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Milionai propagandai Francijos ministerių kabi
< « iiBias Kiiua
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Amerikoje
Francijoj laukia ministerių 

kabineto griuvimo
Katastrofinga audra Vokieti 

joje; 150 žmonių žuvo
Kiek Jungtinėse Valstijose 

išpilama pinigų įvairiai 
propagandai

Arthur Sears Henning, wash- 
ingtoniškis Chicago Tribūne 
korespondentas, vakarykščiame 
Chicago Sunday Tribūne pa
skelbia įdomių žinių apie įvai
rias krašte veikiančias propa
gandos organizacijas, kurios 
laiko \Vashingtone savo ofisus 
ir,
stengiasi daryti įtakos 
menės opinijai, įstatymų

leisdamos milionus dolerių; 
vlsuo- 
leidi- 

admi-
nistr iC'.ii.

lokių organizacijų esą 
Ii šimt > ir per metus jos 
ra i išleidžiančios

įvairių 
sektoms, 

147,252

PARYŽIUS, liepos 10. — 
Francijos ministerių kabinetas 
stovi kaip ant vištos kojos ir jo 
griuvimas regis nulemtas. Va
kar per debatus atstovų bute 
rinkimų reformos klausimu 
vyriausybė per vidaus rehcalų 
ministerį Sarrautą prašė, kr d 
parlamentas paremtų ministe
rijos sumanymą sumažinti at
stovų-skaičių iki 580, bet pa
siūlymas buvo 244 balsais prieš 
210 sumuštas.

Parlamento’narių skaičiaus su
mažinimo projektu valdžiai 
pareikšta nepasitikėjimo /

►

s-

Rumuny valdžia smurtu 
laimėjo rinkimus

Trys Lenky šnipai pas 
merkti sušaudyt

Hankovo komunisty “vai 
dzia šiaušiasi

Premjeras Bratiano “visai su
mušė” opozicijos partijas

Federal Council of Churches: 
Organizacija, atstovaujanti 
dvidešimt astuonioms 
protestonų bažnyčių 
turinčioms bendrai
bažnyčias ir arti 22^ miliono 
išpažintojų* siekiasi sukurti 
bažnyčios darbo vieningumą ir 
per bažnyčią daryti įtakos vi
suomenės ir politikos daly
kams ....................... v- $330,000

National Industrial Confe- 
rence Board: Leidžia praneši
mus pramonės ir ekonomikos 
problemomis tikslu daryti įta
kos į jų išsprendimą ...$300,000 

American Legion: Propaguo
ja krašto ginkluotų jėgų stip
rinimą, veda “amerikanizavi- 
mo” kampaniją, kovoja pacl-

neto- fizmą ir “radikalizmą” $275,000 
bend-

Kadangi prieš tą sumanomą 
balsavo ir radikalinių socialis
tų [demokratų] vadas Herriot, 
švietimo ministeris, nacionalis
tų lyderis Louis Marin labai 
įtūžo ir žada iš kabineto rezig
nuoti, o su juo, be abejo, rezig
nuos ir visas kabinetas.

150 žmonių žuvo dėl dobė 
sy pratrukime

Italijos socialistų . atstovas 
Tito Zaniboni, griežtas fašistų 
priešininkas. Jis nesenai tapo 
nuteistas kelioms dešimtims me
tu kalėjimą neva už ruošimą 
suokalbio nužudyti Mussolini. 
Teisme jis atvirai pasmerkė fa
šizmą ir patį Mussolinį, bet ruo
šimas suokalbio nužudyti Mus
solini, liko neįrodytas.

propagandai Service: 
daugiau kaip 15 milionų dole-1 
lių. Be to, Washingtone laiką 
savo ofisus apie 300 įvairių 
kitų prekybinių, pramoninių ir 
profesinių organizacijų, kurios 
stengiasi ginti savo narių inte
resus kongrese ir administraci
joje. Tos organizacijos vien 
savo ofisams VVashingtone iš
laikyti išleidžiančios apie 5 mi
lionus dolerių.

P. Henning sakos ištyręs 81 
propagandos organizaciją ir iš 
jų tik devynios atsisakiusios 
suteikti informacijų, kiek jos 
per metus išleidžia pinigų pro
pagandai. Kitų 72 organizaci
jų išladcs seki:} $9,591,000 per 
'mėtos. Stambiausios organiza
cijos, kurios savo pro|N»gandai 

* išleidžia per metus

Anti-Saloon League nf Ame
rica: Propagandai už griežtą 
prohibicijc’ vykdymą ir prieš 
. oi kurį ;rohibicijos įstatymo 

metus išleidžia 
............ $2,000,000 
of Commerce of 

States: Įstatymda-

L( 'ir»ą per

In 
tai-

tei-

Chamber 
the United 
davybę veikti ir organizuoto 
biznio nusistatymui vidaus ir 
užsienio poli tikos klausmais
pareikšti ...........   $1,000,000

(’arnegie Endovvment for 
ternational Peace: Pasaulio 
kos reikalui kelti ir Tautų 
jungai ir Tarptautiniam
singumo tribunolui propaguoti

..7.................\...... $530,000
Fellomship Forum: Savaiti

nis organas, pašvęstas vyriau
siai anti-katalikiškai propagan
dai ir remiamas Ku-Klux-kla- 
nie^ių, masoniškų ir kitokių 
fraternalinių organizacijų 

........................ $500,000
National Education Associa- 

tion: Stengiasi dėl įsteigimo fe
deralinio švietimo departamen
to ir išleidimo atitinkamų įs
tatymų liečiančių švietimo rei
kalus  ...................... $400,000

Labor: Savaitinis penkioli
kos geležinkelių darbininkų 
unijų organas, pašvęstas radi- 
kalinei darbininkiškai ir politi
nei propagandai ....... $400,000

Association Against the Pro- 
hibition ' Amendment: Propa
guoja atšaukti Aštuonioliktąjį 
Konstitucijos papildymą ir pa
keisti prohibicijos įstatymą 

....................... $367,000

American Fund for Ihiblic 
: Charles Garlando su

kurtas fondas socialistų, ko
munistų ir kitų radikalinių 

grupių judėjimams remti ......
...................... $225,000

League of Nations Nonpar- 
tisan Assoclation: Propaguoja 
Jungtinių Valstijų įstojimą | 
Tautų Sąjungą ....... $200,000

National Catholic Welfare 
Conference: Stengiasi daryti 
katalikų bažnyčios įtakos vals
tybės dalykuose ....... $175,000

Methodist Episcopal Board 
of Temperance, Prohibition, 
ant Public Morais: Kelia meto
distų episkopatų bažnyčios bal
są įvairių reformų klausimais 

................  $150,000
American Federation of La 

bor: Stengtas dėl pravedimer 
darbininkams palankių įstaty
mų .............................  $150,000

Lord’s Day Alliance: Kovoja 
sportą ir pramogas sekmadie
niais; stengias, kad butų iš
leisti įstatymai, kuriais visoks 
darbas, sportas, žaislai ir pra
mogos sekmadieniais butų už 
ginta ir kad “šventa diena bu
tų maldos ir Dievo garbinimo 
diena” ...........................$150,000

the American 
ranka už ran- 

ke- 
amerikaniza- 

militariz- 
radi-.

.............   $143,000 
League of Women 

moterų balsą 
sprendimuo- 

$136,000 
ir jos

Daugthers of 
Revolution: Eina 
kos su American Legion 
lia patriotizmą, “ 
vimą”, propaguoja
mą, kovoja pacifizmą ir 
kalizmą”

National
Voters: Kelia 
krašto problemų 
se” ............. ........

Church Peace Union 
filija VVorld Alliance for pro- 
moting International Friend- 
ship Through the Churches: 
Stengias dėl ginkluotės maži
nimo ir dėl pasaulio taikos ....

.............'................. $135,000
Vorcign Policy Assoclation: 

Leidžia literatūrą tarptauti
niais klausimais ir stengias dėl 
liberalios Amerikos užsienio 
politikos ..........'....... $120,000

Likusios penkiasdešimt dvi 
organizacijos, suteikusios apie 
save informacijų, savo propa
gandai išleidžia nuo $1,000 iki 
$100,000 metams. Jų -tarpe yra 
organizacijų, kuriųs propaguo
ja pacifizmą, tautų sandarą, 
nusiginklavimą; įvairios rų- 
šies radikalinių, nuo raudonų 
raudonijusių iki lengvai raus-

Tiuringijoj ir Saksonijoj kele
tas miestelių sunaikinta; 
milžiniški nuostoliai

Vokietijos kraštuo- 
ir Saksonijoj 

kokios dar 
audra, per

DBESDENAS, Vokietija, lie
pos 10. 
se Tiuringijoj 
si.-.utė baisiausia, 
niekas neatmena,
kurią pusantro šimto, o gal būt 
ir daug daugiau, Žmonių, žuvo, 

žuvusieji gyveno dviejuose 
Eibos upės prieupiuose, Mug- 
litz ir Gottleuba, kur debesų 
pratrukimas tuos prieupius be
regint pavertė didžiausiais 
srautais. Ištisi miesteliai, sto
vėję antkrantėse, pranyko. 
Šimto metų senumo tiltai din
go. Išnaikinimas didžiausias.

į nelaimės vietas pasiųsta 
reichsvvehro (kariuomenės) re- 
gimentai ieškoti žuvusiųjų kū
nų ir gelbėti gyvais 
Parlamentas vakar 
kreditų nelaimės 
žmonėms šelpti./

paskyrė 
ištiktiems

Gottleuba, Berggiesshubel ir 
Pirna miesteliai beveik visai 
išnaikinti, srauto nušluoti. 
Siefershau miestely pasigenda
ma 130 žmonių. Kai kurte na
mai, kurie buvo vandens nune
šti, buvo perkūnijos sunaikin
ti. Neuendorfo miestelis taip
jau tvano nuneštas. Loschvvit- 
ze, Dresdeno priemiesty, žuvo 
trylika žmonių. Koenigsvvalde 
prigėrė septyni. Tiltai ir gele
žinkeliai palei Vokietijos ir 
choslovakijos šieną buvo 
draskyti ir nunešti. Daug 
minių gyvulių

Beveik visoj 
elektros vielos

Materialinės
kaip apskaičiuoja, 
kaip. 3 milionus dolerių.

^Veimare, Erfurte ir Suhle 
perkūnijos trenkė elektrinės jė
gos įstaigas ir dėl to tie mie
stai liko visai be žiburių. Ja
vai laukuose visai sunaikinti.

če- 
iš- 

na-
žuvo.

tvano srity 
nutrauktos.

žalos padaryta,
daugiau

organlza-

kartais
savo

vų, ir atžagareiviškiausių “pa
triotinių”, propaguojančių” A- 
merika ueber Alles”, 
cijų.

Propagandininkai 
triumfuoja, pažertais
kampanijoms milionais atsiekę 
tikslų. Taip antai Anti-Saloon 
Lygos kampanijos dėka Jung
tinės Valstijos susilaukė Aš
tuonioliktojo konstitucijos pa
pildymo. Tai kampanija Lyga, 
pasak Henningo, išleidus 15,- 
000,000 dolerių, ir dabar išlei
džianti po 2,000,000 dolerių
prohibicijos įstatymui išlaikyti. 2:40 ryto.

Kas išsprogdino Sveti Kral 
katerdą Sofijoj

Esą tai buvęs pačios Bulgarų 
valdžios sąmokslas 
sostui gelbėti

Boriso

MASKVA, liepos 10. —Ser- 
giejo Druželovskio byloje iškel
ta aikštėn sensacingų dalykų 
ryšy’ su išsprogdinimu 1925 
metų balandžio 15 dieną Sveti 
Kral katedros Sofijoje, Bulga
rijos sostinėje, būtent, kad tas 
išsprogdinimas buvęs padary
tas pačios Bulgarijos valdžios 
sąmokslu, idant, suvertus kaltę 
komunistams, pradėti krašte 
žiauriausias represijas, pa
trempti krašte visokį laisvės 
judėjimą ir tuo budu išgelbėti 
karaliaus sostą nuo griuvimo.

Druželovskis, kaltinamas 
kaip šnipas, kurio bylą tardo 
Aukščiausiojo teismo kariuo
menės • skyrius, prisipažino, 
kad Bulgarijos ministeris Ber
line, Popovas, patsai padikta
vęs penkis klastingus doku
mentus, parodančius, kad ko
munistai neva rengę Bulgari
joj revoliuciją 1925 metų ba
landžio mėnesį. Druželovskis 
liudijo, kad tie “dokumentai” 
buvę spausdinti 
kad Sveti Kral
išsprogdinta su žinia* ir prita
rimu Bulgarijos 
visą dėl to kaltę tuojau su ver
te komunistams.

Kafedręs išsprogdinimas, 
kuriame tuomet žuvo daugiau 
kaip pusantro šimto žmonių, 
ir klastuoti dokumentai, sako 
Druželovskis, davę valdžiai 
preteksto pradėti masinius are
štus ir egzekucijas ir tuo budu 
patrempti krašte komunistų ir 
visą respublikininkų judėjimą.

Katedros išsprogdinimo “in
žinierium” buvęs, pasak Dru
želovskio, Anglijos šnipas pul
kininkas Holst.

VIEN'NA, Austrija, liepoj 10.
K^p ir laukta, parlamento 

rinkimai Bumanijoj įvyko pa
gal seną to krašte tradiciją: 
juos visados laimi tas, kas rin
kimų metu yra ministeris pir
mininkas, nežiūrint, kaip silp
nas jis butų buvęs praeitame 
parlamente. Premjeras Bratia- 
no tat išėjo pilniausias laimė
tojas: jo vadinama liberalų par
tija gavo apie 70 nuoš. vietų, 
o tautino ūkininkų partija, la
bai artima bratianiškiems li
beralams, gavo 20 jiuoš. vietų 
parlamente.

Tik Rumanijoj galimu Hudu, 
visos partijos, stipriai priešin
gos Bratiano režimui, negavo 
nė vienos vietos.

Buvęs premjeras Averescu, 
kurs asmeniškai daug* popule- 
resnis už Bratiano, buvo visai 
palaidotas su visa savo parti
ja. Toks pat buvo Jorgos ir 
Cuzosl likimas.

Penktadienio naktį gautas 
Vienncj iš Bucharesto oficiali
ais pranešimas skelbė, kad 
rinkimai visur įvykę labai ra
miai. Tuo tarpu gauti1 privati
niai • pranešimai skelbia visai 
ką kitą: per rinkimus buvę di
delių nerafntimų ir riaušių. 
Taip autaij Fogaras mieste, 
Transilvanijoje, neramumai bu
vę kariuoftienės patrempti, li
tai tik, kai vietoj įgulai pa
galbon atvykus kariuomenes 
dalis iš kitd artimesnio mies
to. Riaušės kilusios, kai ImiI- 
suotojų minios puolę prefek
tūrą, protestuodamos prieš 
smurtą ir neteisėtumus baisau 
vime.

Daugelis, bijodami, visai nė
jo balsuoti. Kiti buvo laikomi 
po laikinu areštu. Dar kiti gy
veno viename iš daugelio kai
mų ir miestelių, kur vyriausy
bė prieš pat rinkimus susekė 
“užkrečiamų ligų” ir pastatė 
po karantina.

Delei valdži<5s pavartoto te
rorizmo, Averescu partija nu
tarė ištraukti savo kandidatus 
ir sekmadienį nedalyvauti se
natorių rinkimuose.

