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Kerenskis jau apleido 
Ameriką

Liepos 4 d. aukos
Amerikos Nepriklausomybės 
šventę švenčiant 11 žmonių už

mušta, 700 sužeistų

Ukrainoj kilo stiprus sepa
ratistų bruzdėjimas '

Liepos 4-tą Švenčiant 11 žmo
nių užmušta, 700 sužeista

Alek. Kerenskis išvyko 
atgal j Europą

Tiki, kad Rusija dar bus demo
kratinė respublika; juokias 
iš komunistų pastangų Ame
rikoje

NEW YORKAS, liepos 5. — 
Aleksandras Kerenskis, rusų 
socialistų revoliucionierių va
das ir buvęs Rusijos ministeris 
pirmininkas, viešėjęs kurj laiką 
Amerikoje,’ užvakar išvyko at
gal j Europą. Atsisveikinda
mas jis pasakė, jogei jis tvirtai 
tikiąs, kad Rusija tapsianti/ vėl, 
ir gal neilgai trukus, demokra
tinė respublika.

Laikraščių reporteriams, ku
rie prieš laivo išplaukimą buvo 
jį apspitę klausimais, Kerens
kis pasakė:

“Iš bolševikų propagandos 
Amerikoje galima tik juoktis. 
Ji čia atrodo kaip kad mažų 
vaikų žaidimas. Aš pabuvojau 
čia įvairiose krašto dalyse, ge
rokai prisižiūrėjau vietos žmo
nių gyvenimui ir mačiau, kad 
dii vos komunizmui čia visai nė
ra. Trumpai tariant, jei Rusi
jos bolševikai duoda pinigų ko
munistinei propagandai Ameri
koje, tai jie veltui tik pinigus 
aikvoja.”

Kai dėl Rusijos, tai, sakė Ke
renskis, padėtis ir ten pakitė- 
sianti. Jis esąs pilnai įsitiki
nęs, kad Rusija pagaliau vėl 
tapsianti laisva demokratinė 
respublika.

Separatinis judėjimas 
Ukrainoje didėja

MASKVA, liepos 5. — Del 
Išsireiškiančio Ukrainoje stip
raus separatistinio judėjimo, 
komunistų vadai kreipėsi į ko- 
munistų internacionalą, prašy
dami, kad butų pavartota aš
trių priemonių ‘prieš Ukrainos 
nacionalistų įsigalėjimą.

Atsišaukime sakoma, kad 
nacionalistinis judėjimas. Uk
rainoje pasireiškiąs ne tik bur
žuaziniuose sluoksniuose, bet 
augąs dagi pačioje Ukrainos 
komunistų partijoje, ir tam ju
dėjimui vadovaująs patsai švies 
timo komisaras Aleksandras 
čumskis.

Associated Press pranešimu, 
Nepriklausomybės šventę Lie
pos 4 d. švenčiant, feierver- 
kais, sprogstamomis medžiago
mis ir šaudymais visame kraš
te 11 asmenų buvo užmušta ir 
apie 700 sužeista.

Daugiausiai sužeistų buvo St. 
Louise, būtent 228; New Yor- 
ke 214, Washingtone 100, Mll- 
waukee 51, Rochestery 36. Ki
tose vietose po mažiau. Chica- 
goje buvo viena mergaitė už
mušta ir 60 asmenų sužeistų.

Per šventes buvo daug ne
laimingų atsitikimų su automo
biliais, kurių šimtai tūkstančių 
buvo iš Chicago.s jšvažiavę į 
užumiesčius, į įvairius rezor- 
tus. Pirmadienį gi po pietų 
jau visi keliai į Chicagą buvo 
kimštinai užsikimšę grįžtan
čiais automobiliais.

Kas metė bombas komu
nistu klube Leningrade

BERLINAS, liepos 5. —Ru
sų socialdemokratų partijos už
sienio atstovybė Berline gavo 
iš Leningrado pranešimą, kad 
incidentas su numetimu bombų 
Leningrado komunistų klube 
nieko bendra neturėjęs nė su 
politika, nė su kova prieš so
vietų režimą. Bombos, sako 
pranešimas, buvę numestos 
tam tikrų patvirkusių asmenų, 
keršijusių už sušaudymą kelių 
savo sėbrų, kurie mirties bau
sme buvę nubausti už gyvuliš
kus puolimus ir koneveikimus 
mergaičių.

Pasak pranešimo, pastarais 
keliais mėnesiais Rusijoj nuo
latos atsitikdavę gyvuliškų už
puldinėjimų mergaičių ir jaunų 
moterų, ir sovietų spaudoj bu
vę pranešta, kad už panašius 
užpuolimus astuoni asmenys 
buvę sušaudyti. Iš tikrųjų bet
gi buvę sušaudyti 27 asmenys.

Rusų komunistai Kinuose 
apleidžia Hankovą—-

LONDONAS, liepos 5.— 
Reuterio Hankovo korespon
dentas praneša, kad maskviš
kiai komunistinės Hankovo 
valdžios patarėjai, kuriems ne
senai buvo įsakyta apleisti mie
stą, traukiniu jau išvyko į 
Cengčavą, Honano provincijoje. 
Maršalas Feng Juhsianas, kurs 
buvo davęs rusų komunistams 
įsakymą išsikraustyti, parūpi
no jiems sargybą kelionėje.

Japonija siunčia kariuo
menę į Tsinanfu

TOKIO, Japonija, liepos 5. 
—Del neramios dalykų padė
ties šantungo provincijoje, Ja
ponijos vyriausybė nutarė pa
siųsti į Tsinanfu, tos provinci
jos sostinę, dalį savo kariuome
nės, esančios dabar T^ingtao 
uoste, teikti Tsinanfu gyvenan
tiems japonams apsaugos.

Paraguaja nori išsiderė
ti Ispanijoj paskolos
MADRIDAS, Ispanija, liepus 

5. — Paragint jos vyriausybė 
derasi Ispanijoj dėl paskolos 
ginklams pasipirkti. Ginklai 
butų perkami Ispanijoje.

RADO VISĄ ŠEIMĄ IŠ
ŽUDYTĄ

Suėmė baržą su $40(1,000 
vertės svaigiųjų gėrimų

NEW BRUNSWICK, N. J., 
liepos 5. — Delaware-Raritan 
kanale prohibicijos agentai su
ėmė baržą su 3,000 keisų įvai
rių likierių, vynų ir šampanų, 
vertės apie $400,000.

ALANORED, Tex., liepos 5. 
— Kaimynai, nebematydami 
per keletą dienų nė vieno gy
ventojo Franko VVeatherby šei
mos nario, nuėjo į jų namus 
žiūrėti. Jie balsiai išsigando, 
radę tėvus ir dvejetą jų vaikų 
gulinčius asloje kraujuose. Vi
si jie buvo išžudyti.

•
BOGOTA, Kolumbija, liepos 

5. — Medelline mirė buvęs Ko
lumbijos prezidentas Pedro Nei 
Ospina.

MONONGAHELA, Pa., lio- 
pos 5. — Miesto biznio centre 
gaisras sunaikino keturis tro
besius, padaręs apie $100,000 
nuostolių.

Kiny nacionalistai Įspėja 
. kitas valstybes

GENEVA, Šveicarija, liepos 
5. — Ryšy su dabar ’ laikoma 
Genevoj trijų valstybių — 
Jungtinių Valstijų, Anglijos ir 
Japonijos — laivynų konferen
cija, Kinų atstovas Tautų Są
jungoje, ču Čaohsin, išleido 
f o malį pareiškimą, kuriame 
sako:

“Tolimųjų rytų spaudoje at- 
Tčartotinai buvę pranešimų, kad, 
Genevoje laikoma trijų valsty
bių laivynų konferencija vei
kiausiai svarstysianti ir klau
simus, liečiančius Kiniją.* Na
cionalistinė Kinų valdžia todėl 
prašė mane pareikšti, kad Ki
nų respublikos vyriausybė ir 
žmonės niekados nepripažins 
nė jokių Kiniją liečiančių nu
tarimų, padarytų dabartinės, 
ar bet kurių kitų konferenci
jų, kuriose Kiniją nebus atsto
vaujama ir jų svarstymuose 
nedalyvaus lygiu balsu ir lygio
mis teisėmis."

Ekspliodavo $50,000 
vertės feierverkų .

VALPARAISO, Ind., liepos 
4. -k Vakar čia vidurmiesty 
Wark’s Ha,rdware sankrovoj 
ekspliodavo $50,000 vertės fe- 
ierverkų sandėlis, pagiriulęs 
gaisrą, kuris grėsė nušluoti vi
są miesto trobesių bloką. Spro
gimams prasidėjus, sankrovoj 
buvo nemaža pirkėjų, tečiau vi
si suskubo sveiki . pabėgti. Gai
srą gesinant, du gaisrininkai 
pritroško durnais.

PENKI KU-KLUX-KLANIE- 
CIA1 INKRIMINUOTI UŽ 

SUMUŠIMĄ MOTERIŠKĖS 

TACGOA, Ga.,’ liepos 5. — 
Stephens kauntės grand jury 
inkriminavo penkis ku-klux- 
klaniečius, narius bandos, kuri 
nesenai naktį įsilaužus į vienos 
moteriškės, Mrs. Ansley 
Brown, namus,*suėmė ją ir jos 
15 metų sūnų, išgabeno užu- 
miestin ir baisiai sumušė. Mo
teriškė gyveno pasimetus su 
savo vyru.

MOKESNIŲ ASESORIUS NU
SIŽUDĖ ŠOKJgS IŠ 7-to 

AUKŠTO

INDIANAPOLIS, Ind., Jiepos 
5. —- šokęs pro langą iš septin
to Union Title trobesio aukšto, 
užsimušė James Dougias, Ma- 
rion kauntės taksų asesorius. 
Nusižudymo, kurį daug žmonių 
matė, priežastis nežinoma.

[Pacific and Atlantic PhotoI
Pasižymėjus Anglijos tennis žaidėja, Mišk Betty Nuth- 

all, 16 metų mergaitė.
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4 užmušti, 10 sužeistu 
traukimą kolizijoj

Bandą išsprogdinti ‘čekes’ 
štabą Maskvoj

IONA ISLAND, N. Y., liepos 
5. — New York, Otario and 
Westem pasažieriniam trauki
niui susimušus su prekių traui 
kiniu, keturi'asmenys buvo už
mušti ir dešimt kitų sužeisti.

Kataštrofla atsitiko šjalndiel 
po piėtų netoli nuo Comwall, 
tarp West Point ir Newburgh.

MASKVA, liepos 5. — Sovie
tų oficialinis pranešimas sako, 
kad birželio 3 naktį buvęs su- 
sęktas sąmokslas išsprogdinti 
vieną trobesį šalia politinės po
licijos (čekos) valdybos Lu- 
biankos skvėre, Maskvoj.

IVjena “monarchistinė tero
riste," Zacharčenko šule vardu,

20 žmonių žuvo peer au
drų pietų Rusijoje.

ODESA, SSSR, liepos 5.
Per smarkią audrą, kuri siaiitė 
Juodųjų jūrių pakraščiuose, 
keletui valčių apvirtus prigėrė 
dvidešimt žmonių. Odesoj aud
ra daug stogų nuvartė ir šiaip 
stambios žalos padarė. Viena
me gatvės kampe audra apver
tė tramvajų ir šeši žmonės bu
vo užmušti, daug kitų sužeisti.

Žemės drebėjimas v 
Graikijoje

LONDONAS, liepos 5. — 
Gautas pranešimas iš Graiki
jos sostinės sako, kad Atėnuo
se ir apygardoj buvęs jaustas 
žemės drebėjimus.

buvus to sąmokslo galva. Za- 
charčenko šule, kuri slapta at
vykus J Rusiją iš Suomijos, 
vėliau buvus dviejų savo vy
riškių kompanjonų nušauta, 
kai visi jie bandę netoli nuo 
Smolensko ištrukti iš politinės 
policijos nagų.

TIRANA, Albanija, liepos 5. 
—> Albanijos spaudos biuras 
skelbia, kad incidentas tarp 
Albanijos ir Jugoslavijos esąs 
pabaigtas.

ELLENSBURG, Wash., lie
pos 5. — Bandomas areštuoti 
John Emmerson nušovė vietos 
policijos viršininką Tuckerį, 
bet kitas policihinkas nušovė 
Emersoną.

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

Iš dalies apsiniaukę ir nenu
sistojęs oras; šilčiau; stipro
kas pietų ir pietų vakarų vė-

DIDELIS GAISRAS ATLAN
TIC CITY

ATLANTIC CITY, N. J., 
liepos 5. — Kilęs čia šiandie 
gaisras sunaikino šešis viešbu
čius ir daug kitų mažų medi
nių namelių. Ugniai pasiekus 
Remington Arms kompanijos 
parodą Columbia trobesy, kur 
buvo sukrauta 20,000 šovinių, 
amunicija ėmė spragėti ir ku- 
lipkos zimbti į visas puses.

Francijos parlamentas ne
leido įkalinti komunistą 

atstovo
PARYŽIUS, liepos 5. — Va

kar policija buvo suėmus ir 
nugabenus į San te kalėjimą, 
Paryžiuje, Marcelį Cachin’ą, 
komunistų atstovą parlamente. 
Atstovų butas tuojau kaip vie
nu balsu priėmė rezoliuciją, 
reikalaudamas, kad vyriausybė 
Cachiną paleistų ir kad teismo 
paskirta jam kalėjimo bausmė 
butų suspenduota iki pasibaigs 
parlamento sesija.

Teisingumo • ministeris davė 
įsakymą kalėjimo vyriausybei 
Cachin’ą paleisti, ir jis bema
tant buvo paleistas.

Marcei Cachin buvo nuteis
tas kalėti už kurstymą karei
vių neklausyti savo viršininkų.

Meksikos darbininką pro
testas prieš SaccoVan- 

zetti žudymą
MEKSIKOS MIESTAS, lie

pos 5. — Ties Jungtinių Vals
tijų konsulatu Meksikos Mieste 
darbininkai buvo surengę dide
lę protesto demonstraciją prieš 
Massachusetts teismo pasmerk
tų mirties bausmei dviejų ra
dikalų, Sacco ir Vanzetti, nu
žudymą. Demonstracijoje da
lyvavo apie du tūkstančiai žmo
nių. Atvykus policija demon
strantus nuo konsulato pašali
no.

Mississippi tvanas su
naikino 1,300,000 akrų 

lauko.

Neleido kaliniams gelbėti 
skęstančiųjų

OSSINING, N. Y., liepos 5. 
— Jų valtelei apvirtus Hudso- 
no upėj, prie pat Sing Sing ka
lėjimo, prigėrė trys jauni vai
kinai. Nelaimę matė 1,200 kali
nių. Kai kurie jų su ašaromis 
akyse maldavo kalėjimo sargy-' 
bą leisti jiems skęstančiuosius 
gelbėti, tečiau sargyba šautu
vais rankose grūmojo nudėti 
kiekvieną kalinį, kuris bandytų 
šokti per kalėjimo sieną nelai
mingiems pagalbos dueti.

Ta trąjfedija kaliniai buvo 
taip sii jaudinti, fcad daugelis 
jų atsisakė pietų valgyti. 
Skenduolių kūnų nepavyko su-

WASHINGTONAS, liepos 5. 
— Grąžęs iš potvynių sričių 
prekybos sekretorius Hoover 
sako, kad iš 3,500,000 akrų far- 
mų plotų, kurie buvo Missi^sip- 
pi potvynių užlieti, apie 1,300,- 
000 akrų šiemet visai nebega
lėsią būt naudojami dagai. Tie 
plotai sudarą labai rimtą pro
blemą Raudonajam Kryžiui ir 
kitoms šelpimo įstaigoms, ka
dangi gyventojai reikėsią šelp
ti ir maistu ir rūbais per dau
gelį mėnesių.

Vilniaus'Aušros Vartų 
Dievo Motinos karū

navimas
•VILNIUS, liepos 5. —Nau

jo Aušros Vartų Dievo Moti
nos karūnavimo iškilmėse daly
vaus Lenkų maršalas Pilsuds
kis ir prezidentas Moscickis.

rasti.

Illinois pakeičia nusikal
tėlių žudymo priemonę
SPRINGF1ELD, Ilk, liepos 

5.— Atstovų butas priėmė 
Thompsono bilių, kuriuo nusi
kaltėlių žudymo priemonė pa
keičiama. Mirties bausmei pa
smerktieji Illinois valstijoj ne
bebus kariami, bet žudomi 
elektros kėdėj.

Suėmė garlaivį su 160,- 
000 galonų alkoholio

NEW YORKAS, liepos 5. — 
Pakraščių sargybos laivelis su 
keturiais įgulos žmonėmis su
ėmė 800 tonų garlaivį Econo- 
my su dvidešimt dviem įgulos 
žmonėm. Laivas bandė įšmuge- 
liuoti stambų alkoholio krovinį. 
Alkoholio rasta 160,000 galo
nų, kuris tapo konfiskuotas, o
įgulos Žmonės areštuoti.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

Lietuva ir Lenkija atidarė sa
vo sienas, kad abiejų kraštų 
maldininkai galėtų iškilmėse 
dalyvauti. Laukiama, • kad į 
Vainių suplauks apie 150,000
maldininkų.

Lenkijos prezidentas tikisi, 
kad ta proga svarbus Lietuvos 
vadai priimsiu pakvietimą da
lyvauti iškilmingose mišiose, o 
pagaliau ir taikos konferencijo
je.

Spaustuvių darbininkų
/Streikas pasibaigė

BUTTE, Mont., liepos 5. — 
Anacondoj ir Butte laikraščių 
spaustuvių darbininkų streikas 
pasibaigė. Streikininkai grįžo 
dirbti, ginčo gi klausimai tarp 
leidėjų ir' spaustuvių darbinin
kų unijos bas išlyginti arbi
tražu.

