros šitų smurtininkų rųšies pasakomis. Tiek fa
šistams, tiek bolševikams rupi visų-pirma valdyt ir išnau- 
dot, ir šito tikslo jie gali pasiekti tiktai sutriuškindami 
laisvai susiorganizavusį darbininkų judėjimą.

Tik organizuotas darbininkų judėjimas ir padarys 
bolševizmui ir fašizmui galą.

PRAMONININKŲ LAIMĖJIMAS

Darbdavių sąjunga Illinois valstijoje (Associated 
Employers of Illinois) džiaugiasi, kad “po mėnesių sun
kaus darbo 8 valandų bilius tapo galutinai atmestas.”

Tuo bilium norėta apginti nuo perdidelio išnaudoji
mo darbininkės moters, nustatant joms, kaipo normalę 
darbo dieną fabrikuose, 8 valandas. Bet darbdavių są
junga tam pasipriešino ir “sunkiai dirbo” kol įstatymo 
sumanymas buvo sumuštas Illinois legislaturoje, negavęs 
dviejų trečdalių balsų.

Daugelyje šalių darbo diena yra įstatymais apribota 
ne tik moterims, bet ir vyrams. Bet kapitalistai Illinois 
valstijoje dar vis tebesilaiko to nusistatymo, kad darbi
ninkė moteris turi būt verčiama dirbti kaip galint ilgiaus. 
O darbininkai nesugeba prieš tai kovoti, kadangi jie ne
turi savo politinės partijos, tikėdamiesi, kad darbdaviai 
iš savo geros širdies pasirūpins darbininkų gerove.

Kada nors ir Amerikos darbininkai turės suprasti, 
kad be nuosavos politinės organizacijos negalima apseiti.

SODŽIUS IR SMETONINĖ DIKTATŪRA

Vienam klerikalų laikraščiui Amerikoje rašo jo ben
dradarbis iš Lietuvos, kad sodiečių tarpe tautininkai esą 
nepo'i’taliarųs, ir sako:

“Nežinia ką sodžius pasakys, kai bus paskelbtas 
konstitucijos keitimo projektas ir ruošiamas tautos 
atsiklausimas? Demokratijos šalininkų sodiečių tar
pe irgi nemažai. Ir bile kokie žymesni varžymai, kad 
ir mažumų teisių, neranda pritarimo.

“Tarp kitko, išimtinai visi džiaugiasi, kad — 
d-rui Pajaujui ir kitiems sukilėliams buvo mirties 
bausmė pakeista kalėjimu. Jei ištikro jie nebūt pra-

šę pasigailėjimo ar kaip kitaip mirties bausmė butų 
buvus įvykdyta — tatai butų padarę labai liūdno 
įspūdžio pas visus neskiriant partijų skirtumo.”
Jeigu sodiečiai nepatenkinti teroristine tautininkų 

politika ir stoja už demokratiją, tai ką ir bekalbėti apie 
miestų gyventojus, kurie yra labiaus apsišvietę.

Referendumas, kuriuo Voldemaras ketina pakeisti 
krašto konstituciją, atmestų visus smetonininkų sumany
mus, jei tik piliečiams butų duota šiokia-tokia proga lais
vai pareikšti savo nuomonę. Todėl vargiai galima tikėtis, 
kad valdžia tikrai nori padaryti “tautos atsiklaushną”. 
Veikiausia, tai tiktai tuščios šnekos, neturint kuo kitu 
dumti akis žmonėms.

Socialdemokratai
Rusijos Kalėjimuose
Kimo ir proto kan

kinimas
(Žeminus dedame antrą 

straipsnį, tilpusį Anglijos li
beralų laikraštyje, “Trc Man- 
esester Guardian VVeeklv.” 
Jo autorius ilgokai tyrinėjo 
politinių kalinių būklę sovie
tų Busijoje ir naudojosi in
formacijomis iš tikrų šalti
nių. —Redakcija.)
Vienas baisiausiųjų Rusijos 

kalėjimų yra Lubiankos “Vidu
jinis Kalėjimas” Maskvoje, kur 
socialsitus ir kitus politinius 
nusikaltėlius laiko po šešis mė
nesius arba ilgiau tardymo lai
ku. Nuo aštuonių iki dešim
ties kalinių sukemšama į kiek
vieną mažiuką kambarėlį. Ma
žiukai langeliai yra aptepti bal
tu dažu iš oro pusės ir užtai
syti tankiomis geležimis, taip 
kad vos-ne-vos truputis švie
sos įeina į kambarį. Laiškų 
gauti arba išsiųsti neleidžiama; 
lankytojams Įėjimas uždraus
tas. Per visą sėdėjimo laiką 
kaliniai neturi jokio susisieki
mo su išoriniu pasauliu. Pa
sivaikščiojimų nėra, kalbėt ga
lima tiktai pašnabždoms. Sar
gams, kurių dauguma latviai 
arba vengrai, užginta kalbėt 
ui kaliniais. Kalėjimo kieme 
yra lentpjūvė, kuri ūžia ir gir
gžda be paliovos dieną ir nak
tį. Veįkti nėra kas, užsiėmimo 
jokio, nei pasivaikščiot, nei 

skaityt, nieko
mas pašnabždoms ir iš proto 
varantis lentpjūvės gaudimas 
diena iš dienos ir kartais sar
gų žinksniai kalėjimo karido- 
riais arba šauksmas: “Gelbėki
te, draugai, mane muša!” kuo
met kuri nors kalinį ima kan
kinti tolimam kambaryje ar
ba karidoriuje. Kai atveda ka
lini pas kalėjimo viršininką 
(visuomet trečią valandą nak
ties), tai dažnai jam grumoja- 
ma sušaudymu, jeigu jis neat- 
liksiąs pilnos išpažinties iš sa
vo nusidėjimų, kurių paprastai 
jisai nėra padaręs. šis proto 
kankinimas yra baisesnis nau
jokams, negu seniems kali
niams, kurie žino, kad tie grū
mojimai retai esti įvykdomi.

“Vidujinio Kalėjimo” užveizr 
da yra latvys, pavarde Dukes, 
paniurusi ir nuožmi žmogysta. 
Prieš kiek laiko buvo tenai 
vienas kalinys moteris, vardu 
Katia Boiko, kuri išgirdo kan
kinamųjų riksmą karidoriuje, 
už durų savo kambario. Ji ėmė 
belsti duris 
atidarė duris

j karcerį — tai yra, iš jų ka
merų buvo išnešti visi suolai, 
kėdės, lovos, ir jie turėjo sėdėt 
ir miegot ant kietų pliku grin
dų. ,

Slapta socialdemokratų or
ganizacija Rusijoje leidžia 
“Biuletiną,” kuris eina nere
guliariai ir požeminiais keliais 
platinasi daugiausia tarp pra
monės darbininkų. Berline ei
na socialdemokratų laikraštis 
vardu “Socialia tičeskij Vicst- 
nik” (du kartu į mėnesį. “N.” 
Red.), kurio kopijos kontraban
dos keliu yra gabenamos per 
sieną Rusijon. Kad organizaci
ja gali gyvuot, nežiūrint tokių 
begalinių kliūčių, tai matyt, 
kad judėjimas yra gyvas, (rali 
iš tiesų išrodyti keista, net ne
tikėtina, kad socialistus šitaip 
persekiotų valdžia, kuri vadi
na save “socialistine.” Iš visų 
nekomunistinių grupių ir par
tijų socialdemokratai yra per- 
sekSoJami Rusijoje aršiausia. 
Svarbiausia priežastis yra ta, 
kad jie yra darbininkų partija, 
ir jeigu jie turėtų teisę laisvai 
kalbėt, rašyt, laikyt 
mus,balsuot ir statyt 
didatus rinkimuose, 
gytų daug pasekėjų 
mončs darbininkų

Juokai GUDRUS KAREIVIS

tik k aibėj i-

dalykas, 
skelbia badavimą, 
mi geresnio maisto arba pro
testuodami prieš tai, kad su 
jais elgiamasi, kaip su papras
tais kriminalistais. Vienas ba
do streikas Solovkuose (Solo- 
veckose Salose) tęsėsi šešioli
ka dienų. Viena moteris, kali
nys Solovkuose, atsisakė priim
ti maistą, dėl to, kad nuo jos 
buvo atimta mažiukė dukrelė. 
Po dvejų savaičių badavimo 
mergaitė buvo jai sugrąžinta. 
Yra žinoma, kad socialistų ba
davimai sovietų Busijos kalė
jimuose kartais tęsiasi po tris 
savaites, bet retai jie esti sėk
mingi.

šiandie daugumą socialistų 
kalinių randasi kalėjimuose če- 
liabinske, Tobolske, Vercbne- 
Uralske, Suzdale ir Jaroslave. 
Politiniems kaliniams leidžia
ma susinešti su išoriniu pasau
liu, bet laiškai (kurie, žinoma, 
eina per cenzūrą) rašyti lei
džiama tik tris kartus per mė
nesi, ir tai tik artimiems gimi
nėms. Kaliniai bandė, kaip 
carizmo laikais, sosiorganizuo- 
ti ir išsirinkti savo “seniūnus/’ 
kurie jų vardu galėtų kalbėti 
su administracija, šituos ban
dymus dažnai pagerbdavo ca
riniai kalėjimų viršininkai, bet 
šiandie jiems nėra pasisekimo, 
šiandie, kaip ir carizmo lai
kais, kaliniai atsisako stovėti 
išsitiesę, kuomet praeina ka
lėjimo vyriausybės atstovas. 
Bet kurios rųšies slaptos or
ganizacijos ir planai pabėgti 
šiandie yra sunkiau įvykinami, 
negu būdavo pi ėmiaus, kadan
gi daugelis komunistų viršinin
kų yra patys buvę kalėjimuo
se ir žino, kaip su tais planais 
kovoti.

Socialistai kaliniai 
neikalauda-

Ištrėmimai.

rankomis. Dukes 
ir kirto jai kum- 

Katia Boiko iš
kas paskui su ja5jo iš proto, 

atsitiko, nežinia.
Bado streikai.

paugdis socialistų sėdėjo 
Verchne-Udinske iki galo pe
reitų metų, ir gal būt dar te
besėdi tenai. Jie paskelbė ba
davimą, protestuodami prieš 
netikusį administracijos elgesį 
ir nepakenčiamas sąlygas. Po to, 
kai jie išbuvo be maisto de-< 
šimtį dienų, į kameras sthigiai 
įsiveržė ginkluota sargyba. Įvy
ko teroro pasiutimas
rai ir moterys buvo jėga nu
rengti ir nuauti ir bąįsiai su
mušti (nukentėjusiųjų vardai 
yra rekorduose). Visi badavu
sieji tuomet buvo pasmerkti

Vy.

kon-

kad 
veda

susirinki- 
savo kan
tai jie į- 
tarp pra- 
(dirbtuvės

visuomet buvo svarbiausia jų 
tvirtovė), studentų ir inteligen
tų. Jie greit pasidarytų įta
kinga partija ir stiprus 
kūrentas komunistams.

Gali taip pat rodytis, 
kova dėl laisvės, kurią jie
su šitokiu neapsakomu heroiz
mu ir pasišventimu, esanti vi
sai be vilties. Bet jie patys 
nėra nustoję vilties. Sunku pa
sakyti, ar jie klysta, ar ne. 
Komunistai turbut mano, kad 
jie (socialdemokratai) neklysta, 
kadangi komunistų spauda nuo
latos kalba apie “menševikiš- 
ką pavojų.” Niekas taip ne
sustiprina socialdemokratų dva
sios, kaip įsitikinimas, kad jų 
persekiotojai bijosi jų.

Beikia tečiaus turėti dvi ap
linkybes galvoje, kuomet svar
stoma tragingas ir pasibaisė
tinas Busi jos socialdemokratų 
likimas: |vicna, kad, nežiū
rint kaip aštriai jie kritikuoja 
dabartinę Rusijos 
komunistų partiją, 
yra draugai, o ne 
vietų Rusijos ir jie 
ją prieš svetimus
lygiai taip, kaip jie kovojo 
1919 ir 1920 metais; antra, 
kad jie yra Socialistinio Darbi
ninkų Internacionalo nariai — 
ir i šitą faktą pats Socialistų 
Internacionalas negali nekrei
pti rimčiausio dėmesio.

valdžią ir 
jie vistiek 
priešai so- 
kovotų už 
užpuolikus

UkiŲ darbininkai 
reikalingi

Priežastis atsirado.
Ligi mirštant tas pat.

Pas tėvus garsiojo Argenti
nos eks-prezidento Bogue Sa- 
enz-Pena, kurs pasižymėjo aš
triu sąmoju, gyveno graži inte
ligentinga ir kukli panelė kai
po namų šeimininkės padėjėja.

Vieną dieną, kai namiškiai 
jau j stalą buvo susėdę, jbėgo 
kambarin panelė didžiai susi
jaudinus.

—Kas gi atsitiko, Estėrc?— 
klausia Saenz-Pena.

—Dieve mano, baisu net pa
sakyti ! — švebeldžiuoja mer
gaitė. — Tik tamsta pamanyk: 
man besimaudant įlindo pro 
plyšį maudykloj) kambarinė ka
tė ir tuoj parkrito negyva. Ne
galiu suprasti, kas jai galėjo 
atsitikti.

—Labai aiškus dalykas, — 
tarė sąmoningasis* prezidentas, 
— katė numirė iš nuostalx>s.

O kuklioji nekaltybė atrėmė:
—Bet, pone prezidente, aš 

visados apsitaisius maudaus!
pre
kulė

Kareiviams buvo į s a k v t a 
rengtis rikiuotėm Besirengiant, 
vienam kareivių, Tarnui, nulū
žo durtuvas. Kito gauti nega
lima buvo ir jis priprašė ki
tą kareivį pridirbti jam medi
nį durtuvą.

Tanias stojo rikiuotei! tikė
damasis, kad nereikės užsidėti 
durtuvo. Bet lig tyčia vyres
nysis puskarininkas visa ger
kle riktelėjo:

—Užsidėti durtuvus!
Visi užsidėjo, tik vienas Ta

rnas nė nepasijudino.
— Kas tau yra lamai? Ko

dėl tu nedarai kas įsakyta? — 
šaukė vyr. puskarininkas.

“Aš gailiuos, bet aš šiandie 
negaliu išsitraukti durtuvo,” 
ramiai atsakė Tarnas. “Aš esu 
prisižadėjęs motinai, kad aš ne

—Šitaip? — paabejojo 
zidentas, 
mirė iš žingeidumo.

lies sukaktuvėse.
—“Niekai, — 

puskarininkas. — Tuoj aus 
sidek savo durtuvą.

“Aš turiu klausyti jūsų 
liepimo. Bet, o dangau, 
versk tą plieną į medį!” •

Tai taręs Tarnas išsitraukė 
savo medinį durtuvą, o vyr. 
puskarininko tik kulnys pasi
matė.

sušuko vyr.
už-

pa- 
pa-

na, tuomet

Gražus susirinkimas.
Viename religiniame susirin

kime New Yorke pamokslinin
kas, baigdamas pamokslą, pa
prašė susirinkusių aukų. Ir il
gai nelaukdamas, neturėdamas 
aukų skrynutės, paleido per su
sirinkusius savo skrybėlę.

Kaip ix> ilgos kelionės sugrį
žo skrybėlė pas jį, pamatė pa
mokslininkas, kad joje nėra nė 
vieno cento. Jis apvertė visų 
akivaizdoje tuščią skrybėlę, kad 
visi aukų rinkimo pasekmes 
galėtų pamatyti ir sušuko me
daus balsu:

—Dėkuoju Tau, z Viešpatie, 
kad ši skryliėlė, per tiek rankų 
įtartiname susirinkime perėju
si, laimingai sugrįžo į tavo iš
tikimo tarno rankas!