MASKVA, liepos 10. — So
vietų teismas pasmerkė sušau
dyti dar tris tariamus iJenkų 
šnipus, kurie buvo prieš kuk
tą mėnesių suimti. Pasmerk
tieji ' yra: Galimov, pirmiau 
tamąvęąl sovietų pasienio sar
gyboj; Poltopžincki [?] ir Pet
ras Vaskevič.

Be to Piatigorske, Kaukazi- 
ioj, pasmerktas sušaudyti bu
vę® , komunistų policininkas 
Krizsky [?], kaltinamas, kad 
oer 1918 metų revoliuciją jis 
tarnavęs carinąikams šhipu.

Atsisako veikti bendrai su 
, Nankino nuosaikiųjų nacio

nalistų valdžia

Kinai, liepos
Komunistinė Hankovo

IIANKOVAS, 
10. 
valdžia paskelbė, kad ji atsisa
kanti dėtis ir bendrai veikti su 
nuosaikiųjų nacionalistų val
džia Nankine, arba nutraukti 
ryšius su maskviškiu patarėju 
Michailu Borodinu, kaip kad 
to pareikalavo maršalas Feng 
Juhsianas, buvęs vyriausias 
Hankovo karo jėgų vadas.

Berline ir 
katedra buvus

SYDNEY, N. S., liepos 10.— 
MacMillano ekspedicija į šiau
rius vakar išplauks iš Sydney 
į Battle Harborą, Labradore.

Levine sumokės frantu 
zų aviatofiui $150.000
PARYŽIUS, liepos 10. — 

Charles A. Levine, kurs su 
Chamberlinu nuskrido iš New 
Yorko į Vokietiją, pasirašė 
kontraktą su franeuzų aviato
rių Maurice Drouhinu, kuriuo 
einant Drouhin turės pargaben
ti Leviną jo 
lumbia 
Yorką. 
vieniems 
gaus už 
fno.

Francuzai 
Levinu, kad 
viliojęs Drouhiną, 
sai taikėsi skristi per Atlanti- 
ko vandenyną.

Fašistai mozoja Francijos 
sienos stulpus

monoplanu Co- 
iš Paryžiaus į New 

Kontraktas padarytas 
metams, ir Drouhln 

$150,000 atlygini-

PARYŽIUS, liepos 10.
Pranešimai iš Grenoble sako, 
kad sienoje, netoli nuo Brian- 
rono, fašistai naktį nudažę apie 
dvidešimt Francijos sienos 
stulpų Italijoj , spalvomis — 
raudona, balta ir žalia.

Per praeitą savaitę tai jau 
trečias toks atsitikimas.

tai

labai nepatenkinti 
jis pinigais pasi

kars pai

13 užmušti traukiniui 
užgavus automobilį

WAUBAY, S. D., liepos 10. 
— Greitajam traukiniui užga 
v u s/geležinkelio bėgiuose su
stojusį automobilį, buvo už
muštos dvi moterys ir viena 
maža mergaitė. Nelaimė atsiti
ko už mylios nuo nliesto.

Motina ir šeši vaikai 
žuvo ugrny

BEADING, Pp., liepos 10. — 
Bernyillė', netoli nuo čia, gai-* 
•ras sunaikino fermerio Marko 
Fairo namus, kurių ugny žuvo 
jo žmona ir šešetas vaikų. 
Pats farmerys skaudžiai apde
gė ir veikiausiai taip pat ne- 
beišliks gyvas.

ROMA, Italija, liepos 10. — 
Fašistų organas Foglio Ordini 
skelbia, kad fašistų partija 
šiandie turinti 960,590 narių, 
jų tarpe 70,080 moterų.

Norvegijos parlamen
tas paleistas

OSLO, Norvegija, liepos 10. 
— Karalius Haakonas paleido 
stortingą (parlamentą). Nauji 
rinkimai įvyks spalių mėnesį, 
ir jau iš anksto sprendžiama, 
kad per tuos rinkimus socia
listų atstovybė stipriai padi
dės. -

Naujas stortingas susirinks 
sausio 10 dieną.

Papa užginu katuli 
kams dalyviai vie

nybės kongrese
ROMA, Itąlija, liepos 10. — 

Popiežius paskelbė įspėjimą 
katalikams, kad jie neturį daly
vauti kongresuose, kurių sieki
mas yra įsteigti visų krikščio
niškų bažnyčių vienybę, arba 
uniją. Popiežius turi ypač o- 
menėj bažnyčių kongresą, kurs 
žada ateinantį rudenį įvykti 
Lausannoj, Šveicarijoj.

Išsprogdino kasyklų su
perintendento namus

valdžios, kuri BOMA, Italija, liepos 10. — 
•Fašistų vyriausybė . ištrėmė 
vieniems metams į baudžiamą
ją koloniją du stambiu Turino 
namų savininku, atsisakiusiu 
atpiginti butų nuomą, kaip to 
nauji įstatymai reikalauja.

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

Dalinai apsiniaukę; mažumą 
šilčiau; v.dutinis mainąsis vė
jas.

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai 78° F.

Šiandie saule teka 5:24, lei
džiasi 8:27. Mėnuo leidžiasi

GRAIKIJA SUTRUMPINA 
KAREIVIAVIMO LAIKĄ 

/

DE KALB, III.; liepos 10. - 
Praeitą naktį siautusi čia smar 
ki audra su lietum padarė, 
kaip apskaičiuoja, $50,000 ža
los.

WASHINGTON, Pa., liepos 
10. — Dinamitų tapo išsprog
dinti Union Valley Coal kom
panijos kasyklų superintenden
to J. W. Fletchero namai. Jtar- 
ta trys tų kasyklų darbininkai, 
kurie tapo areštuoti.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

ATENĄI, Graikija, liepos 10. 
— Vyriausybė paskelbė dekre
tą, kuriuo privalomo kareivia
vimo laikas vyrams sutrumpi
nama iki 18 mėnesių.

MIRĖ ŽYMUS AMERIKOS 
AKTORIUS DREW

SAN FRANCISCO,. Cal., 
pos 10. — Vakar ligoninėj 
rė čia John Drew, vienas
miausią Amerikos aktorių. Jis 
buvo jau 73 metų amžiaus,

mi- 
žy-

PERKŪNAS UŽMUŠĖ LAUKE 
ARUSĮ FARMERI

CHABLOTTE, N. C., liepos 
10? — Per smarkią perkūnijų 
audrą, kuri Vakar šioje apielin* 
kėje padarė nemaža žalos, per
kūnas užmušė taipjau vieną 
lauke arusį farmerįĮ Ed. Le- 
venderį.

I

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

1. NAUJIENOS <lu4<la geriausią patarnavimą pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos1 Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas jeina j patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus di*nnmi« vakarais 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir pa&tą ii kitų 
miestų

8. NAUJIENOS duoda visišką garantija už siunčia
mus pinigus, kad bus iimokSti adresatui ar grąžinti atgal 
jei *adresantas nebūtų surastas.

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

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA. 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West‘ 69th Street.

NAUJIENOS
Chicago, I1L1739 So. Halsted St

. —"iwwi .    ji‘ -- 11 1 ’ i ipio. --------------------

į IMPERFECT IN ORIGINAL
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Namai ir Žemė

iš-

ar

$eši
D

Savaitės apyvarta
1922

miestoBus

Musy miesto apielinkės X įvairus

Nauja Madų Knyga

skirta $60,000,000 
x - gražinimui

Apsvarstyk dalykų visapusiai 
pirma negu ką nors darysi

daugiau nuosavy- 
abejo, rastume, 

stovi vienoj pir-

reikSs
pasko-

Nuo sausio 1 d. Chicagoj 
leista viso $202,841,050.

Ilgos
ver-

1926
1925

ze- 
Jei- 

nors

Geriausias laikas pirkti 
statyti

kaip tik ir yra patogia u- 
pradžiai. Pamirškim laiki- 
smagumus/ ir pagalvokim 
didesnį > dalyku. Namas 

brangiausias musų turtas

rais.
Pereitam 

ir keliems

Suvedam Šviesas ii 
elektros jiegą į nau
jus ir senus namus ii 
mainom naujas liam- 
pas į senas; duodame
ant lengvo išmokėji- 
mo>

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

tik išlaidas, bet ir skolas.
—J. Č—ras.

Lietuvių Nekilnojamu Turto Taryba » 
Incorp. 19^5 m. bul. 12 d.
L. N. T. Tarybos Valdyba: /

K. J. MACKE, Pirmininkas — 2436 W. 59th Street
J. YUšKEVlčlUS, Sekretorius — 3647 Archer Avė., Lafayette 4195
A. N. MASUL1S, Iždininkas — 6641 So. Western Avė., Hepublic 5550

Kitus aukštinti, o save 
minti tapo musų papročiu, 
gu lietuvis sumano ką 
didesnio, tai jo draugai ima 
pranašauti nepasisekimą. Kai- ji) apsaugoja ją nuo kraštuti- 
po pasiteisinimą jie nurodo į uybių. Iš kitos pusės — gra- 
lietuvių nesubrendimą vesti žiausios apielinkės apsėtos miš- 
biznį ar j kokią kitą priežastį, j kais, upėmis ir mažesniais eže-

Nekiliiojamirs nnibūs 
finansavimas

Pusės metų statyba uaau 
gfi 13 nuošimčiu

Praėjo šeši mėnesiai. Papras
tai tokiuose atsitikimuose per- 
k ra tomą, kas ir kiek atlikta ir 
kokios gali būti perspektyvos 
ateičiai.

Nors metų pradžioj įvairus 
asmenys skelbė, kad real estate 
Chicagoj turės sustoti arba 
pulti. l>et gyvenimas parodė 
visai ką priešingą.

Triobesių komisionierius Chr. 
P. Pashen praneša, kad šiame 
pusmety, t. y. nuo sausio m. 
1 d. iki liepos 1 d. leidimų sta
tyti namus buvo išduota už 
$202,811,050, tuom tarpu, kaip 
1926 metais skaitlinė siekė vos 
$179,127,000. Einant toliau 
gausime štai kokius davinius:

$21'2,841,050 
179,127,000 
197,415.250 
159,961,370 
188,391,962 
111,502,310

svarbių darbų, kuriais galime 
tik pasididžiuoti. Musų žmo
nės dalyvavo šio miesto iš- 
budavojime; pramonės pakėli
me. Nesvarbu ar kas stovi prie
šaky ar pačiam panaite — abi 
lygiai atlieka svarbų’ ir atsa
komi ngą darbi}.

Chicagoj yra nemažai vie
tų, kurias ištaisė, apdailino lie
tuviai savo triūsų ir pinigais. 
Lietuvių triobos gražiai pasta
tytos ir išpuoštos, kas garsina 
šio miesto vardą. Jeigu i>a- 
žvelgtume kuri tauta propor- 
cionaliai turi 
bių, ‘tai, be 
kad lietuviai 
mųjų vietų.

Musų žmonės nuo senų laikų 
yra linkę turęti gabalą savos 
žemės ar tai mieste, ar už jo 
skmų. Lietuvis nesijaučia pil
nai laimingu gyvendamas sve
timoj vietoj ar pastogėj. Ir šis 
palinkimas,! drauge su lietuvių 
darbštumu ir taupingumu pa
daro mus aktingais ne tik ne
kilnojamos nuosavybės šakoj, 
bet ir kiekvienam bizny. K.

■ ____________ _ irsr.TTFNns. choro, m
būva kuopuikiausia. laivas ne
šė mus tolyn iš Chicagos, l>et 
jo bokštai ir viršūnės ilgai, il
gai, kabojo vandens pavirŠy.

Nuvykę į naują vietą — S.
H. pasijutome visai kitokio
se aplinkybėse. Nėra ūžimo, 
trenksmo ir mašinų dundėjimo. 
Baniu ir tylu.

Pabuvom pusantros ) dienos, 
gerokai pąsilsėjom ir vėl grį
žom atgal į Chicagą, džiaug
damiesi, kad taip lengvai ir 
greitai galėjom atlikti visą ke
lionę. —M.

Savas namas pirmoj 
vietoj ■

mėn. 
mėn. 
ritėn. 
mėn. 
mėn. 
mėn.šeši

šias
vienam įsitemyt, nes jos pa
rodo tikrąjį dalykų stoyį, tuo 
tarpu įvairi paskalai ir spėlio
jimai esti dažnai niekuo nepa
remti.

Chicagos miestas kasdien 
auga. Tie, kurie seka jo augi
mą ir vienu ar kitu budu pri
sideda prie jo plėtimo, laikui 
bėgant daug laimės. —V. G.

Ką Lietuviai davė
Chicagai?

Bet pažiūrėkime rimtai: ar 
randas pakankamai pamato tik
rinti, kad mes lietuviai esam 
tikę užimti tik paskutines vie
tas? Gyvenimo praktika j>aro- 
do, kad pamato nėra. Lietu-

Pereito) savaitėj nekilnoja
mos nuosavybės pirkimas bei 
pardavimas reiškės gana gy
vai.

Pervesta 1,97(3 nuosavybių 
vertės $1,'490,495. Skolinta 2,216 
nuosavybių vertės $22,814,541. 
Leidimai statyt namus 295 
nuosavybių vertės $5,821,500.

Betas • miestas Suvienytose 
Valstijose gali taip pasidžiaug
ti savo geografiška prtdėtim 
kaip Chicago. Iš vienos pusės 
didžiulis ežeras, kurs žymioj 
daly kontroliuoja temperatūrų

Vidurvasaris jau čia. 
dienoj ir karšti vakarai 
čia daugelį žmonių išvažiuoti į 
ežero pakrantes ar parkus, kur 
saulė nėra taip galinga.

Bet ne visiems tas reikalin
ga. Kurie patogiai įtaisė savo 
namus, apsirūpino pavėsiais ir 
žaliumynais, nereikalauja toli 
važiuoti. Čia pat jiems yra 
vėsu ir p|togu.

Taigi vasaros laikai mus pa
mokina, kad, savo namu rei
kia rūpintis \iš kalno, šis mė
nuo 
sias 
nūs 
apie 
yra
ir turėdami jį galime didžiuo
tis. —Brightonparkietis.

Miestas planuoja naujų 
darbų

Illinois valstijos legislaturai 
padidinus miešti/ teises sko
linti pinigus, viešųjų darbų 

i ėmė pla- 
pirmiausia turėtų 

būti atlikt* Reikalų esama be
galė ir tam viŠUirT* busią iš
leista apie $60,000,(H K). šie pi
nigai, be abejo, papuoš, pato
bulins ir padidins Chicagos 
miestą.

Numatoma yra pakeisti ir 
musų 18/ gatvės apielinkė, kur 
gelžkeliai busią iškraustyti ir 
upe išlyginta. Pratęsta bus 39 
gatvė (Pershing Boad) nuo 
Ifcalsted iki Ashland ir išlieta 
keletas naujų bulvarų.sekmadieny man 

kitiems draugams 
teko išvykti trumpoms atosto
goms į ne labai tolimą mieste- jej nori išmokt! 

lį. Plaukėm laivu. Oras pasi- • gerai rašyti _
taikė ramus ir musų kelionė • nuHinirk typ<iWTiteri

Kiekvienas asmuo, galvojan
tis statyba arba pirkti namą, 
privalo visų pirma apskaitliuo- 
ti savo pinigiškas pajėgas. Ap
akai tliuoti bešališkai, taip kaip 
kad bankininkai daro. Jis pri
valo žinoti kiek turi savų pini
gų; kiek kainuos namas ir lo
tas; kiek reikės skolinties ir 
kokiomis sąlygomis tas bus ga
lima atlikti.