Streikas tęsės nuo birželio 20 
dienos ir per tą laiką Anacon-
da Standard, Butte Daily Post 
laikraščiai negalėjo išeiti.

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

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

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

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

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

AUSROS KNYGYNAS, 3210 S. HaJsted St. 
TUBUčlO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, .527 W. 120th St 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

Tūkstančiai besimaudančių jų,
kur gaisrui kilus 
žiūrėti, kiti savo mantos gelbė

jas.
Vakar temperatūros 

tarp 68° ir 82° F.
šiandie saulė teka 5:20, lei-‘Jti, buvo priversti urnai trauk- 

džiasi 8:28. 
1:10 ryto..

buvo

Mėnuo leidžiasi

urmu bėgo

tis juo toliau nuo pavojaus vie
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Monachiki” Paslaptis
f'—

RODYKLE No. 91

su išverstomis įtariau

atsa

Eikim geriau

Jie yra malonus jūsų burnai

It’s toasted
APSAUGOJIMUI JUSU BURNOS

AR NORI ROTI GRAŽIAUSIA MOTERIS

Miss Amerika

Pinigai Lenkijon
Vilniaus Krašta

Tol. Roosevelt 7532

ROSELAND BOTTLING 00.

Bus daugiau)

Chicago, III1739 So. Halsted St

NaujienoseGarsinkities

senj 
tada

Šešias savaites išgulėjau sirg
damas vienoj Honolulu ligoni 
nėj ir išėjau iš jos visiškai su

Siunčiami per Naujienas pašto perlaidomis ir 
kablegramomis greičiausia nueina.

Uždekit vieną ir 
skausmas 
pranyks

buvusiems
nen«>r&jo 11-

Norėdami pasiųsti pinigus Lenkijon, Lietu 
von ar Rusijon, visados kreipkitės j Naujienas

G E B B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Kamanai eikš!----- ■ Prabi
lo Kalderis ne visai tvirtu bal

kad 
ne šiaip 

nes Spenseris ir jo laivas 
per audrą nu-

Kodėl? Todėl, kad jie yra padaryti iš geriausio 
I

Turkiško ir naminio tabako, tinkamai pasen
dinto ir sumaišyto su didžiausiu patyrimu, ir 
dar yra dadetas extra procesas prie to tabako.

S. M. SKUČAS
Graborius

Visi pinigai siunčiami per Naujienas Len
kijon yra išmokami Amerikos doleriais. Pašto 
perlaidomis pinigai nueina į 14 
legramu — 
nuoja $1.00

15 dienų; kab
3 dienas. Telegramas kai

. Suteikiam patąr- 
Mes turim penkis

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

522352222222222?^^*^

Olsclis near-bear, papso, ice creamo ir saldainių 
navinių, su trokais dcl piknikų ir truck parių.

naujus trokus dėl patarnavimo jums dienų ir naktį

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

STANLEY SUDENT, Savininkas
Tel. Pullman 5625

JLjUCKY STRIKES yra švelnus ir gardus 
geriausi cigaretai kokius esate rūkę.

—Kas tau yra?
—Man baisu darosi! Atsakė 

Kamanas. — Aš neisiu j vande-

seimininkėms kelrodis
Rašo ISABELLE KAY !

Lietuvi šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari-' 
mų pagerinimui Jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo Šei
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaite tilps straips

neliai kurie bus ihdomųs košnai Lietuvei seimininkei

Nubudimo valandoje suteikiam ge- 
riausj patarnavimą.
Palaidojimą atliekame rūpestin
gai ir gražiai; busite pilnai pa
tenkinti.

1911 Canalport Avė.
Chicago

plaukiojo iš uosto 
. nais žvejų laivais;

toliau, tuo viskas 
blogėjo.

“Praslinko tokių 
mų dveji metai ir naujas kara
lius sušaukė pasitarimą, kuria
me buvo nutarta išimti iš van
dens gelmių Aitą ir pastatyti 
į pirmykštę jos vietą. Gavę 
reikiamų žinių iš kanakų, ku
rie buvo likę gyvi laivui žu
vus, tuojau leistasi kelionėn.

“Nuskendus laivas rastas ga
na gerame stovy. “Monachi- 
ki” nuskendo nepakrypęs ir 
taip pat stovėjo nugrimzdęs, 
kilium2) žemyn, kokių šešiasde
šimties pėdų gilumoj. Aitu sto
vėjo laivo užpakaly, kur didžio
jo stiebo kajutė ir pro atvi
ras duris ją ten pamatė na
ras; ji ten stovėdama šypsojo
si, matyt, .buvo patenkinta sa
vo rumu. Kuomet naras nusi
leido antrą kartą su virve, no
rėdamas jos galą pririšti prie 
Aitu, kad paskiau iškėlus j vir
šų, tai valtyj buvę pamatė, kaip 
jis iššoko iš kajutės ir čia 
pat sugriuvo ir kaip po to pro 
duris įsikišo kažkokios pilnos 
rankos ir griebė jį už gerk
lės. Kai jį iškėlė, jis jau bu
vo negyvas... Visiškai negyvas, 
bet be jokių prievartos žymių.

“Tada vadovas paklausė, ar 
nenori dar kas į vandenį nusi
leisti, kas kartas didindamas 
atlyginimą ligi tol, kol nesusi- 
rado norįs. Pririšę jį ant vir
vės nuleido.

ADVOKATAI
JOHN KUCHINSKAS ir BALYS F. MAŠTAUSKAS praneSa viauo- 
menei, kud nuo Liepos (July) 1 d., 1927, abudu turės savo ofisą vie
noj vietoj 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; 
tajpgi darys visokius leg^liškųs dokumentus, raštus, kontraktus ir 
sutyikd?paUrimiLs(todab’) kiokvjcnaųi reikale.

Ofiso antrašas:
2221 West 22nd Street

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

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

gausit tikrą ir teisingą patarnavimą visuose reikaluose.

Štai pagaliau, po pačia mu
sų laivo nosimi, šimto pėdų at
stumo} juodi nelaimingojo “Mo
nachiki” kontūrai.

čia vanduo tiek tyras, kac 
nežiūrint žolių ir varledožių, 
kurios ištisai dengia šchuną, 
aiškiai matėsP net ir užrašas, 
kuris seniau buvo baltas, bet 
dabar visai pilkas pasidaręs. Už 
didžiojo stiebo buvo kajutes5), 
kurioje stovėjo Aitu. Durys bu
vo tiek plačiai atidarytos, kac 
rodėsi visai nesunku butų. į ten 
įeiti ir pasiimti senį. Tačiau 
mes, prisiklausę įvairių pasa
kojimų, prieš norą jautėme 
kažkokią baimę, žiūrėdami į 
mėlyną vandens gelmę.

—Klausyk, drauguži,—kugž
dėjo man’ Kaderis, — geriau 
bus paeidus daubon juodukų... 
Ši vieta lyg užkerėta ir bendrai 
jaučiama čia kaž kas negera...

Visų pirma reikėjo nubraižy
ti žuvusio laivo planas ir ištir
ti srovių tekėjimas. Paskiau 
mes nuleidom valtį ir pririšę ją 
prie laivo atvedėm ties ta vie
ta, kur buvo nuskendusio laivo 
ieškomoji kajutė. Valty buvo 
Kalderis, aš ir septynetas ka
nakų.

—Kamanas' bijo, tai tiesa, 
— tyliai pasakiau Kalderiui, 
rodydamas į milžiną kanaką, 
kuris tupėjo susilenkęs pačia
me valties prieky; veidas jo 
pasidarė pilkas ir kas kartas 
jis nervingai laižė savo storas

Kalderis nežinodavo nuovar
gio, jei imdavosi kokio nors 
darbo, ir dėl to praslinkus 
trims dienoms, sulaukę nak
ties, išplaukėm iš uosto ir, pra
plaukę kanalus, atsidūrėm at
viroj juroj.

“Draugai matė, kaip jis įėjo 
j kajutę, bet beverk tuo pat 
metu truktelėjo signalinę vir
vę. Aštuoni tvirti vyrai per di
delį vargų ištraukė jį iš kaju 
tės. Ir nestebėtina! Jį laike 
didžiausios rankos, keliais lin
kiais surietę,. lyg tą lėlę, kuri 
butų iš skudurų suvyniota. 
Paskiau los rankos, staiga jį 
paleido ir traukę vyrai vos iš
laikė 
tas į 
viršų

toje vietoj 

juros

tai ištiks baisi nelaimė 
karalių ir net patį vagį.

“šis garsas pasiekė 
Spenzerą Aireną, kuris 
plačiai vare prekybą Barniajam 
vandenyne. Jis netikėjo jo
kiems pranašavimams ir, ka
dangi jo rankos buvo ilgos, tai 
jis ir užkliuvo šito dalykėlio, 
manydamas atgal grąžinsiąs jį 
karaliui.

“Tačiau reikia manyti, 
pranašautojai kalbėj 
sau
“Monachiki
skendo netoli Pagalbos salos ir 
tik dviem kanakaml), kurie 
buvo ant jo laivo, pavyko pa
siekti krantu, kur juos kažkoks 
pirklys tik po dviejų savaičių 
rado. Įtikėtina dar ir tai, kad 
kartu su Aitu t dingo ir salos lai
mė. Iš pradžių mirė karalius, 
paskiau sumažėjo kopros kie
kis, kurios pirkliai ieškodami 

į uostą se- 
paskiau juo 
dar labiau

Virimo receptas
Vardan sveikatos reikia nors po sy» 

kj j dieną valgyti ką nors iš sėlėnų 
padaryto. SPlėnos (bran) randasi 
pardavimui skanioj formoj ir galima 
panaudot dauirelpje formų šalip kai- 
r>o grudų. klerkus vilai m^jr-
sta ■ - - selenų duona su mielėm ir 
f pyragaičiai taipgi skanus. Sėlenų ga
lina dadeti ir į riebesnius arbatinius 

pyragaičius. Du šaukštai j dieną 
skaitoma apsaugine dora, ir tiek len
gvai galima suvalgyt poroj kleckų. 
Seekantis receptas parodys kaip pa
gaminti kiaušinienę su sėlenom, ku
ri yra sveikiausia ir skaniausia.

Kepta Sėlenų Kiaušinienė
1 puodukas sėlenų
2’4 puoduko karšto pieno

, % puoduko cukraus
Vi šaukštuok druskos
’4 šaukštuko vanilos
3 lengvai suplakti kiaušiniai
Sumaišyk sykiu ir kepk sviestuo

tam inde iki kiaušinienė sukietės. 
Kiaušinių trynius galima sunaudoti 
pudingui, o Kaitimus padarymui pu
tų kurias uždėjus ant pudingo reikia 
apru dinti pečiuje.

Virtuvės Patarimai
Lengviausias būdas nuvalyt pečių 

pra suvilgius skarulį kerosinu ir juo 
trinti.

Jeigu valgį gaminant prie pečiaus 
apsidegini, dėėk ant tos vietos košelę 
iš avižų miltų ir šalto vandens. Avi
žos apramins ir greičiau išgydys nu
degimą.

I^edų šėpą reikia laikyti švariai 
kiek galima ir kaip kitas namų da
lis. .Kas rytas reikia numazgoti len
tynas.

Kad neprisviltų pienas verdant, iš
virink puodelyj vandenį apie solio gi
lumo ir paskui pilk pieną.

Naminiai Pasigelbėjimai
Sutraukimui svetelio, išmazgok jį 

labai karštame vandenyje ir išplauk 
tyrame karštame - vandenyje, po to

tuoj karštame vandenyje. Po to tuoj 
pamerk j šaltą vandenį. Permaina iš 
šilumos j šaltį sutraukia vilnas. Dar 
labiau sutraukimui padžiauk ji sausa
me šaltame ore. Pirm negu jis visai 
išdžius pasidėk jį ant stalo ir ištam- 
pvk kaip reikia. Nepakabink svete- 
rio džiovimu i, nes ičaitampys ii-
gpn, bet sudėjus j kokį maišelį pa- 
kabyk džiūti. \

Prašalnimui rudies nuo vario, vie
natinis dalykas yra trinti žvyriniu 
popierių, pašlapinant kerosinu laikas 
nuo laiko iki .rudis pradinks.

Geriau £ra užsisakyti o biskj ledo 
k«f*iien, negu "imti po du ar tris sy
kius savaitėje.

Grožės Patarimui
Kad blakstienai augtų reikia tepti 

alyvų aliejum arba vaselinu. Nie
kad nenaudokit tam darytų prepara
tų su perfiumu arba alkoholiu, nes 
jie užgauna akis. Ką nors dedant 
ant blakstienų reikia daryti labai at
sargiai kad niekas nepatektų j akis, 
niekas nepatektų į akis laike tepi
mo yra tai suvyniojus šmotą popie- 
tepalą naudojant. Blakstienus reikia 
rio padėti po blakstienomis pirm 
Šukuoti porą sykių į dieną, naudo
jant šepetuką iš apačios, ne iš vir
šaus ir braukti į viršų.

Ypatiška Sveikata
Vienas iš paprasčiausiųjų atsitiki

mų namuose yra tai nusideginimas 
arba nusiplikinimaš. Gydant tokios 
rųšies susižoidimus, svarbu piašalin- 
ti orą nuo sužeistos dalies kaip grei
čiau galima. Mažiems apsidegini- 
mams, sumaišyk bonkutę sodos Bi
karbonato su šaltu vandeniu, kad pa
sidarytų švelni košelė, ir greitai už- 
tepkit ant nudegusių vietų. Tas reik 
laikyti iki sužeistoj dalyj skausmas 
praeis, paskui numazgoti , su šaltu 
vandeniu ir užrišti užtepus raminan
tį aliejų. Carron aliejus tam geras. 
Kitas vaistas yra pamirkius Skarulį 
gerame Sėmenų arba Saldžiame alie-

V1C- 
vra 

Pagalbos 
stovėjo iš 

Tokių 
pietų 
Aitu 

kraš- 
kad 

budu

Iš ligoninės leidausi į uosto 
kontorą, bet čia man pasakė, 
kad uoste jokio darbo nėra; 
svyruodamas išėjau iš konto-1 
ros, bet tarpdury susitikau su 
Džemau Kalderiu, kurio nebu
vau matęs kokia desėtka moty.

—Atsiprašau 
pradžių nepažindamas, bet jis 

il>4»8T*»vo ma.no už skverno ir to
li IMU neleido.

Nu taip jau platus pasau- 
llis, Grigaliau, kaip rodosi, — 
kalbėjo jis. — Giaila tavęs, 
drauguži, išdžiuvai, kaip griau
čiai. Menkas biznis, a?

—Koks čia biznis 
kiau jam.

Ar negalėtum man suteik
ti kokio nors darbelio? Daug 
aš nenoriu.

—«Čia nepatogu kalbėtis, •— 
tarė Kalderis
į viešbutį ir ten aš tau kai ką 
papasakosiu.

Po pietų, kuomet mudu sėdė
jome verandoje, jis štai ką 
man papasakojo:

“Dvidešimt metų atgal, 
noj saloj, kurių tiek daug 
šalia laivų kelio 
sala ją vadiname, 
-akmens iškalta stovyla. 
stovylų «daug pasitaiko 
jūrių salose. Garbė tos 
(stovylos) buvo didi, o to 
to pranašautojai skįelbė, 
jei stovyla kokiu nors 
žūtų arba ją kas nors pavogtų.

salą

Kas yra poetų, dailininkų, muzikantų ir rašytojų svajonė? 
GRAŽIAUSIA MOTERIS!

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

REIKALAUKITE KATALOGO
Siųskite Money Orderius. — Kainos žemos.

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

lygsvarą. Lavonas išvilk 
paviršių 
akimis, 
pakako vi<‘nas 

giau pasilikti 

tikiną, kad juros dugnas kibž- 
da pilnas piktų dvasių; po to 
kaliom valandėlėm praslinkus 
šchuna3) iškėlusi visas bures 
iš lagunos4) išplaukė.

“Kadangi salose ligi šiam 
laikui dar viskas neina gerai, 
tai tautelės vadas sutinkąs 
duoti bet kokį atlyginimą, kad 
tik kas jam grąžintų Aitu. 
Tai tokiame stovyje dabar yra 
visas reikalas
trenkęs kumštimi j stalą, — ir 
aš pradedu abejingai žiūrėti 
dėl šito dalyko išgelbėjimo. Aš 
pasamdžiau užtektinai kanahų, 
liet šios rųšies žeidimui tarp 
jų neatsiras nė vieno bent do
lerio verto ir tik to dėliai man 
reikalingas žmogus, kuris kaip 
reikia pasiimtų juos savo ži
nion. Jei tamstai tas pasiro
dys tinkama, tai nors šiandien 
gali su manimi į ten vykti!”

Prie dviejų degtinės stiklų 
mudu su Kalderiu padarėm su
tartį ir aš tiesiai leidausi į lai-

Išmokit Dressmaking
Kirpimo, Pritaikymo, Aįy
siuvimo, Siuvamos V’y
mašinos operavimo, AK
lengva sistema, hjtfl- 
muose ir biznio »kujy / A'., M 
se? Reikalaukit dy- iVįįpJi 
kai knygutes. v Jh hl,® Ii 
Master Dressmaking

College 1 DlL 1
J. F. KASNICKA 
190 N. State SU

kamp. Lake St. 10 fl-HMHpU

Surembėjimai
Greita, saugi, tikra pagelba nuo 
Hurembejitnų ir skaudamu 
kojų.

Aptiekoae ir čeverykų 
krautuvėse.