Smuklėje susirinko visokių 
pramonės šakų darbininkų. Gra
žiai sau šnekučiuodami, užkliu
dė bulkų pabrangifną, o pačių 
Lulkų tuo pačiu metu suma
žėjimą. It klausia kepėjo:

—Sakyk, kaip gi yra, kad 
Šiauliuose kulkos didesnės, kaip 
Kaune, o kaina vienoda?
—Tikrai! — pritarė kiti.
—Kaip gi taip? — spyrė ki

ti.
—Kaip tas yra? — paklausė 

kepėjas pats savęs ir ilgai gal
vojo. Pagalios tarė
rodos, kad tas pareis nuo to, 
jog šiauliečiai ima bulkoms kiek 
daugėliau miltų...

Man

Pasaka.
Mūviu magnatas: “Miliūnas 

dolerių i metus, automobilių 
tik reikės,
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Flaperka (suradusi kišeniuj 
‘Miltonas buvo gar- kraterį): “Ne, tokio paisulymo 

>s poetas, kuris ap- ‘^iš negaliu priimti. Pinigai 
parašė “Pražudytas man nieko nereiškia. Mano 

' gyvenimo noru yra virti, sijoti 
in vaikus auginti.”

pa-'ir drabužių kiek 
'sakykite ką jus žionte apie Mil-1 viską ko tik norėsite, 
toną?”

Vaikas: “1 
sus Anglijos poetas, kuyis ap
sivedė ir į 
Bojus,” o kada jo pati mirė,' 
tai parašė “Atgautas Bojus.

Mokytojas: “Na, vaikai,

• Ištrėmimo vietos yra beveik 
tokios pat' pasibaisėtinos, kaip 
kalėjimai. Narymski Krai, 
Sibire, Turacbanski Krai tai y- 
ra tyrlaukiai, kuriuose tremti
nis dažnai jisai yra išlavin
tas amatninkas — negali užsi
dirbti pragyvenimo. Jisai gau
na nuo šešių iki devynių rub
lių mėnesiui, bet to neužtenka 
nė maistui nusipirkti. Obdorsk, 
šiaurinio poliuso srityje palei 
upės Ob ištaką, ir Beriozov, 
prie Ledinio okeano krantų, tu
ri tokį baisų klimatą ir yra 
tai Į) toli nuo žmonių gyvena
mų vietų, kad civilizuotam gy
vūnui tenai būti vargiai pa
kenčiama.

Kai kurie socialistai kaliniai 
nusižudę, keletas išėjo iš pro
to, kai kurie nebeišlaikė ir su
tiko atsižadėt savo partijos ir 
politikos. Tai yra beveik vie
nintelis būdas atgauti laisvę. 
Bet milžiniška dauguma — 
tarp jų daugelis senų ir žino
mų darbininką, unijų darbuo
tojų, revoliucionieriai išbuvę 
eiles metų caro kalėjimuose ar
ba ištrėmime, jauni darbinin
kai ir studentai, kurie buvo su
imti, kai jiems buvo sukakę 
vos 17 arba 18 metų amžiaus 

atsisako nusilenkti.

Nuo birželio iki rugsėjo mė
nesio ūkių darbininkai bus rei
kalingi šiose valstijose: Okla- 
homa, Missouri, Kansas, Colo- 
rado, Nebraska, Iowa, Minne
sota, South Dakota, North Da- 
kota, Montana, Idaho, Oregon 
ir Washington. Farm Labor 
Division of the U. S. Employ- 
ment Service pagelbės vyrams 
gauti darbus šiose vietose.

Ūkių darbininkai patys turi 
užsimokėti kelionės išlaidas, bet 
daugelis gelžkelių duoda suma
žintas ratas laukų darbinin
kams, jeigu tik jų gelžkeliai 
eina į tas vietas, kur reikalin
ga ūkių darbininkų. Galima 
gauti pilnų informacijų iš Di- 
rector, Farm Labor Division, 
U. S. Employment Service, 2033 
Main St., Kansas City, Mo.

[FLIS.J

Lenkų sargybiniai sue 
mė du lietuviu

KAUNAS. — Šių metų bir
želio mėn. 9 d. du Lietuvos po
licijos sargybiniai Vaitkevičius 
Kostas ir Petuška Juozas, ėję 
savo pareigas šakiškių kaime 
Ežerėnų dvare, lyjant smar
kiam lietui įėjo į pil. Meškie- 
nes trobą. Tuo tarpu lehkų pa
sienio sargybiniai, matę juodu, 
apsupo trobą, suėmė abudu mi
nėtus sargybinius ir nusivarė į 
savo pusę už demarkacijos li
nijos. Vėlesnėmis žiniomis 
Vaitkevičius ir Petuška yra 
pristatyti į Švenčionis pas 
vietos apskrities viršininką.

Ofiso ir Res. Tcl Boulevard 5913
DK. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare
Kės. 3201 Su. Waliace Street

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Avė.
Vą andos: 2—4 dienų; 6:30—8:30 

vakare.
Ofiso Telefonas: Pullman 1193 

Namų Telefonas Chcsterfield 0578

Phone Canal 6222
• DR. S. BIEŽIS

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street 

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dienų 

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

Netoli 46th St. Chicago, III. 
hm ......................... ............... ,

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

4910 So. Michigan Avė 
Tel. Kenwood 5107

Valandos: J nuo 9 iki 11 vul- ryteJ 
k * < nuo 6 iki 8 vai. vakare

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St.
Chicago, 111. • 

Tel. Boulevard 2160 
— Valandos — 

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

A. M0NTVID, M. D. 
1579 Milwaukee Avė. Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletine šviesa ir diathermia

i

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.
Vincennes 6987 arba Hemlock 5524

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Veželis
LIETUVIS DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio A pliekos 

CHICAGO, 1LL.
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Atlyginimas
Kalėjimo sargas Įėjo į ka

lėjimo batsiuvių dirbtuvę, kur 
Džimi Valentinas stropiai tem
pe ant kurpalio batus, ir nu
vedė jį į raštinę, kuri buvo 
didžiuosiuos rumuos. Ten vir
šininkas įteikė Džimi amnesti
ją, kurią rytą gubernatorius 
pasirašė. Džimi nuobodžiai ją 
paėmė. Jis išsėdėjo apie de
šimtį mėnesių, nors buvo teis
mo pasmerktas keturius metus 
kalėti, .lis manė sėdėti ne il
giau kaip tris mėnesius. Ka
da žmogus su tiekuo draugu 
už kalėjimo sienų, kaip Džimi 
Valentinas, patenka į narvą- 
tai greičiausiai, ir plaukus ne
verta jam kirpti.

—Na, Valentinai, — tarė 
kalėjimo viršininkas, -7 jus 
rvt rvta išeisit. Pasitaisykit ir 
pasistenkit būt žmogum. Dū
šioje jus geras vaikinas. Mes
kit laužyti seifus ir dorai gy
venkit.

—Aš? — nustebęs paklausė 
Džimi, — bet aš nė karto gy
veninio neišlaužiau seifo.

— Žinoma, žinoma! — nusi
juokė viršininkas, — žinoma, 
ne. Bet kaip gi atsitiko, kad 
jus atsiuntė dėl tos Springfil- 
do bylos? Gal būt, jus neno
rėjot įrodyt savo “alibi”, ne
norėdami sukompromituoti la
bai aukšto asmens? Arba, gal 
būt, dėl to, kad senas teisėjas, 
biaurybė, turėjo ką nors prieš 
jus? Su jumis, nelaimingomis 
aukomis, visados kas nors pa
našaus esti.

—Su manim? — taip pat 
kaip ir lig šiol, rodydamasis 
liūdnas ir doringas, tarė Dži
mi: — bet aš savo gyvenime 
Springfilde nebuvau!

—Nuveskit jį atgal, — nu
sišypsojo viršininkas: — pa- 
renkit jam išleidžiamus drabu
žius ir ryt septintą valandą iš
leiski!. Pagalvokit, Valentinai, 
apie mano patarimą.

Penkiolika minučių aštuntos 
ryto Džimi stovėjo viršininko 
raštinėje. Jis buvo apsivilkęs 
blogai pasiutu kostiumu ir ap
siavęs storais girgždančiais ba
tais, kuriais valstybė sušelpia 
savo priverstinus išleidžiamus 
svečius.

Klerkas (raštininkas) įteikė 
jam geležinkelio bilietą ir pen

kių dolerių banknotų, kurio 
padedamas įstatymų nuomone, 
jis turi tapti doru piliečiu ir 
pasiekti pasisekimo. Viršinin
kas davė jam cigarą ir paspau
dė jam ranką. Valentinas, 9762 
Nr., buvo įrašytas į knygą, 
kaipo gubernatoriaus amnes
tuotas, —- ir misteris Džemsas 
Valentinas pateko į saulės 
šviesą.

Nekreipdamas dėmesio į 
paukščių giedojimą, žaliųjų 
medžių šlamėjimą ir gėlių kve
pėjimą Džimi nuėjo stačiai į 
restoraną, čia jis paragavo pir
mo laisvės džiaugsmo, kurį su
darė keptas viščiukas, baltojo 
vyno butelis, paskui sekė ciga
ras, vienu laipsniu geresnis už 
tą, kuriuo jį viršininkas vai
šino. Iš čia jis neskubėdamas 
nuvyko į stotį. Į pavargėlio, 
kuris sėdėjo ties stoties anga, 
skrybėlę jis įmetė ketvirtadali 
dolerio ir įsėdo į traukinį, o 
per tris valandas atsidūrė ne
toli Štato sienos, nedideliam 
mieste. Čia jis nuėjo į kokio 
Maiko Dolano kavinę ir pa
sveikino vienui vieną prie ka
sos stovintį Maiką.

—Gailiuosi, Džimi, kad tai 
mes negalėjom anksčiau atlik

ti, — Ulė 'laikas: — bet 
mums teko kovoti ir guberna
torius vos neapgavo musų. 
Kaip jautiesi?

—Puikiai! — tarė Džimi. 
Kaktas pas jus?

Jis gavo raktą ir pasikėlęs 
viršum atidarė užpakalinėje 
namų dalyje esančio kambario 
duris. Viskas buvo tokioje pa
dėtyje, kaip jis paliko. Ant 
grindų gulėjo Beno Praiso gu- 
zikas, kuris ištruko iš to gar
saus šnipo apykaklės tuo me
tu, kada jis Džimi įveikė ir su
ėmė.

Atitraukęs sudedamą lovą, 
Džimi atstūmė sienoje lentą ir 
ištraukė dulkėtą čemodaną. Jis 
atidarė jį ir meilingai ėmė žiū
rėti į geriausią visam Rytų 
krašte lauŽemųjų i n s t r u- 
mentų rinkinį. Tai buvo pilnas 
asortimentas, padarytas iš spe
cialiai užgrudyto plieno, pa
skutiniai grąžtų, kablių, pra
kalu, parakčių ir sankabų pa
vyzdžiai, o taip pat ir dvi trys 
paties Džimi išrastos naujienos, 
kuriomis jis didžiavos. Per de
vynis šimtus dolerių kaštavo 
juos padaryti N. vietoje, kur 
profesionalams panašus daik
tai gaminami.

Už pusvalandžio Džimi nusi-

Daleiskit Public Utility Mokėti 
Jums Extra Įplaukas

T ŪKSTANČIAI taupių vyrų ir moterų pasigelbėjo sau prie finansines 
neprigulmybės su pagelba Utility Securities Company. Mes galime 

taipgi pagelbėti ir jums!
Su pagelba šios plačiai Chicagoje žinomos investmentų įstaigos, jus galit 
priversti savo pinigus uždirbti investuodami į butinę ir didelį biznį pub- 
liškų patarnavimų, kuri mokės jums kasmet dividendus 6% ar daugiau, 
čia jūsų pinigai bus saugus, nes dwnę ir naktį reikalavimas Amerikos 
miestų elektros, gaso ir elektrinės transportacijos.
Del jų saugumo ir liberalių dividendų, public utility securities kokias mes 
pasiūlome, pasidarė populiaringiausis investmentas. Vien tik Illinois val
stijoj 650,000 vyrų ir moterų yra investavę į tokias apsaugas.

$10.000 Accident POLICY
NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

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

Inter-Ocean Casualty Co
A Stock Company

SPECIAL LOSSES FOR

LOSS OF

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

If sustained 
in the 

manner 
described in 
Paragraph 1

If sustained in 
the manner de- - 
sribed in Para- 
graphs 2 to 9 

inclusive

$10,000.00 $500.00
10,000.00 500.00
10,000.00 500.00
10,000.00 500.00
10,000.00 500.00
10,000.00 500.00
10,000.00 500.00
5,000.00 250.00
5,000.00 250.00
5,000.00 250.00

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

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

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

Aš čia užsirašau už $10,000 Accident Insurance Policy, kuri 
bus išduota inter-Ocean Casualty Company, išimtinai nuolati- 
niems NAUJIENŲ skaitytojams, čia įdedu registracijos 75c. 
ir liudiju kad —

skaitytojams, čia įdedu registracijos 75c.

|~] Aš dabar esu nuolatinis NAUJIENŲ 
skaitytojas ir busiu juomi tokiu pagal 
šitą plicy per vienus metus.

I Į Aš tuojau pastosiu n”oUt’»'u’ NAU- 
JIENŲ skaitytoju ir busiu juomi to
kiu pagal šitą policy per vienus metus. 

r~l Jūsų išnešiotojas tegul dastato man 
NAUJIENAS kasdien žemiau paduo
tu adresu. Aš jam mokėsiu į 
te 18 centų.

r~l SiuntinSkit njan NAUJIENAS paštu 
per vienus metus už Chicagos 
Chicagoj $8.00 ir dar dadėsiu 
apdraudos registraciją.

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

Apdraudos Gavėjas ..................................................................
Gatvė Adresas
Miestus ..................

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

Naujienos, Insurance Dept.
1739 So. Halsted., Chicago, IH.

Padėkit 
ženkleli 
i tinkamą 
klelkutę 

paženklinimui 
savo 
atsakymo

savai-

$7.00, 
75c.

Valstiju
.... Apt
Tel.........

leido žemyn ir įėjo į kavinę. 
Jis buvo skoningai apsirėdęs, 
jo kostiumas taip gulėjo, kad 
leido įtarti, jog jis sumanaus 
siuvėjo siutas. Džimi nešė gra
žiai išvalytą ir nušluostytą če
modaną.

—Viskas tvarkoje? — nai
viai paklausė Maikas Dolanas.

—Mano? — nustebintas jo 
tonu paklausė Džimi: — aš ne
suprantu! Aš — Ne\v Yorko 
ainalgamiruotų trumpai čium
pančių sausainiams replių at
stovas !

Šis pareiškimas taip aptiko 
Malkui, kad Džimi buvo čia 
pat priverstas išgerti stiklą 
seltero su pienu. Svaigiųjų gė
ralų jis nelietė.

