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Pirmas tr Didžiausias Lietuviu Dienraštis Amerikoj

No. 162437

Suėmė 18 slapta ga- 
bentų imigrantų

Daug žmonių žuvo žemės 
drebėjime Palestinoj

Berlino komunistai pešas dėl 
gautų iš Amerikos $20,000 aukų

Slapty emigrantu į Jungti- į Smarkus žemės drėbė ji- 
nes Valstijas vargai ( mas Palestinoje

Kas naudojasi komunistu 
renkamomis aukomis

Neklauskit vadų. ‘'Kapitalizmo 
šnipas” tas, kas klausia, ir 
toks “tik užmušti reikia”

BERLINAS, liepos U. — 
Vokiečių komunistuose kilo ne
mažo triikšmo. Dalykas toks. 
Komunistinės Raudonojo Kry
žiaus draugijos, vadinamos 
“Rote Hilfe” (Raudonoji Pa
galba), centras Berline buvo 
gavęs iš Amerikos $20,000 sė
dinčių kalėjime komunistų vai
kams šelpti. Deja, pašalpos 
niekas nesulaukė.

Sužinoję apie tai kai kurie 
sakytos draugijos nariai nuė
jo į centrą ir pareikalavo apy
skaitos. Užuot davęs apyskai-

Suimta 18 žmonių, sumokėju
sių šmugelninkams po $50 
už atvežimą iš Kubos

FORT MYERS, Fla., liepos 
11. — Vyrjausybė suėmė aš
tuoniolika žmonių, svetimšalių, 
bandžiusių kontrabiandert ke
liais įsigauti iš Kubos į Jung
tines Valstijas.

Suimtieji yra visi vyrai. Jie 
pasakoja, kad keturi kubiečiai 
prižadėję slaptai laivu atgaben
ti juos iš Kubos į Ameriką, ir 
už tai nuo kiekvieno paėmę po 
50 dolerių. Važiavę jų visa dvi
dešimt vienas, bet trys, pasi
rodė, neturėję reikalaujamų 50 
dolerių sumokėti, ir dėl to 
šmugeln inkai jų1 neišleidę 
krantan, bet išsigabenę atgal, 
pasakę, kad jie juo«r išmesią 

♦^jūrėse ir paskandinsią.
Suimtieji žmonės toliau pa

pasakojo, kad išleisti krantan 
jie nežinoję, kame esą, ir ilgą 
laiką klaidžioję po raistus, ligi 
pu guliau užėję vasaroj a n alų 
žmonių partiją, kuri atvykėlius 
užrodė vyriausybei.

Visi suimtieji bus imigraci
jos vyriausybės deportuoti.

Pasaulinio karo veteranų 
taikos seimas

Buvusių priešų veteranai ben
drai ieško būdų karams am
žinai panaikinti

LUKSEMBURGAS, Belgija, 
liepos 11. — Tarptautinė di
džiojo karo veteranų atstovų 
konvencija, kurioj buvo atsto
vaujami 8 milionai buvusių 
kareivių, šiandie pabaigė dvie
jų dienų sesiją, priėmus rezo
liuciją, kad karų priežastys 
gali būt pašalintos nuoširdžiu 
atvirumu tarptautiniuose san
tykiuose.

Kariavusių tarp savęs vals
tybių veteranai dabar bendrai 
taravosi, kaip pakelti geresnį 
tautų susipratimą ir ką abiejų 
kariavusių . pusių veteranai ga
li padaryti, kad daugiau karų 
nebeįvyktų.

CALGARY, Alberta, liepos 
11. — Per smarkias audras, 
kurios siautė Kanados prerijų 
provincijose, žuvo du žmonės.

Tas pat laukia dar ir 
Lietuvos Smetoną

ATĖNAI,. Graikija, liepos 
11. — Graikijos ministerių ka
binetas nutarė, kad buvusio 
diktatoriaus gen., Pangaloso 
teismas įvyktų per ateinančias 
trisdešimt penkias dienas. Pan- 
galosą teis parlamentas.

Diktotorius Pangalos buvo 
gen. Kondyliso nuverstas 1926 
metų rugpiučio mėnesį ir iš
tremtas j Kretos salą.

Daug žmonių esą užmuštų ir 
sužeistų

JERUZOLIMAS, Palestina, 
liepos 11. — šiandie po pietų 
Palestina buvo supurtyta 
smarkaus žemės drebėjimo. Je- 
ruzolimo senajame mieste ke
letas namų sugriuvo ir kelioli
ka žmonių buvo sužeista. Nors 
Jeruzolimas bendrai nedaugiau- 
siai nukentėjo, bet kitose vie
tose buvo skaudžios žalos pa
daryta ir žmonių užmušta. Je
richo mieste sugriuvo viešbu
tis, kurio griuvėsiuose buvo 
palaidoti trys turistai.

20 žmonių buvę užmušta

NEW YORKAS, liepos 11.— 
žydų Telegrafo Agentūros pra
nešimu, įvykus šiandie žemės 
drebėjimui Palestinoje, Na- 
bluse buvę dvidešimt žmonių 
užmušta ir 250 sužeista. Arabų 
miesteliuose buvę astuoni žmo
nės užmušti.

Drebėjimas jausta Egipte
KAIRAS, Egiptas, liepos 11. 

— šiandie apie 3 vai. ryto čia 
buvo jaustas žemės drebėji
mas. Supurtymai tęsės apie 
minutę laiko.
Žemės drebėjimas Australijoj

MELBURNAS, Australija, 
liepos 11. — Smarkus žemes 
drebėjimas vakar įvyko Euroa 
apygardoje, Viktorijos provin
cijoje. Daug namų buvo gadin
ta.