DZScholfs
%ino-paas

I \i / V\X J_
MOTINOS: — Fletcher’s J
Castoria yra specialiai V—J 

prirengta ■ dėl pagelbos \ /
nešiojamų kūdikių ir vai- 
kų visokio amžiaus nuo
Užkietiejimo, Flatulency, Wind Colic ir Diarrhea ir praša 
liną karštį, ir regulioja skilvį ir žarnas, pagelbsti suvirškin
ti maistą; suteikia natūralų miegą.

CflSTORId

GERESNIO SKONIO

smnaišvti's//turtinau salyklu 
Nėra Arlificialiu Prieskoniu

WENNERSTEN'S
•Mohemian

TIKRI APYNIAI 
TURTINGAME SALYKLE
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savo

Reikalaukit knygu
tės dėl kepimo sal

dainių ir šiaip 
kepimo

Tikrai Unijos Darbo

Pirkit nuo i 
apielinkės 
vertelgos

KORESPONDENCIJOS Kuomet Jkirus Karš
tis Ateis

Yards 4951 -
Mrs. Anielia Jarusz-Ksushillas

AKUŠERKA 
3252 So. Halsted St.

Budweiser
TIKRAS APYNIŲ SALYKLO SYRUPAS

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

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

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

ANHEUSER-BUSCH
ST. LOUIS ‘

Western Sales Corporation
Distributort . Chicago, III.

| KLAIPĖDĄ! | KLAIPĖDĄ!
Paskutinė proga lietuviams

Važiuot šią vasarą tiesiai i Klaipėdą tuo pačiu laivu.

KETVIRTAS! ir PENKTAS!
šią vasarą išplaukimas

IŠ AMERIKOS NEW YORKO

r

Stačiai j

LIETUVOS KLAIPĖDĄ
Baltike—Amerikos Linijos

UVU “LITUANIA”
LIEPOS-JULY 19 DIENį, 1927

Ekskursijas ant šio laivo rengia:
Ryt uose: Petras Baltuška, Vakaruose: “Naujienos”,

6 East Market St., 1739 So. Halsted St.,
VVilkes Barre, Pa. Chicago, Illinois.

ar Laivu “Estonia” 9 Rugpjūčio*Augusi, 1927
JUSV VIETOS AGENTAS:

SUTEIKS REIKALINGAS ŽINIAS 
PARŪPINS POPIERAS IR PAŠA 

UŽSAKYS VIETA ANT LAIVO
NURODYS KELIĄ I LIETUVĄ

Aplankius d. J. Perkūną
9

Gavęs progą nors trumpam 
laikui birželio 26 d. nuvykau 
į New Yorką, ir prie pirmos 
progod atlaikiau nesair.|ing-ą, 
žiauraus likimo prislėgtą, u. 
Joną Perkuną. Aš čia neaiškin
siu, kas buvo .1. Perkūnas, ką 
jis veikė ir kodėl jam turėtu 
darbininkiška visuomenė teiki i 
savo užuojautą įr bent kiek 
medžiaginę paramą. Manai:, 
kad tie, kurie dalyvauja vi
suomeniniame darbe, turėjo 

i progos J. Perkuną pažinti iš 
jo anų laikų darbuotės dėl 
darbininkų klasės. Užtat man 
bus svarbu papasakot gerbia
miems apie dabartinę nelai
mingo apverktiną padėtį.

Nelaimingasis randasi Ne\v 
Yorko miesto prieglaudos na
muose. Namas ir pali vieta yra 
gana patogus ir švariai užlai
komas; maistas duodamas irgi 
atatinkamas dėl ten patalpintų 

i ligonių. Tik visa bėda yra ta
me, kad gana tankiai mainosi 
darbininkai, ir tie darbininkai 
būna visai netikę ir mažai te 
teikia nelaimingiems pagelbos. 
Tiesa, kai kuriems esantiems 
ten ligoniams liek daug pagel
bos nėra reikalinga, kiek kad 
reikalinga d. J. Perkūnui. Iš 
to atžvilgio jis turi dauginus 
nukentėti, negu kas kitas. Ma
tote, d. J. Perkūnas jau bus 
keturi metai ir keturi mėnesiai, 
kaip guli lovoje ir nebegali sau 
ne mažiausio patarnavimo at
likti. Abi kojos ir kairė ranka 
yra absoliučiai nevaldomos; 
dešinė ranka yra kiek valdo
ma iki alkūnei, bet tai tik 
tiek, kad ligonis gali kokia 10 
minutų ant jos parymoti, ir 
kuomet atneša maistą, tai ry
modamas ant alkūnes pakelia 
galvą ir kito maitinamas soti
nusi, kad galėjus tą savo nelai
mingą gyvybę palaikyti ant 
tolinus. Pasiversti ant kito šo
no, ar nors kiek pasijudinti 
pats nebegali, ir taip prie kiek
vieno pasijudinimo turi kas 
nors pagelbėti. O kuomet pa
tarnautojas pasitaiko beširdis 
ir netikęs, lai nelaimingasis 
turi kentėti, kad ir ilgiausias 
valandas negaudamas jokios 

! pagelbos. Gulėt kitaip nebega
li, kaip tik kniupščias Ir tru

mputėlį paverstas ant šono. Auk- 
štieninkas negali gulėt, nes. 
strėnų nugarkaulis yra suge
dęs, ir kuomet ant jo guli, tai 
jaučia nepakenčiamą skausmą. 
Pasodinti taip pat yra negali- 

. ma, nes kaip strėnos, taip ir 
abi sustingusios kojos prie to 
nedaleidžia. Išrodo, kad sveiki 
yra tik viduriai, kurie sumala

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

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

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

Turistine III kl. .. $117 Turistine $196

Aukščiau minėtos ekskursijos reikalais kreipkitės pas 
savo vietinį agentą:

Paul Baltutis & Co. 
Central Mfg. Dist. Bank 
Jno P. Ewald 
S. L Fabian 
Vinc. Milaslewic.
Naujienos 
Frank L. Savickas / 
V. M. Stulpinas & Co. 
Universal State Bank 
J. J. Zolp 
Metropolitan State Bank 
Wargin & Wargin

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

901 West 33rd St., Chicago, III. 
1112 West 35th SU Chicago, III.
841 West 33rd St., Chicago, III.
809 West 35th St., Chicago, III.
1723 West 47th St, Chicago, UI.
1739 So. Halsted St, Chicago, UU 
726 Weat 18th St, Chicago, 10. 
3255 
3252 
4559 
2201

So. Halsted St, Chicago, III.
So. Halsted St, Chicago, III.
So. Paulina SU Chicago, III. 
W. 22 St, Chicago, UI.

535 Milchei S't, Milwaukee, Wis.

Lietuviai pamėgo tiesioginius 
laivų išplaukimus iš N<*v Yor
ko j Klaipėdą, kuriuos įtaisė 
Buitie American Linija. Kiek
vienu išplaukimu vyksta bū
riai Lietuvių. Sekantis tiesiogi
nis išplaukimas įvyks liepos 
19, ant kurio susirašė daug 
lietuvių. Taip vyksta išplauki
mai, kad Buitie American Li
nija nutarė suruošti dar vieną 
šįmet ir paskyrė laivą “Esto
nia” rugpiučio 9. Tas duos dar 
vieną progą Amerikos lietu
viams iŠ Amerikos tiesiai nu
plaukti į Klaipėdą.

Atvykus j Klaipėdą keleiviai 
greitai pagauna visus trauki
nius į visus Lietuvos kraštus. 
Maistas geras ant laivo, o ke
leiviai gauna kambarius su 2, 
3, 4, 6 ir 8 lovoms. Laive yra 
tarnų, kurie susišneka lietu
viškai. Rodoma krutami pa
veikslai, ruošiami baliai, žais
lai ir tt. Baltic American pri
žiūri moteris ir vaikus, keliau
jančius vienus, o jos ofisas 
Kaune pagelbsti tiems, kurie 
iš Lietuvos važiuoja Amerikon.

Baltike Amerikos Linija tai 
vienatine linija, kuri palaiko 
tiesų susisiekimą. Pasažieriai 
važiuoja tuo pačiu didžiuliu lai
vu be persėdimo iš New Yorko 
į Klaipėdą.

maistą, ir širdis, kuri pum
puoja kraują, palaikydama gy
vybę. Protiniai jis yra gana 
normalus, kalba gražiai ir turi 
gerą atmintį, taip kaip buvo 
pirmiaus, kuomet buvo sveikas. 
Išvaizda yra sunykusi, bet akys 
tokios linkmos, kad net miela 
į jas žiūrėti, tarsi jos nebeturi 
to skausmo, to vargo, kurį vi
sas kūnas kenčia jau apie de- 
sėtkas metų. Kalbantis asme
niškai yra gana. malonus ir 
rodo nepaprastą draugiškumą. 
Jis net mėgsta baikas — juo
kus, paj nokindamas kitą ir 
pats juokiasi iš savo nelaimin
go likimo, arba iš kitų dalykų. 
Apie darbininkų klasės reika
lus ligonis turi tą pačią nuo
monę, kaip kad turėjo pir
miaus, kuomet buvo sveikas. 
Su dievais ar velniais nebeturi 
nieko bendra, ir vadovaujasi 
tik sveikomis mintimis, kurias 
ligonis turėjo ir pirmiaus. Ne
laimingasis turėjo didžiausį 
norą prie skaitymo, bet dabar 
nėsto nebegali, nes nėra kam, 
kad kas laikytų atatinkamai 
knygą ir paverstų jos lapus 
dėl tolimesnio skaitymo.

Tai ve kokioj nelaimingoj 
padėtyje randasi musų myli
mas draugas, kuris savo laiku 
tiek daug dirbo dėl darbininkų 
klasės labo, tiek daug kovojo 
prieš skriaudikus ir apgavys
tes, tiek daug rodė širdies ir 
pasišventimo dėl visuomenės 
labo. Dabar žiaurios nelaimės 
iltiktas jis vaitoja per dienas 
ir naktis, neturėdamas1 net pro
gos kam pasiguosti ir gaut už
uojautą.

Aš stebiuosi ir labai stebiuo
si iš draugų tokio apsileidimo 
ir nepaisymo apie nelaimės iš
tiktą savo draugą. Ypatingai 
brukliniečiai, kurie ten pat 
gyvena, galėtų be didelių nuo
stolių atlankyti nelaimingąjį. 
Bet jie visi yra nutolę nuo 
draugiškumo ir nė vienas jų 
neatlanko nelaimingojo. Spręs
kit patys apie savo tokį elge
sį; mano komentarai nereika
lingi.

Aš jau sakiau, kad darbinin
kai, kurie ten dirba, nesuteikia 
tinkamo patarnavimo, bet jei 
ligonis duoda kiek jiems pini
gų, tai jie pasidaro daug ge
resni ir saugoja ligonį. Užtat 
čia yra reikalingas ligoniui do
relis kitas, su kurio pagalbi 
galima įgyti tarnautojų prie
lankumas. Bet draugas / Per
kūnas nereikalauja tiek tų pi
nigų, kiek jis geidžia draugiš
kumo ir užuojautos nuo savo 
buvusių draugų. Tie, kurie ne- 
begalit atlankyti, galit savo 
auką ir užuojautą pasiųsti 
dr-gei M. Stanelienei, 380 Ilill- 
side avė., Newark, N. J. Ji 
ligonį atlanko, perskaito jam 
laiškus ir perduoda prisiųstus 
pinigus. Iki šiam laikui, man 
ji sakė, yra prisiųsta apie de
šimt dolerių ir tiek pat užuo
jautos laiškų. Už viską d. Per
kūnas širdingiausia visiems 
dėkoja. —Kaz. Liutkus.

Kūdikių odą vėsinkite vartoda
mi JohnHon’s Baby Toilet Pow- 
der.

Vartok JohnsonS Boby Soap 
kūdikio maudyklei — Johnson's 
Baby Cream pašalinimui odos

/ ........... " > —11 1
Tel. Boulevard 0214

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paulina St, Chicago, III.

VirSuj Universal 
State Bank

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

A. VID1KAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119

Lietuvis Kontraktorius
Suvertam Šviesas h 
elektros jiegą į nau
jus ir senus namus b 
mainom naujas Įtam
pas j senas; duodame 
ant. lengvo iimokėjl- 
mo- <

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 2?nd Street 
Phone Canal 2591

. ...................

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokių akių

Jei kenčiate nuo galvos skaudė
jimo.

Jei skaitant raidės susilieja į daik
tą.

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

JAN SMETANA, 0.0.
OPTOMETRISTAS
Ekspertas tyrimo akių ir 

pritaikymo akinių

1801 South Ashland Avė.
Platt Bklg., kamp. 18 St., 8 augštas 

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

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vak.

I »

Nuolatinės Slogos ir 1 
Reumatizmas

SKAUSMAS
Ar jus kenčiat akausmua bile daly »a- 

vo kūno, kaip tai nuo Kataro, Inkutų, 
Širdies, Kepenų, Skilvio ar Pūslės ne
smagumų, Dusulio Reumatizmo, Nuolati
nių Slogų, Užsinuodijimų, Goiterio, Mo
terų lytinio netvarkumo, Nervuotumo, 
Kosdlio, Odos ligų, Socialių ligų ir tt.

Vartokit MERITEX. Pasauly geriausia 
ir nekenksmingiausia Gyduolė 11.00 už 
buteliuką.

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

Meritex Lab., įsteigta 1882
1924 Blue Island Avė.

CHICAGO, ILL.
Siunčiame bile kur už 11.00. 

Nesiunčiame C. O. D.
M, ' . ------  ....

BUDRIKO NAUJA 
KRAUTUVE

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

JOS. F. SUDRIK
I

3417-21 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4705

Chicago, I1L *

Garsinkitės Naujienose
Lietuviai Advokatai
K.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

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

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

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS• B . A

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8895

Atšviežinantis 
Miegas?

«|»l—n—w m ». ■■ M—U i IM !..h. ■!%

"Aš negalėdavau miegoti”, sako Mrs. 
Jokn RičhartU. Jackson, Ohio. “Aš buvau 
silpna, neturėjau apetito, turėjau vidurių 
užkietėjimą Misą laiką, turėjau svaiguli ir 
nervingumą.- AA gavau didelę pagelbą nuo 
pat pirmo butelio Nuga-Tone. Al išvarto* 
jau dar du buteliu ir dabar esu geroje svei
katoje. Nuga_Tone yra tikrai geros gyduo
lėm nuo skilvio, kraujo ir nervingumo.”

Viri mllionas įmonių, kurie vartojo Nuga- 
Tone gavo pastebėtinai geras pasekmes. 
Jos patais! apetitą .ir pagelbėjo virškinimui, 
prašalino gasus iš skilv'o, prašalino svai
guli ' ir užkietėjimą, palengvino inkstų ir 
pūslės trubelius | porą dienų ir tai dau
gelyje atsitikimų. Nuga-Tone sustiprina silp
nus nervus, sustiprina kraują ir suteikia 
naują jėgą ir stiprumą dėl visų kūno orga
nų. Nuga-Tone parduodamos vaistinėse su 
garantija grątinimo idnigų. žiūrėkit garan
tijos ant kiekvieno pakelio.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
8335 So. Halsted St.

Po pietų nuo 8:80 iki 8:00 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

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

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adama St. Room 1217
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES 
, LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Tel. Pullman 6377

A. A. OLIS
ADVOKATAS z

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

V
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos Jigon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679

■Ivainis Gydytojai
j ai i i i I I

Phone Pullman 0621
Ką tik grįžo iš Europos

Dr. Lewis H. Lippman
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

233 East 1151 h St.
Valandos nuo 1-2 ir 6-8 

Nedėlioj 10 iki 1

—------------ ! ' '
t’"* 11 1

Phone Armitage 2822 
PR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

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.

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

(Dienomis: Canal
Telefonai: .7 8110. Naktį

| South Shore 2288
L Boulevard 4136

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė, 2 lubos 

Chicago, III.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos Tel. Drexėl 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—8 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

-- --- ---- : | _ - ’ - -

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip -Naujienom.



rodo, kaip
Editor P. GRIGAITIS

Stcond Class Matter

KOKIO JIE NORI SEIMO zva

Plūs T. S. Revenue taksai

Phone Lafayette 7672

Tauta Gali ButiRami
Krikščionių demokratų orakulas

Lietuviai DaktaraiMASKVINIAI PRALAIMĖJO RINKIMUS

Valandos

PRAKEIKĖ

$8.00
4.00

Prenamerata metams
Pašei meti..................
KORIJU ......

trau- 
sulig 

atski-

Mes labai abejojame, kad Lietuvos žmones šitokioms 
smetonininkų užmačioms pritartų. Tik klausimas, ar jie 
turės progos laisvai savo nuomonę pareikšti?

taip, 
lauks 
džiai

Trečiadienis, Liepos 6 d., 1927

leidžia įstaty 
sutartis, Bes-

' 111 o i I
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicągo, 1)1., under tha aot of 
March 3rd 1879. . ♦ •

1739 South Halsted Street 
Chicago, III. 

Telephoae Rooaevelt 8509

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St.
Chicago, 111.

Tel. Boulevard 2160 '
— Valandos —

Nuo 9 iki 12 va), dienon ir 
ir 6 iki 9 valandai vakaro

likviduoti.
paruošti 

kulkosvai-

Iš NEW YOR 
KO IKI KAU
NO IK ATGAI

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

geriausiu draugu.

nešiu. Nustatoma ir sesijų pradžia

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 6610 S. Mapleivood A v.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

šiandien Lietuvoj nejaučiama. 
Sako, greit siusiu j Varnius ne 
tik kairiuosius, bet ir kademų 
vadus Krupavičių ir kitus. Ga- 
les jie ten ramiai pailsėti, kol 
negrįš j Lietuvą tikrai demokra
tiška tvarka, kuri visiems leido 
politiniai, ekonominiai ir kul
tūriniai plėstis.