Šiems dalykams pravartu 
būt atkreipti tinkamos domės. 
Gal svarbiausias klausimas 
bus šis: kiek minėtas asmuo 
ištesės skirti busimam savo na
mui. Jis neprivalo perdėti savo 
finansines spėkas, bet imti vis
ką už mėnesio kito uždirbs 
daugiau, griebęs to, ko negali 
išlaikyti ant savo pečių.

Ką gali mokėti
Kuomet visi šie klausimai 

bus atsakyti grynai praktiš
ko atžvilgio ir be jokių prieta
rų, lengvu taps ir nusprendi
mas kiek apsimoka investuoti 
į patį namą ir kiek kainuos na
mo užlaikymas į mėnesį, metus 
ir tt.

Renda.
Namo savininko įeigas suda

ro renda arba nuoma. Iš jos 
reikės padengti įvairias išlai
das, kaip tai:

1) Nuošimčiai už paties savi
ninko įdėtą kapitalą. Jeigu ši
tie pinigai butų įdėti banke, jie 
teiktų 3 nuoš.; morgičiuose gi 
jie neštų 5 arba 6 nuoš. Kar
tais namas netiekia tiek gry
no pelno, bet už tai trukumą 
padengia pasitenkinimas, kad 
gyveni savam name.

2) Iš tos pat sumos 
mokėti nuošimčiai už 
lintus pinigus.

3) šį skyrių sudaro
taksai ir speęialųs asesmentai. 
Kaip aukšti yra taksai galiirų* 
sužinoti atatinkamoj įstaigoj. 
Jie skirtini • kiekvienoje apie- 
linkėje.

Apsidraudimas
Ketvirtą ir penktą skyrių 

sudaro vandens ir apdraudos 
išlaidos. Albelnai imant jos nė
ra didelės. Toliau seka pats na-| 
mo užlaikymas. Norint gauti 
tinkamą lendą reikia atsakan
čiai prižiūrėti ir pats namas. 
Laikas nuo laiko- reikalingi -pa
taisymai, valymas ir dažymas. 
Kiek teks išleisti šiems daly
kams priklauso nuo paties na
mo.

Paskutinį arba septintą sky
rių užpildo taip vadinamas nuo
savybes dėvėjimas — “depre- 
ciation”. Kaip žinome namas 
sensta, silpnėja ir tam dalykui 
reikia skirti dalį pelno. Pirmuo
se penkiuose metuose užtenka 
vieno nuošimčio, i>askui rei
kia skirti du arba tris.

Tačiau, k^l^nt apie namo 
nusidėvėjimą, nereikia pamirš
ti, kad dideliuose miestuose ne 
tik žemė, bet ir pats, namas 
brangsta, žinovai tikrina, kad 
kiekvieni metai žemes vertės 
pašoksta 10 nuoš. Taigi šis ir 
palengvina savininkui atmokėti 

1 ne

Del formalumų

1. KLAUS. Mes norėtumėm 
pirkti namą, bet mažai ką iš- 
manom apie visokius formalu
mus ir kaip tą narną išmokėti. 
.Bijome taipgi padaryti kokios 
nors klaidos rašant sutartį. Ką 
galėtumėt tamstos patarti.

—Ant. P.
ATS. Jus pakeliat svarbų 

dalyką ir iš savo pusės norime 
perspėti, kad kiekvienas per
kantis nekilnojamą nuosavybę 
kreiptųsi į kompetentišką real 
estate įstaigą. Tuoet jis bus 
apsaugotas nuo klaidų ir iš
naudojimo.

n//

Nauja rudeninių madų knyga- Kiek 
Iena moteris ir paneli, kuri nori 
Arai apsirengti ir eiti su Šios dienos 
oada, turėtų šią knygą įsigyti. Jos 

'"‘tina tik 16c- 
Užsakimaoas. 

"a>-rvkit !
NAUJIENOS PATTERN DEPT 

1739 So. Halsted St.
£hicaffo» UL

lietuvis Kontraktomis

Tai yra Didžiausia Lietuvių Muzikos Krautuvė 
Amerikoje, užpildyta su aukščiausios rųšies Pia
nais, Radioms, Phonografais, Rekordais, Rakandais 
ir Jewlery. Budrikas yra pardavęs du sykiu dau
ginus Pianų ir Radio kaip kitos visos krautuvės sy
kiu sudėjus. Pas Budriką Pianus, Phonagrafus ir 
Radios galima pirkt pigiaus negu kur kitur, todėl, 
kad Budrikas perka ant sykio daug, t. y. carlodais. 
Todėl ir gali pigiaus parduoti kaip kiti.

Budriko milžiniškas kapitalas daleidžia jums 
pirkti ant lengvų išmokėjimų be nuošimčio.

Autorizuoti pardavėjai: Aukščiausios Rųšies 
Pianų ir Gulbransen Registering Pianų, Brunswick 
Prismatone-PhonogrJifų, Radiolų, Atwater Kent, 
Freshman Radio.

Dabar jau gavome naujus modelius 1928 Atwa- 
ter Kent, Freshman Brunswick-Prismatone, Radio
las, Gulbransen naujų Pianų.

Kviečiame visus pamatyt ir išg’rst. •

Jos F. BudriK. Ine.
3417-21 So. Halsted St. ' Chieag'o, iii.

Tel. Boulevard 4705
P. S. Per vasaros karščius Krautuvė Seredomis ir Fetnyčiomh 

uždaroma nuo 6 vai. vakare, kitais vakarais atidaryta iki 9 v. vądare
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I MAKARONAI IR SALMON— SALTA KOŠE Iš KAKAO IR

MUSŲ MOTERIMS
"--Veda Dora Vilkienė ■ ■

ŽUVIS SMETONOS

KUMPIS IR MAKARONAI PATROVA Iš VIŠTOS CHICK 
EN A LA KING.

puoduko milko
puoduko vandens

salmon žuvies 
virtų makaronų 
baltos duonos iru

kuin- miltų 
sviesto

dek sirupą, išplak ir gerai iš
maišyk. Atšaldyk. Supilk j 
stiklus^ ant viršaus padėk iš
plaktos Smetonos.

Gali paduoti mažus sausus 
pyragaičius prie šio gėrimo.

Yards 4951
Mis. Anielia Jarusz-Kaushillar

AKUŠEREA
3252 So. Halsted St.

A. VIDIAAS-LULEVIGH

van-
\2 puoduku
2 puoduku
Sviestuotų 

pinių.
1 šaukštas

šiai patrovai gali vartoti Ii-! 1 šaukštas
kusią nuo pietų, šaltą vištą. | Padaryk baltą dažalą iš svies! 

o j. _ n • • • to, pieno vandens. Sudėk maka-2 puoduk smulkiai .suplaus-
tytos vištienos

vandens arba vartok 11/2

said-

4 šaukštai kakao
% puoduko cukraus
1 šaukštas miltų
V/2 puoduko verdančio 

dens
2 puoduku saldžios Smetonos 

su 11 kiaušiniu.
1 šaukštas sviesto
1 šaukštas vanillos *
Sumaišyk kakao, miltus ir

PRIE ARBATOS PYRAGAI
ČIAI1/2 kvortos virtų makaronų

1 puodukas šalto, virto 
pio smulkiai sukapoto.

a4 puoduko milko arba 
žios Smetonos.

puoduko pieno.
4 lengvai išplakti kiaušiniai 
Vi- šaukštuko druskos 

šaukštuko pipirų
14 puoduko sunkos nuo 

kuoto svogūno
1 šaukštas muštardos.

3 šaukštai sviesto-

6 šaukštai miltų
1/2 daliojo pipiro, sukapok 
Va pimento sukapok

to, pieno vandens. Sudėk maka
ronus, žuvį ir gerai viską kar- cukrų ir gerai viską kartu iš- 
tu išmaišyk. Sudėk išsviestuo- trink. Pripilk verdantį vande- 
ton blėtin. Uždėk ant viršaus
duonos trupinius, kepk ne labai puode 5 minutes. Užpilk miši- 
karŠtame pečiuje pakol 

Lie bus gerai rusvas.

nį, išmaišyk ir virk dvigubame

tar-
2 puoduk saldžios Smetonos 
*/i sv. grybų

ble-Išsviestuck molinį arba 
kinį indų. Dėk eilėmis makaro
nus ir kumpį.

viršui

SLYVŲ PYRAGAS ALA
MODE

2 puoduku gerų baltų miltų. 
H šaukštuko druskos 
4 arba šul

Moterys ir mergi
nos kreipkitės s.u 
reikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai-

Viršuj Universal
State Bank

AKUŠERKA
3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatves 

Tel. Yards 1119

išplaktais 
pipirais, 

muštarda. 
Kepk ne

gerai

Pyragas:
I/2 puoduko taukų arba

Virk žalius pipirus 1 sį0 '
1 puodukas cukraus 

gerųjų baltųjų

svie

Išmaišyk pienų su 
kiaušiniais, druska, 
svogūnų sunka ir 
Užpilk abt viršaus,
karštame yiečiuje pakol 
nesukietės. Vietoj kumpio gali 
vartoti vištienų, aviena arba 
kokių kitokių mėsų.

Lengvas vasaros karščiams 
valgis.

2 puoduku sriubos nuo vištos 
jeigu neturi, gali vartoti van
denį. Druskos ir pipirų pagal 
skonies.
ir grybus, jeigu jie žali, svies
te kokias 5 minutes. Nuimk 1% puoduko 
nuo ugnies, pridėk prieskonius, miltų 
miltus, pieną arba Smetoną ir 
vandenį. Kartu gerai viską su
maišyk. Sudėk vištieną. Virk 
dvigubame puode. Paduok su 
virtais ryžmis arba (toast) pa
kepinta balta duona. Lengvas 
ir sveikas valgis.

nį ant išplakto kiaušinio, iš
maišyk greit tik žiūrėk, kad 
kiaušinis nesuyirtų. Supilk 
atgal į dvigubą puodą ir dai 
virk 2 minutes, paskui supilk 
saĮdžią Smetoną, o jeigu jos ne 

i turi, gali vartoti milką. At
šaldyk ir sušaldyk kaip pap- 

j0 rastą šaJtakošę. Padarysi ll/2 
kvortos. Pigus, sveikas ir ska
nus valgis, ypač vasaros 
čiams užėjus.

powd<“r
Dr.A.R. BLUMENTHAL

* OPTOMESTRIST

karš-

Nedžiovinti, Apdžiovinti, Suprosyti 
SKALBINIAI

Telcf ©nuokite Humboldt 1331

VVŪNDER WEST WASH LAUNDRY
LIETUVIŲ SKALBYKLA 

ALBINAS VERBYLA, Manager 

2435 N. Wcstern Avė.

3 šaukštukai 
! Vi šaukštuko

3 šaukštai saldžioss metonos
5 šaukštai vandens
1 šaukštukas cinamonų
Vfe šaukštuko nutmeg
V2 šaukštuko maltų gvazdikų 
truputį cayenne 
l’/o šaukšto virto vandens 
1 puodukas, džiovintų /irtų, 

sukapotų slyvų"
Sudėk prieskonius į karštų 

vandenį. Perkošk per šitų mil
tus, baking powderį ir druskų 
keletu sykių. Gerai ištrink 
sviesta su cukrum, pridėk iš
plaktus kiaušinius ir dar trink 
pakol mišinys ne bus lengvas 
ir išrodys kaip smetona. Pridėk 
prieskonius, paskui dėk miltus 
pamainant su pienu pakol vis
ką nesudėsi.

Pridėk slyvas, ir vėl išmai
šyk gerai. Kepk nekarštame 
pečiuje, supilus į dvi blėtis.

Paduok prie šaltakošos.

baking powder 
druskos

šALTKOšft

šaukštai milko 
džios Smetonos, 
šaukštai vandens 
šaukštai baking
šaukštai svietos, razinkų 

ir riešutų.

Persi j nokite sausus pridėč- 
kus, bentį keletu sykių, pridė
kite sviestų ir gerai ištrinkite 
mediniu šaukštu. Pridėkite 
pienui—išmaišykite. Iškočiokite 
’/a. colio storumo ir iškirpkite 
su tam tikru --rpietaisu) mažus 
pyragaičius. Uždėkite ant kiek
vieno keletą razinkų arba rie
šutų.1 Kepkite ne karštame pe
čiuje.

Tol. Boulevard 6487
4619 So. Ashland Avė.

ir 805 E. 47th St.’
Kenwood 1752

Praktikuoja 20 metų

Baigusi akuše
rijos ’ kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos Hgon- 
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- 
gelbą.

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

3046 3063

3046 Pastebėtinai elegantiška suk
nele. Jeigu spalvos bus tinkamai su
derintos, tai ji išrodys gražiau negu 
bile kokia kita suknia. Sukirptos mie- 
ros 16 ir 18 metų, taipgi 36, 38, 40, 
42 ir 44 colių per krutinę. 36 mierai 
reikia 2 1/4 yardų vienos spalvos 
materijos ir 1 5/8 yardų skirtingos 
materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
įduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresu. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigaus 
arba krasos ženkleliais kartu su už- 
ttkymu. Uiškus reikia adresuoti:

I
Naujienų: Pattern Dept., 1739 So.

Halsted St., Chicago, JU.

8063—Sudėtinė suknia. Ši .suknelė 
padaryta iš dviejų skirtingų be sutar- 
ringų spplvų, padarytų labai elegan
tišką ir gražią suknelę. Viršų galima 
padaryti iš šilkinės materijos, o apa
čią iš sunkesnės materijos, arba iš 
vieno šilko visą suknelę. Sukirptos 
miers 16 ir 18 metų, taipgi 36, 38, 40, 
42, 44 ir 46 colių per krutinę. 36 mie
rai reikia 2 1/4 yardų, 40 colių ma
terijos vienos rųšies ir 1 5/8 yardų 
kitos rųšies materijos.

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

Naujienų: Pattern. Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

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

siųsti man pavyzdį No.--------------
Mieros ........ ......... .... per krutiną

NAUJIENOS Pattern Dept.
*1789 S. Halsted St-, Chicago, I1L 

čia įdedu 15 centų ir prašau at-
siųsti man pavyzd} No -------
Mieros _____________ per krutinę

(Vardas ir pavardė) (Vardas ir pavardė)

(Adresas) (Adresas)

(Miestas ir valst) (Miestas ir valst.)
i į, i iiWMsNHm1i

1 puodukas saldžios
nos

1 puodukas milko,, arba 2 
puodukai saldžios Smetonos

1 puodukas pieno
2 šaukštuku vanillos
Truputį druskos
Mi puoduko cukraus
Gerai įkaitink pienų, pridėk 

cukrų ir druskų, kad ištirptų. 
Atšaldyk iif pridėk milkų, sal
džiųjų Smetonų ir vanilių. Su
pilk į tam tikrų formų, apdėk 
ledais ir sušaldyk. Pigus, svei
kas ir skanuk valgis.

_________________ L

srneto-

Nuolatines Slogos ir 
Reumatizmas

SKAUSMAS
Ar jus kenč'at skausmus bilo daly sa- 

•vo kūno, kaip tai nuo Kataro, Inkstų, 
Širdies, Kepenų, Skilvio ar Pūslės ne- 
smnRumų, Dusulio Reumatizmo, Nuolati
nių Slogų, Užsinuod'jlmų, Goiterio, Mo
terų lytinio netvarkumo, Nervųotumo, 
Kosulio, Odos ligų, Socialių ligų ir U.

Vartokit MERTTEX. Pasauly geriausia 
(r nckenksming'ausiu Gyduolė 11.00 
buteliuką.

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

Meritex Lab.. įsteigta 1KH2
1924 Blue Island Avė.

' CHICAGO. ILL.
Siunčiame bile kur už $1.00.

Neaiunčiame C. O. D.