Už savaitės po Valentino, 
9762 Nr., paleidimo atsitiko 
įdomus Seifo Ričmonde. India
noje išlaužimas, kur jokio ne
buvo nurodymo kas plėšikas. 
Buvo išnešta viso astuoni šim
tai dolerių. Dviem savaitėm! vė
liau patentuotas, patobulintas, 
apdraustas nuo plėšikų seifas, 
Logan Sjiorte buvo išgręžtas, 
kaip suris, paimta tūkstantis 
penki šimtai dolerių pinigais: 
vertybės popieriai ir sidabras 
nekliudytas. Tai pradėjo inte
resuoti plėšikų medžiotojus. 
Paskui buvo išlaužtas senoviš
kas banko seifas Džeferson 
Siti, iš kurio plėšikas pagrie
bė apie penkis tūkstančius do
lerių. Dabar nuostoliai buvo 
pakankamai dideli, kad jais 
Ben Praisas užsiimtų. Palygi
nęs pranešimus, jis pastebėjo 
nuostabi] plėšimo metodų vie
nodumą. Visas vogimo vietas 
ištyręs, jis tarė:

—Tai dendi Džemso Valen
tino autografas. Jis vėl pradė
jo savo darbą. Pažiūrėkit į šį 
kombinuotą užraktą, — jis 
taip pat lengvai išrautas, kaip 
lietingu melu ropė. Jis vienas 
turi įtaisus, kuriais tai galima 
padaryti. Pažiūrėkit dar kaip 
švariai šie sraigtai išrauti. Dži- 

i mi niekados negręžia daugiau, 
! kaip vieną skylę. Taip, man 
rodos, kad čia misteri! Valen
tinu kvepia. O kitą kartą jis 
atsėdės savo laiką be jokių 
sutrumpinimų, amnestijų ir pa
našių kvailybių!

Ben Praisas žinojo Džimi pa
pročius ir pažino jį bedirbda
mas Springfildo byloje. Didžiu
lis apetitas, greitas išnykimas, 
nebuvimas draugų, geros drau
gijos pamėgimas, —- tai visa 
padėjo tam, kad misteris Va
lentinas pagarsėjo mitriu plė
šiku.

Sužinota, kad Ben Praisas 
ėmė sekti gudrų plėšiką ir tur- 
tinjįivji, turintieji [lutentuotus 

seifui nurimo.
Viena dieną Džimi Valenti

nas su savo čemodanu išėjo iš 
pašto traukinio Elmore, mažam 
mieste, kuris buvo už penkių 
mylių nuo didžiojo geležinke
lio. Panašus į diktą jaunuolį, 
kuris grįžta iŠ Kaledžo namo,

Jums nereikia būti turtingu, kad 
pasinaudojus musų patarnavimu.

Su pagelba musų THRIFT DE
PARTAMENTO, vyrai ir moterys 
visokių klasių—šeimininkės, aales- 
menai, darbininkai, gydytojai, ste- 
nografės ir biznieriai — padėjo sa
vo pinigus darban ant 6% ir geriau 
į šią didelę industriją.

Jus atidėsit po $10 ar daugiau j mė
nesį pakol išmokėsite savo invest- 
mentą. Tuo pačiu sykiu jus gausi
te 6% už savo įmokėtus pinigus.

Be jokios jums atsakomybės, mes 
maloniai atsiųsime pilnas informa
cijas apie musų investmentus. At
siųskit kuponą šiandie!

Utility Securities Kompanija liko įsteigta 
kaipo Investmentų Departmentas Com- 
monwealth Edison Kompanijos. Musų di
dysis ofisas randasi, 230 S. La Šalie St.
Šalę Edison Kompanijos mes dar repre
zentuojame The Peoples Gas Litght & Coke 
Company, Chicago Kapid Transit Company, 
Chicago North Shore & Milwaukee Railroad 
Company, Public Service Company of 
Northern Illinois, Midland Utilities Com
pany, ir Middle West'Utilities Campany.
šėrai, kurie atneša dividendus Common- 
wealth Edison Kompanijos yra savastimi 
virš 42,000 vyrų ir moterų, daugiausiai chi- 
cagiečių.
Mes maloniai išaiškinsime jums, kaip ir jus 
galite prisidėti prie pasekmingos public 
utility industrijos. Atsiųsdami kuponą, 
jus neturėsit jokios atsakomybės, z

Utility Securities
Company

72 West Adams Street, CHICAGO
St. Louis Milwaukee Louisvillc Indianapolis

Vardas

Adresas

Be jokios man atsakomybės malonėkite atsiųsti man pilnas informacijas 
apie jūsų public utility investmentus, kurie neša 6% ar daugiau— ir apie 
jūsų mėnesinių išmokėjimų planą.

Džimi ėjo lentomis grįstu tro- 
tuoru į viešbutį.

Jauna lady prieš jį perėjo 
skersai gatvę ir įėjo į duris 
kurių, viršui buvo iškaba: “El
more Bankas.” Džimi Valen
tinas pažiurėjo jai į akis, stai
ga užmiršo kas jis ir pasidarė 
kitonišku žmogum. O ji nulei
do akis ir truputį paraudo. 
Elmore retai pasitaikydavo vy
rai išvaizda ir elegantumu pa
našus į Džimį.

Džimi nutvėrė už apykaklės 
vaikezą, kuris šypsojosi ant 
banko laiptų, tarytum jis buvo 
vienu banko akcionierių, — ir 
pradėjo jį klausinėti apie mięs- 
tą kartkartėmis vaišindamas jį 
dešimties centų pinigėliais. Ne
trukus jauna lady išėjo iš ban
ko ir, tarytum iš savo aukšty
bių nepastebėdama jauno vyro 
su čemodanu, nuėjo savo ke
liu.

—Ši lady ar ne misik Poli 
Sipson?—aiškiai klastingai pa
klausė Džimį.

—Ne, — atsakė vaikezas:— 
tai Anabele Adams, čia jos tė* 
vo bankas,. Kam jus atvykot į 
Elmorą? Ar čia jūsų auksinų 
retežėlis? Aš turėsiu buldogą! 
Ar jus nebeturite daugiau pini- 
8U?

Džimi nuėjo į ‘Plantatorių 
Viešbutį,” užsirašė ten Ralfo 
D. Spensero vardu ir užeini 
kamlbarį. Jis prisilenkė prie 
biuro ir pareiškė klerkui savo 
platformą: jis pranešė, kad at
vyko į Elmorą norėdamas rast 
butą ir pradėt prekybą. Kaip 
sekasi avalinės pirkliams mies
te? Jis mano apie avalinės pre
kybą, — bet ar verta pradėt?

Klerkui Džimi manieros ir 
kostiumas padare įspūdžio. Jis 
pats buvo silpnai paauksuotai 
Elmoro jaunuomenei kaip ir 
mados paveikslas, bet tik da
bar jis pamatė savo silpnybes. 
Stengdamas pamėgdžioti Džimi 
manieras, jis davė reikalingas 
informacijas.

Taip, avalinės prekyboje ga
lima laukti gero pasisekimo. 
Mieste nėra specialūs avalinės 
krautuvės. Avalinė parduoda
ma manufaktūros ir universa- 
lese krautuvėse. Prekyba vi
sose srityse eina gerai. Jis ti
kisi, kad misteris Spenceris ap
sigyvens Elmore. Šiame mies
te gyvenimas malonus ir gy
ventojai draugingi.

Misteris Spenseris pareiškė, 
kad mieste jis pasiliks keletą 
dienų ir susipažins su visom 
sąlygom. Ne, Iderkas gali ne
sirūpinti ir nešaukt nešėjo. Jis 
pats nusineš j viršų savo čemo
daną, jis gan sunkus.

Misteris Raitas Sjv'.seris, ne- 
niksas, kuris gimė iš Džimi Va
lentino pelenų, — iš pelenų, 
kurie atsirado iš staigios ir sti
prios meilės liepsnos, — jis pa
siliko Elmore ir laimingai gy
veno. Jis atidarė avalinės krau
tuvę ir sėkmingai vedė preky
bą.

Jis turėjo didelio pasiseki
mo visuomenėje ir surado <5i»* 
daug draugų. Jo širdies troš
kimas išsipildė, — jis susipaži
no su Anabele Adams ir dar 
labia v jos puikumu susižavėjo.

Metų pabaigoje mistero Ral
fo Spensero padėtis buvo tokia: 
jis užsitarnavo visuomenės pa
garbą, jo avalinės prekyba žy

dėjo ir už dviejų savaičių turė
jo įvykti jo jungtuvės su Ana
bele. Misterui Adamsui, tipin
gam darbščiam provincijos ban
kininkui jSpenseris patiko, o 
Anabele tiek pat juo didžiavos, 
kiek ir mylėjo. Jis buvo mis- 
ftero Adamso ir /ištekėjusios 

Anabelės seseries šeimynoje sa
vas žmogus.

Vieną kartą Džimi atsisėdo 
prie stalo ir parašė šį laišką, 
kurį pasiuntė nepavojingu vie
no savo senų draugų adresu į 
St. I>ouis.

Brangus drauge!

Kitą trečiadienį, devintą va
landą vakaro buk pas Siuliva- 
ną Litl-Roki, Aš noriu, kad 
tu likviduotum kai kuriuos ma
no reikalus, o taip pat aš no
riu tau padovanot savo instru
mentų rinkinį. Aš žinau, kad 
tu norėsi juos gauti — antro 
tokio asortmento tu nenupirksi 
ir už tūkstantį dolerių. Žinai, 
Bili, aš mečiau savo seną ama
tą — jau metai. Aš turiu pui
kią krautuvę, gyvenu dorai ir 
už dviejų savaičių rengiuosi ve
sti puikiausią mergaitę. Tiktai 
doras gyvenimas — tėra tikras 
gyvenimas. Dabar aš ir už mi- 
lioną neliesČiau svetimų pinigų. 
Po vestuvių aš parduosiu savo 
krautuvę ir vyksiu |į vakarus, 
kur nuižiau pavojau) , kad man 

senas sąskaitas pri lintų. Ti
kėk, Bili, kad ji angelas! Ji 
man tiki ir aš jokiu budu ne
padarysiu nedoro žingsnio. Bū
tinai buk pas Siuli, — ‘aš noriu 
tave matyt. Instrumentus aš 
atvešiu su savim.

Tavo senas draugas Džimi.

I
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Atlyginimas
Kalėjimo sargas įėjo į ka

lėjimo batsiuvių dirbtuvę, kur 
Džimi Valentinas stropiai tem
pė ant kurpalio batus, ir nu
vedė jį į raštinę, kuri buvo 
didžiuosiuos rumuos. Ten vir
šininkas įteikė Džimi amnesti
ja, kurių ryta gubernatorius 
pasirašė. Džimi nuobodžiai ją 
paėmė. .Jis išsėdėjo apie de
šimtį mėnesių, nors buvo teis
mo pasmerktas keturios metus 
kalėti. Jis manė sėdėti ne il
giau kaip tris mėnesius. Ka
da žmogus su tiekuo draugu 
už kalėjimo sienų, kaip Džimi 
Valentinas, patenka į narvų, 
tai greičiausiai, ir plaukus ne
verta jam kirpti.

—Na, Valentinai, — tarė 
kalėjimo viršininkas, —7 jus 
ryt ryta išeisit. Pasitaisykit ir 
pasistenkit būt žmogum. Du
sioje jus geras vaikinas. Mes
kit laužyti seifus ir dorai gy
venkit.

—Aš? — nustebęs paklausė 
Džimi, — bet aš nė karto gy
venime neišlaužiau seifo.

Žinoma, žinoma! — nusi
juokė viršininkas, — žinoma, 
ne. liet kaip gi atsitiko, kad 
jus atsiuntė dėl tos Springfil- 
do bylos? Gal būt, jus neno
rėjot įrodyt savo “alibi”, ne
norėdami sukompromituoti la
bai aukšto asmens? Arba, gal 
būt, dėl to, kad senas teisėjas, 
bjaurybe, turėjo kų nors prieš 
jus? Su jumis, nelaimingomis 
aukomis, visados kas nors pa
našaus esti.

—Su manim? — taip pat 
kaip ir lig šiol, rodydamasis 
liūdnas ir doringas, tarė Dži
mi: — bet aš savo gyvenime 
Springfilde nebuvau!

—Nuveskit jį atgal, — nu
sišypsojo viršininkas: — pa
renk it jam išleidžiamus drabu
žius ir ryt septintą valanda iš- 
leiskit. Pagalvokit, Valentinai, 
apie mano patarimą.

Penkiolika minučių aštuntos 
ryto Džimi stovėjo viršininko 
raštinėje. Jis buvo apsivilkęs 
blogai pasiutu kostiumu ir ap
siavęs storais girgždančiais ba
tais, kuriais valstybė sušelpia 
savo priverstinus išleidžiamus 
svečius.

Klerkas (raštininkas) įteikė 
jam geležinkelio bilietą ir pen

kių dolerių banknotų, kurio 
padedamas įstatymų nuomone, 
jis turi tapti doru piliečiu ir 
pasiekti pasisekimo. Viršinin
kas davė jam cigarų ir paspau
dė jam ranką. Valentinas, 9762 
Nr., buvo įrašytas į knygų, 
kaipo gubernatoriaus amnes
tuotas, — ir misteris Džemsas 
Valentinas pateko į saules 
šviesų.

Nekreipdamas dėmesio į 
paukščių giedojimą, žaliųjų 
medžių šlamėjimą ir gėlių kve
pėjimą Džimi nuėjo stačiai į 
restoraną, čia jis paragavo pir
mo laisvės džiaugsmo, kurį su
darė keptas viščiukas, baltojo 
vyno butelis, paskui sekė ciga
ras, vienu laipsniu geresnis už 
tą, kuriuo jį viršininkas vai
šino. Iš čia jis neskubėdamas 
nuvyko į stotį. į pavargėlio, 
kuris sėdėjo ties stoties anga, 
skrybėlę jis įmetė ketvirtadalį 
dolerio ir įsėdo į traukinį, o 
per tris valandas atsidūrė ne
toli Štato sienos, nedideliam 
mieste. Čia jis nuėjo į kokio 
Maiko Dolano kavinę ir pa
sveikino vienui vieną prie ka
sos stovintį Maiką.

—Gailiuosi, Džimi, kad tai 
mes negalėjom anksčiau atlik

ti, — Liū 'laikas: — bet 
mums teko kovoti ir guberna
torius vos neapgavo musų. 
Kaip jautiesi?

—Puikiai! — tarė Džimi. 
Kaktas pas jus?

Jis gavo raktą ir pasikėlęs 
viršum atidarė užpakalinėje 
namų dalyje esančio kambario 
duris. Viskas buvo tokioje pa
dėtyje, kaip jis paliko. Ant 
grindų gulėjo Beno Praiso gu- 
zikas, kuris ištruko iš to gar
saus šnipo apykaklės tuo me
tu, kada jis Džimi įveikė ir su
ėmė.

Atitraukęs sudedamą lovų, 
Džimi atstume sienoje lentą ir 
ištraukė dulkėtą čemodaną. Jis 
atidarė j j ir meilingai ėmė žiū
rėti į geriausią visam Rytų 
krašte laužemųjų i n s t r u- 
mentų rinkinį. Tai buvo pilnas 
asortimentas, padarytas iš spe
cialiai užgmdyto plieno, pa
skutiniai grąžtų, kablių, pra
kalu, parakčių ir sankabų pa
vyzdžiai, o taip pat ir dvi trys 
paties Džimi išrastos naujienos, 
kuriomis jis didžiavos. Per de
vynis šimtus dolerių kaštavo 
juos padaryti N. vietoje, kur 
profesionalams panašus daik
tai gaminami.
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Daleiskit Public Utility Mokėti 
Jums Extra Įplaukas

TŪKSTANČIAI taupių vyrų ir moterų pasigelbejo sau prie finansinės 
neprigulmybčs su pagelba Utility Securities Company. Mes galime 
taipgi pagelbėti ir jums!

Su pagelba šios plačiai Chicagoje žinomos investmentų įstaigos, jus galit 
priversti savo pinigus uždirbti investuodami į būtiną ir didelį biznį pub- 
liškų patarnavimų, kuri mokės jums kasmet dividendus 6% ar daugiau, 
čia jūsų pinigai bus saugus, nes dieną ir naktį reikalavimas Amerikos 
miestų elektros, gaso ir elektrinės transportacijos.
Del jų saugumo ir liberalių dividendų, public utility securities kokias mes 
pasiūlome, pasidarė populiaringiausis investmentas. Vien tik Illinois val
stijoj 650,000 vyrų ir moterų yra investavę j tokias apsaugas.