Juodupio Jonas.

GENERAL1S KONTRAKTOR1US 
1814-34 W. 33 Placc

voj dabar “ganė 
būt nepasiklausę 
taip nuoširdžiai 
gruodžio 17 d. 
tautininkais 
kulas, netekęs 
malonės, • nenumatė,

lietuviams. Iš tų juokingų at
sitikimų amerikiečiai lietuviai 
geriausia, supras, kaip tvarkosi 
musų kraštas. ir kaip jaučiasi 
nesenai iškepti Lietuvos rite
riai a la Voldemaras.

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

paskelbė 
padarytą 

inspekciją, 
inspekcija? 
netikėtai? 
susirūpinę 

Į tuos pa-

kurių nepaprasta sesija yra 
šaukiama. Respublikos Pre
zidentas paskiria dieną su
šaukimui nepaprastos sesi
jos. Nepaprasta sesija užsi
baigia su užbaigimu darbų 
dėlei kurių ji buvo šaukta.

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

Ultravioletinė šviesą ir diathermia

Rusijos bolševikų teoretinis vadas ir “Pravdos” re 
daktorius, N. Bucharinas, per savo redaguojamų laikraš 
tį paskelbė pasauliui, kad Kinų “krikščioniškas” genero

17.00
3.50
1.75
1.25

las Feng Ju-hsiang jau esąs “išdavikas.” Girdi:
“Feng Ju-hsiang perėjo į liaudies revoliucijos 

priešų pusę ir prieš jį turi būt paskelbtas neatlaidus 
karas.”

O dar nesenai toje pačioje “Pravdoje” tas pats Bu
charinas tą patį generolą Fengą kėlė į padanges ir pra
našavo, kad jisai siutriuškinsiąs visus kontrrevoliucio
nierius. Kaip greit bolševikų orakului tenka atšaukti 
savo žodžius!

Bucharinas tečiaus dar vis tur būt mano, kad jisai 
gali sunaikinti bolševizmo priešus prakeikimais. Taip 
viduramžiuose manydavo Romos popiežiai. “Neklaidin
gasis” Lenino dogmų dėstytojas nemato to, kad “pra
keiktųjų” skaičius tolyn vis eina didyn, taip kad jų atsky
rimas nuo Leiino bažnyčios jiems darosi visiškai neepa- 
vojingas.

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

4910 So. Michigan Avė 
Kenwood 5107

nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vakare

Office Boulevard 7042
Dr. (’. Z. Vezclis
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.

$8.00 
4.09 
2.50 
1.50

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

7909 So. Halsted Str/et
Nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 8 vakare

Ros. 6000 So. Cam p bei I Avė.
Vincennes 69b7 arba Homlock 5524

GYVENIMAS
Mlnesinia Žarnalaa

Antanas Žymontas
Redaktorius-Leidėja*

900 W. 52nd Street
Chicago. 111.

Tel. Boalevard 3669

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos- 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, 111

Visam Lietuvos krašte jau
čiama didele pinigų stoka, že
mės ūkiai, gyvasis ir negyva
sis inventorius labai atpigo, 
šiandien gerą ūkį Lietuvoj ga
lima pirkti nuo 30 iki 50% 
pigiau, negu prieš du metus. 
Prekyba ir pramonė veikia la
bai blogai. I>aug prekybos ir 
pramonės įstaigų likviduoja, o 
kitos vegetuoja. Tuo tarpu mu
sų tautiškoji vyriausybė va
žiuoja iš vieno didelio dvaro į 
kitą, vizituoja pulkus ir visur 
musų vyriausybei pagelbėti 
ruošiamos Lukulo puotos, ku
rioms, kaip girdėti, pinigai asig
nuojami iš nepaprastųjų vals
tybės sąskaitų 
Moizės stebina

Lietuvių rubsiuvių 54-am lokale, Brooklyne, komu
nistai vėl tapo sumušti, nežiūrint to, kad jų rankose dar 
tebėra lokalo valdyba, kuri daro ką tik galėdama, kad va
delės jiems neišspruktų.

Del tik-ką įvykusių lokale rinkimų oficialis lokalo 
koresposdentas, J. Buivydas, rašo: “šiuos rinkimus lai
mėjo ratelninkai” (!).

“Graži” oficialio korespondento kalba. “Ratelnin- 
kais” komunistai pravardžiuoja tuos unijos narius, kurie 
nepučia j Maskvos dūdą. Komunistams, matyt, labai pik
ta, kad jie prakišo rinkimus, todėl jie ir koliojasi.

Rubsiuvių 54 lokalas išsirinko delegatu A. Bubnį, ku
ris gavo 191 balsą prieš V. Černiausko (komunisto) 176 
balsus; ir duoklių sekretorium S. Indriulį, už kurį paduo
ta 197 balsai prieš F. Bukšnio (komunisto) 183 balsus.

Dar išrinkta, nedalyvaujant balsavime nė pusei susi
rinkusiųjų V. Vaitukaitis (81 b. prieš 67 bal., paduotus 
už A. Babrauską).

Rubsiuvių 54 lokalas tai viena svarbiausiųjų lietu
viško komunizmo tvirtovių. Jie tenai yra tvirtai susior
ganizavę į Fosterio “unijų švietimo (?) lygą” ir veda 
smarkiausią agitaciją prieš kitokių srovių žmones. Ypa
tingai jie neapkenčia darbštaus unijos darbininko A. Bub
nio, kurį jie be paliovos šmeižia. Ir štai dabar tas jų ne
apkenčiamas asmuo ėmė ir sukirto jų kandidatą rinki
muose! jj*

Jei komunistų priešai Brooklyno kriaučių unijoje bu
tų bent dalinai taip susiorganizavę, kaip komunistai, tai 
senai butų buvęs ir Maskvos “dūkas” iššluotas iš tos uni-

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

Hamburg-American Line 
United American Lines, Ine.

General Agentą
177 N. Michigan Are. 

Chicago, III.

linus policijos 
girdęs iš Šančių pusės įtartiną 
sprogimą (sako automobilio 
padanga sprogusi) pranešė, kad 
Šančiuose esąs 2-ras pulkas 
pulkininko Petruičio vedamas 
ir kademų vado Krupavičiaus 
lydimas einąs paimti Kauną. 
Del tos informacijos genštabe 
buvęs sušauktas aukštųjų ka
rininkų posėdis, kuriam nutarta 
atitinkamu budu “miatežnikus” 
sutikti ir “pučą,” 
Sakoma, kad buvę 
tankai, šarvuočiai, 
džiai ir kiti reikalingi kovui į- 
rankiai. Sąmokslininkų atėjimo 
laukta pustrečios valandos ir, 
jų nesulaukus, įgaliota vienas 
aukštas valdininkas karininkas 
nuvykti į Šančius ir vietoj pa
tirti padėtį. Nuvykęs į Šan
čius karininkas radęs pulką 
ramiai bemiegantį. Pulko va- 

kai jam 
buvo paaiškintas netikėtas ka
rininko vizitas naktį. Sėkmin
gai likvidavus nebuvusį “pučą”, 
reikėjo taip pat sėkmingai lik
viduoti ir pasiruošimas tam 
“pučui’’ sutikti. Iš pradžių bu
vo manyta visą kaltę suversti 
ant komunistų. Vėliau kai 
kam pastebėjus, kad siu* atvėr 
jų komunistas iešmininko rolėj 
bus per daug nesąmoningas ir 
nepatikėtinas dalykas ir, rodos,

renka sau 
kitus prezi- 
ir nusistato

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Iloukvard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. O£iso valan
dos 2-4, 6-8. Nedčlioj 10 iki 12 d.

Sųbecription Ratas:
$8.90 per year in Canada
$7.00 pas y*a» outsida of Chicago
$8.00 per year ia Chięago.

3c. per copy.

pačiam minįsteriui patarus, 
nutarta padaryti netikėta ka
riuomenės dalių inspekciją. Iš 
vienos pusės tas atsitikimas at
rodo labai anekdotingas ir juo
kingas, o iš kitos 
netvirtai laikosi musų dabarti
ne vyriausybė. Pakako mažo 
baubo dideliam ermyderiui su
kelti. Kad kademai galvoja 
apie “pučus”, tai niekam ne- 
paslaptis. Bet kad jie tą pučą 
darytų dabar, tai reiktų abe
joti. Tautininko valdymo me
daus mėnuo dar nepasibaigė 
ir jų šalininkai dar tebegyvena 
skaidriomis iliuzijomis apie ro
jų Lietuvoj. Tuo tarpu sunku 
butų juos atitraukti nuo val
dančiųjų. Vėliau gali būti ki-

Kademai Apie tai žino ir 
tinkamesnės progos vai-, 

grąžinti.
Pinigų nėra '
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22§. Seimą sudaro išrinkti 
atstovai. Atstovų skaičius 
susidaro tokiu budu, kad 
nuo 50,000 gyventojų renka
mas vienas atstovas. (Lig- 
šiol buvo nuo 25,000 vienas 
atstovas).

23§. Seimo atstovai ren
kami visuotinu, lygiu, tie
sioginiu ir slaptu balsavimu, 
proporcingąją rinkimų siste
ma. Procedūrą, rinkimų 
tvarką, ir atstovų skaičių 
nustato įstatymais.

24§. Seimo atstovus ren
ka pilnateisiai Lietuvos pi
liečiai, vyrai ir moterys, tu
rintieji nemažiau kaip 25 
metus amžiaus, o būti ren
kamais turintieji nemažiau 
kaip 30 metų amžiaus. (Prie 
šio paragrafo yra pridėta 
Kabineto pastaba, kad dėl 
šios pataisos nuomonės pa
siskirstę ir kad didžiuma 
nori, kad butų leista balsuo
ti asmenims turintiems ne 
mažiau 21 metų amžiaus).

25§. Seimas renkamas 
penkeriems metams. Atsiti
kime negalint daryti rinki
mų delei karo arba kitų 
svarbių priežasčių, Seimo 
laikas gali būti pailgintas- 
nustatytais įstatymais.

26§. Pasibaigus Seimo lai
kui arba j| paleidus, nauji 
rinkimai turi įvykti ne vė
liau kaip astuonių mėnesių 
laike, maždaug rudens arba 
pavasario laike. Rinkimų die
ną skelbia Respublikos Pre
zidentas.

27§. Seimas patvirtina rin
kimus patikrindamas jų le- 
gališkumą. Patvirtinus rin
kimus kiekvienas atstovas 
priima priesaiką arl>a duoda, 
iškilmingą pasižadėjimą su
lig teksto pridėto prie šio 
paragrafo. •>

28§. Seimas susirenka kas
met, du kartu į metus, pir
mą antradieny kovo mėnesy 
ir pirmų antradieny spalių 
mėnesy. Pirmą paeilinį Sei
mo posėdį atidaro asmeniai 
Respublikos Prezidentas ar
ija jo įgaliotas Ministerių 
Kabineto Pirmininkas. Sesi
ja negali tęstis ilgiau kaip 
du menesiu.

29§. Nepaprastas Seimo 
sesijas gali sušaukti Respub
likos Prezidentas arba pusė 
Seimo atstovų skaičiaus, su
lig raštiškai paduotos dek
laracijos. Deklaracijoje turi 
būti pažymėta reikalai, dėlei

Tautiškieji 
provincijos 

miestelių rabinus, bet lietuviai 
kaimiečiai, susirinkę didelių 
ponų iš Kauno pažiūrėti su 
nusistebėjimu skundžiasi, kad 
vyriausybė liegerdama dvaruos 
ir pulkuos su dideliais ponais, 
ne kreiva akimi nepažiurintr 
i kaimo padėtį, kuri kasdien 
blogėja. Panevėžy per pulko 
ir miesto iškilmes net patys tų 
iškilmių dalyviai pasipiktino, 
kai gerokai “pasismaginę” vals
tybės galvos pradėjo vienas ki
tą į glėbį imti ir bučiuotis. Vie
tos “tautininkų’’ šalininkai la
bai supyko, kad jiems neteko 
nei vieno “garbingo” bučkio. 
O su viena vietos ponia, kurią 
pats vyriausias pakvietę į šokį, 
blogai pasidarę. Visiškai pana
šu į šlėktos viešpatavimo Lie
tuvoj gadynę.

Anot Liudos Giros, tauta ga
li būti rami, bet to ramumo

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 So. Westėm Avė.

Tek Lafayette 4146
I nuo 9 iki 11 v. ryto 

Valandos '( nuo g jRj 9 vai. Vak.

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

KONSTITUCIJOS KEITIMO 
SUMANYMAI

30§. Seimas 
Pirmininką ir 
dilimo narius 
sau tvarką.

31 §. Seimas 
mus, tvirtina 
publikos Prezidento padary
tas su kitomis valstybėmis, 
ir paduoda klausimus ir in
terpeliacijas Ministerių Ka
binetui arba pavieniams mi- 
nisteriams ir taipgi Valsty
bes Kontrolieriui. Biudžeti
nes |eises Seimo nustato įs
tatymas. Procedūra leidimui 
įstatymų ir jų įėjimą galėn 
nustato atskiras įstatymas.

32§. Seimas skelbia karą, 
suteikdamas Respublikos Pre
zidentui ganėtinai jėgos. Bet, 
kai priešininkas- paskelbia

Ofiso ir Rtes. Tel Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted St.
Q£iso valandos nuo 1 iki 3 po 

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

Kadcmams valdant musų 
kraštą, žinomas “perekulšči- 
kas” Liudas Gira, girdamas sa
vo vyriausybės poziciją, parašė 
jo paties redaguojamam “By- 
te”, kad tauta gali būt rami. 
Kademai lietuvius apsaugosią 
nuo išorinių ir vidaus priešų, 
jie viską sutvarkysią ir dėlto 
Lietuvos piliečiai galį sau gy
venti ranriki—kaip pas poną 
Dievą užpečky. šiandien tas 
pats Liudas Gira ir jo kadaise 
globojami kademai kitaip kalba. 
Gira ieško užuovėjos nuo poli
tinių audrų pas jaunuosius po
etus, o krikščionys demokratai 
atdara burna rėkia, kad Lietu- 

šlecht”. Tur
savo orakulo 
bučiavos po 

perversmo su 
O gal ir pats ora- 

gausios Dievo 
kad pasi

gavę valdžios tautininkai iščai- 
žys savo buvusius santarvinin
kus tais pačiais botagais. Ne
reikėtų reikšti gailesio dėl gruo
džio 17 d. įvykių ir užjausti 
nukentėjusiems kadcmams ir 
jų orakului, jei padarytasis 
smurtas neliestų Lietuvos rei
kalų. Mokėjot “griešyti,—mo
kėkit ir “pakutavoti”,—galima 
butų pasakyti į kademiškus 
skundus dėl dabartinės padė
ties Lietuvoj. Visiems aišku, 
kad kademų vadams nerūpėjo 
ir dabar nerupi Lietuvos rei
kalai, kuriuos jie paneigė “be 
sąlygų” eidami į bendrą darbą 
su dideliais demokratinės tvar
kos priešininkais tautininkais. 
Dabar kalbėti kademams apie 
demokratiją Lietuvoj butų net 
nepadoru. Plechavičių ir kitų 
smurtininkų gerbėjams niekas 
nebetikės ir jų vakar kabutė- das net nusistebėjo, 
se vadinamoji tikroji Lietuvos 
demokratija vargu bau norės 
draugauti ir bendradarbiauti su 
politiniais bankrutais. Reikėtų 
juos visus palikti orakulo Liu
dos-G fros medžiaga pranašavi
mams. Tačiau ir geriausius 
norus turint negalima apie 
juos nutylėti. Del jų santykių 
su dabartino vyriausybe įvyksta 
tokių kurjozų, apie kuriuos 
labai verta pranešti Amerikos

So. Bostono “Darbininkas” 
paduoda iš vieno anglų laik
raščio (kokio, nepasako) Lietu
vos konstitucijos pakeitimus, 
kuriuos esanti sumaniusi da
bartinė Smetonos-Voldemaro 
“valdžia”. Tie sumanymai bu
sią paleisti referendumui (vi
suotinam piliečių balsavimui) 
šią vasarą arba (!) rudenį.

Keisti esą ketinama tiktai 
trečias, ketvirtas ir šeštas kon
stitucijos skyriai, liečiantys 
Seimą, valdžią ir savivaldybes. 
Visi kiti skyriai paliksią, kaip 
buvę.

Seimą liečiantys pakeitimai 
prasideda 22 paragrafu ir esą 
tokie:

Res. 66p0 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257 

DR. P. Z. ZALATOR1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
( hieago, III.

TEN IR Ift

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

^nt musų trijų šrinbų laivų 
NEW YORK - HAMBURG 

DEIJT8CHLAND
ALBEkT BALLIN 

RESOLUTE. RELIANCE 
ir populiarinki vieno kabin 

laivai, 
Cleveland. AVrstphalia, 

Thuringia
Europinis kelionės asmenį* 

ui ai vadovaujamos

Užsimokijtmo kaina:

Chicago ja — paštu:
Metams .................... ......... ......
Pusti metų ____...-------------
Trims mėnesiams ------------
Dviem mėnesiams —...........
Vienam minėsiu! —............

Chicagoje per neiiotojus: 
Viena kopija ...
Savaitei ................
Mėnesiui ............... .

Suvienytose Valatka

Metams ...........—
Pusei metų ...........
Trims mėnesiam® 
Dviem mėnesiam* 
Vienam mėnesiui .

Lietuvon ir kitur užsieniuose
. (Atpiginta)

Metams .......... ................
Pusei metų ..._____ _—
Trims mėnesiams -----

darbą. x 
gali užimti 
tik suderi- 
pareigomis.