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR. G. SERNER

UŽ

LIETUVIS’
Valandos; nuo 1 iki 8 vakare 

Nedėliomis nuo 10 iki 1. 
3265 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 7679

SKANUS, ŠALTAS GĖRIMAS

2 puoduku saldaus pieno
6 šaukštai maple sirupo
3 kiaušinių tryniai 
Išplaktos Smetonos 
Truputį druskos.
Išplak kiaušinio trynius, pri-

Baby Powder 
Kaip Mostis

Johnson’s yra toks švelnus — 
toks raminantis — jis veikia, 
kaip mostis dėl kūdikio lepios 
odos... glamonėja... vėsina... gy
do... Nereikalauja dabar tryni
mo! Vartok Johnson*s po kūdi
kio maudyklės ir kiekvieną kar
tą pakeičiant jo palas. Jis bus 
dėkingas jums savo linksmumu 
ir gyvumui

Vartok Johnson’s Baby Soap 
kūdikio maudyklei — Johnson’s 
Baby Cream pašalinimui odos 
netvarkos.

Grant Works Pharmacy
4847 West 14th Street

Įvairus Gydytojai
Phone Pullman 0621 

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

233 East U5th St. 
Valandos nuo 1-2 ir 6-8 

Nedėlioj 10 iki 1

ROSELAND BOTTEING CO.
STANLEY SUDENT, Savininkas

Tel. Pullman/5625
Olselis near-bear, papso, ice crenmo ir saldainių. Suteikiam patar
navimą su trokais dėl piknikų ir truck purių. Mes tufim penkis 

naujus trokus dėl patarnavimo jums dienų ir naktį.

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

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

Ofiso antrašas: ,
2221 West 22nd Street

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

nuo 9 ryto iki 6 vak., Nedėlioms nuo 11 ryto iki 1 pozpi5tų.
Su visais reikalais prašome kreiptis virš minėtonty* valandoms ir

gausit tikrą ir teisingą patarnavimą visuose reikaluose.

Pinigai Lenkijon
Vilniaus Krašta

Siunčiami per Naujienas pašto perlaidomis ir 
kablegramomis greičiausia nueina. 1

Visi pinigai siunčiami per Naujienas Len
kijon yra išmokami Amerikos doleriais. Pašto 

perlaidomis pinigai nueina i 14 
legramu — 
nuoja $1.00.

15 dienų; kab
3 dienas. Telegramas kai

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

1739 So. Halsted St

MEmNEHSHBI

LISTERINE

ANTISEP- 
TIKAS

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk
lės Parpi
mą. Skau-

Kosėjimą

tMade by

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

Išpildau visus 
receptus sąži
ningai ir atsar
giai už pigiau
sią galimų kai-
ną. 
vo 
sus 
rie

aptiekoj 
dalykus, 
tik- yra lai

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

,-jr* .»•*** '' * ’

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

J. MALACHOVVSKAS

Del greito piniginių . 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Nauiieinu k-phlpgramu

Lietuviai Advokatai
._________ _________ :

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie-
ną vakarą, išskyrus ketvergę 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearborn 2734 
Valandos nuo 9:80 iki 2:80 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3835 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.
atraktai. ----- Jngąjiojimai. ____
kola pinigrų 1 ir 2 morgičiams. I

Ingi^iojimai.
— Ab-
— FaB

■■■i i., .i

John Kuchinskas ir 
Bailys F. Maslatiskas
Lietuviai Advokatai 

2221 W. 22 St. 
arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8:00 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p. 

■_______________________________

i

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

r—■ ■ ■ 1 -------------------------------------- --------------

Telephone Yards 0994

DR.' MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną. 2 iki 8 po pįetų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaza 82*0

DR. HERZMAN

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE 
77 W. Washington

Cor. Washington and
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395
W I ' 11

BLDG.
St.
Clark

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9600

—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

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

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

1 Dienomis: Canal
Telefonai: ’ 3110. Naktį

į South Shore 2288
\ Boulevard 4186

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

i i ■ —— ii 11Z

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, III.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9693
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

J. P. WAITCMES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10750. S’o. Mirbi^an Avė.
Tel. Pullman S95O 

Specialistas Abstraktų\ wy !•» • i • •

Namų Tel. Pullman 6377

Dr. A. A. Roth
'' Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas 3102 So. Halutod St.. Chicaco 
arti 31st Street

Valandos; 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis ir Šventadieniais 10—12 dien.

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Room 2001.

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

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 
7—9 v. v. apart Pariedėlio Ir 

Pėtnyčios

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų

1724 So. Loomfs, 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 Naujienos. 7
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FORDAS ATSIPRAŠĖ ŽYDŲ

Nemažą sensaciją padarė Amerikos spaudoje Hearš- 
to laikraščių rašytojo Brisbane’o pranešimas, kad auto
mobilių fabrikantas Henry Ford atsiprašąs žydų ir pri
žadąs nebeduoti savo laikraščiui “Dearborn Indepen- 
dtnt” dėti antisemitiškų straipsnių.

Šis Fordo žinksnis aiškinama įvairiai, bet dauguma 
yra liskusi manyti, kad Detroito fobrikantas vadovavo
si čia grynai bizniškais sumetimais. Jo biznio reikalus 
žinantys žmonės sako, kad Fordas šiandie esąs pasiryžęs 
atkariauti tą vadovaujančią poziciją pigiųjų automobi
lių rinkoje, iš kurios jį pastaruoju laiku išstūmę Gene
ral Motors jr kiti jo konkurentai. Šituo tikslu jisai grei-' 
tu laiku išleisiąs visai naujo modelio mašiną, kuri bu
sianti daug geresnė, negu senasis Fordas, ir pritaikyta 
publikos .skoniui. Tokiu momentu Fordui esą visai ne
patogu, kad Žydai, sukiršinti idiotiškais jo laikraščio už
sipuldinėjimais,; yra prieš jį nusistatę.

Šis aiškinimas veikiausia bus teisingas, neš vargiai 
galima tikėti Fordo žodžiais, kad jisai ki šiol vsai netu
rėjęs nuovokos apie tikrąją prasmę straipsnių, tilpusių 
jo leidžiamam laikraštyje “Dearborn Independent.” Tie
sa, kad garsusis Amerikos milionierius yra labai užim
tas visokiais savo bizniais — jisai juk ir gamina daugy
bes automobilių, ir turi nuosavas anglies ir rudos kasyk
las, ir valdo savo geležinkelį, ir laiko milžinišką įvairių 
prekių sankrovą Detroite, ir užsiima dar kitokiais dar
bais. Bet vis tik butų keista, kad per šešerius metus ar 
daugiau, kai prasidėjo jo leidžiamam laikraštyje įkyrios 
atakos prieš žydus, jisai nė vieną kartą nebūtų tų 
straipsnių skaitęs ir apie jų turinį pagalvojęs.

Greičiausia jisai ne tiktai žinojo, ką jo pasamdyta- 
sai redaktorius rašė, bet ir buvo iš anksto davęs patvir
tinimą laikraščio krypsniui. Savo laiku buvo gana daug 
kalbama apie Fordo susipykimą su New Yorko banki
ninkais, kurie, esą, nenorėję dėl kokios ten priežasties
suteikti jam stambią paskolą. Automobilių karalius tuo
met suradęs, kad “žydų intrigos” sukėlusios prieš jį 
Wall-strytį, ir nuo to laiko “Dearborn Independent” ėmė
akėti žydus. 4

Del dolerio Fordas buvo pasidaręs antisemitas, ir 
tur būt taip pat dėl dolerių jisai tos savo “idėjos” atsiža
dėjo. Tame, žinoma, nėra nieko puostabaus, nes kokių 
nors kitokių interesų jisai kas žin ar kuomet savo gyve
nime turėjo. •

TOMS PIRŠLYBOMS NĖRA GALO.

Laisviniai komunistai nuolatos rašo, kad Grigai
tis einąs išvien su fašistais, monarchistais, baltagvardie
čiais, Anglijos imperialistais ir Kinijos išdavikiškais ge- 
nerolais. " V MĮiįį

Klerikalai beveik tokiu pat uolumu jungia Grigaitį 
su bolševikais , o smetonlaižiai iš buvusiųjų sandariečių 
yra jau daug kartų sužiedavę Grigaitį su A. L. T. San
dara.

Dabar tapo sugalvota dar viena kombinacija: Gri
gaičio susituokimas su baltrušaitiniais “kairiaisiais ko
munistais.” Šitas jungtuves sumanė Lietuvos komunistų 
organas “Komunistas,” kuris savo 3-am numeryje rašo;

“ ‘Baltrušaitiniai’ ne tik nebujoja, o vis labiau 
džiūsta. Juos atgaivint gali vien susituokimas su 
grigaitiniais.” (Pabrėžta originale. “N.” Red.) 
Angariečio (ar kito kurio Maskvos penimio, kuris 

parašė tą mandrybę) išmanymu, toks “susituokimas” 
butų naudingas darbininkų klasei, nes Baltrušaitis, ku
ris dabar esąs “apgavikas”, “komunistų priešas” ir “šun
votė ant proletarinio kūno”, — susidėjęs su grigaiti
niais “išnyks”.

Tečiaus, nežiūrint to, kad proletariato labui ir mes 
norėtume patarnauti, mums vis tik tenka protestuoti 
prieš šitokius logikai ir gamtai priešingus planus.

Jeigu Grigaitis yra, kaip bimbiniai komunistai tvir
tina, susijungęs ir su Anglijos konservatoriais, ir su 
Vengrijos diktatorium Horthy, ir su Kinijos generolu 
Čiang Kai-šeku, ir su Lietuvos Smetonoj rėmėjais, — tai 
kuriam galui jisai dar tuoksis su “džiustančiais” baltru
šaitiniais?

Antra vertus, jeigu, kaip smetonininkai sako, Gri

...... , ..h............  . ............. .

Užsimokėjimo kaina:

Chicago je — paštu:
Metams ...................... —...... „ $8.00
Pusei metų  ......  .....-........... 4.09
Trims mėnesiams ..............— 2.50
Dviem mėnesiams ........  1.50
Vienam minėsiu! ............................ 75

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ................................. 8c
Savaitei ..................... .......... ......... 18c
Mėnesiui ...................-...................  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams .................................... „ $8.00
Pusei metų  _______4.00
Trims mėnesiams     2.50

Pinigus reikia siųsti pašto Money

Apžvalga
PATENTUOTŲ PATRIOTŲ 

VEIDMAININGUMAS

Fašistinei “Vienybei’’, kuri 
dejuoja, kad “Sandara” uždė
jusi “cenzūrą” smctonląižiams 
ir neduodanti jiems vietos savo 
skiltyse, —atsako p. J. Sckys, 
nurodydamas, kad pati “Vieny
bė” vartojanti senzurą, ir tai 
visai nepatriotišką.*Jisai, pasa
koja apie “Vienybę” šitokį at
sitikimą:

1&25 metuose “V.” redakto- 
i ius važiavo Lietuvon ir skel
bė ekskursiją į Lietuvą per Vo
kietiją. Tuo metu jau buvo 
išdirbtas kelias į Lietuvą per 
musų Klaipėdą. Tą kelią į 
Klaipėdą išdirbo “Lietuvai nei 
cento nedavusios” NAUJIENOS 
(jos pirmutinės pradėjo dides- 
rius būrius vežti į Lietuvą per 
Klaipėdą). Jos, kaip ir kiti 
agentai (ir sykiu aš) nepaisė, 
1 ad keleiviai nusiskundžia var
gingesnių važiavimu iš Londo
no į Klaipėdą (dar tada Baltic 
American Line neturėjo tiesaus 
susinėsimo su Klaipėda), bet 
stengėsi pakelti Klaipėdą, pa
kelti uosto vardą, duoti daugiau

gaitis esąs sąjungoje su bolševikais, tai kaip jisai gali 
tuo pačiu laiku galvoti apie tuokimąsi su tais, kuriuos 
bolševikai vadina “šunvote ant proletarinio kuni”?

Pagaliau, reikia pasakyt, kad tų piršlybų iš viso yra 
perdaug. Ne mahometonų gi krašte mes gyvename! 
.Jeigu žmogų su kuo nors “sutuokti”, tai yra tiesiog im- 
pertinencija, dar sedavus jam “perskyrų”, vėl piršti ir 
piršti jam vis naujas “flapperkas”. Butų ir padoriau, ir 
išmintingiau, kad visi tie piršliai, pradedant nuo smeton- 
Ihižio Sirvydo ir baigiant Stalino čebatų valytojų’Anga- 
riečiu, paliktų “Naujienų” redaktorių ramybėje ir pasi
rinktų tinkamesnių objektų savo piršliškiems gabumams 
rodyti.

Juo lengviaus jiems bus šitas patarimas išpildyti, 
kuomet jie atsimins, kad kiekvienas jų jau šimtus kartų 
Grigaitį su “grigaitiniais” yra numarinę, palaidoje ir 
Amžinatilsį už jų dūšias atgiedoję!

į.igu Lietuvos valstybei ir t. .p

Tautos Valia
I

Demokratinėse-respublikoniš- 
/.ose valstybėse tautos valia pa
sireiškia visuotinuose balsavi
muose; kaip mums paprasta 
yra, rinkimuose prazidento ar 
gubernatoriaus, ir pagal gavi
mą daugumos balsų vienos ar
ia kitos partijos, nustatoma 
valdžia. Gavusi mažiaus balsų 
raitija sutinka su didesniąją 
partija ir rengiasi prie sekan
čių rinkimų laimėjimo.

Mes, lietuviai amerikiečiai, 
L e skirtumo stovėjome už to
kią tvarką ir Lietuvoje iki 
gruodžio 17, 1926. x;

Lietuvoje katalikiškoji par
tija turėjo daugumą balsiu per' 
I ir II Seimo rinkimus —taip 
ir valdžioje. Laisvamaniai buvo 
mažumoje ir rengėsi prie rinki
mų į III Seimą. Katalikiškoji 
partija jau lyg įsigyvenusi ir 
vėl tikėjosi rinkimus laimėti, 
ne dėl liaudies pasitikėjimo, 
bet sulig katalikiško papročio 
—kaip palieps vyskupas ar ku
nigas, taip liaudis balsuos. Bet 
atsitiko priešingai: liaudis 
vyskupų ir kunigų paliepimą 
nepaklausė, ir balsavimų davi
niai išėjo sekantys:

• Cravo balsų
Valst. Liaudininkai....į 225,830
Socialdemokratai •....... 173,251
žydai ........ 139,162
Krikšč. demokratai .... 128,125
Uk. Sąjunga ............... 113,319
Darbo Federacija ....... 79,215
Lenkai ............................ 55,843
Tautininkai............ .......... 43,880
Klaipėdiečiai ................. 39,924
Ukin. Partija ................ 18,745

Viso baisų ............... 817,769
Išimant žydų, lenkų ir vokiečių 
balsus, lietuvių balsai dalinosi: 
Valst. Liaudininkų .... 225,800 
Socialdemokratų ....... 173,251
Tautininkų ................... 43,880

Radikalų viso ....... 442,981
Krikšč. demokratų .... 128,125

Bet “V.” redaktorius, dėl savo 
“bizniško išrokavimo’* paneigė 
Klaipėdą iiį dar keliolika! sa
vaičių prieš ekskursiją parašė 
vedamąjį. Tame redakcijos 
straipsnyje (cituoju iš atmin
ties), jis negražiai atsiliepė 
apie Klaipėdos uostą ii* nuro
dė, kad lietuviams geriausia 
važiuoti per Vokietiją. Aš taip 
paskaitęs tuos šmeižtus apie 
Klaipėdą parašiau atvirą laišką 
“Vienybės” redakcijai prašyda
mas įdėti laikraštin. Bet “Vie
nybė” neįdėjo, “cenzūravo’’, 
nutylėjo ir dabar, ponai, porai 
mėnesių atgal,; sužinojau, kad 
aš baisiai “Vienybei” prasižen
giau. Kad taip butų parašiu
sios apie Klaipėdą “Nauj.” ar 
“ISandara” ar kitas laikraštis, 
tai “Vienybė” būt apšaukus tą 
laikraštį ir sykiu rašytoją šmei
žiku, Lietuvos valstybės grio
vėju, keikūnu ir kitokiais gra
žias epitetais, taip panašiai 
kaip j4 dabar vartoja dažnus 
posakius “Lietuvai nei cento’’, 
arba sandariečius parsidavusius 
socialistams ir bolševikams, kad 
savo laiku buvo pažymėta “S.”, 
kad litas laike perversmo buvo 
nukritęs.