$10.000 Accident POLICY0

NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

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

Inter-Ocean Casualty Co
A Stock Company

SPECIAL LOSSES FOR

LOSS OF

If sustaincd 
in the 
manner 

described in 
l’aragraph 1

If sustained in 
the manner de-/ 
sribed in Para- 
graphs 2 to 9 

inclusive

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

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

5,000.00
5,000.00
5,000.00

$500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
250.00
250.00
250.00

Skaitykit ir Pagalvokit
Apsaugokit save ir šeimyną su šiuo $10,000.00 Nelaimių Apdraudos Kontraktu

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

, patikrinta skaitytojo tik
rumas ir kontraktas pa
siųstas apdraustąjam. 
Neatideliokit šio reikalo 
ant rytojaus — imkite ir 
atlikite tuojaus!

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

Aš čia užsirašau už $10,000 Accident Insurance Policy, kuri 
bus išduota Inter-Ocean Casualty Company, išimtinai nuolati
niams NAUJIENŲ skaitytojams, čia įdedu registracijos 75c. 
ir liudiju kad —

čia įdedu registracijos 75c.

Į 1 Aš dabar esu nuolatinis NAUJIENŲ 
skaitytojas ir busiu juomi tokiu pagal 
šitą plicy per vienus metus.

Į Į Aš tuojau pastosiu nuolatiniu NAU
JIENŲ skaitytoju ir busiu juomi to
kiu pagal šitą policy per vienus metus.

I I Jūsų išnešiotojas tegul dastato man 
NAUJIENAS kasdien žemiau paduo
tu adresu. Aš jam mokėsiu į 
te 18 centų.

I I Siuntinėkit man NAUJIENAS paštu 
per vienus metus už Chicagos 
Chicagoj $8.00 ir dar dadėsiu 
apdraudos registraciją.

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

Apdraudos Gavėjas ..................................................................
Gatvė Adresas
Miestas ...........
Užsiėmimas ...

Prisiųskit šitą aplikaciją 75c. Money Orderiu arba čekiu

Naujienos, Insurance Dept.
1739 So. Halsted., Chicago, Iii.

Padėkit 
ženkleli 
i tinkamą 
kletkutę 

paženklinimui 
savo 
atsakymo

savai-

$7.00, 
75c.

Valstija
.... Apt.
Tel.....

JJ
O 
&

Už pusvalandžio Džimi nusi
leido žemyn ir įėjo į kavinę. 
Jis buvo skoningai apsirėdęs, 
jo kostiumas taip gulėjo, kad 
leido įtarti, jog jis sumanaus 
siuvėjo siutas. Džimi nešė gra
žiai išvalytą ir nušluostytą če
modanų.

—Viskas tvarkoje? — nai
viai paklausė Maikas Dolanas.

—Mano? — nustebintas jo 
tonu paklausė Džimi: — aš ne
suprantu! Aš — Ne\v Yorko 
amalgamiruotų trumpai čium
pančių sausainiams replių at
stovas!

Šis pareiškimas taip aptiko 
Maikui, kad Džimi buvo čia 
pat priverstas išgerti stiklą 
seltero su pienu. Svaigiųjų gė
ralų jis nelietė.

Už savaitės po Valentino, 
9762 Nr., paleidimo atsitiko 
įdomus Seifo Ričmonde. India
noje išlaužimas, kur jokio ne
buvo nurodymo kas plėšikas. 
Buvo išnešta viso astuoni šim
tai dolerių. Dviem savaitėm! vė
liau patentuotas, patobulintas, 
apdraustas nuo plėšikų seifas, 
Logan Sjiorte buvo išgręžtas, 
kaip suris, paimta tūkstantis 
penki šimtai dplerių pinigais: 
vertybės popieriai ir sidabras 
nekliudytas. Tai pradėjo inte
resuoti plėšikų medžiotojus. 
Paskui buvo išlaužtas senoviš
kas banko seifas Džeferson 
Siti, iš kurio plėšikas pagrie
bė apie penkis tūkstančius do
lerių. Dabar nuostoliai buvo 
pakankamai dideli, kad jais 
Ben Praisas užsiimtų. Palygi
nęs pranešimus, jis pastebėjo 
nuostabų plėšimo metodų vie
nodumą. Visas vogimo vietas 
ištyręs, jis tarė:

—Tai dendi Džemso Valen
tino autografas. Jis vėl pradė
jo savo darbą. Pažiūrėkit į šį 
kombinuotų užraktų, — jis 
taip pat lengvai išrautas, kaip 
lietingu melu ropė. Jis vienas 
turi įtaisus, kuriais tai galima 
padaryti. Pažiūrėkit dar kaip 
švariai šie sraigtai išrauti. Dži
mi niekados nugręžia daugiau, 
kaip vieną skylę. Taip, man 
rodos, kad čia misteru Valen
tinu kvepia. O kitą kartų jis 
atsėdės savo laiką be jokių 
sutrumpinimų, amnestijų ir pa
našių kvailybių!

Ben Praisas žinojo Džimi pa
pročius ir pažino jį bedirbda
mas Springfildo byloje. Didžiu
lis apetitas, greitas išnykimas, 
nebuvimas draugų, geros drau
gijos pamėgimas, — tai visa 
padėjo tam, kad misteris Va
lentinas pagarsėjo mitriu plė
šiku.

Sužinota, kad Ben Praisas 
ėmė sekti gudrų plėšikų ir tur
tingieji, turintieji patentuotus 
seifui nurimo.

Vieną dieną Džimi Valenti
nas su savo čemodanu išėjo iš 
pašto traukinio Elmore, mažam 
mieste, kuris buvo už penkių 
mylių nuo didžiojo geležinke
lio. Panašus į diktą jaunuolį, 
kuris grįžta iš Kaledžo namo,

Jums nereikia būti turtingu, kad 
pasinaudojus musų patarnavimu.

Su pagelba musų THRIFT DE
PARTAMENTO, vyrai ir moterys 
visokių klasių—šeimininkės, aales- 
menai, darbininkai, gydytojai, ste- 
nografės ir biznieriai — padėjo sa
vo pinigus darban ant 6% ir geriau 
į šią didelę industriją.

Jus atidėsit po $10 ar daugiau į mė
nesį pakol išmokėsite savo invest- 
mentą. Tuo pačiu sykiu jus gausi
te 6% už savo įmokėtus pinigus.

Be jokios jums atsakomybės, mes 
maloniai atsiusime pilnas informa
cijas apie musų investmentus. At
siųskit kuponą šiandie!

Utility Securities Kompanija liko Įsteigta 
kaipo Investmentų Departmentas Com- 
monwealth Edison Kompanijos. Musų di
dysis ofisas randasi, 230 S. La Šalie St.

Šate Edison Kompanijos mes dar repre
zentuojame The Peoples Gas Litght & l oke 
Company, Chicago Rapid Transit Company, 
Chicago North Shore & Milvvaukee Kailroad 
Company, Public Service Company of 
Northern Illinois, Midland Utilities Com
pany, ir Middle Węst‘Utilities Campany.

Šerai, kurie atneša dividendus Common- 
wealth Edison Kompanijos yra savastimi 
virš 42,000 vyrų ir moterų, daugiausiai chi- 
cagiečių.
Mes maloniai išaiškinsime jums, kaip ir jus 
galite prisidėti prie pasekmingos public 
utility industrijos. Atsiųsdami kuponą, 
jus neturėsit jokios atsakomybės, z

Utility Securities
Company

72 West Adams Street, CHICAGO
St. Louis Milwaukee Louisville Indianapolis

Be jokios man atsakomybės malonėkite atsiųsti man pilnas informacijas 

apie jūsų public utility invertmentus, kurie neša 6% ar daugiau— ir apie 
jūsų mėnesinių išmokėjimų planą.

Vardas ............................................................ z;.....................................................

Džimi ėjo lentomis grįstu tro- 
tuoru į viešbutį.

Jauna lady prieš jį perėjo 
skersai gatvę ir įėjo į duris 
kurių, viršui buvo iškaba: “El- 
more Bankas.” Džimi Valen
tinas pažiurėjo jai į akis, stai
ga užmiršo kas jis ir pasidarė 
kitonišku žmogum. O ji nulei
do akis ir truputį paraudo. 
Elmore retai pasitaikydavo vy
rai išvaizda ir elegantumu pa
našus į Džimj.

Džimi nutvėrė už apykakles 
vaikezą, kuris šypsojosi ant 
banko laiptų, tarytum jis buvo 
vienu banko akcionierių, — ir 
pradėjo jį klausinėti apie mięs- 
tą kartkartėmis vaišindamas jį 
dešimties centų pinigėliais. Ne
trukus jauna lady išėjo iš ban
ko ir, tarytum iš savo aukšty
bių nepastebėdama jauno vyro 
au čemodanu, nuėjo savo ke
liu.

—ši lady ar ne misik Poli 
Sipson?—aiškiai klastingai pa
klausė Džimį.

—Ne, — atsakė vaikezas:—1 
tai Anabelė Adams. Čia jos tė
vo bankas,. Kam jus atvykot j 
Elmorą? Ar čia jūsų auksinų 
retežėlis? Aš turėsiu buldogą! 
Ar jus nebeturite daugiau pini
gų?

Džimi nuėjo į ‘Plantatorių 
Viešbutį,” užsirašė ten Ralfo 
D. Spensero vardu ir užėmė 
kamlbarį. Jis prisilenkė prie 
biuro ir pareiškė, klerkui savo 
platformą: jis pranešė, kad at
vyko į Elmorą norėdamas rast 
butą ir pradėt prekybą. Kaip 
sekasi avalinės pirkliams mies
te? Jis mano apie avalinės pre
kybą, — bet ar verta pradėt?

Klerkui Džimi manieros ir 
kostiumas padarė įspūdžio. Jis 
pats buvo silpnai paauksuotai 
Elmoro jaunuomenei kaip ir 
mados paveikslas, bet tik da
bar jis pamatė savo silpnybes. 
Stengdamas pamėgdžioti Džimi 
manieras, jis davė reikalingas 
informacijas.

Taip, avalines prekyboje ga
lima laukti gero pasisekimo. 
Mieste nėra specialūs avalines 
krautuvės. Avalinė parduoda
ma manufaktūros ir universa- 
lėse krautuvėse. Prekyba vi
sose srityse eina gerai. Jis ti
kisi, kad misteris Spenceris ap
sigyvens Elmore. šiame mies
te gyvenimas malonus ir gy
ventojai draugingi.

Misteris Spenseris pareiškė, 
kad mieste jis pasiliks keletą 
dienų ir susipažins su visom 
sąlygom. Ne, klerkas gąli ne
sirūpinti ir nešaukt nešėjo. Jis 
pats nusineš į viršų savo čemo
daną, jis gan sunkus.

Misteris Ralfas Sprreseris, ne- 
niksas, kuris gimė iš Džimi Va
lentino pelenų, — iš pelenų, 
kurie atsirado iš staigios ir sti
prios meilės liepsnos, — jis pa
siliko Elmore ir laimingai gy
veno. Jis atidarė avalinės krau
tuvę ir sėkmingai vedė preky
bą.

Jis turėjo didelio pasiseki
mo visuomenėje ir surado čia 
daug draugų. Jo širdies troš
kimas išsipildė, — jis susipaži
no su Anabele Adams ir dar 
labiau jos puikumu susižavėjo.

Metų pabaigoje mistero Ral
fo Spensero padėtis buvo tokia: 
jis užsitarnavo visuomenės pa
garbą, jo avalinės prekyba žy

dėjo ir už dviejų savaičių turė
jo įvykti jo jungtuvės su Ana- 
bele. Misterui Adamsui, tipin
gam darbščiam provincijos ban
kininkui ĮSpenseris patiko, o 
Anabelė tiek pat juo didžiavos, 
kiek ir mylėjo. Jis buvo mis- 
fiįero Adamso ir /ištekėjusios 
Anabelės seseries šeimynoje sa
vas žmogus.

Vieną kartą Džimi atsisėdo 
prie stalo ir parašė šį laišką, 
kurį pasiuntė nepavojingu vie
no savo senų draugų adresu į 
St. Louis.
Brangus drauge!

Kitą trečiadienį, devintą va
landą vakaro buk pas Siuliva- 
ną Litl-Roki. Aš noriu, kad 
tu likviduotum kai kuriuos ma
no reikalus, o taip pat aš no
riu tau padovanot savo instru
mentų rinkinį. Aš žinau, kad 
tu norėsi juos gauti — antro 
tokio asortmento tu nenupirksi 
ir už tūkstantį dolerių. Žinai, 
Bili, aš mečiau savo seną ama
tą — jau metai. Aš turiu pui
kią krautuvę, gyvenu dorai ir 
už dviejų savaičių rengiuosi ve
sti puikiausią mergaitę. Tiktai 
doras gyvenimas — tėra tikras 
gyvenimas. Dabar aš ir už mi- 
lioną neliesčiau svetimų pinigų. 
Po vestuvių aš parduosiu savo 
krautuvę ir vyksiu į vakarus, 
kur mažiau pavojaus, kad man 
senas sąskaitas primintų, 'ti
kėk, Bili, kad ji angelas! Ji 
man tiki ir aš jokiu budu ne
padarysiu nedoro žingsnio. Bū
tinai buk pas Siuli, — aš noriu 
tave matyt. Instrumentus aš 
atvesiu su savim.

Tavo senas draugas Džimi.
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4 VAGONAI PARLORO $129 50 
SETŲ JUSy *l**"uv

PASIRINKIMUI

ŽINIOS
$29.50 VAKACIJOS PARKUOSE

Tiktai perkant tiek daug iš sykio, mes galime ati
duoti savo kostumeriams šį puikų tavorą taip pigiai. 
Tie setai yra padaryti puikiai ir yra didelis pasirin
kimas spalvų. Yra į juos sudėti geriausi springsai 
ir visi turi apverčiamas paduškaites.

Tėvams rupi, kad jų vaikai 
ir dukterys juo tinkamiausia 
praleistų vakacijų laiką. Kaip 
tas laikas praleisti? ] šį klausi
mą atsako Westsaidės parkų 
komisionieriai p-no Wm. J. H. 
Schultz’o pramogų centro su
perintendento pranešimu, kuris 
yra suplanavęs visą eilę pramo
gų vasarai.

Liepos 8-tii dien; umnesnu 
jų berniukų ir mergaičių pra
mogai rengiama botų lenkty- 

i nūs.
Liepos 15-tą žaismės vadina- 

! mos llop Scotch.
Liepos 29-tą “Diabolo” ir 

“Bean Bags.”
Rugpiučio 5-tą O’Leary
Rugpiučio 12-tą Peg 
Rugpiučio 17-tą piknikus 
Rugp, 26-tą “Jacks”
Apart to bus įvairių lenkty- 

i nių, kontestų.
Berniukams 

! senesniems
ruošiama visa eilė atletinių 
kontestų. kaip pa v. Playground 
Bali, Ix>ng Bali, 
Field, 
kavos 
lėtinės

2-rą
pietų, bus imtinės dėl čempio
nato tarp dviejų westsaides 
parko berniukų grupių, 
testas įvyks Union parke, 
land avė ir Lake Street.

Double .
Dutch

Bettcr Malt Synip 
cannot be made

for bakinį 
and kome

c4sk 
your dcaler

ir mergaitėms, 
kaip 14 metų,

Red Sun Products Company ‘
Chicago, Illinois

JUSU AKYS

akys tai jūsų didelis turtas.

Laike šio išpardavimo mes duodame DYKAI prie 
kiekvieno parloro seto gražų DAVĖ N PORT STA
LĄ ir BRIDGE LIAMPĄ.
Atsiminkite, kad mes priimsime jūsų senus rakan
dus į mainus ir už juos rokuosime gerą kainą.