37§. Atstovai Rauna atly
ginimų, kurį nustato įstaty
mas, tik laike sesijos.
Apie prezidento rinkimą, mi

nisterių kabinetą ir savivaldy- 
l>es šiuose paragrafuose, kaip 
matote, dar nėra nieko. Jeigu 
šitais klausimais bus daug-inaž 
po tiek pat paragrafų, kaip 
skyriuje apie Seimą, tai visas 
projektas susidės iš kokių 
10—50 paragrafų. Ir dabar no
rima, kad piliečiai (kurių dau
gelis* nemoka nei skaityti, nei 
rašyti) visuotinu balsavimu 
šitokią daugybę paragrafų pri
imtų arba atmestų!

Juokdarys yra p. Voldema
ras, jeigu jisai mano, kad ši
tokiu budu galima leisti įsta
tymus, ir dagi ne liet kokius, 
bet pačius pagrindinius įstaty
mus, nustatančius daugeliui me 
tų valstybės tvarką.

2.50

Pinigus reikia siųsti palto Money 
rderiu kartu su užsakymu.

Spaudoje jau pasirodė kaikurie, Voldemaro sugalvo
ti, Lietuvos konstitucijos pakeitimai (žiur. Apžvalgą) 
kuriais žadama “atsiklausti tautos,” ar ji nori jų, ar ne 
Kolkas matome dar tiktai pakeitimų sumanymus, liečian
čius Seimų.

Smetoniniai Lietuvos diktatoriai nori, visų pirma, 
panaikinti visuotinę balsavimę, paliekant balsavimo tei
sę tiktai piliečiams, kurie turi 25 metus amžiaus, o tei
sę būt renkamais — tiktai 30 metų amžiaus piliečiams. 
Piliečiai nuo 20 metų iki 25 ir nuo 25 metų iki 30 rinki
mo teises, einant tuo sumanymu, pražudo.

Šis faktas, beje, parodo, kokia nesąmonė yra ta sme
toninio fašižmo garbintojų pasaka, kad dabartiniai Lie
tuvos diktatoriai tai “jaunosios Lietuvos troškimų reiš
kėjai.” Jaunuomenei Smetona kaip tik ir nori atimti 
teises! v v; .

Kitas stambus pakeitimas tai Žymus Seeimo suma
žinimas: siūloma rinkti po vieną atstovą nuo 50,000 gy
ventojų, vietoje 25,000. Bet dar didesnės reikšmės turi 
sumanymas apriboti Seimo sesijų laiką. Pakeitimų au
toriai nori, kad Seimas rinktųsi kasmet tik du kartu į rę- 
guliares sesijas, kurios tęsiasi ne ilgiaus, kaip po du mė- 

pirmą antradie
nį kovo mėnesyje ir pirmą antradienį spalių mėnesyje.”

Tai yra dalinai pamėgdžiojimas Amerikos Jungtinių 
Valstijų konstitucijos, su tuo tečiaus skirtumu, kad Ame
rikoje kongreso seesijų ilgis nėra apribotas.

Smetonininkai, vadinasi, nori, kad Lietuvos Seimas 
posėdžiautų viso tik 4 mėnesius per metus. Per kitus 8 
mėnesius kraštą valdytų prezidentas su ministeriais, 
Seimo visai nekontraliuojami.

Aišku, kur šitie sumanymai krypsta. Jų tikslas yra 
kiek galint labiaus susilpninti žmonių išrinktųjų atstovų 
balsą ir sustiprinti vykdomosios valdžios, vyriausybės,

“Krupavičiaus pučas”
Vieną pavasario dieną Kauno 

dienraščiai netikėtai 
apie netikėtai naktį 
Kauno įgulos dalies 
Delko kariuomenės 
delko naktį? delko 
klausė vienas kito 
miesto gyventojai.
kausimus tebuvo vienas atsa
kymas: “Inspekcija ir tiek. O 
jei nori daugiau sužinoti, tai at
simink Varnius’’. Po tokio man
dagaus ir švelnaus pareiškimo 
kauniškiams liko vienaš išėji
mas—ausis suglaudus tylėti.
Betylint paaiškėjo ir tikroji in
spekcijos priežastis. Buvo šfaip. 
Kažkoks labai uolus krimina- 

valdininkas iš-

Lietuvai karą, ari>a kuomet 
jis užima jos teritoriją, Res
publikos Prezidentas, )>e Sei
mo turi paskelbti karą.

33§. Atstovai vadovaujasi 
tik savo sąžine ir negali bū
ti jokių mandatų varžomi.

34§. Atstovas dėl savo 
kalbų, pasakytų pareigas ei
nant, negali būti teismo 
baudžiamas, tačiau už gar
bės įžeidimą gali būti 
kiamas atsakomybėn 
procedūros nustatytos 
ru įstatymu.

45§. Atstovo asmuo 
čiamas. Atstovą areštuoti 
gali tiktai Seimui sutikus, 
išskyrus tuos atsitikimus 
kada atstovas yra užtiktas 
darant kriminalį

36§. Atstovas 
kitą vietą, jeigu 
narna su atstovo

)
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PRANEŠIMAS386

Pulaski Park Pharmacy
1401 N. Noblc St

JUOZAS BU1)RIS FELICIJA JURGAIčIUTft

Policijos perspėjimas South Haven

RAYMOND KUKURAITIS
JONAS EZOKAITI

Beverly 2300

Amerikos

Tek Boulevard 4139

PETRAS UMBRAZIUN AS

Kiek tikietų norit

Vardas

Adresas

Telefonas

Berniukų 
Moterų

Berniukų 
Moterų

4406
1324

Berniukų 
Moterų .

Berniukų
Moterų .

Visų ..
Liuteronų

- rug- 
White

Norintys gauti tikietų dykai j Lith-Manor ir atgal, 
išpildykit šį kųpuoną ir pasiuskit arba atneškit j 
Naujieenas, 1739 So. Halsted St.

Nuliūdę liekame, Tėvas, Sese
rys, Švogeris ir Giminės. Lai
dotuvėse patarnauja graborius 
Eudeikis, Tol. Yards 1741.

Visų . .
Metodistų

Visų .. 
Protestonų 
Vyrų .... 
Berniukų 
Moterų . .

Visų . 
Katalikų: 
Vyrų .. 
Berniukų
Moterų

tarp tų kalinių buvo
Ateistų (bedievių):
Vyrų .......................
Berniukų.................
Moterų ................. Visų ....

Presbiterionų
Vyrų ..........
Berniukų ..
Moterų ........

Bet jo draugų tokių kaip jis 
plėšikėlių, matyt, dar pasiliko

Duodam žinoti, kad ant North West

Grant Works Pharmacy
4847 West 14th Street

parapijos
Taigi plėšikė-

CHICAGOS 
ŽINIOS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 3 dieną, 2:20 vai. ryto, 
1927 m., sulaukęs 37 metų am
žiaus, gimęs Kauno rėd., Taura
gės apskr., Švėkšnos parapijos, 
paliko dideliame nuliudime tė
vą Franciškų, 1 seserį Oną Tu- 
vanis, ir švogeerj Lietuvoj ir 
gimines. Draugas Aleksandra 
Kelpšas rūpinasi laidotuvėmis. 
Kūnas pašarvotas, randasi Eu- 
deikio Koplyčioj, 4605 S. Her
mi tage Avė.

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioj, 
liepos 8 dieną, 8 vai. ryto iš 
Eudeikio Koplyčios j šv. Kry
žiau parap. bažnyčią, kurioj at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. J. Budrio giminės, 
draugai ir pažjstajni eesat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini-

JOHN A. KASS 
(JOHN A. KAZAKAUSKAS) 

2045 W. 35th St. 
Tel. Lafayette 3315

tais 1 
balt veidžių vyrų 
jucdveidžių vyrų 
veidžių moterų - 
veidžių moterų —

Jei turėsime omenėj tą fak
tų, kad juodveidžių skaičius 
Cxx>k paviete, palyginus su balt- 
veidžių gyventojų skaičiumi, 
yra mažas, tai reiks pripažin
ti, jog skaičius juodveidžių pa
tekusių kalėjiman . buvo dides
nis, negu baltveidžių.

Paduodama taipgi skaitlinės, 
kiek kurios tikybos žmonių

Tarp Chicagos 
Lietuvių

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette

Pereitų šeštadienį “Naujie
nų” darbininkai, darbininkės, 
jų šeimos ir draugai išvažiavo 
už Michigan ežero šventes pra
leisti, pasimaudyti ir pasilsėti. 
Apie pusė antros po pietų ke
turiais Checker taxicabais pa
sileidome per miestų Mpnici- 
pal Pier linkui, kur mus lau
kė laivas Iroųuois. Susėdome į 
laivą, ir good bye Chicagai.

Laivu plaukė apie tūkstan
tis žmonių ir musų būrys, su
sidedąs iš 36 asmenų, pasi- 
sklaidėm mažais būreliais ir be 
jokių prietikių nuplaukėm j 
South Haven. Vanduo buvo ty
kus ir plaukti sekėsi gerai; tik 
Felicijos sesuo ir viena ponia 
jautė kaip “jūrių liga” širdį 
kuteno, o kiti jokios ligos ne
pastebėjo.

Kitas būrys turėjo plaukti 
kitu laivu, 7-tą vai. vakare. 
Jiems beplaukiant pakilo dide
lės vilnys, ir juos “jūrių liga” 
užpuolė; bet kaip ten jiems 
atsitiko, aš tikrai nežinau, tik 
galiu pasakyt, kad kai atvyko 
į South Haven, visi buvo įtū
žę ant ežero ir “jūrių ligos’’.

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

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

2226 Marškai! Blvd.
TELEFONAS CRAWF0RD 1480

TELEFONAS CANAL 9464

katalikų buvo 
net šeši tuks- 

Į tai gali- 
atyakyti, jogei katalikų

ant Town of Lake. Pereitą 
dėldienį vietos parėpi jonai 
rėjo pikniką. Nuo pikniko 
vo likę įvairių dalykų. Juos 
vežta ir sukrauta 
trobesio skiepe 
liai ir čia. mėgino įsipiršti vi
dun. Bet vargšams nepavyko. 
Duota žinoti policijai. 'Pastaro
ji pasiskubinusi suėmė porą 
vaikėzų. — Reporteris.

VIRŠUI ASHLAND STATE 
BANKO

1800 So. Ashland Avė.

kuri išpildo visokius receptus ir duo
da patarimus. Lietuvis aptiekorius 
visada randasi nuo 2 vai. po pietų 

iki 10 tai valandai vakare.

Tai Yra Didžiausias Pasiūlymas Chicagos Lietuvims per Naujienas
Naujienos organizuoja pirmų lietuvių vasarinę kolioniją! Ši kolionija su

sidės iš lietuvių, Naujienų skaitytojų ir draugų, ir bus centras vasaros poil
siui ir atostogoms. Ji randasi nepaprastai gražioje vietoje, prie puikaus 
South Haven miesto, prie didelio cementinio kelio ir ežero kranto, kuriame y- 
ra puikiausios maudynės Amterikoje.

Chicagos policijos viršinin
kas, Mielinei Hughes, išleido 
IM'rspėjimą visuomenei, kad 
prisidabotų visų ypatų (išėmus 
policistus uniformose), kurios 
vaikštinėja rinkdamos aukas 
Chicagos policijos maneurų 
dienoms (Police Field Days).

Chicagos policijos departa
mentas šiemet turės tris ofi
cialus maneurų dienas 
piučio 13-tų ir 14 dd.
Sox bolininkų parke. Bugpiu- 
čio 21 dienų vadinamų Cubs 
lx>lininkų parke. Ir tik policis- 
tai uniformose yra įgalioti par
davinėti tikėtus šiems paren
gimams.

Kiekvienas centas, palikęs 
nuo kalbamų parengimų, eis 
Policistų Labdaringai Asocia
cijai. ši asociacija rūpinasi 
našlėmis ir našlaičiais tų poli
cininkų, kurie neteko gyvasties 
eidami savo pareigas.

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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. .Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Lenkutis vaikėzas, apiplėšęs 
nesenai p. Graudento garažą ir 
išnešęs iš ten porą tairų, poli
cijos buvo suimtas ir prisipaži
no. Jis gavo 6 mėnesius/kalė
jimo. Tpvai turėjo padengti 
tteismo lėšas. Lenkutis gyveno 
namiiose 4514 So. Hermitage 
avenue.

ėjimų pateko tais me- 
063 asmenys. Iš jų — 

buvo 8573; 
2621; balt- 
506; juod-

Kviečiame Jus Būti Naujienų Svečiais
NAUJIENOS kviečia savo esančius ir busiančius skaitytojus, kurie gei

džia ir išgali ndrs vienai dienai prasišalinti iš surukusio miesto pasinaudoti 
šiomis ekskursijomis ir duoda tikietus dykai ont vieno iš greičiausių laivų S. 
S. Ironąuis. Atvykusius į South Haves pasitiks musų žmonės ir jus galėsit 
praleist dieną puikiame LITH-MANOR.

Remiantis šiomis skaitlinė
mis negalima daryti išvado, 
buk katalikų bažnyčia moki
nanti savo auklėtinius nusi
žengti įstatymams. Bet gali
ma tvirtinti, kad jos pastan
gos kovoti su nusižengimais 
duoda labai “mizernų” pasek
mių.

Kilęs iš Pivorių kaimo, Terečiaus vals., Švenčio
nių apskr., Vilniaus rėdybos (okupuotos Lietu
vos) išgyvenęs Amerikoj apie 20 metų ir sulau
kęs apie 40 metų amžiaus. Po ilgos ligos pasimi
rė savo tėvyškėj Pivoriuose, birželio 13, 1927, 
12 vai. dieną. Palaidotas birželio 15 d.

Paliko nuliudusius Amerikoj: seserį Michali
ną ir švogerį Kazį Lavoną, giminių ir daug 
draugų. Lietuvoj: brolį Mikolą, seseris Emili
ją ir Eleną ir švogerį Petrą Spečių ir daug gi
minių

Ilsėkis Petrai savo tėvų šemelej!
Sesuo ir švogeris.

Visų ................. 356
Pasirodo, kad ateistų, t. y. 

bedievių kalliaman kalėjimai! 
1926 metais pateko mažiausia. 
Iš kitos puses 
daugiausia — 
tančiai su viršum 
ma 
gyventojų esama dauginu, ne
gu bedievių, taigi natūralu, kad 
ir kalėjimui jie davė didesnį 
skaičių burdingierių. Taip tai 
taip. Bet visgi — kur 6118, o 
kur 14!

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Julijoną ir tėvą Stanis
lovą, seserį Gene, gimines ir 
pažįstąmus. *

Kūnas pašarvotas 6953 South 
Washtenaw Avė. Laidotuves i- 
vyks Liepos 8 d., 8 vai. ryto iš 
namų bus atlydėta į Nekalto 
Prasidėjimo Panelės šv. parap. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielą.

Po pamaldų, bus nulydėta j 
šv. Kazimiero kapines. Nuošir
džiai kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvau
ti šiose pamaldose.

F
Nubudę Tėvai, Sesuo ir gimi

nės.
Laidotuvėm patarnauja gra

borius S. D. Lachavicz..
Telephone Canal 1271—2199.

Kreipkitės į NAUJIENAS. . * t
Puikiu, mėlinu Micbigan Ežero vandeniu, tik trijų valandų kelionė lai

vu, nuveža Naujienų ekskursantus į puikiausią Ameerikoje resortų vietą, 
South Haven, Michigan. Čia pat randasi puiki LITH-MANOR — J-----
lietuvių žaidimų vieta su didele klubhouse.

šiuomi pranešu vi
siems savo drau
gams, pažįsamiems 
i r kostumeriams, 
kad atidariau naujai 
auksinių daiktų 
krautuvę. Taisau 
laikrodėlius, priski
riame akinius dėl 
jaunų ir senų. At
silankykite kuriems 
yra reikalas, aš su
teiksiu teisingą pa
tarnavimą.

Laikraštyj “Criminai Jus 
tice”, gegužės mėnesio laidoj 
paduota skaitlinės, kurios pa
rodo, kiek kokios tikybos ka
linių pateko j ę.ook pavieto ka
lėjimą 1926 metais.

Mirė liepos 5 dieną, 3:30 va
landų vakare, 1927 m.„ sulau
kęs 7 meteų ir 2 mėn. amžiaus; 
gimęs Chicagoj, Balandžio 25 d., 
1920 metais palikdamas dide
liame n’uliudime savo mylimuo
sius ir mplinčius Tėvą, Antaną, 
Motiną Juzefą ir seserį Aleną. 
Dabar randasi prirengtas j pas
kutine kelionę, namuose 3354 
So. llulsted St.

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioj, 
IJepos 8 <1., 9 vai. iš ryto iŠ 
namų į šv. Dovydo bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iŠ 
ten bus nulydeėtas j šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Raymond Kukorai- 
čių giminės, draugai ir pažįsta
mi ir taipgi draugai likusių nu
liudime jo mylimųjų esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliudime liekame, Tėvai ir 
Sesuo. Laidotuvėse patarnauja 
S. P. Mažeika. Tel. Yards 1138.

$125
$25 įmokėti

ir mokėdamas po $5 į mėnesį ar 
$1.25 į savaitę, nupirksit gražų lo
tą 30 per 100 pėdu puikioje Nau
jienų LITH-MANOR.