Taigi “V.” turi cenzūrą ir 
turi “savotišką”, “dirbtą”. Tas 
vedamasis “V.” Nr; 76 š. m. 
str. yra veidmainingas ii; ne iš 
širdies parašytas.

Ukin. Sąjunga........... . 113,819
Darbo Federacija .....  79,215
Ūkininkų Partija ....... 18,745

Klerikalų viso ........ 339,904
Radikalų dauguma.... 103,027
Tautininkų partija yra skai

tomą prie radikalų, nes ji Į 
rinkimus ėjo radikališkais — 
demokratiškais obalsiais.

Nepaisant karo stovio, truk
dymų ir visokių intrigų iš ka
talikų pusys “tautos dienos”, 
visų penkių vyskupų “bulos” 
— atskyrimo balsuotojų nuo 
katalikystės, kurie nebalsuos 
už katalikiškas partijas — liau
dis pašalino katalikišką dema
gogiją ir pastatė radikališką 
demokratiją Lietuvą valdyti. 

L Katalikai demagogai visiš
kai atsisakė tartis^ su radika
lais demokratais ir tuojaus 
pradėjo šalies griovihią, kaltin
dami už tai radikalus ir /net 
juos bolševikais vadindami.

Radikalai negalėjo suspėti 
ūmai pataisyti šalies gyveni
mo. Katalikai gi darė konspi
racijas — suokalbius žemini
mui ir purvinimui demokratiš
kos valdžios, o ypatingai gi 
katalikus demagogus baugino 
artinantis Dr. K. Griniaus, Lie
tuvos Prezidento, jubiliejus 40 
metų tautos darbuotei, prie ko 
rengėsi didesnė pusė Lietuvos 
gyventojų, nuo ko, supranta
ma, butų dar daugiaus sustip
rėjusi radikalų partija, kas ka- 
talikams-'demagogams nedavė 
ramybės ir jie ėmėsi paskuti
niųjų priemonių visko sutruk
dymui, neatsižiurint į "pasek
mes, ir su pagelba išgamų, 
judošių ir kitų naktinių gaiva
lų, katalikai įvedė katalikišką 
diktatūrą — bolševizmą, kuria
me ir patys įstrigo.

Tūli net drįsta spėlioti, kad 
Smetona su Voldemaru turės 
atsakyti už dabartinį Lietuvos 
krizį. Toks spėliojimas yra 

tuščias. Smetonos ir Voldema
ro-kailiai (skuros) niekam ne
tinka nei nėra reikalingi. • Už 
jų dviejų nugarų dabar yra 
sustoję visoki “deržimordos” 
ir karieristai su revolveriais iš 
kariuomenės, kurie tik savo ki- 
šenius pildosi iki pabėgs pas 
Pilsudskį ar kitur. Voldemaras 
pirmą kartą būdamas premje
ru jau mokėjo apie save pasi
rūpinti, pasidėdamas valstybi
nius Lietuvos pinigus Danijos 
banke savo vardu, ką katalikų 
valdžia per teismą atėmė. Da
bar Voldemaras mokės geriaus 
pinigus pasikavoti.

Katalikai taip vadinamus 
“tautininkus” pastatė valdžion, 
prie kurių dabar susimetė vi
soki išmatos-rcnegatai iš viso
kių partijų, ir iš kariuomenės, 
Ifurie terorizuoja šalį ir tiktai 
lupa mokesčius, leisdami bjau
rią propagandą per savo laik
raščius ir samdininkus, per ra
di© prakalbas, kad “kaimas jau 
balsuoti nenori’’, “kad prezi
dentas butų renkamas iki gy
vos galvos”, “kad seimas posė
džiautų tik keturis mėnesius”, 
“kad butų stipri viena partija 
—ūkininkų”, kuri butų stipri 
ne dėl susitarimo su kitomis 
partijomis, tiktai su pritarimu 
dabartiniams “valdonams”. Ki
taip manantiems neleidžiama nė 
burnos atidaryti.

N

Kariuomenė yra pasidalinusi 
į du abazu: mažasis abazėlis su 
lenkų ir rusų sąšlavoms dabar 
“valdo”; didysis abazas lūku
riuoja, kada turės tas sąšlavas 
išvalyti. '

Smetona pirmiaus nuo kata
likų muštas, plaktas ir koliotas, 
dabar pačius katalikus “valdy
me” pralenkia; Voldemaras ir
gi Varniuose pakutovajęs dabar 
visus valstiečius tenai bugdina 
bile šnipui paskundus.

Dr. Juozą Pajaujį ir kitus ty
čia padaryta provokacija pa
smerkė sušaudyti, kad jgaz- 
dinti liaudininkus ir jų pritari
mą gauti. Dr. Pajaujo prasi
kaltimas yra tame, kad jis 
vienas sumušė visą ministerių 
kabinetą Seime, kur pinigų mi- 
nisteris Karvelis reikalavo Sei
mo leist pakelt muitus, ant 
300% išvedimui šalies iš kri- 
zio.

Apie balsavimus-referendumą 
ponai “valdonai’* baimijasi ir 
priminti, nes žino gerai, kad 
balsavimas—nepaisant varžymų 
—neišeis jų naudai.

“Valdonų” sumanymas su
mažinti Seimo atstovų skaičių 
yra marijono Bučio receptas, 
gąn senai viešai paskelbtas. 
Dabar kun. Jakštas-Dambraus- 
kas “Lietuvoje” paskelbė, kad 
Seimo įstatymų leidimas, tai 
juokimasis iš Dievo, ko Dievas 
neleidžia. Tik tų dviejų kuni
gėlių išsireiškimai rodo, kad 
Smetona su Voldemaru yra tik
tai kaukės-maskos, po kuriomis 
paslėpė savo veidą katalikiš
ki demagogai.

Lietuvių tautos reikalai ir 
katalikiškos politikos reikalai 
yra du nesuderinamu daiktu, ir 
marijonas Bučys paskiausiai 
pareiškė, kad tautininkai—Sme
tona su Voldemaru — nešu
lį ra n ta gruodžio 17 d. pervers
mo reikšmės.

Atspėkit, kas supranta?
Beje, “Lietuvis” vedamame 

savo straipsnyje reikalauja, kad 
mokytojai pradinėse mokyklo
se būtinai turi užimti kunigų 
vietas tikybos pamokose.

Taigi ateityje tautos valia 
turės pasireikšti, nors tą laiką 
tautininkai ir katalikai kuoto- 
liausiai tolina.

Tauta, kartą laisvės paraga
vusi, neneš tolinus satrapų 
jungo.

Tik,, stebėtis reikia iš persi
metimo “Dirvos” su “Vienybe” 
ir tūlų amerikiečių šulų, kurie 
pripratę prie Amerikos laisvių, 
dabar savo broliams Lietuvoje 
perša vidunųnžių jungą.

Tokie visi yra parsidavėliui.
Tokie turės stoti prie tautos 

valios teismą.—P. Mikolainis.

Garsinkitės Naujienose

John Quincy Adams v
Gimė liepos 11, 1767. Mirė 

vasario 22, 1848 m.
John Quincy Adams buvo sū

nūs Pohn Adams, Amerikos re
voliucijos vedėjo ir Suv. Valsti
jų antrojo prezidento. Jis pra
leido savo jaunystę Europoje* 
kur tėvas dirbo diplomatiškoj 
tarnystėj, ir suvirs metus gy
veno Petrapilėj kaipo sekreto
rius Suv. Valstijų Ministeriui 
Rusijoj’. Gryžo į Suv. Valsti
jas, kuomet Katarina atsisakė 
pripažinti Amerikos Ministerį. 
Už 27 metų vėl nuvyko į Rusi
ją, kur per keturius metus bu
vo Suv. Valstijų Ministerių, ir 
jam sugryžus į Suv. Valstijas 
prezidentas Monroe paskyrė jį 
Valstybės Sekretorium.

1824 m. prezidentiniams rin
kimams Adamas buvo demokra- 
tų-depublikonų nominuotas. Ki
ti kandidatai buvo: Andre w 
Jackson, VVilliain Crarford ir 
Henry Clay. Kandidatai nega
vo užtektinai balsų ir . Atsto
vų Butas išrinko Adams. Adams 
nebuvo išrinktas antru kartu, 
bet sugryžo j Kongresą, kur 
pasiliko iki mirties. Vėlesniais 
metais jį vadindavo “vyras ne 
partijos.” • [FLIS.]

GEORGE CORLISS
Isivystymas garinio inžino'S. 

Valstijose tęsėsi „per ilgesnį 
laiką, negu mes manome. Aš
tuonioliktame šimtmety šioje 
šalyje pasirodė keli 1 inžinai, 
bet visi žiurėjo į juos su nepa
sitikėjimu, nes jų didžiausias 
trukumas buvo klapeliai (vai
vos), kurie kontroliavo garą. 
George Henry Corliss išrišo ši
tą problemą su naujos rųšies 
klapeliu, kuris daug geresnis 
buvo už kitas devyniolikto šimt
mečio inžinų rųšis.
\ Corliss gitnė Easton, New 

Yorke, liepos 2 d., 1817 m. Jis 
apsigyveno Providence, Rhode 
Island, kur visą laiką praleido 
pagerinant garinį inžiną. 1849 
metuose valdžia jam davė pa
tentą ir kuomet šimtmetinė Pa
roda įvyko Philadelphijoj, Pa., 
1876 m., jis ten perstatė savo> 
puikų inžiną.

Bet jam buvo labai sunku 
pertikrinti biznierius ir turtin
gus žmones, kad jo inžinas bu
vo geresnis už visus pirmes- 
nius inžinus. Žinodamas, kad 
jo inžinas taupo anglį, jis įde-l 
davo inžiną už dyką, ir jam

______

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel Boulevard 5918

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

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

Res. 3201 So. Wallace Street

DR. MARGERIS
3421 So. Halated Street 

Tel. Boulevard 8483,
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:80 
iki 8:30 v. Sekmadieniais nuo 10-12

w..». ................... .. .......... ....

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

* į .......................................... ■ ■

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

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Pirmadienis, Liepos 11,192

buvo užmokėta’ iš tų pinigų, 
kuriuos žmonės sutaupė nevar
tojant anglj. Jis savo pirmų 
inžiną pardavė, sutikdamas, kad 
jam bus užmokėta tiek pinigų, 
kiek tas inžinas sutaupys į pen- 
kius metus. Pabaigoje penkių 
metų jis surinko <%19,734.22, 
kuri suma daug didesne už in- 
žino kaina. [FLIS.]

NAUJIENŲ , 
' Pinigų Siuntinio Sky

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

DAINOS
Del keturių balsų

Surinktos L. Eremino
Šios dainos tinka chorams ir

kvartetams, o taipjau kiekvie
nam dainų mylėtojui. Susideda 
iŠ dviejų dalių: mišriems cho- 
iams ir vyrų chorams. Joje tel- 
, a 67 dainos su įvairiomis gai
dų kombinacijomis. Tvirtais au
dimo apdarais.

Įsigyk sau vieną šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai
ra musų 

paguoda:
sielos suramintoja ir 
liūdna — padainuok

dainelę ir palinksmėsi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limą jauti — padainuok ir su- 
tiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik

tą ir geriausią savo draugę, ši 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri- 
duntimu $1.50.

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St.

Chicago, III

gyvenimas'
Minesinis žimalan

Antanas Žymontas
Redaktorius-Leidėjai

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

Už liepos mėnesį “Gyveni
mas” jau atspausdintas. Ja
me randasi pamokinančių ir 
žingeidžių straipsnių. Įsigy- 

kit — nesigailėsit.

Prenvmerata mietams ........ S2
Pašei metu _______  41
Komija.........................   20c

IL -

———- -------------------
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.
Rezidente 6640 S. Maplewood Av.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL. .

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

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

Res. 6000 So. Campbell Avė.
Vincennes 6987 arba Hcmlock 5524

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

Tel. Lafayette 4146
I nuo 9 iki 11 v. ryto 

Valandos ) nuo G iki 9 vai. vak.

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tci. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATOR1S 
GYDYTOJAS IR ( IIIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Chicago, III.

/' 
/
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BELZEBUBAS
[“L.”] Zulmero Alpiuose, šv. 

Jokūbo parapijos ganyklose 
riogsojo aukštas medinis kry
žius. Buvo tatai nepapras
tas kryžius: baisus, nematytas, 
neregėtas kryžius. Jis buvo 
dvylikos pėdų aukščio, ketvir- 
tuotas, nutašytas iš storo me
džio ir turėjo tris skersines, iš 
kurių, viena buvo nugręžta ne 
į rytus ir vakarus, kaip kiti 
dvi, lx‘t į vasaros rytus ir žie
mos vakarus. Šita skersinė 
teikė kryžiui kažin kij baugų, 
lyg šmėklos pavidalų; šv. Jo
kūbo miestelio apylinkių gy
ventojai per visų gyvenimų nė
ra nieko tokio matę, kas ga
lima butu buvę su šiuo kryžiu
mi sulyginti.

Kai kurie porino, jog devy
nių dešimtų metų medžiotojas 
Kliauželis, miręs pirm keleto 
metų, dažnai pasakojęs apie 
svetimšalius ateivius, gyvenu
sius Zulmero Alpiuose ir besi- 
vertusius galvijų veisimu. Jie bu
vę stabmeldžiai. Jie ir pastatę 
kryžių. Jis, tiesų pasakius, lie
sus žmonių padirbdintas, bet 
pats iš žemių išaugęs. Todėl 
jis negalįs ir supūti. Nesu ma
tyta, kad paukštis arba kitoks 
Dievo padaras atskristų j kry
žių ir nutūptų ant jo.

“Ir tai yra šventa teisybė,” 
tvirtino vienų dienų garbus šv 
Jokūbo parapijos zakristijonas, 
“aš nesu koks devynių dešim
tų senelis, vis dėlto šį tų apie 
kryžių galiu papasakoti. Tris 
kartus metuose, kaip jums ži
noma, ‘ skraidžioja Belzebubas 
žemėje. Pirma jis ilsėjosi Zul
mero Alpiuose, liet kai imta 
kas met |>er Velykas šventinti 
žemė aplink šv. Jokūbo mies
telį, jis nudega kojas nusilei
dęs žemėn ir todėl tupia kry
žiui! ir ten ilsis. Taip, mano 
teta Elzbieta ištikrųjų matė, 
kaip jis kartų ant viršutinės 
skersinės sėdėjęs, o uodegų lyg 
žaltį buvęs apsukęs aplink me
dį.” “Senų bobų plepalai!*’ su
šuko malūnininkas. — “Taip!” 

atšovė zakristijonas piktai. 
“Tu taip pat vienas iš tų! 