Track and 
plaukimo, tenniso, pad- 
metimas ir kitokios at- 
imtinės.
dieną liepos, 4 vai. po

Jusi)
Saugokite savo akis ir sykiu apsau
gokite savo sveikatą. Jei nesveikos 
jūsų akys, tai ir visas jūsų kūnas 
nesveikas.

Egzaminuoju akis ir pritaikau aki
nius kam reikia, duodu patarimų akių 
higienoje visiems.

Dr. C. Michel
LIETU VYS O PTO M ET RI ST A S

3401 So. Halsted St.

CENTRAL DISTRICT FURNITURE CO.
Kon-
Ash-

Tel. Empire 7365
DR. F. MATULAITIS 

322 Holbrook Avenue 
DETROIT, MICH.

Adynos 12—2

3621-25 So. Halsted St Smulkios Žinios

JOHN KUCHINSKAS ir BALYS F. MASTAUSKAS praneša visuo
menei, kad nuo Liepos (July) 1 d., 1927, abudu turės savo ofisą vie
noj vieloj ir iš vieno praktikuos advokatystę, būtent, vedimą visokių 
provų-bylų (visuose teismuose), egzaminuos abstraktus ir kitokius 
nuosavybės dokumentus pirkime ar pardavime namų, lotų ar biznių; 
taipgi darys visokius legališkus dokumentus, raštus, kontraktus ir 
suteiks patarimus (rodąs) kiekvienam reikale.

Ofiso antrašas:
2221 West 22nd Street

Telefonas Canal 2552
VALANDOS nuo 9 ryto iki 8 vakare, Seredoms ir PėtnyČioms 

nuo 9 ryto iki G vak., Nedėlioms nuo 11 ryto iki 1 po pietų.
Su visais reikimais prašome kreiptis virš minėtoms valandoms ir 

gausit tikrą ir teisingą patarnavimą visuose reikaluose.

1 DRAUGAI!

Užsakykite savo giminėms Lietuvoje šiuos 
socialistinius laikraščius:

“SOCIALDEMOKRATAS”
Savaitinis Lietuvos darbininkų laikraštis. Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos organas.

Kaina metams $1.20
Pusei metų 0.60

Užsieny — dvigubai
Adresas: Lietuva, Kaunas, Kęstučio g-vė 40

“NAUJOJI GADYNE”
Socialdemokratų mėnesinis mokslo žurnalas.

Kaina metams su priedais $1.60
Pusei metų 0.60

Užsieny — dvigubai

Adresas: Lietuva, Kaunas, Kęstučio g-ve 40

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUDO valdyba 1927 
m.: pirm. Juozapas Rūta, 3422 So. 
Ix)we Avė., pag. Adolpas Vainaus
kas, <3548 So. Union Avė., nut. ra*t. 
S. Kunevlčia, 3220 So. Union Avė., 
fin. rašt. j. Grinius, 723 W. 34 St., 
kontr. rašt. F. Kaspiras, 3534 So. 
Lowe Avė., kas. Jonas Žilvitis, 3308 
So. Emerald Ave„ teisėjas Steponas 
Dilius, Liet. Auditorijos atstovas 
P. Lėtukas, apiekunai kasos: J. 
Mačiulis ir J. Paškevičia.

GEGUŽINIS
“ RIMBAS

Mokyklų tarybos prezidentas 
perspėjo Chicagos mokytojas 
ir mokytojus, kad jų algos tu
rėsiančios būti nukapotos, 
idant suvedus miesto biudžetą 
ateinantiems metams.

Traukinys, bėgęs 40 mylių 
valandoj greitumu, nušoko nuo 
bėgių ties 84-ta gatve. S tebe
ima yra tai, kad tik viena ypa- 
ta tapo sužeista sunkiai. Kiti 
psažieriai išsipirko iš nelaimės 
tik išgąsčiu ir lengvu sužeidi
mu.

Gubernatorius Small pasira
šė bilių, kuriuo Illinois valsti
joj uždedama 2 centu taksų 
ant kiekvieso galiono gasolino, 
perkamo važiavimui .automobi
liais arba trokais.

Jeigu dar neturi gegužės mėnesio “Rimbo”, 
i tai būtinai skubėk jį įsigyti. Jame rasi paveikslą, 

kaip Smetona sėdi ant Lietuvos karaliaus sosto; 
i kaip bolševikai laimi pasauly; Mykolo juodojo is

torija; puikios eiles Lietuva ir kaimynai ir daug
1 kitų linksmų pasiskaitymų. Nepamiršk, “Rimbe” 

rašo žymiausi juokdariai iš Lietuvos. Dėk kon-
1 vertan dešimtuką ir siųsk, o Rambas” tuoj bus 

pas tave.

Illinois valstijos atstovų bu
tas priėmė bilių, kuriuo pake
liama taksos 40 centų ant 
kiekvieno šimto dolerių jų įkai
nuotos taksams savasties.

Trečiadienio viduryj, apie 3 
vai. po pietų, buvo 94 laips
niai karščio, šešiolika žmonių, 
kaip daktarai nužiūri, mirė nuo 
karščio į paskutines dvi dienas.

“RIMBAS”
1 Batcman I’lace So. Boston, Mass.

Pastaba: Mano ofisas dabar randas) 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ......................................
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ...........
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ..........................................
šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paštas.

KAUNO ALBUMAS ...............  -....-.....................................
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVES RAŠTAI. Septyniuose tomuose ...—...........- >7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .................-..... -..............................  50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ......................  — 55c
Namų dąrbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

>2.50

11.50

>3.00

50c

193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

LIETUVIS AKTŲ SPECIALISTĄ
Palengvins akių {tempimą, kurie 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, 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. 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonės r

taip pataria Lietuvos bankai

Garsinkites NAUJIENOSE”
*

Jau Daug' Žmonių
•' • t

PASIRENGE KELIAUTI

S1MANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
valdyba 1927 m.: pirm. T. Janulis, 
3430 So. Morgan St., pirm. pag. 
Aug. Jankauskas, 3232 Emerald 
Avė., nut. rašt. P. Kilis, 941 West 
34 St., turt. rašt. A. Kaulakis, 3842 
So. Union Avė., kontr. rašt. J. Sta
naitis, 6918 So. Maplewood Avė.,

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

sį kas pirmą sekmadienį, 12 vai. die
ną, Cricagos Lietuvių Auditorijos sve
tainėj, 3133 So. Halsted St.

DRAUGYSTES LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJ No. 1 valdyba 1927 
m.: pirm. K. Deivis, 5648 South 
Bishop St., tel. Republic 7411, pirm, 
pag. I. Kačinskiene, 6821 South 
Rockwell St., nut. rašt. J. Dabuls
kis, 2100 W. 22 St., fin. rašt. A. 
Ambutas, 16000 So. Lincoln St., 
Harvey, 111., kasos globėjai: O. Gu- 
žauskienė, 5005 So. Trepp Avė. ir 
S. Skridulienė, 1517 So. 49 Ct., 
Cicero, III., maršalka P. Tiškevičia, 
7009 So. Washtenaw Avė., kasierius 
A. čėsna, 4501 So. Paulina St., tel. 
Boulevard 4552, ligonių komytetai: 
O. Devieni, 5648 So. Bishop St., K. 
Dauda, 2146 W. 23 St.
Laiko susirinkimus kas antrą ne- 

dėldienį 1 vai po pietų.

SUSIVIENYJIMO LIETUVIŲ NA
MŲ SAVININKŲ ant Bridgeporto 
valdyba 1927 m.: pirm. S. Mažeikis, 
3149 So. Halsted St., pirm. pag. 
J. Mineikis, 3219 So. Wallace St., 
nut. rašt. D. Gulbinas, 3144 South 
Wallace St., turt. rašt. A. Lazaus
kas, 3339 So. Union Avė., kontr. 
rašt. A. Raduskas, 3328 Aubum 
Avė., iždininkas A. Bugailiškis, 
3339 So. Wallace St., advokatas J. 
W. ZachareviČia, 903 W. 33 St.
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

trečiadienį mėnesio.

'LIETUVIŲ RYTINES* ŽVAIGŽDES 
PAš. ir PASIL. KLIUBO valdyba 
1927 m.: pirm. J. Makrickas, 4036 
Brighton PI., pirm. pag. V. čepelis, 
1654 N Robey St., rašt. M. Crepul, 
3227 Le Moyne St., fin. rašt. J. 
Radišauskas, 5124 Dakin St., 
kontr. rašt. P. Labanauskas, 1351 
Dean St., pag. M. Krajauskas, 1750 
Wabansia Avė., marš. M. Žiūkas, 
1354 N. Paulina St., kas. L. Striu- 
pas, 8636 North Avė.

NORI TAPTI PILIEČIU
Skaityk

su

NAUJIENŲ EKSKURSIJA

Liepos 19 d
Laivu

LHUANIA”
IŠ NEW YORK TIESIAI Į KLAIPĖDA

Keliauk ir Tamsta

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III

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

asmeniškai ar laiškais.

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25 centai — gaunamas 

, Naujienose

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

Reikalauk tuojaus p risiu sd Si
mas 25 centus.

.Naujienos
1739 So. Halsted St. 

Chicago, 111.

Nauja Madų Knyga

Nauja rudeninių madų knyga. Kiek
viena moteris ir panelė, kuri nori 
jerai apsirengti ir eiti su Šios dienos 

fineli/ ri;( l< u\ į-.i |- ie\ I i

Vaina tik 10c.
Užsakiniams.

Rašykit i
NAUJIENOS PATTERN 1»I' I T.

V39 So. ILilstcd St.
Chicago, UL



Tarp Chicagos 
Lietuvių

North Side
Tėvų susirinkimas

Burnside
Kas kam tarnauja — draugijos 

valdyba savo organizacijai, 
ar organizacija valdybai?

“Naujienose”, pereito trečia
dienio laidoj, Apšvietos ir Dai
lės Draugystės Narys pranešė, 
kaip komunistai šokdina tos 
draugystės narius per virvutę. 
Draugystė turi $900 pinigų. 
Tie pinigai yra kasierkos ran
kose. Taip buvo paaiškinta 
draugystės susirinkime birželio 
2 dieną. Vienas susirinkusių 
padavė sumanymą palikti pas 
kasierką $100, o kitus pinigus 
padėti bankan. Sumanymas di
džiuma balsų perėjo. Bet ka
sierka pareiškė, kad ji nebei
sianti kasierkos pareigų, jei 
pinigai busią padėti bankan. 
llraugystės pirmininkas prita
rė jai. Ir ve, balsavimas 
kaukiama!

Reiškia, basierka sutinka 
ti kasieriaus pareigas tik

Poilsiui laiko ' negali 
taip sako darbštieji žmonės. 
Musų kolionijos gyventojai dir
ba žiemą ir vasarą neatsižvel
giant į jokias kliūtis.

SLA. Jaunuolių kuopa pui
kiai veikė ir gražiai užbaigė 
savo darbuotę. Paskutinis jų 
kontestas kaip teko patirti, 
pei’skambėjo per visus lietu
vių rimtuosius laikraščius: 
‘‘Tėvynę”, “Naujienas”, ‘

Čia suprantama, 
gražus ir naudingas 
gauna sau kreditą.

ini Ii,

dė būti liberališkas, tnes šioj 
kolionijoj lietuvių nedaug, gi ir 
tų .didžiuma subedievėję. Čia 
grynai klerikališkam kunigui 
duonos geros nebūtų. ,

—Kipšas II.

Kas

at-

ei
ta 

išlyga, kad kuone visi drau
gystės pinigai liūtų pas ją lai
komi. Ką ji su tais pinigais da
ro, aš nežinau. Gal nešiojasi 
su savim, gal apyvarton lei
džia. o gal jų ir nebeturi.

pinigus su savim, aš turiu pa
sakyti, ka,d draugystės pini
gų saugumas yra labai neuž
tikrintas. Jei kasierka drau
gystės pinigus leidžia apyvar
ton, tai kas užtikrina, kad 
pinigai neprapuls? Mes juk ži
nome, kad su bizniais ir biz
nieriais visaip atsitinka.

Ret svarbiausias klausimas

šaukia 
kai pamato, kad 

pietų už 75 
50 centų: girdi,

Dailės Draugystė yra sutverta 
tam, kad teikus kreditą tik 
vienam kokiam draugystės na
riui arba narei? Jei taip, tai ir 
žinokime: Apšvietus ir Dailės 
Draugystės yra sutverta tam, 
kad teikus tos draugystės ka- 
sierkai kredito. O jeigu ne j 
taip, tai turi Luti padaryta ve 
kas: pinigai privalo būti padė
ti bankan, palikus tik mažę 
sumą pas kasierką, kad, reika
lui esant, galima butų padeng
ti bėgančios išlaidos.

Dar viena pastaba. Mūsiškiai 
komunistai-bolševikai 
visa gerkle,
kas nors suvalgė 
centus vietoj 
ana buržujus, užsisakė pietus 
už 75 centus! Jie šaukia gvol- 
tu, kai sužino, kad kokis nors 
ne jų plauko žmogus gauna al
gos daugiau negu $25 savaitėj. 
Jie tiesiog staugte staugia, jei 
kokioj draugystėj, kurios jie 
nekontroliuoja, pas iždininką 
rankose pasilieka dienai-kitai 
keletas dolerių. Ret kai kaste
riąs jų, bolševikų, kontroliuo
jamos draugystės laiko pas sa
ve visus diaugystės pinigus ir 
leidžia juos apyvarton ar ko
kiam kitam tikslui panaudoja, 
jie tuomet tyli. Jie dagi de(ja 
pastangas, kad atšaukus nuta
rimą, reikalaujantį, idant pi
nigai butų padėti bankan.

Burnsidietis.

tik 
bas

jog 
dar-

Town of Lake
Ištiko staigi mirtis

am

Watekaičio namas yra:kui.
949 W. 59th St., prie Morgan 
gt. Čia yra ir daugiau lietuvių 
apsigyvenusių ir turi savo na
mus bei krautuves. —P. G.

Juozas šūkis, 56 metų 
žiaus lietuvis, gyvenęs 3142 W. 

laiva-’40th Place, antradienyj, birže- Town of Lake

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Boaudoffe

links-

planuoti
mus, ypatin-
svarbu, kad

Pradėkime
Kiekvienam iš 

gai tėvams, yra 
musų jaunuoliai
moką lietuvių kalbą, žinantys 
lietuvių istoriją ir papročius.

Pavieniams tėvams persunku 
savo sūnus ir dukteris to vis
ko išmokinti. Bet bendrai, vi
siems susitarus, galima viską 
atsiekti.

Todėl gerb. tėvai ir 226-los 
kuopos komisija, žinokite ir ki
tiems pasakykite, jog šį vaka
rą, liepos 1 d. įvyksta musų vi
sų susirinkimas Liuosybės sa
lėje, apie 7:30 vai. vak. Turime 
pasitarti šį bei tą apie tolimes
nį veikimą. — Tėvas. v

girdėti “Naujienų” 
korčių skyriuje

P-nas Makarskis yra 
mas susilaukęs savo šeimynos,
kuri laivu ESTONIA birželio 
27 dieną atplaukė New Yor- 
kan.

Pasažieriai pilnai patenkinti 
kelione - taip valgiu, kaip pa- 
tarnavimu, tvarka ir svarumu 
laivo. - »

Dabartiniai keliaunininkai 
“grynoriai” niekuo nesiskiria 
nuo amerikonų. Giminės, kurie 
nuėjo pasitikti atkeliavusius į 
stotį, negalėjo ilgai pažinti ir 
atskirti atvykusiųjų nuo ame
rikonų.