Ekskursijos DYKAI!
PerežergįLith-Manor

Išplaukus laivui iš Chicagos, 
tuojau pa jutome šaltų vėją. 
Plaukti buvo pusėtinai vėsu. 
Ir “overkautas” butų buvęs la
bai pravartu turėti. Bet “©ver
kautų” niekas nesiveže — ne
gi vasarą važiuosi su o verkau
tais! Palikdami manėm, kad 
pasiekus Michigan krantus, vėl 
bus šilta ir tuojau .galėsime 
maudytis. I

South Haven mus pasitiko 
Miami Park Beach automobi
liai, specialiai parūpinti nau- 
jieniečiams pono Hadesman, ir 
mes laimingai .nukeliavome j 
Scotsonia Park kliubnamį, kur 
ir praleidom visą išvažiavimo 
laiką.

Resortai ir maudynės
Nuvažiavę kliubnamin, kitaip 

sakant resortąn, jau radome 
būrį savo draugų, atkeliavusių 
automobiliais, bet didžiuma 
automobilių buvo pasivėlinę ir 
dar negreitai atvyko. Blogiau
sia buvo tai, kad automobilis
tai buvo paėmę dalį musų 
maisto, be kurio negalėjom 
valgyt vakarienės, ir su vaka
riene prisiėjo palaukti.

Musų resortas arba kliub- 
namis randasi prie didelio Ice- 
lio U. S. 31 ir labai dailiose 

apielinkėse, ne pertoli nuo eže
ro. Aplinkui yra dideli vai
sinių medžių sodnai su raudo
nuojančiomis vyšniomis ir ki
tais vaisiais; stebėtinai gra
žus ežero krantai ir maudynės; 
bet maudynėmis mums naudo
tis neteko, kadangi oras nepa
prastai atvėso ir žiemių vėjas 
nuolat pute. 4-tą liepos atsira
do vienas-kitas drąsuolis-lė, 
kurie išbandė ežero temperatū
rą ir sakė, kad “water is just 
fine”, bet kiti tam netikėjom 
ir lij<om nesimaudę.

Nežiurnt to, kad oras buvo 
šaltas, jis musų neįveikė: per 
dvi naktis ir pusantros die
nos mes žaidėme, ilsėjomės, 
dainavome, vėl žaidome, ilsėjo
mės, dainavome. Ir musų dai
nos buvo fino ir viskas buvo 
gerai. —Reporteris Pupa.

Esu baigęs mok 
slą Idiana tani- 
versite, Esu re
gistruotas ap
tiekorius ir tu- 
r i u daugelio 
metų patyrimą.

Išpildau visus 
receptus sąži
ningai ir atsar 
giai už pigiau
sią galimą kai
ną. Laikau sa
vo aptiekoj vi
sus dalykus, ku 
rie tik yra lai
komi didžiau
siose aptiekose. Rekomenduoju gy
duoles ir duodu patarimus. Atei
kite ir persitikrinkite. Visi busi
te užganėdinti.

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

J. MALACHOVVSKAS

Mirė Liepos 4 d., 1927 m. 8 
vai. vakare, 13 metų ir 9 mėn. 
amžiaus. A. a. Felicija gimė 
Spalio 10 d., 1913 m., Cbicago,

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi
- naujoj vietoj

no atbudavotojas, padarytas iš žiedų, 
šaknų ir Sakelių, 
auri jas. Virš 52 
parduota.

TANLAC
DEL JŪSŲ SVEIKATOS

Peersiskyrė su šiuo pasauliu 
Liepos 2 dieną, 8 valandą ry
to, 1927 m., sulaukęs 47 m. am
žiaus, gimęs Lietuvoj, Suvalkų 
redyboj, paliko dideliame nuliu
dime 2 dukterį: Marijoną, Oną 
ir gimines. Kūnas pašarvotas, 
randasi 4605 S. Hermitage Avė.

L«i<lotuvčs Įvyks Trečiadieny. 
Liepos 6 dieną, B vai, ryto iš 
J. F. Eudeikis kaplyčios j šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A.A. Jono giminės, drau
gai ir pažįstami esat nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nuliūdę liekame, Dukteris ir 
giminės. Laidotuvėse patarnau
ja graborius J. F. Eudeikis. 
Telephone Yards 1741.

J. F. RADIJUS
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoje

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

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

SKYRIUS:
3'W S. Halsted St. 

lel. Blvd. 4053

LAGHAVICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzainuolojas 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, III.
Patarnauja laido

tuvėse kuopi gi auna 
Reikalo meldžiu at
sišaukti, o mano 
dailiu busite užga
nėdinti.

Tel. ( anai 1271 
ir 2199

A. MASALSKIS 
GRABORIUS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Laiko Bandymas
PRIE Mississippi upės įlankos tūkstančiai vyrų 

budavojo iš smilčių maišų antrą apsaugos lini
ją prieš kylantį upėj va.idęnj, kuris gręsė pavoju 

dėl šimto mylių derling s žemės. Ten buvo pri
taisytas telefonas medinėj skrynutėj prie medžio ir 
inžinierius duodavo žinią į vyriausj skyrių kaip ei
na tas didelis darbas, r< ikalaudamas daugiau ma- 
teriolo tam darbui, gaud ivo pranešimus apie oro 
atmainas» iš Weather Bureau, kuris buvo labai 
svarbus atsitikimas tame strategiškame darbe.

Telefonas buvo veikmJj keletas minučių prieš 
pradąjirią to didelio darbo, kuris eidavo nuo saulės 
užtekėjimu iki saulės už įleidimo, tankiai reikėda
vo iki juostos braidyti vandenyj.

Toks yra telefonų patarnavimas laike nelaimės — 
patarnavimas kurį telefonų vyrai ir moterys atlie
ka kasdien, bet jie atlieka tą patarnavimą prie to
kių aplinkybių, kuris teikia spartumą ir pasišventi
mą dėl publikos patarnavimo.

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS
Vestuvių, Gru-
pių ir Šeimynų
Musų Speciali-JM 

škumas. :
3315 South JI
Halsted St. O

Tel. Yards IMGy
Res. Tel. V Ja

ILLINOIS BELL TELEPHONE CO.
BELL SYSTEM

One Policy • One System • Universal Service

1338
406

Ar Pavargęs? Ar Pailsęs?
Vartok Tanlac

Jei esi persirijęs arba dėl. neapsi
žiūrėjimo pakenkė jūsų sveikatai, te
gul Tanlac jumis sustiprina. Virš 
šimtas tūkstančių laiškų pasako 
mums kaip Tanlac yra suteikęs stip
rumų ir vikrumą nusilpusioms ir nu- 
vergusiems žmonėms.

Jus galite pasiliuosuoti nuo silpnu
mo-ir skausmų, džiaugtis saugumais 
Ir sveiku gyvenimu. Daugelis tuks- 
stančių kitų yra tai padarę. Dau- 
gelis tų laimingų žmonių yra jūsų ĮSide yra vienatinė Lietuvių Aptieka, 
kaimynais. Pasinaudokit iš jų paty- kuri išpildo visokius receptus ir duo-
rimo.

Tanlac yra gamtinis tonikas ir ku

vaistininkas 
onų butelių
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CHICAGOS 
ŽINIOS

tarp tų kalinių buvo:
Ateistų (bedievių):
Vyrų ......................... 12
Berniukų.....................2
Moterų .................... 0

Vyrų ..................... 676
Berniukų .............. 171
Moterų ..................... 93

ĮDOMIOS SKAITLINĖS

Laikraštyj “Criminal Jus- 
tice”, gegužės mėnesio laidoj, 
paduota skaitlinės, kurios pa
rodo, kiek kokios tikybos ka
linių pateko Į £ook pavieto ka
lėj i mą 1926 metais.

Į kalėjimą pateko tais me
tais 12.063 asmenys. Iš jų — 
baltveidžių vyrų buvo 8573; 
jucdveidžių vyrų — 2621; balt
veidžių moterų —* 506; juod- 
veidžių moterų — 363.

9

Jei turėsime ©menėj tą fak
tą, kad juodveidžių skaičius 
Cxx>k paviete, palyginus su balt
veidžių gyventojų skaičiumi, 
yra mažas, tai reiks pripažin
ti, jog skaičius juodveidžių pa
tekusių kalėjiman .buvo dides
nis, negu baltveidžių.

Paduodama taipgi skaitlinės, 
kiek kurios tikybos žmonių

Visų ..................... 14
Katalikų:
Vyrų .................. 4406
Berniukų .............. 1324
Moterų .................. 388

Visų .................... 940
Presbiterionų:
Vyrų ..................... 181
Berniukų ................. 44
Moterų ....................... 18

Visų .................. 6118

Baptistų:
Vyrų ..................... 1338
Berniukų ................ 406
Moterų ................... 234

Visų ................ < 1978
Žydų:
Vyrų ..................... 386
Berniukų ................... 80
Moterų .................... 26

Visų ................. 492
Liuteronu:
Vyrų ..................... 522
Berniukų .................... 108
Moterų ....................... 42

Visų ..
Metodistų:

672

Visų .................. 243
Protestonų:
Vyrų ..................... 276
Berniukų .............. 66
Moterų ..................... 14

Visų ................. 356
Pasirodo, kad ateistų, t. y. 

bedievių kalbaman kalėjiman 
1926 metais pateko mažiausia. 
Iš kitos pusės katalikų buvo 
daugiausia — net šeši tūks
tančiai su viršum. Į tai gali
ma atsakyti, jogei katalikų 
gyventojų esama daugiau, ne
gu bedievių, taigi natūralu, kad 
ir kalėjimui jie davė didesnį 
skaičių burdingicrių. Taip tai 
taip. Bet visgi — kur 6118, o 
kur 14!

Bemiantis šiomis skaitlinė
mis negalima daryti išvado, 
buk katalikų bažnyčia moki
nanti savo auklėtinius nusi
žengti įstatymams. Bet gali
ma tvirtinti, kad jos pastan
gos kovoti su nusižengimais 
duoda labai “mizernų” pasek
mių.

Laiko Bandymas
PRIE Mississippi upės įlankos tūkstančiai vyrų 

budavojo iš smilčių maišų antrų apsaugos lini
jų prieš kylantį upėj va.idęnj, kuris gręsė pavoju 

<lel šimto mylių derling s žemės. Ten buvo pri
taisytas telefonas medinėj skrynutėj prie medžio ir 
inžinierius duodavo žinių i vyriaus} skyrių kaip ei
na tas didelis darbas, r< ikalaudamas daugiau mu- 
teriolo tam darbui, gaudavo pranešimus apie oro 
atmainas, iš VVeather Bureau, kuris buvo labai 
svarbus atsitikimas tame strategiškame darbe.

Telefonas buvo veikmėj keletas minučių prieš 
pradojiihą to didelio darbo, kuris eidavo nuo saules 
užtekėjimo iki saulės už įleidimo, tankiai reikėda
vo iki' juostos braidyti vandenyj.

Toks yra telefonų patarnavimas laike nelaimės — 
patarnavimas kurį telefonų vyrai ir moterys atlie
ka kasdien, bet jie atliek i tų patarnavimų prie to
kių aplinkybių, kuris teikia spartumų ir pasišventi
mų dėl publikos patarnavimo.

ILLINOIS BELL TELEPHONE CO.
BELL SYSTEM

One Polu y • One System • Universal Service

Policijos perspėjimas
Chicagos policijos viršinin

kas, Mielinei Hughes, išleido 
perspėjimą visuomenei, kad 
prisidabotų visų ypatų (išėmus 
policistus uniformose), kurios 
vaikštinėja rinkdamos aukas 
Chicagos policijos maneurų 
dienoms (Police Field Days).

Chicagos policijos departa
mentas šiemet turės tris ofi- 
ciales maneurų dienas — rug
pjūčio 13-tą ir 14 dd. White 
Sox bolininkų parke. Bugpiu- 
čio 21 dieną vadinamų Cubs 
Indi n inkų parke. Ir tik policis- 
tai uniformose yra įgalioti par
davinėti tikėtus šiems paren
gimams.

Kiekvienus centas, palikęs 
nuo kalbamų parengimų, eis 
Policistų Labdaringai Asocia
cijai. Ši asociacija rūpinasi 
našlėmis ir našlaičiais tų poli
cininkų, kurie neteko gyvasties 
eidami savo pareigas.

f • 1 « " * — -

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Naujienieiiy išvažiavimas
Pereitą šeštadienį “Naujie

nų” darbininkai, darbininkės, 
jų šeimos ir draugai išvažiavo 
už Michigan ežero šventes pra
leisti, pasimaudyti ir pasilsėti. 
Apie puse antros po pietų ke
turiais Checker taxicabais pa
sileidome per miestą Mpnici- 
pal Pier linkui, kur mus lau
kė laivas Iroųuois. Susėdome į 
laivą, ir good bye Chicagai.

I^aivu plaukė apie tūkstan
tis žmonių ir musų būrys, su
sidedąs iš 36 asmenų, pasi- 
sklaidėm mažais būreliais ir be 
jokių prietikių nuplaukėm į 
South Haven. Vanduo buvo ty
kus ir plaukti sekėsi gerai; tik 
Felicijos sesuo ir viena ponia 
jautė kaip “jūrių liga” širdį 
kuteno, o kiti jokios ligos ne
pastebėjo.

Kitas būrys turėjo plaukti 
kitu laivu, 7-tą vai. vakare. 
Jiems beplaukiant pakilo dide
les vilnys, ir juos “Jūrių liga” 
užpuolė; l>et kaip ten jiems 
atsitiko, aš tikrai nežinau, tik 
galiu pasakyt, kad kai atvyko 
i South Haven, visi buvo įtū
žę ant ežero ir “jūrių ligos’’.

South Haven
Išplaukus laivui iš Chicagos, 

tuojau pajutome šaltą vėją. 
Plaukti buvo pusėtinai vešu. 
Ir “©verkautas”"butų buvęs la
bai pravartu turėti. Bet “over- 
kautų” niekas nesi vežė — ne
gi vasarą važiuosi su ©verkau
tais! Palikdami manėm, kad 
pasiekus Michigan krantus, vėl 
bus šilta ir tuojau .galėsime 
maudytis. 1

South Haven mus pasitiko 
Miami Park Beach automobi
liai, specialiai parūpinti nau- 
jieniečiams pono Hadesman, ir 
mes laimingai .nukeliavome į 
Scotsonia Park kliubnamį, kur 
ir praleidom visą išvažiavimo 
laiką.

Resortai ir maudynės
Nuvažiavę kliubnamin, kitaip 

sakant resortąn, jau radome 
būrį savo draugų, atkeliavusių 
automobiliais, bet didžiuma 
automobilių buvo pasivėlinę ir 
dar negreitai atvyko. Blogiau
sia buvo tai, kad automobilis
tai buvo paėmę dalį musų 
maisto, be kurio negalėjom 
valgyt vakarienės, ir su vaka
riene prisiėjo palaukti.

Musų resortas arba kliub- 
namis randasi prie didelio ke
lio U. S. 31 ir labai dailiose 
apielinkėse, ne pertoli nuo eže
ro. Aplinkui yra dideli vai
sinių medžių sodnai su raudo
nuojančiomis vyšniomis ir ki
tais vaisiais; stebėtinai gra
žus ežero krantai ir maudynės; 
bet maudynėmis mums naudo
tis neteko, kadangi oras nepa
prastai atvėso ir žiemių vėjas 
nuolat putė. 4-tą liepos atsira
do vienas-kitas drąsuolis-lė, 
kurie išbandė ežero temperatū
rą ir sakė, kad “water is just 
fine”, bet kiti tam netikėjom 
ir lijtom nesimaudę.

Nežiurnt to, kad oras buvo 
šaltas, jis musų neįveikė: per 
dvi naktis ir pusantros die
nos mes žaidėme, ilsėjomės, 
dainavome, vėl žaidėme, ilsėjo
mės, dainavome. Ir musų dai
nos buvo fino ir viskas buvo 
gerai. —Reporteris Pupa.

• - --------------- \

Town of Lako
Lenkutis vaikėzas, apiplėšęs 

nesenai p. Graudeni© garažą ir 
išnešęs iš ten porą tairų, poli
cijos buvo suimtas ir prisipaži
no. Jis gavo 6 mėnesius kalė
jimo. Tėvai turėjo padengti 
teismo lėšas. Lenkutis gyveno 
nambose 4514 So. Hermitage 
avenue.

Bet jo draugų tokių kaip jis 
I plėšikėlių, matyt, dar pasiliko

»1
ant Town of Lake. Pereitą ne- 
dėldienį vietos parėpi jonai tu
rėjo pikniką. Nuo pikniko bu
vo likę įvairių dalykų. Juos at
vežta ir sukrauta parapijos 
trobesio skiepe. Taigi plėšikė
liai ir čia. mėgino įsipiršti vi
dun. Bet vargšams nepavyko. 
Duota žinoti policijai. 'Pastaro
ji paciskubinusi suėmė porą 
vaikėzų. — Reporteris.

Ar Pavargęs? Ar Pailsęs?
Vartok Tanlac

Jei esi persirbęs arba dėl, neapsi
žiūrėjimo pakenkė jūsų sveikatai, te
gul Tanlac jumis sustiprina. Virš 
šimtas tūkstančių laiškų pasako 
mums kaip Tanlac yra suteikęs stip
rumą ir vikrumą nusilpusiems ir nu
vergusiems žmonėms.

Jus galite pasiliuosuoti nuo silpnu
mo-ir skausmų, džiaugtis saugumais 
ir sveiku gyvenimu. Daugelis tuks- 
stančių kitų yra tai padarę. Dau
gelis tų laimingų žmonių yra jūsų 
kaimynais. Pasinaudokit iš jų paty
rimo.

Tanlac yra gamtinis tonikas ir kū
no atbūdavote jas, padarytas iš žiedų, 
šaknų ir šakelių. Jūsų vaistininkas 
auri jas. Virš 52 milionų butelių 
parduota.

TANLAC
DEL JŪSŲ EVEIKATOS

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudetle
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO
1800 So. Ashland Avė.