Senų bobų plepalai! Žinoma! 
Naujovei kiekvienas išganingas 
daiktas bobų plepalai!”

“Ar Belzebubas išganingas 
daiktas?’’—paklausė maltmin- 
kas.

“Belzebubas ne! Bet šven
tas tikėjimas yra išganingas 
daiktas! Tikėjimas, jog kip
šas gali ilsėtis tik nešventinta
me kryžiuje, štai yra išganin
gas daiktas! Maluninke, kai 
tu gįsi savo jaučius į viršukal
nių ganyklas, žiūrėk atsidėjęs, 
gal būt, išvysi jį kada nors be- 
silsint ant kryžiaus, jeigu ne 
ant tavo kukšteros.”

Taip ginčijosi jiedu švento 
Jokūbo miestelio smuklėje. O 
viršui plačiose pievose stovėjo 
vienui vienas kryžius. Niekur 
nebuvo nei medžių, nei krū
mokšnių, tik šen ir ten žalioje 
pievoje kyšojo balti akmens. 
Nuo kryžiaus matėsi tiktai 
aukšti kalnai pilkais kriaušiais. 
Pievose augo sodri, kvapi žolė, 
todėl noromis ten ganėsi gal
vijai. Bernai dažnai lipo vir
šun pažaisti pievose Rungtynių.

“Kų jus sakytumėt, jei vie
nų diena, žmonėms Išsilsint

minkštoje žolėje, atskristų Bel
zebubas, atsitūptų ant kryžiaus 
ir apsuktų savo uodegų lyg 
žaltį aplink stulpų!” — tarė 
zakristijonas. — “Kunigai apie 
tai negalvoja. Labai bloga, 
jog šitos kartuvės vis tebe
riogso žalioje pievoje. Tačiau 
jos nebeilgam stovės.’’

Pirma šeštadienį liepos mė
nesį nusileidžia iš Zulmero miš
kų kirtėjai, jie keliauja, per pie
vai ir noromis ten ilsis. 'Ko
dėl zakristijonas stengės- ta die
nų būti viršuj ir įkalbėti žmo
nėms, idant keletu kirvio kir
čių padarytų kryžiui galų. Tie
sa, zakrastijonas taip pat ge
bėjo naudotis kirviu, “bet ge
riau, jeigu kiti tatai įvykdys,” 
galvojo jis; “tuomet jau gali 
ateiti piemenės barstyti mil
tų!” Piemenės turėjo ypatin
gų paprotj. Jos kasmet berda
vo ties kryžiumi ištisus mai
šus miltų į vėjų, jam prisotin
ti ir įsimeilinti, kad jis per vie
sulus per daug žiauriai nepūs
tų. Jos tatai vadino: “vėjų 
penėti.” Zakristijonas dėl tos 
priežasties ir neapkentė kry
žiaus. “Miltus tik privalo jos 
man atiduoti,” galvojo jis, “jau 
geriau tikėti skambinimui prieš 
viesulų; tas geriau gelbės, ne
gu kvailas miltų barstymas 
Uos stabmeldžių kryžiumi.’’

Žodžiu — kartuves privalo 
jriut! nusprendė zakrastijonas, 
ir pirmų šeštadienį liepos mė
nesį, tų dien kai miško kirtė
jai laidosi nuo Zulmero Alpių, 
jis iškeliavo viršun j pievas. 
Perėjęs miškų, jis išvydo pie
voje kryžių. Jis žibėjo lyg si
dabras. “Jis visai nė nepapu
vęs,” galvojo zakrastijonas. 
“Jeigu kitoje vietoje atsiranda 
kas nors panašu, tai velnias 
per keletu metų sutriuškina. O 
šitas kryžius laikos gerai. Bet 
vis dėlto neilganrr tuo reikalu 
aš ir lipu!” Tuos žodžius be
tariant jis pargriuvę žemėn, 
nes užkliuvo už šaknes. Kirtė
jų dar nesimatė. Galvijų kai
menė ganėsi pievoje; tatai pa
tiko zakristijonui ią jis iš lėto 
žengė aukštyn į kryžių.

Urnai išgirdo užėsį. Iš pra
džių manė, jog Belzebubas be- 
skrendųs oru. Paskui jau pa
matė jautį, kurs netoliese pir
mutinėmis kojomis kapstė že
mę ir baubė. Tatai buvo dide
lis juodas galvijas. štai jis 
□akelė uodegų ir sudavė ragais 

žemę, net smėlys ėmė dulkė
ti. Zakristijonas veikiai su
prato kų tatai reiškia ir pra- 
lėjo bėgti. Jautis tučtuojau 

“*mė vytis dideliais sunkiais 
šuoliais. Kiti galvijai taip 
jat sujudo ir puolė pirmyn pa
keltomis galvomis. Be galo 
šsigandęs zakrastijonas ieško
jo apsaugos, bet aplinkui tebu
vo pavojai.

Vis arčiau puolė baubianti 
kaimenė; zakristijonas mirti
mi nusigandęs, nors paprastai 
imtas ir storas, bėgo lyg ber
nukas; vienu matu įlipo jis į 
įtulpų ir atsisėdo ant kryžiaus
skersinės.

Sėdėjo ant kryžiaus ir stip
riai laikėsi. Dainė* jis galė
jo išvysti, jog kryžius apačioje 
nivo papuvęs. Raguočiai vaik

ščiojo aplink kryžių, o juoda
sis jautis daužė savo galvų į

kryžių taip, kad šis ėmė dre
bėti. Zakristijonas, siaubo per
imtas, lyg pamišėlis juokės 
garsiai, šaukė visus šventuo
sius ir vadino jautį pragaro 
žvėrimi. Jautis tačiau nesilio
vė trankęs savo galvos į kry
žių, norėdamas jį pargriauti ir 
žmogų nuo kryžiaus numesti.

Zakristijono meldimas ir 
keiksmas pamažu tapo verks
mingi. Nelaimingasis* ieškojo 
aplinkui išvaduotojo, bet nie
kur nebuvo jokio žmogaus. Ta
da bandė jis įsimeilinti nera
liuotajam.

“Eik, veršeli,” tarė jis švel
niai jaučiui, nebūk kvailas. Gai
la tavo ragelių, kuriuos taip 
daužai j šitų kietų medį. Jei
gu bent vienas nulūžtų, butum 
kuksa ligi gyvos galvos. Ai, 
ai, ne taip smarkiai. Juodi, dėl 
Dievo meilės. Jei tau patinka 
mano raudonas kaklaraištis, tad 
še, imk, pasidžiaug juo kaip 
moki.” Jis surangė skarelę ir 
sviedė tolyn j pieva; bet vė
jas jų atnešė vėl pas kryžių ir 
ji nusileido stačiai jaučiui ant 
galvos. Del to jautis įnirto 
pašėlusiai, kapstė ir baubė dar 
smarkiau; pakėlęs pasturgalį 
šokinėjo atga| ir vėl grįžo. Ki
ti galvijai žiurėjo į jį truputį 
nustelię. Pagaliau jautis nu
rimo, ir tik žiurėjo į kryžių ir 
ilsėjosi. Zakristijonas atsisė
do ant savo skersinės šiek tiek 
patogiau, paskui visai švelniai 
kreipės į gyvulį: “Tu esi piktas 
raguotis! Ar aš tau kų bloga 
padariau. Gal tu pyksti, kad 
mano brolis mėsininkas? Jis 
tik mano pusbrolis, aš niekuo
met nelaikiau jo pusės, aš vi
sada geruoju su keltuvomis. O 
tu nori manę nužudyti! Pasi
gailėk manęs, Juodi! Ar tu į- 
sitikinęs, jog aš neturiu revol
verio kišenėje. Gaila man ta
vo jaunų dienų! Žiemų mes 
pasimatysime apačioj sodžiuje, 
aš turiu gero šieno daržinėje. 
Eik, jauteli, bėk šalin. Ko tu 
žiuri į šitas karvutes? žiūrėk 
tavo visi bičiuliai vėl peša žo
lę. Čia yra geriausi dobilai, 
kokius aš esu matęs savo gy
venime. Malonu, iš tikrųjų, 
žiūrėti kaip jie ėda. Eik! ne
atiduok visako kitiems! Buk 
išmintingas!’’ Jautis, galvojo: 
“Aš esu labai išmintingas,” ir 
liko ties kryžiumi stovėti, be 
to baubė ir kapstė žemę.

Tuo budu zakristijonas kele
tu valandų sėdėjo ant kryžiaus. 
Saulė nusileido už kalnų, štai 
pamatė jis dvi moteli pieva ei
nanti. Kiekviena nešina dide
le pašaro naštų ant pečių. Zak
ristijonas išvydo išvadavimų. 
Bet urnai viena moterų suriko, 
numetė naštų ir nubėgo pakal
nėn. Antroji paskui. Apačioj 
eglyne jiedvi sustojo ir viena 
kitos paklausė: “Ar tu taip pat 
jį regėjai? Ant kryžiaus sėdi 
Belzebubas!”

Per miškų vyko maluninkas. 
Jis varė du jaučiu kalnų gar' 
nyklon, kuriuodu visų savaitę 
laikė junge. Jam sušuko pie
menės, kad jis dėl Dievo mei
lės neprivalus vykti pro kry
žių, viršui esųs Belzebubas!

“Belzebubas sėdi ant kry
žiaus!” tarė jiedvi.

—“Jis sėdi, — tai gerai, šių’
jaučiai.”

Jis nusivarė kalnan. Moters 
peržegnojo jo kelio linkui.

“Gaila jo vargšes sielos!” ta
rė jos. . t ę 1»|

Kai maluninkas vakaro prie
temoje užkopo ant aukštumos, 
jis išvydo kaimenę bestovinčių 
aplink kryžių, o ant kryžiaus 
kaž kas tamsu sėdėjo.

—“Kas ten? sušuko jis.
Kaimype! Maluninke!” nu

džiugo zakrastijonas. Ar tu tat 
esi, ar ne, buk taip geras, nu
varyk galvijus šalin!’’

Maluninkas tuojau pažino 
švento Jokūbo zakristijonų, bet 
to neparodė. Iš pradžių jis su- 
sutvojo jaučiui lazda. per šo
nus. Jautis pasitraukė dveje
tų žingsnių, bet vis dar norėjo 
pasiekti ant kryžiaus žmogų.

“Vardan Dievo,” sušuko tad 
maluninkas* labai garsiai. “Tam
sybių kunigaikšti, manęs tu 
neapgausi! Tu pasirodei pavi
dalu neva musų narsaus zak
ristijono iš švento Jokūbo, bet 
aš gerai tave pažįstu: tu esi 
Belzebubas! Zakristijonas ma
ne įspėjo dėl tavęs, ir todėl tu 
taip neapkenti jo! Gėditumeis 
Belzebube! Tu daug pikta vėl 
esi padaręs pasauly ir todėl vei
kai tau ilsėtis ant kryžiaus, kad 
tatai zakristijonas žinotų! Pra
dink Belzebube, arba aš imsiu 
melstis, idant tu nei matytum 
m i girdėtum I”

—“Maluninke!” suvaitojo
zakristijonas, nes jo sąnariai 
buvo sustingę ir jis nebegalėjo 
ilgiau laikytis: “Aš tavęs pra
šau, buk krikščionis ir nesity
čiok. Aš regiu buvęs neteisin
gas: aš norėjau šitų kryžių 
šiandien nukirsti. Nulipęs lai
mingai žemėn, aš paliksiu kry
žių ramiai. Tatai, ištikrųjų, 
gan geras kryžius! Aš nenoriu 
jam nieko pikta daryti. Aš 
prašau tavęs, kaimynėli, nu
varyk baidyklę šalin!” Malu
ninkas tatai padarė, kaimene 
su jaučiu nubėgo tolyn, zakris
tijonas nušoko nuo kryžiaus, 
ir nuo tos valandos — taip 
kalba žmonės — Belzebubas 
niekada nebešilsėjo ant kry
žiaus.

Verte iš voki^-ių kalbos
> R. B.

Laiškai Naujiem] Ofise
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Arlauskis Juozas
Chavey Joe (2)
Greitjurgis Vincentas (3) 
Geniotis S.

A + A
KAZIMIERAS TOMS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 9 dieną, 9 v. ęyte, 1927 
m., sulaukęs 56 metų, amžiaus,
gimęs Žarėnų miest., Telšių 
apskr. paliko dideliame nuliū
dime draugų Petrą Paliulį ir ki
tus. Petras Paliulis apmoka iš- 
kaščius palaidojimo. Kūnas pa
šarvotas, randasi graboriaus 
Rądžiaus koplyčioj, 3238 South 
Halsted St.

Laidotuvės jvyks utarninko, 
liepos 12 d,, 1:30 vai. po pietų, 
iš Padžiaus koplyčios į Tautiš
kas kapines.

Visi A. A. Kazimiero gimi
nės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patamaviihą ir atsisvei
kinimų.

Nuliūdę liekame, Paliuliui.
Laidotuvėse patarnauja grabe
lius J. F. Badžius. Telephone 
Boulevard 4063.

Gutauskienė Paulina 
Jasulenas A. (31 
Kaminskiene Marijona 
Kazlauskas K.
Kirsne Kazimieras (2) 
Kirsne Jurgis (2) 
Kirsne Cedi ' 
Kreiva J.
Kasiulis Juozapas 
Lukpetrienė B. 
Mack F.
Machakis William (2) 
Norkus K.
Peklis Peter
Paulauski, L.
Puceta J.
Budy A.
Šimkaitė Chaike 
Strazdui V. J.
Skukowski (2) 
Stašaitis K.
Sluz T.
Wasiliuš J. (3) 
Walaitis Anton 
Wesman Frank 
Žukas John

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 4:80 ir nuo 7 iki 10. Neda

lioj nuo 2:80 iki 4:30 po piety
REZIDENCIJA: 

2226 Marshall Blvd.
TELEFONAS CRAWF0RD 1480 

TELEFONAS CANAL 9464

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

To prašo Lietuvos žmonės r 
taip pataria Lietuvos bankai

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd 
arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

PADEKAVONE
A. A. Felicija Jurgaičiutė, kuri mirė ką tik pabaigusi šv. Kazi

miero mokyklą, Liepos 4 dieną, 1927 ir palaidota tapo Liepos 8, o 
dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse, amžinai nutilus ir negalėdama at- 
sidėkavot tiems, kurie suteikė jai paskutinį patarnavimą ir palydė
jo ją i tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jos prasišalinimą iš musų tarpo, 
reiškiame giliausią padėką dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms j r 
suteikusiems vainikus draugams. Dėkavojame musų dvasiškam tė
vui, Kun. Klebonui Baltučiui už atlydėjimą iš namų j bažnyčią ir į 
kapines, taipgi už gražų ir graudingą pamokslo pasakymą; dėkavojame 
graboriui S. D. Lachavičiui, kurs savo geru ir mandagiu patarnavi
mu garbingai nulydėjo ją j amžiųistį, o mums palengvino perkęsti 
nubudimą ir rūpesčius, dėkavojame vargonininkui J. Brazaičiui už pa
tarnavimą bažnyčioj ir ant kapinių, draugėms ir tėvams, kurie leido 
savo dukrelės patarnauti paskutini syk j savo draugei A. A. Felicijai 
nešdamos gėlės, jauniems vaikams, kurie nešė grabą, dėkavojame 
širdingai visiems giminėms, kaimynams, draugams, ir draugėms, už 
gėlių prisiuntimą ir muzikosi suteikimą. Loveikiui už gražų gėlių su
tvarkymą ir už dovaną suteikta, ir pagalios dėkavojame visiems da
lyvavusiems laidotuvėse žmonėms; o tau musų mylima dukrelė ilsė
kis amžinai toj šaltoj žemelėj ir lauk musų ateinant pas tave. Vieš
patie suteik jai amžiną ramybę.