Keliauninkai atsilankė į 
“Naujienų” ofisą. Smagu buvo 
pasimatyti su svečiais, ir pasi
kalbėti apie kelionę ir apie Lie
tuvą.

Velijam naujai atkodavu
siems juogeriausio pasisekimo 
Chicagoj e.

lio 28-tą dieną, 
Darbą jis turėjo 
wealth Edison 
Darbe staigiai susirgo, 
skubiai nugabentas pas dakta
rą. Daktaro ofise per kokias 
tris valandas darbuotasi pul- 
matoriu, kan atgaivinus jį di^-

Atskaita
“Naujienų” piknike,

26 d
Mokyklos baigimas

Humboldt Parko apielinkėj
la — Lovvell schooi. šiemet ją 
užbaigė 126 mokiniai, jų tarpe 
6 lietuviai, kurių trys yra Ar- 
thuras Montvid, Albert Briedis 
ir Lenkartaitė, kitų pavardžių 
nesužinojau. Arthur Montvid 
yra daktaro sūnūs. Jis buvo 
klasės redaktoriaus pagelbinin- 
kas ir užimąs ketvirtą vietą 
tarp pasižymėjusiųjų atletika.

nę mokyklą, kad ir vasaros me
tu ją lankius. Tai yra nepa
prastai filosofiškas ir 
kas berniukas.

Užbaigimo programe 
bino pianu tos pačios 
berniukas ir žemesnės
mergaitė. Skambino pavejan
čiai. Tokių muzikantų ir ge
ruose koncertuose retai teiš
girsti. — K. K.

skam
bia sės 
klases

Bus vestuvės.
Gandai eina, kad Jonas Itadi- 

šauskas neužilgo apsivesiąs. Jo
nas da jaunas vaikinas, gra
žus, išmintingas, malonus, eko
nomiškas ir darbštus progresy- 
vėse North Sidės lietuvių or
ganizacijose. Jis visuomet uži
ma kokio nors viršininko vietą 
jose ir visuomet savo pareigas 
eina nuoširdžiai.

tuvaitė, kuri Jono širdį sužavė
jo?

Naujas klebonas 
lietuvių parapijos iškeltas 
klebonas Baltutis ir jau

Iš 
tapo 
atkeltas kitas klebonas. Para- 
pijonkos ir jų dukterys senąjį 
kleboną buvo taip pamėgusios, 
kad net verkė, kuomet vaka
rienėje bažnytiniame skiepe 
buvo atsisveikinimas. Tūlos ke
tino net keltis gyventi į tą pa
rapiją, kur klebonas iškelia
mas.

Tiesą pasakius, kun. Baltutis 
ir su vyrais nesipyko. Jis ban-

išėjo darban 
Common- 

kom ponijoj. 
Buvo

Pratinasi mažose dienose

birŽe- 
lio 26 d., aukų surinkta Lie
tuvos Socialdemokratams $60.- 
11. Aukas rinko Lietuvos So
cialdemokratų Rėmimo Fondo 
kuopa Gliicagoje.

Aukas rinko šie draugai 1x4 
draugės: J. Žymantienė ir Sta
siūnienė ($4.85), M. Keničšie- 
nŽ ir G. Mankus ($8.40), M. 
Jurgelionienė ir A. Vilis ($13.- 
07), O. Benienė ir J. Simanai
tis (*4.84), M 
M. Kriščiūnas 
paitis ir O. iVlienė ($5.30), A. 
Galinskaitė ir M. Šileikis ($10.-

^prespiration). Visos pastangos 
tečiau buvo veltui. Juozas šū
kis mirė.

Trečiiadionyj birželio 29-tą 
dieną bvvo koronerio tyrinėji
mas. A. a. Juozo Šukio kūnas 
pašarvotas namuose, kuriuose 
jis gyveno. Laidotuvės bus šeš
tadieny, liepos 2-rą dieną. Pa
maldos bus laikytos Nekalto 
Prasidėjimo Paielės šv. bažny
čioje. Iš bažnyčios kūną paly
dės į šv. Kazimiero kailines.

Amerikoj Juozas šūkis iš
gyveno 25 metus. Buvo doras 
ir pavyzdingas žmogus. Paliko 
nuliūdime žmoną ir dukterų

Dar vienas lietuvis atsigulė 
amžinam atsilsiui toli nuo tė
vų šalies. Lai bus jam leng-va 
svetimos, bet priglaudusios jį 
šalies žemė.

Laidotuvėmis rūpinasi p-nų 
Eudeikių laidotuvių įstaiga, 
4605 So. Hermitage Avė.

A, ValaseviCius atlankius

iulbinienė ir
LOO), J. La-

Aukavo po 1 dolerį: A. Ūke
lis, K. Kriučas, J. Jacobs, G. 
F. Lukas, F. Kramis K. Kipšas, 
P. Grigaitis, Mišs O. Kauli
nis, A. Čepaitis, K. Augustina- 
vičia; $1.25 J. Stanionis. Viso, 
su smulkiomis aukomis, surink
ta $60.11.

Stasys Petrauskas įstojo į 
Liet. Sociald. Rėm. F. kuopą 
ir užsimokėjo už visus metus 
$5.00.

Varde Goc. Dem. Rem. Fon
do Chicagos kuopos tariu šir
dingą ačiū aukotojoms ir auko
tojams, o taipgi visoms rinkė
joms ir rinkėjams už tokią gra- 

paramą Lietuvos darbiniu- 
judėjimui.

Pranas Skainarakas,
L. S. D. R. F, kp. pirm.

Pereitam sekmadieny kele
tas draugų nuvažiavom į Tau
tiškas kapines aplankyt tik ką 
mirusio jaunuolio A. Valasevi- 
čiaus, p. P. l’ietraiticnės sū
naus, kapą. v

Oras buvo pinkus. Saulės 
spinduliai linksmai skraidė 
plačiuose žalumynuose ir me
džių viršūnėse. Aplinkui tylu 
ir ramu. 1 
ninio triukšmo, judėjimo ir 
bildesio.
traukti čia bosiančių sapno.

Pereito nedėldienio vakare, 
apie 9 vai., pasirodė Wood gat
vėj pusėtinai įkaušęs žmogus. 
Jį tuojau apspito keletas vai
kiščių amžiuj nuo 8 iki 10 me
tų. Vieni kabinasi žmogui už 
rankos, kiti už skvernų. Pasek
mė: iš girto žmogaus kišeniaus 
dingo šiek tiek pinigų. Tai jau
noji karta pratinasi amatui, 
kuris ilgainiui ne vieną paso
dina elektros kėdėn arba į- 
spraudžia galvą j kilpą.' Tėvai 
turėtų atydžiau pridaboti savo 
vaikučius, kad vėliau nereikė
tų raudoti dėl jų likimo.

Jau papratę
Birželio 22 d. vagiliai įsilau

žė p-nios Katrynos Adomaitie
nės garadžiun. Paėmė 4 tairus, 
visus įnagius (lulšes) ir kito
kių reikmenų namams. Pra
nešta policijai, bet piktadariai 
nesurasti.

, Walterio Vieliaus, 4545 So. 
Hermitage avė. garadžius iš
plėšta birželio 23-čią. Paimta 
dvi tairos ir įnagiai. Pranešta 

I policijai. Piktadariai nesurasti.
Vinco Gudaičio namai, 4505 

So. Hermitage avė., apiplėšti 
birželio 5 d. Paimta čebatai, 
moteriški drabužiai, lluikrodis, 
pinigų. Pranešta policijai. Pik
tadariai nesurasti.

Pagalios pakliuvo
Trečiadienio ryte, apie 5 va

landą, pastebėta pora vaikėzų 
ritant porą, automobilių« tanų 
iš alėjos. Vėliau tą pačią dieną 
paaiškėjo, kad plėšikai buvo į- 
si laužę garadžiun 
Skrandam©, 4512 So.

VIRfiUI ASHLAND STATE 
BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Neda
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet]i

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRA\VFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

LIETUVIV KLIUBAS

žią

Bridgeportas
ge- 
op- 
ofi-

Bridgeporto lietuviams 
rai žinomas p. C. Michel, 
tometristas, atidarė naujai 
są adresu: 3401 S. Halsted st.

P-as C. Michel pirmiau lai
kė auksinių daiktų krautuvę. 
Paskutiniu laiku pardavė krau
tuvę ir atidarė ofisą pritaikymui 
akinių, nes turįs daug metų 
patyrimo; galės patarnauti 
daugeliui lietuvių, kuriems bus 
reikalinga. P-as Michel tikisi 
gero pasisekimo savo užsiėmi-

Neužgirsi čia kasdie- 80 avc’

SILVESTRAS PETRILA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 28 dienoj, 11:15 valan
dą vakare, sulaukęs 30 metų 
amžiaus, gimęs Chicagoj. Pa
liko dideliam nubudime tėvą 
Petrą Petrilą ir pamotę Julijo
ną Petrilienę ir seserį Marijoną 
Stokenienę ir švogerj Povilą 
Stekeną. Kūnas pašarvotas 
randasi 702 W. 35th St.

Laidotuvės jvyks suimtoje, 
liepos 2 dieną, 8:30 vai. ryto iš 
namų j šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už vielionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Nubudę liekame, 
Tėvas, Pamotė, Sesuo 
ir Švogeris.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika, Telefonas 
Yards 1138.

Parupo man aplankyti tą 
trobesį, kur planuojama Lie
tuvių Kliubas atidaryti. Kaip 
vakar jau minėjau, trobesio 
adresas — 4830 So. Drexel 
Boulevard. Susitarėme keli ir 
p. Rozenski) mašina nudūmėm 
į paskirtą vietą.

Mano net akys sužibėjo, kai 
p. Roženskis sustojo prie palo- 
ciaus, kurį planuojama chiea- 
giečių kliu bu paversti.

Didelis trijų aukštų mūrinis 
namas. Aplinkui didelis žemės 
plotas, aptvertas aukšta gele
žine tvora. Visur ištaisyta gra
žus keliai ir takai. Namas sto
vi tolokai nuo gatvės. Atidaro
me vartus ir einame namus 
apžiūrėti. Pirmiausia susidaro 
toks įspudisj kad namai staty
ta šimtams metų. Storos ak
meninės sienos tarsi sakyte sa
ko, jog jos daug dar metų 
ves, kol, ant g’fdo, įveiks 
viską griaunantis laikas.

Einame į vidų. Py kairei ran
dasi keli kambariai, kurie len
gvai galima suleisti į daiktą Ir 
padaryti visai neblogą svetai- 
nėlę. Po dešinei yra keli erd
vus kambariai. Vieną galėtų 
raudoti daktarai, kitą advo
katai, trečią biznieriai ir tt. 
čia jau randasi pusėtinai dide
lė virtuvė. Sienos visur išmuš 
ta atatinkamu drabužiu.

Užėjome ant antro aukšto, 
čia visokių kambarių ir kam
barėlį, kurie tiktų skaityklai, 
šachmatistams ir tt. Ant tre 
čio aukšto yra visai gera šo
kiams svetainė.

Bet viską smulkiai negi aj> 
rašysi.
slą ir įsitikinkite, kad namas 
tikrai puikiai atrodo. Priegtam 
jis dar turi labai didelį ir gra
žų garažą. Lotas yra tiesiog 
milžiniškas: 200x350 pėdų.

Tačiau pakaks rašyti. Neuž
mirškite, kad 
vai. vakaro 
taip sakant, 
kliubo paroda. Vietoj 
Roženskis ir kiti, kurie išaiš
kins kuriuo budu galima įsigy
ti kliubą. Tad kuoskaitlin- 
giausia susirinkite prie 4830 
S. Drexell Blvd. ir įsitikinkite, 

' kad Chicagos lietuviams) yra 
jau lošis pasibaigė, apielinkės į būtinas reikalas įsigyti tok 
gyventojų vaikai sulindo į lo- kliubą. —K.
šių aikšte. Bet juos iš ten iš- f 
vaikę. Gyventojai nepatenkinti. 
Esą, atvažiavusioji iš kitur ga
li žaisti parkutyj, o musų vai
kams, kurie gyvena, šioj apie-' 
linkėj, nevalia. — Reporteris,

Pranešta apie tai

sto-

len-

Aleksio 
llermita-

policijai
Nįekąs ne bando per- Policija ir nukentėjusia nuo va-

gilių p. Skraudanis atlankė kai-
A. Valasevičiaus kapas yra myno namus ir suėmė vaikėzą, 

nepaprastai gražioj vietoj. Ap
link jį dar tebestovi nesuvytu
sios gėlės, su keletu parašų. 
Motinos meilė ir rupesnis nuo
lat gaivina šias gėles ir nelei
džia joms nuvesti. '

Prieš penkias dienas laidojo
me šį jaunuolį. Susirinkusieji 
tuomet prie karsto verkė ir 
liūdėjo. Kalbėtojai sakė griau
džias ' prakalbas, skųsdamiesi, 
kad gyvenimas tampa taip stai
ga nutrauktas.

Vienok gamta, kuriai priklau
so visų gyvybė ir mirtis, ne
busią. Ji šypsos, ramina ir 
kiekvieno kapą puošia žolele, 
vėjalio ir paukščių giesmėmis, 
primindamas mums, kad gyve
nimas

Valkėzas prisipažino, bet neiš
duoda savo bendrų. Na, tai pa
galios vienas plėšikų paimtas 
nagan.

Pasiž i arėkite j paveik-

LEČIAl SKAS

ANTANAS RŪKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

trešiadieny, birželio 29 <1., 5:30 
valandą vakare,' 1927 m., sulau
kęs 52 m. amžiaus, gimęs Lie
tuvoj, Kauno apskr., Pakuoniu 
valšč., Patam ui šio kaimo, Ame
rikoj išgyveno 27 metus, paliko 
dideliame nubudime pusb. Jur
gį Rūką, giminaitę Magdeleną 
Micikienę Amerikoj, o Lietuvoj 
brolj Motiejų ir pusb. PianciS- 
kų ir tris seseris. Kūnas pa
šarvotas, randasi 4435 South 
Washtenaw Avė.

Laidotuvės jvyks šeštadieny, 
liepos 2 d., 8 vai. ryto iš namų 

'* f Nekalto Prasidėjimo parapijos 
. bažnyčią, kurioje atsibus gedu

lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Antano Ruko gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Giminės ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius I. J; Zolp, Telefonas 
Boulevard 5203.

Piknikas
Pirmadienyj, liepos 4 d., bus 

didelis lietuvių politinių kliubų 
centro piknikas. Pikniko vieta 
Justice Park. Piknike, rengė
jai sako, dalyvaus netik lietu
viai, bet ir kai kurie aukšttieji 
miesto valdininkai. Jie ir pra
kalbas laikysią.

Dar apie parką

Pereitą sekmadienį
parke lošė bolę atvažiavusieji 
iš kitur basebolininkai. Kai

šiandien nuo 5 
iki devynių bus, 

proponu)ojamo 
bus p.

Davis

vra amžinas.
—Vienas draugų.

Englewood

KAZIMIERAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

seredoj, birželio 29 dieną, 4:22 
valandą po pietų, 1927 m., su
laukus 42 m. amžiaus, gimęs 
Lietuvoj, Obelines kaime, Šila
lės valsč., Tauragės apskr., 
Amerikoj išgyveno 15 metų, pa
liko nubudime pusb. Antaną 
Jogintą, Amerikoj, o Lietuvoj 
moterį Antaniną, sūnų ir dvi 
dukteris ir seserį. Kūnas pa
šarvotas, randasi L J. Zolp Ko
plyčioj, 164G \V. 46 St.

Laidotuvės jvyks suimtoj, lie
pos 2 4., 8 vai. ryto iš Koply
čios į Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas j Šv. 
Kazimiera kapines.

Visi A. A. Kazimiero Lesčiau- 
sko giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Gimines.