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

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

2226 Marškai] Bivd.
TELEFONAS CRAAVFORD 1480 

TELEFONAS CANAL 9464

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
. naujoj vietoj
DR. VAITUSH

OPTOMV.TRJSTAS

LIETUVIAMS ŽINOTINA
Duodam žinoti, kad ant North West 

1 Side yra vienatine Lietuvių Aptieka, 
kuri išpildo visokius receptus ir duo
da patarimus. Lietuvis aptiekorius 
visada randasi nuo 2 vai. po pietų 

iki 10 tai valandai vakare.

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, 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 J mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

PRANEŠIMAS

Pulaski Park Pharmacy

1401 N. Noble St. '

a + a
JUOZAS BU1JRIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 3 dieną, 2:20 vai. ryto, 
1927 m., sulaukęs 37 metų am
žiaus, gimęs Kauno rėd., Taura
gės apskr., Švėkšnos parapijos, 
paliko dideliame nuliudime tė
vą Franciškų, 1 seserį Oną Tu- 
vanis, ir švogeerį IJetuvoj ir 
gimines. Draugas Aleksandra 
Kelpšas rūpinasi laidotuvėmis. 
Kūnas pašarvotas, randasi Eu- 
deikio Koplyčioj, 4605 S. Her
mitage Avė.

Laidotuvės jvyks Pėtnyčioj, 
liepos 8 dieną, 8 vai. ryto iš 
Eudeikio Koplyčios j šv. Kry
žiau parap. bažnyčią, kurioj at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. J. Budrio giminės, 
draugai ir pažjstiuni eesat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį iiatarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nuliūdę liekame, Tėvas, Sese
rys, švogeris ir Giminės. Lai
dotuvėse patarnauja graborius 
Eudeikis, Tel. Yards 1741. • -

FELICIJA JURGAIČIUTĖ

Mirė Liepos 4 d., 1927 m. 8 
vai. vakare, 13 metų ir 9 mėn. 
amžiaus. A. a. Felicija gimė 
Spalio 10 d., 1913 m., Chicago, 
11).

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Julijoną ir tėvą Stanis
lovą, seserį Gene, gimines ir 
pažįstąmus.

Kūnas pašarvotas 6953 South 
Washtenaw Avė. Laidotuvės i- 
vyks Liepos 8 d., 8 vai. ryto iš 
namų bus atlydėta į Nekalto 
Prasidėjimo Panelės Šv. parap. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielą.

Po pamaldų, bus nulydėta j 
šv. Kazimiero kapines. Nuošir
džiai kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvau
ti šiose pamaldose.

Nuliūdę Tėvai, Sesuo ir gimi
nės.

Laidotuvėm patarnauja gra
belius S. D. Lachavicz..

Telephone Canal 1271—2199.

A + A A + A
RAYMOND KUKORA1TIS

Mirė liepos 5 dieną, 3:30 va- 
' landų vakare, 1927 m.„ sulau
kęs 7 meteų ir 2 mėn. amžiaus; 
gimęs Chicagoj, Balandžio 25 d., 
1920 metais palikdamas dide
liame nuliudime savo mylimuo
sius ir mplinčius Tėvą, Antaną, 
Motini} Juzefą ir seserį Aleną. 
Daliai randasi prirengtas j pas
kutinę kelionę, namuose 3354 
So. Halsted St.

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioj, 
Liepos 8 d., 9 vai. iš ryto iš 
namų j šv. Dovydo bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Raymond Kukorai- 
čių giminės, draugai ir pažįsta
mi ir taipgi draugai likusių nu
liudime jo mylimųjų esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliudime liekame, Tėvai ir 
Sesuo. Laidotuvėse patarnauja 
S. P. Mažeika. Tel. Yards 1138.

JONAS EZOKAITH
9

Peersiskyrė su šiuo pasauliu 
Liepos 2 dieną, 8 valandą ry
to, 1927 m., sulaukęs 47 m. am
žiaus, gimęs Lietuvoj, Suvalkų 
redyboj, paliko dideliame nuliu
dime 2 (lukteri: Marijoną, Oną 
ir gimines. Kūnas pašarvotas, 
randasi 4G05 S. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks Trečiadieny, 
Liepos 6 dieną, 8 vai. ryto iš 
J. F. Eudeikis kaplyčios j šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas j šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A.A. Jono giminės, drau
gai ir pažįstami esat nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nuliūdę liekame, Dukteris ir 
giminės. Laidotuvėse patarnau
ja graborius J. F. Eudeikis. 
Telephone Yards 1741.

k

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

JOHN A. KASS 
(JOHN A. KAZAKAUSKAS) 

2045 W. 35th St. 
Tel. Ixifayette 3315

Grant Works Pharmacy
4847 West 14th Street

Esu baigęs piok 
slą Idiana bni- 
versite, Esu re- 
gistruntas ap- 

<tiekorius ir tu
riu daugelio 
metų patyrimą.

Išpildau visus 
receptus sąži
ningai ir atsar
giai už pigiau
sią galimą kai
ną. Laikau sa 
vo aptiekoj vi
sus dalykus, ku 
rie tik yra lai-______________  _
komi didžiau-
siose aptiekose. Rekomenduoju gy
duoles ir duodu patarimus. Atei
kite ir persitikrinkite. Visi busi
te užganėdinti.

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

J. MALACHOWSKAS 
V-- - •

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS
Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali 

škumas.
3315 South 
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300

J. F. RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoje

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

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

SKYRIUS:
32^8 S. Halsted St. 

lel. Blvd. 4053
_________ T . "J.

Tel. Boulevard 4139

PETRAS UMBRAZIUN AS
Kilęs iš Pivorių kaimo, Terečiaus vals., Švenčio
nių apskr., Vilnfiaus rėdybos (okupuotos Lietu
vos) išgyvenęs Amerikoj apie 20 meti] ir sulau
kęs apie 40 metų amžiaus. Po ilgos ligos pasiini- 
rė savo tėvyškėj Pivoriuosc, birželio 13, 1927, 
12 vai. dienų. Palaidotas birželio 15 d.

Paliko nuliudusius Amerikoj: seserį Michali
ną ir švogerj Kazį Bavonų, giminių /ir daug 
draugų. Lietuvoj: brolį Mikolą, seseris Emili
jų ir Eleną ir švogerj Petrų Spečių ir daug gi
minių

Ilsėkis Petrai savo tėvų šemelėj!
Sesuo ir švogeris.

A. MASALSKIS 
GRABORIUS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

. s



NAUJIENOS, Chicago, m

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS

Greitas Patarnavimaskuopos pusmetinis susi

Joniškiečiu Kita

Bridgeport Painting

RUBIN BROS

p-ni)

BONUS bus duodami

agyvenimui

CLASSIFIED ADSkalbamas

kad 
kur

150x125 pė- 
pusę reikia

gero
gra-

VYRAI, MOTERYS 
$50 Į SAVAITĘ 

EKSTRA PINIGŲ

laikyt 
trečia

834 W. 33rd St.
Tel. Boulevard 0527

Bolševikai dar vis tebekre- 
čia šposus-apsisaupkitl

Justiče 
vietą.

Draugystė Lietuvos Dukterų 
kys savo susirinkimų 
(seredoj) 
džiojoj 
malonėkit

ROYAL FINANCE 
CORPORATION 
H S. La Šalie St., 

Central 2665

Gerai lietuviai 
siunčia vaikus j 
mokinys randa 
mokytojus

Financial
Finansai-Paskolos

NAMŲ STATYTOJAI
4155 Archer Avė.

būtinai at 
i| susirinki 

Taip

PARDAVIMUI 2 flatų 
namas 
Marųuėtte Manor/ 06 Rockwell St.

PARDAVIMUI ar mainymui 4

PARDAVIMUI naujas mūrinis 
namas, 
mados 
dasi Brighton Parke, 
Talman avė.

Trečiadienis, Liepos 6 d., 1927

lotą ant ma- 
arba privačio

pirmininkas 
finansų 

Vaidyla —

pinigo. Namas ran-
6144—46 Archer

KONTRAKTORIUS
Būdavo j u namus ir taisau 

Pigiai ir greitai

iš šios 
daugiau 
šiandie, 
iš dau-

Announcements 
Pranešimai

i, ant 71
Kaina $5000,

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

Kaip Joniškiečiai-kliubiečiai 
praleido šventes pas p-nus 

Žiogus ant farnios

Kviečia 
. rašt 
avė.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reiki*

NEBOKUOJAM KOMIŠENO 
už antrus morgičius už $100, 
$200 Arba $300.

Peoples Loan Service 
1647 W. 47 Str.

REIKALINGAS trečlarankis be- 
keris, kad mokėtų fcerai sverti. Mo
kestis $35 į savaitę. 3800 S.' Emerald 
avė.

Lietuviu Politiniu Klinbii 
Centro piknikas

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

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

Tarp Chicagos 
Lietuvių

SLA. 36 kuopos nariai priva
lo šiandie apsižiūrėti, kad nebū
tų apgauti. Mat, bolševikai su
galvojo iškirsti jiems “April 
Fool”, prikalbindami pp. Juknį 
ir Lietuvninką (buvusius 36 
kp. valdybos narius) išsiunti
nėti nariams laiškus su kvieti
mais į

kurio balsų ligsvara gerai sude
rinta ir teikė geidžiamų rezul
tatų.

šiems mokiniams
nėms buvo duodami 
už pasižymėjimų.

PARDAVIMUI 4 flatų’medinis na
mas. Parduosiu pigiai tik už $3800.00 

919 W. 18th PI.

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

Jaunuolių orkestro mėnesinis su
sirinkimas jvvks seredoj, liepos 6. 
1927, Mark • VVhite Square, 30 and 
Halsted, 8 vai. vakare. Visi nariai 
ir tėvai malonėkit boti laiku. 

Edys Grušas, vice-pirm.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reiki*

2- Rl MORGĮCIAI
3- TI MORGĮCIAI

6% Nuošimčiai 
Paskolą suteikiama 

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraKtus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Iškrėtė juos, ir ra- 
reyol vėrių nugabeno 
stotį.

politinių

PARDAVIMUI ar mainymui nau
jas mūrinis namas, bizniavas, 2 di
deli štorai, 30 ruimų pagyvenimui 
viršuj, 2 namai iŠ užpakalio to na
mo. Renda apie $600 i mėnesį. Prie 
šito namo apsukrus žmogus gali 
padaryti daug 
dasi Argo, 111 
avė., Argo, III

PARDAVIMUI kampas prie Grace 
St., Įtaisymai apmokėti, kaina $1400, 
reikia % cash, kitus j 4 metus' 
Rašykit 608 S. Dearbom St. Room 
840. Rox 3784—Y.

1, 2, 3 metams paskola 
4% komišino

O jau tų automobilių, tai 
gražesnių ir parodose tur būt 
nebūva. Tas publikos šaunu
mas, jų automobilų gaižumas

goj kokią savaitę laiko. Apsi
stojo jie pas p-nus Ežerskius, 
4600 So. Paulina St. — Rcport.

vakare, šį vakarą. Po 
neatsilųnkykit. Atsi- 
ir bandykit gauti tą

maloni yra ^raži 
Taip visi linksmai 

vieni šo- 
tai vėl 

ten būrelis susė-

PARDAVIMUI 'arba mainymui 
naujas 4 pagyvenimų namas, (tai
sytas pagal vėliausios madps ir ga
ražas dėl 4 karų. Vieta labai gra
ži. Atvažiuokit pamatyti; < namas 
randasi 6616—18 S. Whipple st.

DIRBTUVIŲ VERGŲ AI YDAI.
Ice Cream Parlor — labai geroj 

vietoj, priė Pančiakų, Marškinių ir 
Nash Motor Co. diibtuvių. Biznis ge
rai išdirbtas. Parduosiu su namų, ar
ba tik biznj už $2,500. Renda už Sto
rą ir 4 ruimus dėl gyvenimo tik $55 
j mėėnesj. Pardavimo priežastj patir
site ant vietos. Randas tik 50 my
lių nuo Chicagos, labai gražiam mies
te Kenosha, Wjs. Kreipkitės per lai
šką arba ypatiSkai J. Martin, 2425— 
60th St., Kenosha, Wis.

Todėl, jeigu kas kitas mėgi
na savintis SLA. kuopos valdy
bos vardą ir šaukti tos kuopos 
susirinkimus, tai jisai mėgina 
vadžioti už nosies kuopos na
rius!

Bet bolševikams pasityčioti 
iš žmonių nieko nereiškia, ir 
štai jie, kaip minėjau, sumanė 
per Juknį ir Lietuvninką iš
kirsti SLA. 36 kp. nariams špo
są, paskelbiant, kad šį vakarą 
įvyksiąs “SLA. 36 kuopos susi
rinkimas Lietuvių Auditorijos 
svetainėje ant antrų lubų.”

Iš tiesų gi teisėtas 36 kp. mi
tingas šiandie įvyks Auditori
joje ne ant antrų lubų (didžio
joje svetainėje), bet ant pirmų 
lubų

daro, 
mokyklą, 
autoritetingus 

susyk gauna ge- 
pamatą muzikos srityje.

—Dailės Mylėtojas.

yra pašalinti iš 36 
valdybos ir' iš pačios 
todėl aišku, kad jokių 
mitingų juodu šaukti

namas 9 metų senumo

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

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

Phone Lawndale C114

GENERALlS kontraktorius ir bu- 
davotoįas. Garažai, mediniai, mū
riniai ir stocco porčiai, viškai, fia
lai ir pertaisymas. Cementlnis dar
bas visokios rųšies, 24 mėnesiai dėl 
išmokėjimo. Mes duodam planus ir 
finansuojam namus 15 metų dėl iš
mokėjimo. 20 metų patyrimo. T. C. 
CHARLES, 2483 Archer avė. Tel. 
Calumet 1012.

Tel Lafayette 8705—8700

Chicago

REIKALINGA mergina dirbti val
gyklos virtuvėj. Geistina kad darbą 
mokėtų. Kepti “short orderius,” ar
ba norėtų mokintis to darbo. Dar
bas ant visados. AtsiŠaukit Tel. Ci
cero 3738, arba ypatiSkai 1312 So. 
Cicero Avė.

Miscellaneous 
įvairų*

Tel. Wentworth 6292 
“Užganėdinantis Apšildymas” 

SOUTH TOWN HEAT1NG
M. J. SCHULTZ, 

Kontraktorius 
Suteikiamas apskaitliavimas už Va- 
cuurn, Garu ir Vandeniu Apšildymą 
Ivedam i nesnus ir raajus namus 

6810 So. Morgan 11.

PARDAVIMUI. ' Turiu parduoti 
savo 50 . pėdų rezidencijos lotą, 
puikiausioj vietoj Northwest side 
UŽ $500, turi turėti $250 cash, kai
navo dvigubai. Rašykit: 

6C8 S. Dearbom St. 
Room 840. Box 3783—Z.

aisytas pagal vėliausios 
ra garažas. Namas ran-

4416 Sputh

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias ii lietuvių, kur duoda 

užganėdinimų. (vedam elektros (tra
tu*, motorus, taisom elektros reik

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

Phone Victory 7452

Pardavimui arba mainymui 
2 aukštų mūrinis namas, 2 Ra
tai po 6 kambarius, yra elekt
ra, gasas, vanos, visi vėliau
sios mados įrengimai, randasi 
prie Emerald avė. ir 33 St. At
sišaukite. 6706 Š. Ashland avė. 
Prospect 8466.

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

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

'BARGENAS
Bizniavas lotas, 25 y 125, 

St. arti Western avė. 
pusė cash.

6 BIZNIAVI lotai, 
dų, kaina tik $4,500, 
įmokėti.
1 MAINYSIU bizniavą 
žo bizniavo namo 
namo.

VICTOR J. LĖKIS
6243 S. Western Avė.

Republic 3200

Juknis ir Lietuvninkas 
jau žinoma 
kuopos 
kuopos, 
kuopos 
negali.

SLA 36 
rinkimas įvyks seredoj, liepos 6 
7 vai. vakare, Chicagos Lietu 
Auditorium, 3133 S. Halsted st., 
pirmų lubų (kur visu 
mitingai). Visi nariai I 
silankykit i šį pusine,tin 
mą, nes yra svarbių reikalų 
gi visi nariai pasistengkit i 
keti narines mokestis.

J. Balčiūnas, 
3200 S. Lowe

Help VVanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

ATYDAI IŲZNIERIŲ
5 kambarių mūrinė bungalow. 

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

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

STANKO & NESTOR 
5097 Archer avė.

Lafayette 6036

18-tos apielinkė. — SLA 129-tos 
kuopos susirinkimas jvyks 7 d. 
liepos. .1. Saviteko svetainėj, 1900 
So. Union avė., 7:30 vai. vakare. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti 
susirinkime, nes turime svarbių 
reikalų. Taipgi bus klausimas rin
kimo delegatų dėl SLA seimo.

K. Balulis, rašt.

SLA 139 kuopos pusmetinis su
sirinkimas jvyks 7 d. liepos, 7:30 
vai. vakare, Strumilos svetainėj. 
Visi nariai ir narės dalyvaukite su
sirinkime ir užshnokėkit užvilk
tas mokestis. Atsiveskit ir naujų 
narių prirašymui prie SLA 139 
kuopos. —J. Siamauskas, sekr.

Paieškau revo brolio Domininko 
Nedvaro, paeina iš Puškonių k., Nau
jamiesčio vai., Panevėžio aps. Turiu 
svarbų reikalą. Aš ką tik sugryžau 
iš Lietuvos. Jis pats ar kiti jj pažys- 
tanti praneškit:

LEONARDAS NEDVARAS, 
1512 So. 48th Ct., Cicero, III.

svetimtaučio, kurie stebėjosi, 
kad lietuviai kaip matyt, labai 
pasiturinčiai gyvena.