Nubudę Tėvas, Motina ir Sesuo.

KLEMENSAS RAMASAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu liepos 8 dieną, 8 valandą ryto, 1927- 

metų, sujaukęs virš 50 metų amžiaus, birželio 7 d., 1876 m. gimęs 
Kilburių kaime, Skaistgirio parapijoje, Šiaulių apskrityje, paliko di
deliame nubudime sūnų Kazimierą 22 metų ir sūnų Vitoldą 15 me
tų taipgi dukrelę Onytę 16 metų. Kūnas pašarvotas, randasi na
muose 3313 So, Halsted St.

Laidotuvės jvyks panedėlyje, liepos 11 dieną, 1 vai. po piet iš 
namų j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Klemenso Ramašausko giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pa
skutinę patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nujiudę liekame, Vaikai: Kazimieras, Onyte ir VitoldaS, taipgi 
giminės. Laidotuvėse aptarnauja graborius J. F. Rudžius. Telefonas 
Canal 6174.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi
naujoj vietoj

DR. VAITUSH

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS 
Palengvina akių {tempimų, 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. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589
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S. Q. DANIEL CO.
Exterm!nntors & Fumigators 

Visas darbas garantuotas
Mes išdirbinėjame skystimą ir 

miltelius dėl išnaikinimo pelių, žiu
rkių, tarakonų, blakių, kandžių ir 
t. t. arba išdirbinėjame gasus ku
rie užmuša juos iš vieno sykio. 
Mes taipgi išdirbinėjame visokius 
perfiumus. Atsišaukite prie musų.

741 We«t 34th Street 
Boulevard 4253, Chicago, III.

S. O.LACHAVICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balza m uoto jas
2314 W. 23rd Place 

Chicago, 111.
Patarnauja laido

tuvėse kuopigjąusia 
Reikalą .meldžiu ’• at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga- 
pėdinti.

Tel. Canal 1271 
ir 2199

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

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

3307 Aubum Avė.
CHICAGO, ILL.

J. F. KADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoje

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to- 
dėl, kad priklausau 

, įf prie grabų išdir- 
bystės.

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

SKYRIUS:
82*8 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4053

.f. ANTANAS GEČAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu liepos 8 dieną, 6:3-0 vai. vakaro, 1927 

metų, sulaukęs 48 amžiaus, gimė Kauno rėdybos, Tauragės apskr. 
Žvingių parapijos, Lapkasių kaimo. Išgyveno Amerikoj 21 metus, 
paliko dideliame nubudime moterį Zofiją, 3 dukteris: Stellą 15 me
tų, Oną 12 metų ir Zofiją 9 metų, 2 seseris: Elzbietą Žvinakienę ir 
Petronėlę Žutautienę, 1 brolį Pranciškų, Lietuvoj 1 brolį Joną. Kū
nas pašarvotas, randasi 5342 So. Shields Avė.

laidotuvės įvyks utarninke, liepos 12 dieną, 8 vai. ryto iš na
mų j šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio .4ielą, o iš ten bus nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Antano Gerco gimines, draugai ir pažįstami esate 
tiuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, Moteris, Dukteris, Seseris ir Broliai. Laidotu
vėse patarnauja graborius Eudcikis, Tel, Yards 1741. 

BILLY’SFUNČLE

* A + A
Juozapas Hškevičia

, Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 8 dieną, 5:20 vai. vaka
re, 1927 m., sulaukęs 41 metų 
amžiaus, gimęs Kauno rėdybos, 
Raseinių apskr., Viduklės par., 
Memuršionių kaimo. Amerikoje 
išgyveno 27 metus, paliko di
deliame nubudime moterį Pau
liną po tėvais Jonušauskaitę, 2 
sunu: Aleksandrą 10 metų, Juo
zapu 9 metų,, Dukterį Zofiją 5 
metų, brolį Mikolą, švogerį A- 
leksandrą, kūnas pašarvotas, 
randasi 4455 S. St. Louis Avė.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, 
liepos 11 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų j Nek. Prasidėjimo P. Š. 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
Velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. J. Tiškevičiaus gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę lieka
me, Moteris, Vaikai, Brolis, 
Švogcris ir giminės. Laidotuvė
se patarnauja graborius Eudei- 
kis. Tėl. Yards 1741.

Feen&mint
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Gasolino išvežiotojų in gnso- 
streikas 
liepos 9pasibaigė šeštadieny  j, 

dieną. Darbininkai reikalavo: 
išvežiotojai — 15 dolerių mė
nesyj algų \ pakėlimo, stočių 
darbininkai 10 dolerių. Be to 
jie reikalavo apmokamų vaka- 
cijų. Apmokamų vakacijų jie 
negavo. O jų algos bus pakel
tos pusė tos sumos, kurios jie 
reikalavo pirm išeisiant strei
kai!. Stočių darbininkams pri-| 
dėta $5 
mėnesyj.
bininkų 
atstovai, 
dard Oil, Sinclair, Shell ir va
dinamų nepriklausomų kom
panijų darbininkus. Sutartis 
padaryta dviems metams.

ir išvežiotojains $7.50 
Sutarti pasirašė dar- 

unijos ir kompanijų 
Sutartis palies Stan-

šiuo laiku eina derybos tarp 
Chicagos muzikų federacijos ir 
Chicagos operos atstovų algv 
pakėlimo klausimu. Muzikantai 
reikalauja pakelti algas, jiems 
25 nuošimčiais. Operos atsto
vai pareiškė, kad skaičius or- 
kestros dalyvių dabar siekiąs 
99 ypatų, turėsiąs būti suma
žintas 25 nuošimčiais, jei al
gos bus pakeltos. Girdi, Chi
cagos operos finansai, skiriami 
orkestrai apmokėti, esantys 
apriboti, ir todėl orkestrus mu
zikantams pakėlus algas turįs 
būti sumažintas muzikantų 
skaičius.

Gubernatorius* Small pasirašė 
bilius, sutaikančius Chicagai 
teisės išleisti miesto vardu 
bondsų didelėj sumoj, šie bi
liai suteiks Chicagai apie 94 
milionus dolerių daugiau pa
jamų. Pinigai busią panaudoti 
reikalingiems miestui )>agerini- 
mams.

Sutartis tarp Chicagos mies
to ir kompanijų, operuojančių 
susisiekimo įmones, baigiasi, 
o Diliai. lietusieji atnaujinimą 
tų sutarčių, įnešti Illinois .le- 
gislaturon, neperėjo paskutinėj 
sesijoj. Taigi) miesto valdžia 
rengiasi duoti permitą (leidi
mą) kompanijoms per šešis 
mėnesius ilgiau operuoti įmo
nes iki susirinks speciale legis- 
laturos sesija susisiekimo įmo
nių Chicagoj klausimams iš-

Paskelbta planai bokšto, ku
rį manoma statyti 1,320 p£dų 
aukštumos ir kuriame bus įtai
sytos šviesos rodymui | kelio 
orlaivininkams. 'Pas šviesas 
busią galima matyti net Spring- 
fielde. Bokšto pastatymąs ir 
įrengimas, sakoma, kaštuosiąs 
apie $1,500,900.

Gatvekarių darbininkų uni
jos ir samdytojų atstovų dery-

bos atnaujinimui sutarties te
besitęsia. Sekantis susirinki
mas įvyks šiandie, liepos 11 d. 
Derybos elevatorių darbininkų 
atstovų su samdytojų atsto
vais irgi nepabaigtos. Darbi
ninkai reikalauja algų pakėli
mo. Samdytojų atstovai nesu
tinka. Ar pavyks išvengti strei
ko, sunku pasakyti tuo tarpu.

Apsaugokite savastį nuo 
krautuvių vagilių

Michael Hughes, 
Chicagos policijos viršininkas.

Dabokitės krautuvių vagi
lių !

Bu|>estingas prisilaikymas 
sekamų patarimų padės jums 
apsisaugoti nuo vagysčių jūsų 
krautuvėse. *

krepšių 
dvigubo

ir vagi-

Nepaleiskite iš akių abejoti
nos išvaizdos įmonių, kurie 
sukinėjasi be reikalo aplink 
jūsų biznio vietą, ypatingai 
moterų, atsivedusių mažus kū
dikius.

įmykite nepažįstamą, ku
ris (ri) nešasi su savim plos- 
'•ių, čemodaną arba kokį ke
lionės krepšį. Plosčius dažnai 
naudojamu paslėpti pavog
tiems dalykams, o daugelis Če
modanų ir kelionės 
(traveling| bags) turi 
dugną.

Krautuvių vagiliai
’ės džiugiausia pasipelno pietų 
taiku ir prieš pat krautuvės už
tarymo laiką. Nedabojamas 
prekių stalas grūmoja nuosto
liais pardavėjui.

Daliokitės turtingos išvaiz
dos ir slidžios (smoot) iškal
imos nepažįstamų žmonių. Mu
sų geriausi vagys yra veik vi
suomet šauniai pasirėdę. Ne
mainykite jų čekių. Loškite 
atsargų lošji ir reikalaukite 
“cash” mokesties.

Brangus tavoras, išdėstytas 
ant stalų arba virš parodos 
šėpų, yra malonus pakvieti
mas vagiliams (ėms). Jus tik
rai nukentėsite,’ jei leisite ne
pažįstamiems žmonoms vartyti) 
:avorą, kai čia pat nestovi 
davėjas arba pardavėja.

Nepaleisk i te nei vienos 
tos, sugautos vagiant, iki 
ei ja pribus. Gal tos ypatos ieš- 
<o kiti krautuvninkai.

Atmjnkite, kad krautuvių 
vagilius kalėjime yra saugus 
iųvestmentas jums patiems ir 
visiems kitiems krautuvnin- 
<ams.

par-

ypa- 
poli-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Roseland
Raudonųjų biznierių vargai

M. Pusžemaitis 
iri rašo visokių 

nių iš Boselando,

“Vilnyj”
• nesąmo- 

šmeiždamas

AR NORI BOTI GRAŽIAUSIA MOTERIS

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

GRAŽIAUSIA MOTERIS!
Kur galima gauti patarimu DYKAI kaip tapti graži.
Kur galima gauti sveikus, nenuodijančius preparatus 
veidui, plaukams, rankoms gražinti?
Kas prirengia paskiausios mados grožybei jgyti 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 KATAI/OGO '
Siųskite Money Orderius. — Kainos žemos.

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

fe’*'

■t gh

visus tuos, kurie nemoka pagal 
jo muziką. i

Vieną dieną jisai parašo, 
kad Roselande liko tiktai du 
“menševikai” ir du “extriniai”, 
o) antrą dieną jisai rašo apie 
visokius įvykius, ir kas tiktai 
kur atsitinka ar kol^i nelaimė 
pasitaiko, ar kur kokis nesu
sipratimas šeimynoj ar kar'čia- 
moj ar kur nors kitur Įvyksta 

tai pasakoja, kad visur ir 
visos nelaimės pasitaikančios 
menševikams. Sulyg šitokia 

[išvada rodosi, kad kitokių žmo
nių dauginu jau ir nebėra, kaip 
tiktai menševikai. Bet jisai 
tvirtina, kad tiktai du menše
vikai belikę. Tai kuris iš tų jo 
“1)01’^1111^’ yra teisingas?

Boselando ir Kensingtono 
lietuviai juokus krečia iš M. 
Pusžemaičio. Sako: pagal .Jur
gį ir kepurė; pagal laikraštį 
ir redaktorius. Kit’} jau senai 
sakydavo, kad Zonė diriguoja, 
o Martinas redaguoji “Vilnj”. 
Ir to sakymo patikrinimui ii-1 gimines, rustus palydovų vei- 
gai laukti nereikėjo. Liepos 7Idai. Liudėsio ir rimtumo va- 
dieną “Vilnyj” jis “porija” ši-[landa visiems, 
taip: Kadangi esą aš pats esu 
singelis ir kad duoti neklai
dingą patarimą, tai prašiau 
savo gaspadorius j pagelbą 
(Vietoj “gaspadorius” turi bū
ti “gaspadines”, nes gaspado- 
riau.^ balsas nėra priimamas 
geriau basa^’lls» 
rius balso neturi 
dinės yra pasakoma “šarap 
nezursk, ir jisai turi tylėti).

Žmonės sako: blogai yra, kad 
boba gauna viršų ant senber
nio, priverčia jį visą savo žiop
lumą viešai parodyti. Ką ga- 
spadinė sudiriguoja, tą bur-| Nuleista kūnas duobėn. Be- 
dingierius turi suredaguoti j riama žemė ant jo. Minia skir

to | stosi. Veda alpstančią motiną, 
į auto-

dabar Jonų Ik* 
tų patį patarna-

vietos liūdna

Kas girdėt Naujienų 
laivakortiŲ skyriuje

CLASSIFIED ADSuž metų ar poros teks no vie
nam lydinčių 
veikį priimti 
vimą.

Sujunda iš
procesija. Automobiliai išsitie
sia vienas po kito ilga juosta. 
Kelios dešimtys jų. Jų butų 
buvę du arba tris kartus dau
giau,* bet penktadieny) prasi
dėjo gasolino išvežioto jų ir ga- 
solino stočių darbininkų strei
kas. Pritruko pašaro automo
biliams, prisiėjo laikyti juos 
garažuose. Taigi daugelis žmo
nių, kad ir taip dar troškusių 
palydėti nabašninką į kailines, 
turėjo 
liūdna 
linkui.

pasilikti namie? Vyksta 
procesija savo tikslo

Bet 
nes. Suskamba) varpas, 
tinka naują keliauninką, 
cesija atvyksta netoli duobes. 
Sustoja automobiliai. Susiren
ka palydovai prie’ amžinos bu
veinės. Bauda motina, rauda

štai ir Tautiškos Kapi- 
Pasi- 
Pro-

11
Pasako trumpas atsi's veik ti

nimo kalbas V. Poška ir p. 
Zaldokas. Atsisveikinimas ir 
vieno ir kito kalbėtojo trum
pas. Ne mitingas čia, ne paro
da, ilgos kalbos nereikalingos: 

gaspado-|miri,sis neMirdc>s» liude" 
lam as a 1Perim^ų motinos, žmonos, 

. am gaspa i gegcrų jr j,ropy jos nesura- 
jmins ir nesugriaudins, kadangi 

pats atsisveikinimo momentas 
yra tragingesnis, negu žmonių 
kalbos, žmogaus žodžiai gali 
atvaizduoti. ‘

savo leidžiamą šlarpštą.
tai M. Pusžemaičiui yra nepa-1 palikusių sūnų, atgal 
vydėtina. Vargas verčia šmeiž-1 mobilj, veža atgal iš kapinių 
ti kitus, kad išlaikius savo rau-|i verdant) gyvenimų. —V. P. 
doną biznį. —Kep. I ------- —-----—

Cicero
I

Peoples Stock Yards 
'State Bank

laidotuvės Jono Deveiki©
i. ’—77— „ x Pastaruoju laiku' the Peoples

šestadienyji, liepos !-tq <l>e- stock Ynrds ,,unki) di.
n.j. tapo palaidotas a| a. Jo- Lektoriai dejtf dar ^OO.OOO 
nas Deve^iss 22 metų amžiaus . rviriįi(( (surplus) kapitalo 
vyras, Kerai žinomo Cicero gk i ažuot iSdulijug juos 
hetuvuuns Kazimiero Deveik.ol^.,^^^ Radal j 
l.rolis, nusižudęs naktį 1S .i-tos J)anko . pasilikęs biz- 
į Mą <1. hepos. Palaidotas jis , j> jr tarnan$draugc su pa. 
Lietuvių Tautištaise KapiMse,! atln. k )u kaip 
tolokai nuo vieškelio,- kan-ej ’ )r atsarga> šis atjd5ji. 
kapinių pusėj žiūrint nuo var- mag $100(W ,.eiskia ballko 

|tų. Vieta graži ir rami Palai- depozitoriams dar di(Icsnj pa. 
dotas svetimoj šalyj, bet savų- didini apsaugos Pamatinis 
ių lietuvių tarpe. Lko kapilalas dabar yra vie-

Gal nepaprasta, belaike mir- Į nas milionaa dolėrių, o banko 
tis, gal plačios Deveikių, kaip perviršio kapitalas šiandie šio 
senų Cicero gyventojų, šeimy-1 kia* virš pusės miliono dolerių, 
uos pažintis, o gal viskas su
imta bendrai sutraukė tur būt 
didesnę žmonių 
bet kurios kitos 
ceroj laidotuvės, 
nių ties namais, 
vo pašarvotas 
veik negalima praeiti šalygat- 
viu; pilnas namo vidus, ir vis 
daugiau renkasi. Susidomėję, 
matyt, laidotuvėmis ir svetim
taučiai kadangi ir jų matosi 
didokas skaičius lietuvių mi
nioj. O gatve per visą bloką 
užtverta automobiliais, kurių 
savininkai susirinko atiduoti 
paskutinį patarnavimą jaunam 
vyrui, taip staigiai nukirtu
siam savo gyvenimą, pafydėti 
j j, tarti paskutinį sudiev.