Laidotuvė e patarnauja gra
borius 1. J. Zolp, Telefonas 
Boulevard 5203.

J. F. RADZJUS
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

Wa-
Union

Čia persikėlė p. Frąnk 
tekaitis nuo 18-tos ir 
avė. P-as Watekaitis yra laikro
dininkas. Jis ne tik parduoda 
laikrodžius, bet ir senus patai
so; žodžiu, iš seno laikrodžio 
padaro naują. P-as Watekai- 
tis čia turi savo namą ir ma
no apsigyventi

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating 

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

4604 So. Paulina Bt- Chicago, III.

ALL
—

Tek Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

GRABORIUS
Mūrų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 
•esti sanžiningas 
nebrangus, lodei 
neturime išlaidų 
laikymu skyrių.

3307 Auburn Avė.
chicago, III.

ir 
kad 
už-

LACHAVICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuoto jas
2311 W. 23rd Place 

Chicago, III.
Patarnauja laido

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

Tol. ( anai 1271 
ir 2199
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sake ieškojęs manęs keletu va-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

gi šiuomi reiškiame nuoširdų 
ačiū.

Iš Naujieny Pikniko
(įspūdžiai) r-

šįmet aš jau išanksto pradė
jau rengtis į “Naujienųr pikni- 
nik^y, nes mat žingeidavau pa
matyti tą garsųjį “Loud Speak- 
er.

Išaušo grasus nedėlios rytas. 
Saulute švietė; vejalis putė. 
Diena buvo graži. Aš atsikė
liau apie 7 vai. ryto. Apžiu
rčiau savo automobilių — pri
pyliau gaso, patepiau alyva; 
rusisedinau visą savo šeimyną 
i-r- išvažiavau Į KarsŲji “Nau
jienų” piknikų.

Kol atvažiavau Į pikniko vie
ta, buvo apie 11 vai. ryto. 
Žmonių jau radau privažiavu
sių daug. Bet jų vis važiavo 
ir važiavo. Aš tiesiog nusiste
bėjau: iš kur pas lietuvius tiek 
daug ir tokių gražių 
lių atsirado?

O automobiliai į 
važiavo ir važiavo...

Kol atvažiavome, 
myna ir ąš. biskį 
Turėjome iš namų atsivežę kep
tą paršiuką, virtų kiaušinių ir 
kitokių užkandžių, 
stalą, pasidėjom 
dom aplink stalų 
valgyti.

O automobiliai 
važiavo ir važiavo...

Mums bevalgant ir bežiūrint 
j visokius atvažiuojančius auto
mobilius, pasijutome, kad mes 
esame 
iš visų 

Mes 
kusius 
Nuėjom toliau į daržą pažiūrė
ti kitų žmonių ir susitikti su 
savo pažystamais, 
žmonių 
ni čia eina, kiti ten eina, taip 
ir vilnyja, kaip vanduo juroje 

Tik žiuriu minioje senas ma
no pažystamas iš Detroit, 
Sakau jam:

—Sveikas gyvas! Kas 
taip toli j čia atvijo?

pastatyti 
pusių, 
pavalgėm.
valgius i

automobi-

darža vis

mano šei- 
i)alkome.

Susiradom 
valgius, susė- 
ir pradėjome

į daržą vis

automobiliais

Sudėjom Ii- 
automobilių.

O jau tų 
minių-minios. Vie-

Mieli.

tave

Apie trečią valandą po pietų 
girdžiu per tas triubas žmo
gaus ‘ balsą:

—Naujieniečiai ir naujienie- 
tės! Neužilgo prasidės progra
mas; kalbės ‘Naujienų” Redak
torius Grigaitis, dainuos Pir
myn Mišrus choras. Paskiau 
bus įvairios lenktynės ir 
dimai.

Sutikau dar vieną savo 
• žystamą. Užfundijo man 

vadinamo “near bea|r.p 
nelikti skolingu, aš jam 
užfundijau. Už kiek laiko 
ridėjo lenktynės. Susirinko į 
daiktą nųnia žmonių, vidury 
paliko liuosą vietų. Pirmiau
siai surinko vyrus, kurie sve- 

f ria nemažiau 200 svarų. Vie
nas jų laimėjo dovaną, nes bu
vo greitesnis ųž kitus. 

I^askiMti včl 
<as vyrą bčgo. 
sitaikč, kad du 
k i u atbėgo, jie 
ru sykiu bėgti, 
teisėjai 
Įyjiejų greitesnis.

Po jų lenktyniavo moterys, 
berniukai, mergaitės. Minia ap
stojusi žiurėjo ir gėrėjosi to- 
nis lenktynėmis.

Netrukus prasidėjo kita pro- 
<ramo dalis: dainos ir prakal
bos, 
kino 
Sius 
riyn 
Choras sudainavo tris gražias 
dainas. Po dainų 
bęti “Naujienų” 
Irigaitį.

Grigaitis* savo 
nėjo, kad “Naujienos 
leidžiamos į Lietuvą. Jis sa^- 

ko, kad tai yra laikinas daly
kas. Diktatūra Lietuvoj ilgai 
užsilaikyti negalės. Liaudies 
valia turės paimti viršų ir vi
sokius Lietuvos despotus, ku
rie laiko prislėgę ir suvaržę 
•įmonių laisvę, numes nuo savo 
sprando.

—“Naujienos” kovojo su ca
ro despotizmu, “Naujienos” 
jepaliaus kovojusios ir su sme
toniniu fašizmu ir kitais des
potais ir liaudies laisvės 
tojais! — užbaigė savo 
Gritfnitia

žai-

pa-

Kad 
irgi 

pnw

Bot šį sykį pa- 
vvrai vienu sv-

kad publika ir 
pamatytų, katras ju-

Programo vedėjas pasvei- 
visus susirinkusius sve- 

ir viešnias, perstatė Pir- 
Mišrų chorą padainuoti.

perstatė kal-
Rcdak torių

kalboj pažy- 
dar ne-

varžy- 
kalbą

Domininkas ir Polesis 
Gulbinai.

CLflSSIFIED flPsTj
Announcements

Pranešimai

rengia, veikia ar kviečia

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
For Rent

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

SLA 226 kuopos susirinkimas 
atsibus nedėlioj, liepos 3 d., 10 v. 
ryto, Liuosybės svetainėj, 1822 
VVabansia avė. Visi nariai ir na
res malonėkite pribūti j susirinki
mą laiku ir kurie esat užsilikę su I 
mokesčiais, malonėkite užsimokėti.

K. (čepulevičius

____________ 3 NAUJI štorai ant rendos. 
kaip ir kada Į 5(116—18—20 W. 16 J>t., Cicero, 

111. Tinkami dėl visokių biznių. 
Apgyventa vieta visokių tautų. 
Kreipkitės prie savininko. 1618 
S. 18 Ct., Cicero, III. 1 lubos.

Draugystė Atgimties Lietuvių 
Tautos Moterų ir vyrų rengia pui
kų pikniką Justice Park, III., prieš 
Ta-iitiškiis kapines, Snlaim* <larže. 
Atsibus no<!.» Ho|>oh 3 ii’ t <!.. "I'iiH 
piknikus bus per dvi dienas i rvic- 
ni| mikli. Kviečia Komitetas

20 Wardo Lietuvių Politikos 
Pašalpos Kliubas rengia metini 
važiavimą nedėlioj, liepos 3 d., Ju
lijono Savicko fannoj, ant Kean 
avė., už lietuvių Tautiškų kapinių, 
Justice Purk, III. Užprašomi visi 
atsilankyti, nes turėsite linksmą 
laiką praleisti prie geros muzikos. 
Nepamirškite dieną ir vietą. UŽ- 
kviočia visus Kliubas.

ir
♦ w 
1S-

lai-Simano Daukanto Draugija 
kys pusmetini susirinkimą sekma
dieny, liepos 3 d., 12 vai. dieną, 
Ch. Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. 
Haisted 
privalo

st. Visi draugijos nariai 
pribūti į susirinkimą.

P. K„ nut. rašt. i

RENDON 5 kambarių bunga- 
lo\v, gražioj lietuvių apgyvento] 
apielinkėj, Mnrųuette Park, renda 

I nebrangi. Galima matyt vakarais 
: ir nedaliomis, 2322 \V. 72 St., ar
ti VVestern avė.

yra vana ir didelis porčlus. 2103
Allpnrt SI.

I1ENDA1 4 kambarių flatas; 
elektros šviesa, ant Antro aukšto 
i.š fronto. Kreipkitės j štorą. 3108 
So. Halsted st.

Musical Instruments
_______ Muzikos Instrumentai_______

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

6512 So. Halsted St. 1 fl.

BEVEIK naujas grojiklis pianas, 
yra cabinet, 200 rolelių ir benčius. 
Apleidžiu miestą, bargenas, už $150. 
J. Padalek, 2332 W. Madison St. 
1 fl.

Business Chances
_________Pardavimui Bizniai________  

________ PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
. nė, gera vieta, lietuvių apgyventa, 

Roseland. — Auksinės Z. L. P. ir i ren(|a pigi, pardavimo priežastis — 
P. Kliubo pusmetinis susirinkimas at- nesveikata. Agentai neatsišaukit.

4503 So. Hermitage Avė.

Side. — SLA 226-tos kp.North 
jaunuolių skyriaus tėvų ir komisi
jų bendras susirinkimas įvyks šj 
vakarą, penktadieny, liepos 1 d., 
7;3O vai. vakaro, Liuosybės salėj. 
Visi tėvai ir komisijos malonėkite 
dalyvauti, nes turime aptarti daug 
reikalų. Komitetas.

aibus pėnyčioj, liepos 1 <1,. 7:30 v. v., 
K. Strumilos svet., 158 E. 107 St., bus 
.vairių Komisijų raportai ir išvažia
vimo klausimas. Visi nariai atsilan- 
kykit. Už ncatsilankimą bausmė 50c.

— RaŠt. J. Kirkus.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
<3o kp. priešmetinis susirinkimas 
•vyks pentktadieny, liepos 1 d., 8 vai. 
vak., 1927 m., Raymond Chapel svet., 
->16 W. 31 St. Chicago, III.

Visi nariai būtinai atsilankykit su- 
■drinkiman, nes yra svarbių dalykų 
»nt apsvarstymo. — Valdyba.

PARDAVIMUIrice cream parlor, 
daromas geras biznis, parduosiu pi
giai, 114 E. 107 St., Chicago, III.

PARDAVIMUI grosernė; laikoma 
ir kitokių smulkmenų. Pigiai nupirk
si!, nes apleidžiu miestą. Turi būti 
parduota šią savaitę, 5626 S. Racine 
Avenue. u

BARGENAS. Grosernė ir bučernė, 
turi būt parduota tuojau, savininkas 
apelidžia miestą, priimsiu gerinusį 
cash pasiūlymą. 2306 Blue Island Av.

s Real Estate For Sale
NamaLŽemė Pardavimui

KAMPINIS 2 flatų mūrinis na
mas, 1 didelė krautuvė, 7 kamba
riai viršui krautuvės, lotas 73 pė
dų, frontas prie Archer avė. Krau
tuvė {steigta per daugel) metų, da
romas labai geras biznis. Parduo
du iš priežasties nesveikatos. 5129 
Archer avė. Kampąs Kildare avė. 
Tel. 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. Saglnaw 0459.

PARDAVIMUI 2 modemiški po 5 
kambarius nauji mūriniai bungalovv, 
didelis augštas ir skiepas, lotas 33y2X 
125 mndaiRi prie 66 binte} i
vakarus nuo Manrilin Avė., tiktai 2 
blokai nuo gražaus Marųuette Par
ito. Savininkas ant vietos kasdien.

Šaukit
Telefonu Lanwdale 6843 

vakarais 
Bargenas. 

JOHN G. KORTBA, 
statytojas ir savininkas

11 kambarių medinis namas ant ce
mentinio pamato. 6 lotai elektra, 
gasas. $7650.00. T. Karwasek. Gar- 
denlain Avė. Justice Park.

2 AUGŠTŲ mūrinis kampinis biz
niavus namas ir 3 flatai, ant karų li
nijos. Kaina $10,000, 4123 Went- 
worth Avė., Phone Vincennes 9182.

PARDAVIMUI biznio namas, 2 
flatai ir grosernė.' Geras biznis. Par
duosiu pigiai. Savininkas grosemė- 
je. 6807 So. ^Racine Avė.

TURIU PARDUOTI 2 flatų na
mą, 5-5 kambarių, 5145 So. Sawyer 
Avenue.

PARDAVIMUI 5 akrai, namas, ga- 
radžius, šantis, galima Chicagoj dirb
ti, savininkas gali duoti morgičius. 
C. Urbonas, 135 St. ant 44 Avė., R. 1, 
Box 93, Blue Island, III.

EXTRA! EXTRA! Pardavimui 5 
flatų muro namas, pečiais šildomas. 
Turi būt parduotas šią savaitę, kaina 
tik $8,300. Atsišaukit, D. Kuraitis, 
3121 So. Halsted St.

1 Real Estate For Sale 
Namai-Žęinli Pari^vjniii

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

608 So. Dearborn St., 
Room 840, 

Box 3757—K.

ATYDAI BIZNIERIŲ
5 kambarių mūrinė bimgalow. 

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

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

STANKO & NESTOR
5097 Archer avė.

Lafayette 6036

v NUOSAVAS NAMAS

vininkui, mokėkite renūt) sau. Mes 
turime naują planą, kuris dėl jū
sų bus reikšmingas. Peikia tiktai 
$250 įmokėti. Jeigu tik tuom žin- 
geiduujate, atsiųskite -savo vardą 
ir adresą { Naujienas, 1739 South 
Halsted Street. Box 961.

CICERO HOME PARK BARGENAI

4 flata 2-5 2-4 muro namas naujas. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
bungalow.

t
2-5 muro namas naujas, su bun- 

galow stogu, 4 kar. gar., karštu van
deniu šildomas. Parduosiu už nuže
mintą kainą.

Naujas muro biznio namas, 6 Sto
rai, 2 ofisai, 5 flatai, atneša labai di
delį nuošimtį, parsiduoda labai pigiai 
arba išsimaino ant gerų lotų.

Išsimaino 20 flatų 10-4, 10-3 rumus, 
mainysiu ant mažesnio namo arba 
ant gerų lotų.

ANT BRIDGEPORTO
Bučernė ir grosernė parsiduoda su 

namu, namas mūrinis ant kampo, biz
nis geras ir namas labai gerame sto
vy, pirmas aukštas 6 ruimai karštu 
vandeniu šildomas, antras 2 po 5 r. 
pečiais šildomas. Trijų karų gar. 
mūrinis. Maino ant privatiško namo.

SOUTH SIDE
Bučernė ir grosernė, biznis geras, 

parsiduoda su namu, namas kampinis 
muro, 3-5 pirmas aukštas, karštu 
vandeniu apšildomas ir 4 kar. gar., 
parsiduoda arba išsimaino ant pri
vatiško namo.

Financial
Finansai-Patkolos

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraKtus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.06 
380^So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716
MES PERKAME IK PA- 

gaminame antrus morgičius į 
dvi dienas.PETRZILEK BROS.

1647 W. 47th Str.

NEROKUOJAM KOMIŠENO 
už antrus morgičius už $100, 
$2(M) arba $300.

Peoples Loan Service 
1647 W. 47 Str.

Miscellaneous

Tel. Wentworth 6292 
“Užganėdinantis Apšildymas” 

SOUTH TOWN HEATING 
M. J. SCHULTZ, 

Kontraktorius 
Suteikiamas apskaitliavimas už Va- 
?uum, Garu ir Vandeniu Apšildymą, 
(vedam į nesnus ir naujus namus.