Nuo pikniko liks, be abejo
nės, gražaus pelno.

Tvarka buvo pavyzdinga. 
Viena, patys svečiai gražiai už
silaikė, o kita — pikniko ren
gėjai atydžiai prižiūrėjo, kad 
viskas eitų sklandžiai, kaip ir 
pridera kultūringų žmonių iš
važiavimuose arba kitokiuose 
parengimuos®.

Buvusi piKr.'ko priežiūrai po
licija taipjau pasižymėjo. Pa
vyzdžiui, į pavakarę atvažiavo 
apdaužytu automobiliu būrys 
vaikėzų. Policijai ši “kompa
nija” puolė į akį. Mat dažnai 
pasitaiko, kad plėšikai atlanko 
tokias vietas, kur nužiūri, jog 
gali būti suplaukusių pinigų. 
Ale ir policija moka nužiūrėti 
tokius paukščius. Taigi ir šiuos 
nužiūrėjo, 
dusi porą 
į policijos

Lietuvių
Centras dėkoja publikai už jos 
skaitlingą atsilankymą ir gra
žų užsilaikymą.

Dėkoja visiems, kurie dirbo 
piknike ir prisidėjo prie pik
niko surengimo.

Reiškia padėkos advokatui 
Jonui Kučinskui, o taipgi Ed
vardui Kareivai, p-nui Pieržin- 
skiui, Juozui Ažukui. Vis tai 
asmenys, kurie daug pasidarba
vo. ,

Jaučiu, kad aš čia nesumi-' savo April Fool 
nėjau visų vardų, kurie reikė- kyti. Kuopos narys.
jo suminėti, kaip žmonių užsi
tarnavusių padėkos. Kaltė puo
la ant manęs, kadangi nespė
jau surašyti suminėtus man 
vardus. Bet turiu pasakyti, 
kad tiek suminėtiems aukščiau 
asmenims, tiek tiems, kurių 
vardai nesuminėta, lietuvių po
litinių kliubų Centras reiškia 
gilios padėkos.

Negalima užmiršti nei Justi- 
ce Park savininkų 
ir LenartaviČiaus, kurie daržą 
piknikui davė veltui. Jų daržas 
labai tinkamas piknikams. Er
dvus, galįs priimti tūkstančius 
žmonių, švarus. Privažiavimas 
juo puikiausias iš visų pusių. 
Rengėjai taria ačiū 
Parko savininkams už 
3 Š 7o RATAI

Į svečius lietuvius 
piknikas darė nepaprastai ma
lonaus įspūdžio. Taip p-nai 
Špokai (iš Philadelphijos) pa
reiškė savo draugams, kad jie 
rytinėse valstijose neįstengia 
nei tokių minių sutraukti į sa
vo piknikus, nei taip smagius 
piknikus padaryti, kaip chica- 
giečiai. P-nus špokus buvo išti
kusi nelaimė kelionėje į Chica- 
gą. Jie išvažiavo automobiliu. 
Pavažiavus kiek kelio, jie turė
jo nelaimingą prietikį. Teko 
palikti automobilius ir užbaig
ti kelionę geležinkeliu. Bet, pa
sak p-nų špekų, jie visas ke
lionės bėčus užmiršo piknike.

P-nai špokai pasiliks Chica-

REIKIA antrarankio bekerio, 88 
W. 147 St. Tel. Harvey 858—W. West 
Harvey, UI.

SiiHivienijimaR Lietuvių 
Savininkų ant Bridgeporto 
savo mėnesinį .susirinkimą 
(lienį, liepos 6 d., Lietuvių Audi
torijoj, 3133 S. Halsted st. Susi
rinkimas prasidės kaip 7:30 vai 
vakaro. Visi nariai malonėkit su
sirinkti laiku, n@s randasi dauį 
svarbių dalykų dėl aptarimo.

D. Gulbinas, rašt.

mažojoje svetainėje, 
visuomet esti paprastieji 

36 kp. susirinkimai.
Mitingas*ant antrų lubų bus 

ne SLA. 36 kp., bet Ijolševiitų 
ir jų simpatizatorių, ir kadangi 
jisai yra šaukiamas su tikslu 
suklaidinti narius, tai nė vie
nas ištikimas Susivienijimui 
žmogus neprivalo į jį eiti.

SLA. 36 kp. nariai šį vakarą 
yra kviečiami ateiti į tą susi
rinkimą. kurį skelbia praneši
me 36 kp. finansų sekretorius, 
p. J. Balčiūnas, t. y. į apatinę 
Lietuvių Auditorijos svetainę.

Sdvo keliu bolševikams įr jų 
pritarėjams, kurie neteisėtai 
vartoja SLA. 36 kuopos vardą, 

atsa-

REIKIA patyrusių opera- 
torkų prie moterų dresių 
Atsišaukite

LIPSON BROTHERS 
325 W. Adams St.

Iki rugsėjo pirmos dienos 
jus galite uždirbti daug pini
gų dėl savo vakacijų.

čia nėra jokių paslapčių su
jungtų su šituo pasiulymu. 
Mums reikia baltaveidžių vyrų 
ir moterų virš 21 metų am
žiaus. Pirmenybė suteikiama 
vedusiems vyrams ir moterims, 
j visus aplikantus atkreipiama 
atyda. Jokio bizniško patyrimo 
nereikia Ir, tą darbą galite at
likti savo liuosame laike.

Jus busite laimingas, jei bu* 
site vienas iš parinktųjų. Jus 
galite būti laimingas, 
tuojau pasinaudosite 
progos, šis skelbimas 
neatsikartos, kaip tik 
Jūsų paskutinė proga 
gelio -išrinktų gali būti iki 8 
valandos 
to laiko 
lankykit 
vietą.

CASH 
dėl pirmutinių dešimties žmo
nių, kurie atsišauks šį vakarą.

Į kiekvieną bus kreipiama 
domė, bet jus turite čionai at
silankyti iki 8 vai. vakaro.

Klausk Mr. M. Mero 
9th floor

Burnham bldg., 
160 N. La Šalie street.

8 vai. šį vakarą

Vienintelė teisėta SLA. 36 
kp. valdyba šiandie yra ta, ku
ri buvo išrinkta birželio men. 
22, dalyvaujant Pildomosios 
Tarybos įgaliotiniui, p. S. E. Vi- 
taičiui. į šią valdybą įeina Ad. 
Micevičius 
Balčiūnas 
rius 
raštininkas, ir k. k. ši valdyba 

atkreipė savęsp domę ne vieno jau yra SLA. centro patvirtin
ta ir gavo iš jo 36 kuopos čar-

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

3149 So. Halsted St.
Phone Yards 7282 

.J. g. RAMANČIONIS

IEŠKAU savo vyro Juozapo Tu
mo, paeina iš Lietuvos nuo Anykš
čių; sodžiaus Bičenių. Jisai mane 
apleido birželio 20 d. 1927. Išėjo 
ieškoti darbo ir nebegrįžo. Kas 
žino kur jisai yra, praneškite. Bu
siu dėkinga. P Tumas, 10113 Be- 
verly avė. Tel. Bovęrly 9096. Chi
cago, II). f !

ir moki- 
medaliai

Jaunuolių 
klasoj: Ričardui Romanui, dai
nininko p. Ramanausko sunui; 
Pažangesnėj klasoj: panelėms 

|A. Plechiskaitei, T. Plukas, 
H. Briedis. Medalių gavo mo
kytojų klasoj pl-ės C. Quiss ir 
G. šidiškaitė. Gi. “Post Gra- 
duate” klasoj—p. Kastantas 
Gaubis, Smuiko Adomas Mi
cevičius ir E. Mickevičius—abu
du da jaunuoliai.

Garbė lietuviams tučeti tokią 
gražią mokyklą ir malonų, kad 
taip jpiiisiai yra palaikoma, 
nors pradžioje sunkių dienų 
reikėjo pergyventi, pasak p. I 
Pociaus, šiandie betgi mokyk
la turi 150 su viršum moki
nių įvairiuose skyriuose. Mo
kykla turi šiandien net dvi ša
kas—vienų Ciceroje, kitų—ant 
79 ir Hafsted. Centras randa
si ant Bridgeporto— 3259 So. 
Halsted St. \

Pirmadienyj, liepos 4-tą die
ną, įvyko lietuvių politinių 
kliubų Centro piknikas, kurin 
suvažiavo didžiulė žmonių mi
nia. Svečių buvo net iš taip to 
limų vietų, kaip Philadelphia, 
CJeveland, Montana valstijos.

Piknike daryki puikus biznis. 
Saldainių? lietuviškų saldainių, 
išparduota, visas vežimas. Na, 
kad vežimo ir noišparduota, tai 
visgi parduota daug.

Ne mažiau “busy” buvo ir 
ledų (iee cream’o) šinkuotojai. 
Jie, sakoma, :ššinkavę virš 25 
galionų.

Kaip teko patirti, publika 
pikniku likusi pilnai pa ten k i n-

d i dėsnį užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? įleiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Eiectric 
Mechanikos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
idaus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
tim. Darbą surandame $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važiuoti. Instrukcijos $16.00 ir 
dauginus.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
1507 W. Madison Street

6 (I. liepos 
7:30, vaknrę, parko di- 

svetninėj. Visos draugės 
pribūti.

Vikt. Kazlauskas.

Pereitą šeštadienį šešios mar 
i šinos, pilnos žmonių (jų tarpe 
Sbuvo ir viena birutietė, i>-fč 
Bronė Staniuliutė, p-ios čerie- 
nės sesuo, o taipgi pp. Andre- 
jauskai ir I^abanauskas), su už- 

, rašais “J. Club- to Crystal 
Lake”, išdūmė ant p-nų žiogų 

' farmos.
P-nia žiogienė labai darbšti 

ir maloni moteris. Jaj padeda 
Idarouotis p-lč Elena, jos duk
ate, kuri turi Chicagoje studi
ją ir duoda piano lekcijas. Dir
ba taipgi, vyresnisis p-lčs Ele
nos brolis. Jaunesnisls gi bro
lis dar jaunas, kokių 10 metų 
“vyras”, tykus, ramus, 
budo jaunuolis. Jis kalba 
žiai lietuviškai.

Tenka pasakyti, kad 
žiogų šeima, yra pavyzdinga. 
Farmą jie turi didelę, puikiai 
ją prižiūri. Gyvena nepaprastai 
sutartinai. Taipgi ir svečiams 
vietos čia yra pakankamai. 
Nors svečių buvo privažiavę 
daug, vietos betgi visiems ište
ko pilnai. • /

O jau kaip joniškiečiai buvo 
specialiai sulaukti, tai jiems 
visur patarnauta juo gražiau
sia. •

Ir kaip 
draugija! 
laiką moką sunaudoti 
ka, kiti žaismes žaidžia, 
žiūrėk 
dęs dainuoja, linksminas, viso
kius juokus krečia.

Sekmadienyj oras buvo vė
sesnis, nedaug žmonių todėl te
važiavo ir maudytis į Crystal 
Lake. Bet pirmadienyj oras bu
vo šiltas ir ^kiekvienas turėjo 
progos po Crystal Lake pa
plaukioti.

Gardžiai pavalgidinti, šilto 
pienučio prigėrę pirmadienio 
pavakary) grįžome atgal į “sa
vo” didžiąją Chicagą.

-—Svečias.

MES PERKAME IR PA 
gaminame antrus morgičius 
dvi dienas.

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47th Str.

Beethoveno Konservatorijos 13 
metų užbaigimo mokinių 
koncertas.
Gerai žinoma ir autoritetinga 

lietuvių muzikos studija po var
du Beethoven Conservatory of 
Music” atidaryta jau net 13 

Survilo metų laiko. Konservatorijos 
vedėjai, žinomi muzikai, 
ponai Pociai, birželio 21 ir 29 
dd. Lietuvių Auditorijoje paren
gė mokslo metų užbaigimui 
muzikos vakarą. Kartu ir mi
nėtos mokyklos studentai, ypa
tingai 29 d., davė gerą koncer
tą, kurio su pasigerėjimu gali
ma'buvo klausytis.

Gražiai pasižymėjo piano 
studentai—p-nios L. V. Saar ir 
p. Pociaus, o p-nios O. Pocie
nės—dainavimo studentai. Ypa
tingai p-lė G. šidiškaitė stebėti
nai lanksčiai, sulig visais mu- 
zikališkais reikalavimais, sudai
navo ariją iš “Barber of Si- 
ville. P-lė šidiškaitė yra taip 
pat gera pianistė. Kitu atve
ju ji išpildė Coccrto in G. mi- 
nors, Ist movement” Mendel- 
sobn’o, akompanuojant p. Po
ciui. Didelę smuikos klasą tu
rėjo žymi smuikininkė, plė Lil
iu Roben, o jos rūpestingai 
prirengta smuikų grupė baigė 
koncertą. P-nia Pocienė turė
jo prirengusi merginų chorą,

čių už morgičius ar kitiems privati
niams reikalams. Pinigai paskolinami 
j 12 valandų.

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

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

Educational 
Mokyklos

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

Intemationaf Barber College
651—672 W. Madison St. 

arba 109 S. Wells St.

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

patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State Street.

Financial
Finan sai-Paskoios________

$250,000 1
Paskolinsiu dėl antrų morgifių 

mažas komi***. Teisingai atliksi ir 
reikalų į 24 valanda*.

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

Phone Central 6260

Real Estate For Sale
_____ Namai-žemč Pardavimui_____

DEL užbaigimo reikalų, 1 re
zidencijos lotas, netoli Addison St 
$1200. Taipgi kitas bizniavas lotas 
prie Addison St. $2500, 30 pėdų 
apartmentinis lotas, i pietus m!o 
Irving Purk bulvaro. $1400, cemen- 
tavimas, vanduo, šalytakiai, viskas 
apmokėta išmokėjimais cash, 
kitus į 5 metus. Trust Department. 
Adresuokit 608 S. Dearbom St., 
Rooin 840. Box 3782.

Announcements
Pranešimai___________

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

Personai
_________ Asmenų Ieško_________

J’AJIEŠKAU brolio Kazimiero 
PuČkoriaus, kuris išvažiavęs po naujų 
metų ir nebeduoda žinios apie savę; 
žadėjo dirbti ant (botų . Jis pats ar 
jj žinanti duokite man žinią. Turiu 
svarbų reikalą.

JUOZAPAS PUČKORIUS 
4506 So. Honory St., Chicago, III.

mūrinis 
po 6—6 kambarius, randasi

PARDAVIMUI
pagyvenimų namas, visi po 4 kam 
barius 
Randasi Brighton Parke.

JOKANTAS BROS
4138 Archer avė.

Lafayette 7674

REIKIA patyrusių* moterų dėl 
sortavimo skudurų junk šapoj. P. 
Goldman & Son, 1405 W. 21 St.

For Rent
RENDAI 4 kambarių fintas, $18 

į mėnesi. Elektra, gasns. Atsišnu- 
• kit ant 2 fl. 3635 S. Wallnce st.

t Musical Instruments
B Muzikos Instrumentai

PARDAVIMUI grojiklis pianas su
- benčiumi, 104 roleliai už $110. Ma-
- tykit janitorių. 1120 S. Halsted St., 

Ist Floor.

$750 vertės grojiklis pianas už 
$95, benčius, roleliai ir cabinet, 

J 6136 S. Halsted st. 1 fl.4
TEISINGAS bnrgenas, $700 ver- 

. tės grojiklį pianą parduosiu už 
$150, mažais mėnesiniais išinokėji- 

’ mais dėl gerų žmonių. Emil Du- 
j chin, 2332 W. Mndison st. Ist fl.

Fumiture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

PARDAVIMUI setas saliuno ba
ro fikčerių, pigini. Telefonuokit 
Evergreen Pnrk 70.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernė; laikoma 
ir kitokių smulkhnenų. Pigiai nupirk
siu nes apleidžiu miestą. Turi būti 
parduota šią savaitę, 5626 S. Racine 
Avenue.

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė arba priimsiu partnerį. Ne
mokantį išmokinsiu. Gera vieta lie
tuviais apgyventa. Renda $45. Gy* 
veniinui 4 kambariai. Priežastis 
pardavimo — partnerių nesutiki
mas. šaukit Boulevard 3379.

BUČERNĖ ir grosernė pardavi
mui arba meinvsiu ant bungalow. 
Tel. Yards 1274.

PARDAVIMUI saldainių, mokyk
los įrankių, ice cream, cigarų, ci- 
garetų ir kitų mažmožių. Pardavi
mo priežastis — liga. Naujienos, 
1739 S. Halsted st. _Box 964.

KENDŽIŲ krautuvė, groseris ir 
garo stotis prie didelio viešo ke
lio. Geras pelningas biznis parsi
duoda, nes apleidžiu miestą. Vie
nas blokas nuo mokyklos.

ALEX PLĖSTIS 
3601 West Ūke St. 

Melrose Park, III.

PARDAVIMUI arba mainymui 
grosernė, saldainių ir mokyklos 
reikmenų. 3518 So. Wallace st.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemi Pardavimui

SVARBI NAUJIENA
Visi, kas turite senus namus ar

ba tuščius lotus ir norit gražiai 
gyventi, prašom atsilankyti pas 
mus. Mes pabudavosim tamstoms 
nauji gražų namą, kokio norėsit, 
priimdami seną namą į mainus, 

STANKO & NESTOR
5097 Archer avė.

Lafayette 6036

TURIU parduoti savo 3 kam
barių cottage, netoli Addison St. 
didelis lotas, 3 blokai iki mokyk
los, 1 blokas iki krautuvės, kaina 
$1850, $300 cash ir po $25 į mė
nesį. Rašykit 608 S. Dearborn St. 
Room 840, Box 3785—X.