Neskambina varpai, neduTUji 
vargonai. Ir nereikia: minios 
žmonių susirinko čia ir be gar
sinimo, ir be amžiais išmėgin
tų sušaukimo būdų. Susirinko 
liUosa valia.

Keletas triubočių ima groti 
liūdną gedulių maršą. Minia 
nusiima skrybėlės ir kepures. 
Aptiktu kalbos. Užeina rimta 
valanda, valanda išrengimo ke- 
lionen? iš kurios niekas nebe
grįžta. Išnešama glėbiai kviet- 
kų. Pagalios pasirodo ir kars
tas, nešamas keleto vyrų.

Žmonės sėda į automobilius. 
Bauda motina, rauda mirusio
jo žmona, rauda seserys, aša
ros brolių akyse, o triubų bal
sas toks liūdnas, toks beviltis, 
kelia neramumą ir svetimųjų 
širdyse ir lyg pranašaute pra
našauja, kad už dienos-kitos, j vorą per lietuvius agentus.

minių, negu 
buvusios Ci- 
Minia žmo- 

kuriuose bu- 
nabašninkas:

Šios išmintingos ir atsargios 
bankininkavimo politikos ban
ko direktoriai laikėsi nuo pat 
banko susiorganizavimo laiko 
1904 metuose. Taip pamatinis 
banko kapitalas, kaip pervir
šis (surplus) laipsniškai ir 
nepaliaujamai buvo didinami 
iš banko pelnų, ir šiandien 
Peoples Stock Yards State 
Banko pamatinis ir perviršio 
kapitalas lyginasi stambiausių 
šios šalies/ bankų pamatiniams 
ir perviršio kapitalams.

Šeši nauji Hambtirg- 
American linijos laivai

Pranešimais iš Hamburgo, 
Vokietijoj J šiuo laiku budavo- 
jama šeši nauji Hamburg- 
American linijos pasažieriniai 
laivai, kuriems bus duoti se
kamų Amerikos miestų vardai: 
Milvvaukee, San Francisco, Los 
Angelės, Portland, Seattle ir 
St. Louis. Du šių laivų plau
kios tarp New Yorko ir Ham
burgo, būtent laivai “St. 
Louis” iii “Milwauke^’.

Bridgeportas '
antPereitą savaitę sugrįžo 

Bridgeporto senas biznierius, p. 
Gremalis, pirmiau gyvenęs 
prie ŠS-čios ir Parnell avenue. 
Dabar jis nusipirko krautuvę 
adresu 3246 So. Emerald avė. 
Pilietis Gremalis daro biznį iš 
lietuvių ir jis pats užsisako7 ta-

Financial 
Finknsai*Pa*lcolos

Rusiness Chances
P-lė Ęmilija Zamokslaitė at- ^ —

vyko iš Rotterdajno į New, EXTRA BARGENAS Tiktai 3l/i% nuošimčių 
VavIzo iniv.i tt a i Pardavimui bučernė ir grosernė.Yorką laivu H. A. Botterdam. Qera vieta; parduosiu pigiai. Ly- Be KOIUISO............
Ji sako: sos, nl?' 4-«net» Panluoslu arba Me, pngk0|lnf,lme jum« U00-t200 ir

Laivas geras, patarnavimas J'^'pardSkm^svarbi So Iw užl,irnok{iimo. «•>»«. »«?«">- 
taipgi geras. ICalifornia avė............................... 1

P-lė Zamokslaitė apsistojo, 
Chicagoje, adresu 2308 West 
22-nd st. pas savo motiną. priežasties turiu 2 bizniu. Ly-.

P-lė Zamoksllaitė paeina is sas ant 2H metų; renda pigi. Už- 
Žagarės, Šiaulių apskričio. Ji '’"k,'ly1J^''kV"Mi;ii!X|nave.L ' 
yru jauna, 17-tus metus einan-1 
ti, graži mergina. Kalba puikiai 
lietuviškai ir latviškai. Chica
goj mano visupirma stoti mo
kyklon, pasimokinti gerai ang
lų kalbos, o vėliau dirbti. ‘

“Dėdei” Mišeikai taip pajtik': 
p-lės Zamokslaitės parėdai ir, 
abelnai, visas “stylius”, kad 
jis, nors jau senyvas žmogus, 
neiškentęs ėmė teirautis: ir 
daryti pastabas: “Ar Lietuvoj 
siūti drabužiai? Ar tokios da
bar ten mados? Jos niekuo ne- 
siskyria nuo amerikoniškų.”

Nauja amerikiete paaiškino 
“dėdei”, kad Lietuvoj, miestuo-i 
se ir miesteliuose, visi taip rė
dosi, kaip ji, p^lč Zamokslaitė 
pasirėdžiusį irf kad Lietuvos 
merginų skonis nei biskį ne 
prastesnis už amerikiečių. “Dė
dė”, dar kartą kritiškai pažiū
rėjęs, pilnai sutiko su panaitės 
pareiškimu. — Reporteris.

čių už morgičius ar kitiems privati
niams reikalams. Pinigai paskolinami 

. į 12 valandų.
PARDAVIMUI GROSERIS j* . .

Parsiduoda groseris labai pigiai Industrini Loan Service 
1726 W. Chicago Avė. 
kampas Hermitage Avė.

Atdara vakarais iki 9 vai. apart se- 
redos ir pitnyčios.Pilone Lafayette 8387

PARDUOSIU pigiai. Biznis ge
rai išdirbtas, geroj vietoj, gražus.... .... 
4 kambariai ir maudynė prie što- ’smokejimui. 
ro, po vienai pusei soda fountain, I aP’e musų Pl»ną- 
ice cream, cigaretai ir tabakas, po 
antrai — groseris, fruktai ir mėsa 
(lel sandvičių. 1536 W. 14 St. Tel. i 
Ganai 5998.

Parduodu krautuvę ciga
rų, eiga retų, ice cream. no- 
tions ir grosernę.

Geras biznis. Priežastis 
pardavimo savininkas mirė.

1609 S. HALSTED ST.
CHICAGO, ILL

PARDAVIMUI geras biznis gro
sernė ir delikatessen pigiai, nes aplei
džiu miestą, 1458 N. Ridgeway Avė

CLASSIFIED ADS
Announcements

Pranešimai

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

Chicagos Lietuvių Auditorijos B-vės 
mėnesinis susirinkimas įvyks pirma- 
dienyj, liepos 11 <1., 8 v. vakaie, Au
ditorium svet. 3133 S. Halsted St.

Nutarimų rašt.

i Personai

PAJ1EŠKAU* apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 20 iki 30 metų am
žiaus. Laiškais: Aušros Knygynas, 
3210 S. Halsted Št., Box 233.

I

Help VVanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKIA inteligentiško lietuvio ge
ro darbininko, nuo 25 iki 40 metų am
žiaus dėl pagelbėjimo pardavinėti 
aukštos rųšies “restricted” rezidenci
jų ir biznio lotų Calumet Distrikte. 
Patyrimas nereikalingas. Turi mokė
ti parinkti žmones atlankyti musų 
žemę musų išlaidomis, dėl pirkimo 
lotų. Tinkami žmonės gali uždirbti 
į savaitę apie $150. Turi turėti ge
rą paliudymą. Atsišaukit dėl pasi
kalbėjimo nuo 9:30 iki 12 vai. bilė 
dieną. Suite 1405, 30 N. Michigan 
Avenue.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA gaspadinė prižiūrėti 
vaikus ir namus, turi būti seniva mo
teris ar mergina. Bus geras gyveni
mas. 26 W. 103rd Pd.

REIKIA patyrusios moteries in
dų plovėjos. 4169 So. Halsted st.

For Rent
STORAS ant rendos, tinkamas 

bile kokiam bizniui. 2555 W. 69 St. 
Te). Hemlocjc 7981.

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

$750 vertfs grojiklis pianas už 
$95, henčius, roleliai ir cabinet, 
6136 S. Halsted st. 1 f).

TEISINGAS bargenas, $700 ver
tės grojiklj pianą parduosiu už 
$150, mažais mėnesiniais išmokėji
mais dėl gerų žmonių. Emil Du- 
chin, 2332 W. Madison st. Ist fl.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-įtaisai

RAKANDAI 3 kambarių — viską' 
kartu arba skyrium. Greitam parda
vimui pigiai. Apleidžiam miestą 1711 
NevvberryAve, Ist floor front.

Busmess Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI ice cream parlor 
fikšeriai pigiai. 5654 W. 64 PL

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, cash bizni#. 8727 S. Ashland Avė.

Pardavimui pirmos klesos bučer
nė, geroj vietoj, nebrangiai. 5009 So. 
Ashland Avė. •

PARDAVIMUI pigiai grosernė. Biz
nis išdirbtas gerai. Pagyvenimui 6 
kambariai, 3232 S. Lowe Avė.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

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

PARDAVIMUI kampas prie Grace 
St., Įtaisymai apmokėti, kaina $1400, 
reikia ’/a cash, kitus j 4 metus. 
Rašykit 608 S. Dearborn St. Room 
840. Box 3784—Y.

BARGENAS. Pardavimui mūrinis 
namas 4 nagyveneimų po 4 kambar., 
elektra, maudynės. Randasi ant 59 
gatvės. West of Halsted. Kaina $9,- 
500. įmokėti $2,000, likusius lengvu 
išmokėjimu. Atsišaukit, 6951 South 
Union Avee. 2-ros lubos. Tel. Engle- 
wood 7927.

PARDAVIMUI per savininką 6 
kambarių mūrinis bungalow, karš
tu. vandeniu šildomas, 2 karų ga
ražas. Atsišaukit nedėlioj 6512 S. 
California avė., o paprastomis die
nomis šaukit Mr. Kieffer Engle- 
wood 4014.

PARDAVIMUI. Turiu 
savo 50 pėdų rezidencijos 
puikiausioj vietoj Northwest 
už $500, turi turėti $250 cash, 
navo dvigubai. Rašykit: 

608 S. Dearborn St.
Room 840. Box 3783—Z.

parduoti 
lotą,: 
sido 
kai- i

BIZNIAVAS NAMAS 
BARGENAS

Pažiūrėkite prie 1114 W. 59 St., yra 
krautuvė ir 3 flatai, kampas, netoli 
transferinės vietos, ? muro pamatu, 
rendos $105 j mėnesį, kaina $7300, 
cash $1300. Agentų nereikia. Savi
ninkas, Anthony Zuris, 6029 South 
Champlain. Tel. Midvvay 3639

DEL užbaigimo reikalų, 1 re
zidencijos lotas, netoli Addison St. 
$1200. Taipgi kitas bizniavus lotas 
prie Addison St. $2500, 30 pėdų 
apartmentinis lotas, j pietus nuo 
Irving Park bulvaro. $1400, cemen- 
tavimas, vanduo, šalytakiai, viskas

MES skolinam pinigus labai leng
vomis sąlygomis, tik po biskj įmo
kėti kiekvieną savaitę j metus laiko 

Atsilankykit ir klaukit

Charles Jacobs
3244 So. Halsted St. 

Boulevard 6520

/

NEBOKUOJAM ROM BENO 
už antrus morgičius už $100, 
$200 arba *300.

Peoples Loan Service 
1647 W. 47 Str.

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

PETRZILEK BRQS.
1647 W. 47th Str.

Aš NORIU pasiskolinti $2000 iki 
$5000 ant Pirmų Morgičių Real Es- 
tate apsaugos, mokėtu 7 nuošimtį. 
608 S. Dearborn St., Room 840, Box 
3822.

Miscellaneous 
įvairus

GENERALIS kontruktorius ir bu- 
davotojas. Garažai, mediniai, mū
riniai ir stocco porčiai, viškai, fin
tai ir pertaisymas. Cementinis dar
bas visokios rųšies, 24 mėnesiai dėl 
išmokėjimo. Mes duodam planus ir 
linansuojam namus 15 metų dpi iš
mokėjimo. 20 metų patyrimo. T. C. 
CHARLES, 2483 Archer avę. Tel. 
Calumet 1012.

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

Didžiausia ir geriausia stogų 

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

3411-13 Ogden Avė.,
Phone Lawndale 0114

mo.
dengimo jstaiga Chicagoj. Tik paty
rę 
I

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Ręst aura n tų, Ken- 
džių, Bekernių, Mu
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemes 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State Street.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

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

3149 So. Halsted St.
Phone Yards 7282

J. 8. RAMANČIDNIS

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8700

Chicago

ELECTRIC KONTKAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinlmą. Įvadam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik-

apmokėta išmokėjimais % cash, Lr »
kitus j 5 metus. Trttst Department. W. P. Stephan Electric Co., (not inc.)
Adrcsuokit 608 S. Dearborn St., 
Room 840. Box 3782.

Financial
Finansai-Paskolos

2522 So. Halsted St., Chicago 
Phone1 Victory 7452

1 ■ Į -

Educational
Mokyklos

$250,000 MOTERYS ir vyrai, išmokit bar-
PaskoHnslu dėl antrų morgiėią berystės. Mes mokinam dienomis ir 

Teisingai atliksiu [ vakarais. Atsišaukit arba rašykit: 
International Barber College 

651—672 W. Madison St. 
arba 109 S. Wells St.

mažas komisas.
reikalą į 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820

Phone Central 6260

2- RI MORGTCIAI
3- TI M0RGICIA1 

6% Nuošimčiai* 
Paskola suteikiama 

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraKtus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

MOKINAME
Anglų kalbos, lietuvių kalbos, arit
metikos, pilietybės, knygvedystės, 

1 stenografijos ir kitų mokslo šakų.
AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 

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

AR JUS NORITE
didesnį užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge- 

• liaus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbų su geru inokes- 
tim. Darbą surandame $20.00 ir $40. 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važiuoti. Instrukcijos ^IB.OO ir 
daugiaus.
FEDERAL AUTO ENGINEERING

1 SCHOOL
1507 W. Madiaon Street

t /