6810 So. Morgan St.

GENERALIS kontraktorius ir bu- 
lavotoįas. Garažai, mediniai, mū
riniai ir stocco porčiai, viškai, fla
tai ir pertaisymas. Cementinis dar
bas visokios rųšics, 24 mėnesiai dėl 
išmokėjimo. lUes duodam planus ir 
l'inansuojam namus 15 metų dėl iš
mokėjimo. 20 metų patyrimo. T. C. 
CHARLES, 2483 Archer avė. Tel. 
Calumet 1012.

Nieks neatvijo, pats atva
žiavau liuosu noru. Žinai, kad 
aš esu nuolatinis “Naujienų” 
skaitytojas ir rėmėjas nuo pat 
jų atsiradimo. Nors dabar ir 
toli gyvendamas, negalėjau iš
kentėti neatvažiavęs Į “Nau
jienų” piknikų. Aš ne vienas 
esu; detroitiečių yra ir dau
giau.

Pradėjome su juo kalbėti a- 
pic visokius 
mus, mat jau 
juo nesimatę.

O
dėsi po visą 
pažystamam pastebėjau:

Iš kur čia ta muzika? Ir i 
taip garsiai groja?

—Man pasakojo vienas nau- ‘ 
jicniet’s, kad jie šiemet, dar’

muzikos

purei ties atsitiki- 
senai buvome su 

Laikas bėgu.
garsai vis sklci- 
daržą. Aš savo

įsima
niau. — Visokius despotus ir; 
žmonių mulkintojus reikia kuo-! 
greičiausiai nušluoti nuo že-1 
nes paviršiaus!

‘Naujienų” piknike teko su- 
•ipažinti su keletu naujų žmo- i 
nių. Visi, su kuriais teko man ‘ 
ic.sikalbėti, džiaugėsi, k a d ! 
‘Naujienos” tokius gražius pik
nikus surengia.

Ret kas dar pažymėtina, tai 
kad tokiame dideliame žmonių 
nuvažiavime visi taip gražiai ir 
mandagiai liuosą laiką pralei- Į 
Ižia. Nemačiau nei vieno be
sibarant arba besipešant. Čia
iau apsireiškia žmonių kultu- Personai
riilgumas. Tas yra malonus ir ______ Asmenų Ieško__________
Jrtinas dalykas. PAJIEŠKAU brolio Kazinjicro

AŠ su savo šeimyna buvau Pučkoriaus, kuris išvažiavęs po naujų i •i • a <i i tnokodiiA/ln Miviiztc omn anvri* iki pat 10 vai. vakaro, nes ne-

lliinoia Lietuvių Pašalpos K Ii ubo 
•nėnesinis susirinkimas įvyks penkta-, 
uieny, liepos 1 d., 8 vai. vak. Lietuvių J PARDAVIMUI delikatesen ir na- 
Vuditorijoj, 3133 S. Halsted St. Visi I mų bekernė; gera vieta dei lietu
ti iubiečiai esate kviečiami pribūti j ■ vių. 3022 W. 59 St. 
susirinkimą. — A. Lazauskas, rašt. '  --------------- -—-r.................... ... .

PARDAVIMUI grosernė pusdy-
Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš-; kiai, geroj vietoj, -turi būti parduo-

<a.s Kliubas la:kys pusmetinį susirin-. ta šitą nedėlią.
cimą pentad’eny, liepos 1 d., 7:30 vak. I žastis — f
lietuvių Auditorijoj, 8133 S. Halsted kitės 2862 W. 38 St. Virginin 0387.

Visi nariai malonėkite laiku pri- 
laug svąrbių dalykų 
Kunevičia. nut. raš.

Pardavimo prie- 
turiu du bizniu. Kreip-

pirmu sykiu lietuvių istorijoj sinoHj llpleisti tokio9
Įtaisė taip vadinamą “Loud

>t
>uti, nes 
.ptarti.

Park. — S. L. A. 170 kp.Hrighton
iHi»i'netinis susirinkimas įvyks liepos 
♦. d., 7:30 v. vak., Jokantų name, 4138 , 
\rchor Avė. Visi nariai būtinai at
silankykite į susirinkimą, nes yra 
<aug svarbių dalykų aptarimui. Taip- 
<i atsiveskite ir naujų narių prisira- 
iyti prie S. L. A. 176 kuopos.

— Valdyba.

PARDAVIMUI Road House prie 
Tautiškų kapinių. Trys bizniai prie 
vienos: saliunas, icc cream stand 
ir gasolino stotis. Priežastis par
davimo — viena moteris negaliu 
viską apeiti. - Kreipkitės: V

3355 S. Morgan st.
Tel. Boulevard 1108

PARDAVIMUI saldainių, cigarų 
ir lunČirus Storus. Bargenas. 424 
W. 31 st .

SUTAUPYSIT nuo $1000 iki $1500, 
jei pirkaite veikiai 5 kambarių muri
nę bungalo'vv, su mažu {mokėjimu; 
gražioj apielinkėj, 3624 W. 56 Place. 
Tel. Prospect 7216.

63 St. štoras 3 ruimai prie štoro ir
6 ant viršaus, renda 200 šimtu ant

2 tuks-mėnesio, parsiduoda pigiau 
tančiais kaip vertas.

netoli 
rendą,

PARSIDUODA pool ruimis; vi
sas ar pusė; išmokėjimais. 3236 S. 
Lime St. • 1

i PARDAVIMUI grosernė. Priežas- 
metų ir nebeduoda žinios apie savę; tis — apleidžiu miestą. Biznis iš- 
žadėjo dirbti ant botų . Jis pats ar dirbtas per 15 metų. 4606 South 

Turiu Paulina st.

45 automobilių telpantis ga
ražas, su 
duoda su 
rendavoti; 
ant namo

Kreipkitės:
5833-85 So. Western

Tel. Hemlock 6151

Naujas muro namas 6-5
Capitol Teatro, neša didelę 
parsiduos už prieinamą kainą arba 
išsimaino ant namo, pečiais apšildo
mas.

STOGDENGYSTF
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. įsteigta 34 metų senu
mo. • Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.

J. /. DUNNE ROOFING CO.

3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114

“sales room”, parsi- 
namu arba 
savininkas 

arba lotų.

galima 
mainys

Avė.

REZIDENCIJA MURINfi, 2 augš
tų, Viskas vėliausios mados, 2 mau
dynes. garadžius ii kiti patogumai. 
Apleidžiame miestą. Nebrangiai. 
3315 W. 65th PI. Tel. Prospect 9599.

Mes turime dar ir daugiaus barge- 
nų, katrie čia sunku visi surašyti, nes 
užimtų labai daug vietos. Tai ger
biamieji, katrie esate užsiinteresavė 
bargenais, tai meldžiu kreities su vi
sais reikalais pas mus, mes pasirengę 
savo vengenčiams visuomet greit ir 
teisingai patarnaut.

Skolinam pinigus ant pirmų ir ant
rų morgičių ir updraudžiam namus 
ir rakandus nuo ugnies.

P. M. SMITH,
4457 So. Talman Avė., 

Izafayette 0455

• — ■" " 'Į-------—-------------- '

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

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

3149 So. Halsted St.
Phone Yards 7282

J. P RAMANCIONIS —

RUBIN BROS

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

608 So. Dearborn St., 
Room 840, 
Box 3755

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

608 So. Dearborn St., 
Room 840, 

Box 3756—C.

NAMŲ STATYTOJAI
4155 Archer Avė.

Tel Lafayette 8705—8700

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

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

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

Phone Victory 7452

PARDAVIMUI rezidencijos lotai, į 
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.PARDAVIMUI arba mainymui 

2 namui, 1 mūrinis, antras medinis. 
Visi {taisymai pagal naujos ma
dos. Veikite greit. 7230 S. Tahnan 
avė. Tel. Republic 8935.

ir skaitlingos žmonių minios., svarbų reikalą.K ' JUOZAPAS PUČKOR1US
, 4506 So. Honory St., Chicago, III.iker. Ir tas Loud Speak- Kuomet jau nebedaug beliko 

dabar ir išduoda tuos gar- žtnonių> tuomet 
ii rr i Iz Lnlciio I M

er i 
sius muzikos balsus.

Kad tie naujieniečiai vis ir 
naujus da- 

sakau savo pažysta- 
Aš noriu arčiau susipa-

ir aš su sa

išgalvoja visokius 
lykus, 
mam.
žinti su ta garsia muzika.
Einame arčiau pažiūrėti.

Priėjome. Keturios didelės 
triubos Įkeltos į medį ir vielo
mis sujungtos. Toliau, svetai
nėje pastatytas didelis Artho- 
phonas greja visokias dainas 
ir šokius, o balsas tų garsų 
eina per šias keturias triubas 
ir linksmina susirinkusius mi
nias žmonių darže.

Čia, tai jau yra 
mokslo išradimas, — 
sau vienas.

O automobiliai Į 
važiavo ir važiavo...

Vaikščiodami po

vėliausias 
pamaniau

daržą vis

daržą ir 
besikalbėdami, susitikome dar 
ir daugiau pažystamų. Susitin
ki, pasisveikini, išsiskiri, o jei 
nori kitą sykį susitikti tą p£t- 
tį žmogų, jokiu budu negalima 
surasti tokioje didelėje minio
je. Vienas mano pažystamas

v o šeimyna išvažiavau namo.
*

Ačiū iuiujieitieč|iams už šį
•‘-•i pikniką. —Svečias.gražų

Padėka

Help Wanted—Male-Feniaie!
Darbininku Reikia

PARDAV1MUI štoras, groseris, 
icc cream, priešais parko. Ruimai 
gyvenimui pigiai. 1707 W. 45 St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

REIKALINGAS vyras ar moteris j 
Į Restauraną, kad suprastu apie viri
mą, 3717 So. Halsted St.

PARSIDUODA biznio vieta ir 
visi įrengimai. Tinka bile kokiam 
bizniui. Nebrangiai greitam parda
vimui. 3820 Wallace st. 1 fl. užpa
kaly.

PARDAVIMUI arba mainymui 
biznio lotas 50 X124, 69 ir Hoype 
avė. N. E. kampas. Geras dėl gaso 
stoties. Didelis bargenas. Phone 
Republic 1537.

WM. DAMBRAUSKAS
Lietuvių mufuotojas. Esu pasiren- 

, kuomet 
jus mufuositės, arba reikalausit ang
lių, tai kreipkitės pas mus, mes at
liksiu darbą pigiai ir teisingai. Ma
tykite mumis pirmiausia.

817 West 34th St.
Tel. Boulevard 9336

FARMŲ BARGENA& Sccttville sėtuvių muiuoiojas. visą liepos mėnesį. Nemikite ftrmų 

pakol nematysite musų kolonijoj. Rei
kalaukite katalogo. Phillip ir Mattis, 
Scottville, Mich., R. 2, Box 88.

MŪRINIS namas 3 flatų, 2 po 
6 ir vienas 5 kambarių, šildomas. 
Naujos mados įrengimai. Rendos 
$225. Kaina $19,000. 3726 W. Polk 
st. Tel. Van Buren 3329.

Financial
Finansai-Paskolos_________

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių 

mažas, komisas. Teisingai atliksin 
reikalą { 24 valandas.

H. EPŠTEIN 
165 N. Clark St, Room 820 

Phone Central 6260

Exchange—MainaiHelp Wanted—Malė
Darbininkų Reikiasunkios ir ilgos

musų mylimam giminai- REIKALINGAS žmogus, kuris kal-
Po 

mirus 
čiui, Apolinarui Gulbinui, ku- >ntis ’enki^aj ir gali įnešti. $8 000

ligos

. , i • , , m ..'v. , j gerą Loundrės biznį. Atsišaukiteris tapo palaidotas Tautiškose, tuojaus, 3105-17 W. Harrison St. 
kapinėse 28 d. birželio, 1927, ----
m., i 
rimą iš musų tarpo, reiškiame 
gilios padėkos visiems drau-1 
gams, pažįstamiems, dalyvavu
siems laidotuvėse. Dėkavoja- 
me graboriui p-ui Masalskiui 
už aukavimą darbo ir koply
čios ir už jo mandagų patar
navimą. /Taipgi dėkavojame 
Pranui ir Stasiui Kunevičiams 
ir Antanui Kundrotui už gra
žią atsisveikinimo kalbą pasa
kytą prie duobes, ir visiems 
draugams ir pažįstamiems, ku
rie prisidėjo prie laidotuvių: 
be jūsų pagalbos, draugai, 
mums butų sunku buvę. Tai-

mes apgailėdami jo atsiski- j REIKIA 2 tvirtų vyrų dirbti prie 
1 Turi mokėti rašyti ir troku

važiuoti. Matyti galima kasdien nuo 
4 iki 6 vakare ir nedėlioj iki 12 va
landai. Nuolatinis darbas..

3361 So. UnionxAve.

REIKALINGAS piekorius prie 
kepimo juodos duonos ir saldžių 
keksų. Atsišaukit tuojau .738 W. 
31 St.

REIKALINGAS 50 metų senumo 
žmogus, prie Šlavimo ir plovimo 
gilmių, valgis ir kambarys ant vie
tos. Pageidaujama neperdaug ge
riantis, 1606 S. Halsted St.

REIKALINGAS barberis vakarais, 
subatomis po pietų, turi būti patyręs. 
Atliginimas geras. Atsišaukite greit, 
A. Zellon, 1951 Canalport Avė., Tel. 
Roosevelt 7706.

REIKALINGAS bile kokis biznis 
mainyt ant 3 flatų mūrinio namo, po 
6 kambarius, su visais įtaisymais, pi
nigų pridėt nereikalinka.

Kreipkitės,
5833 So. VVestern Avė. 

Tel. Hemloik 6151

2 BUNGALOW 6 ir 5 kambarių. 
Naujos mados {taisymai. Garažai. 
Po $1006 {mokėti, ant kitų duosiu 
morgičių arba priimsiu lotus. 4444 
So. Kedvale avė.

ANT MAINYMO ar pardavimo 5 
kambarių namas, su 3 lotais, gra
žioj vietoj. Kaina $3100; ant leng
vu išmokėjimų. Atsišaukit 3008 
W. 43rd St., II lubos.

ANT mainymo Štoras, geroj 
vieloj. Priimsiu bungalow 'arba 2 
flatų namą. 505 W. 32nd st. Sta- 
rei. Tel. Michigan 1561.

ANT MAINYMO 4 pagyvenimų 
namas, po 4 kambarius. 
$4000. Mainysiu ant Storo 
gaus loto. G. Waslovas, 
43rd St.

Aš turiu daug mažų 
kur noriu mainyti ant < 
neskiriant apielinkės.

Geo. Wnslovas, 
3008 W. 43rd St. 
Phone Lafayette 7453

Kai pa 
arba pi- 
3008 W.

nainukų, 
didesnių,

pagyvenimų muro na- 
kambnrius, su beismen- 

ir Hermitage. Kaina
2 

mas po 6 
tu, ant 57 

1000, cash $1500. 505 W. 32nd 
St.

SVARBI NAUJIENA
Visi, kas turite senus namus ar

ba tuščius lotus ir norit gražiai 
gyventi, prašom atsilankyti pas 
irius. Mes pnbudavosim tamstoms 
nauji gražų namą, kokio norėsit, 
priimdami seną namą i mainus.

STANKO & NESTOR 
5097 Archer avė.

Lafayette 6036

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

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI 
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekernių, Mu
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

------------------- : Z JT SOSTHEIMS, 1912 So. State Street.
Tiktai 3!4% nuošimčių;

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

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

Atdara vakarais iki 9 vai. apart 
rėdos ir pėtnyčios.

Educational
Mokyklos

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

International Barber College 
651—672 W. Madison St. 

arba 109 S. Wells St.

se

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

J. S. L0WITZ, 
318 So. Dearborn St.

ir

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

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