Čechoslovakas taisosi 
skristi j Tokio ir atgal
PRAHA, liepos 11. če- 

choslovakijos armijos aviato
rius pulk. Skala ruošiasi kaip 
šio mėnesio pabaigoj z skrist: 
aeroplanu iš Prahos į Tokio, 
Japonijos sostinę, ir atgal. 
Skris karo aeroplanu, aprūpin
tu vienu 450 arklių jėgos mo
toru.

FARMOS DARBININKAS 
UŽMUŠĖ SAVO SAM

DYTOJĄ 

OMAHA, Neb., liepos 11.— 
Suimtas farmos darbininkas 
Steve Mikulka, 19 metų am
žiaus, prisipažino, kad jis už
mušęs savo šeimininką, Tarme- 
rį Henry Westcotta, gyvenusį 
netoli nuo Logan, Iowa.

Mikulka pasipasakojo, kad 
kai jis dvejetu arklių aręs lau
ką, atvykęs farmerys ėmęs jį 
barti, kam jis arklius mušąs. 
Jis įtūžęs, pastvėręs didelį 
šriubų sukamąjį raktą ir smo
gęs šeimininkui į galvą, o kai 
tasis pat kritęs, jis daužęs jo 
galvą, kol iš jos smegenys iš
tiškę.

Prieš tai Mikulka buvo lai
komas Iowos pataisos mokyk
loje, ir kai jis iš ten buvo pa
leistas, farmerys Westcott pa
samdė jį kaip darbininką.

tą, finansų komitetas išmetė 
jiios laukan, išvadinęs juos 
“kapitalizmo šnipais, kurie tik 
užmušti reikia.”

Islandija nori būt nepri
klausoma nuo Danijos

OSLO, Norvegija, liepos 11. 
— Pranešimai iš Islandijos ro
do, kad judėjimas ten už visiš
ką tos salos atsiskyrimą nuo 
□anijos nuolat stiprėja. Visuo- 
;inių rinkimų kampanijai pra
sidėjus, ūkininkų partijos va
das pristatė “visišką Islandijos 
nepriklausomybę” kaip savo 
partijos siekinį. Krašto seime 
i.; visų keturiasdešimt dviejų 
atstovų ta partija turi dvide
šimt keturis.

iki 192(1 metų Islandija buvo 
kolonija. Tų metų gegužės mė
nesį padaryta sutartim su Da
nija pastaroji pripažino Islan
diją nepriklausomą, turinčią 
betgi bendrą su Danija diplo
matinę tarnybą. Sutartis buvo 
padaryta dviem dešimtim me
tų.

Ką vokiečiai šiandie 
daugiausia mėgsta 

skaityt
BERLINAS, liepos 11. — 

Pasak vieno didžiausio Berlino 
knygyno direktoriaus, po di
džiojo karo skaitančios vokie
čių visuomenės knygų pasirin
kimas visai pakitėjęs. Didelis 
esąs reikalavimas knygoms fi
losofijos, religijos ir okultizmo 
niausimais. Nepaprastai stip
rus susidomėjimas astrologija, 
spiritualizmu ir teosofija. Bele
tristikos srity senesnioji karta 
linkusi būt konservatinga ir 
laikosi daugiau savo senųjų 
mėgiamų rašytojų. Jaunoji gi 
gentkartė, jaunimjis, kairiame 
pasireiškiąs troškimas pasižinti 
su kitų tautų psichologija ir 
pažvalgomis, linkęs labiau 
skaityti svetimų autorių raš
tus. Kelionių ir prietikių apra
šymus tebemėgstą lygiai se
nieji, lygiai jaunieji.

Vokiečių lakūnas skris 
i San Francisco

BERLINAS, liepos 11. —Pa
garsėjęs karo metais vokiečių 
aviatorius Otto Kpenecke ren
giasi apie rugsėjo pradžią skri
sti be sustojimo iš Berlino 
į San Francisco. Kartu su juo 
skrisiąs ir jo skridimo finan
suotojas grafas George Salms- 
Lauback.

Aviatorius užsimušė
SAN ANTONIO, Texas, lie- 

pos 11. — Aeroplanui nukri
tus žemėn netoli nuo Kelly 
aviacijos lauko užsimušė avia
torius leitenantas Wm. Ho- 
warth iš Harvey, III,

i Paciiic and Atlantic Photo!
Komąnduotojas Richard E. Byrd, kuris su trimis draugais 

bandė nuskristi be sustojimo iš New Yorko į Paryžių. Bet ke
lionė ne visai pavyko: jo aeroplanas buvo priverstas nusileis
ti į jurą pačiame pakraštyje, ties Ver^Sur^Mer, Fra nei jos 
Normandijoj. Byrd yra aeroplanu pasiekęs šiaurinį polių ir 
dar rengiasi skristi prie pietinio poliaus.

Airijos viceprezidentas 
nužudytas

Penki jaunivyrai šovė kai Ke- 
vin O’Higgins sekmadienį 
ėjo į bažnyčią

DUBLINAS, Airija, liepos 
11. — Vakar, kai Laisvosios 
Airių Valstybės tarybos vice
prezidentas pats vienas ėjo į 
bažnyčią, penki jauni vyrai 
šovė jį keletą kartų, mirtinai 
sužeisdami. Piktadariai auto
mobiliu pabėgo.

Viceprezidentas kurs kartu 
buvo teisingumo ir užsienio rei
kalų ministeris, pąrgaibentatl 
namo tuojau mirė.

Keletas įtariamų asmenų ta
po suimta, manoma • tečiau, 
kad tikrieji kaltininkai suge
bėjo pasislėpti.

Prieš penkerius metus O’- 
Higginso tėvas beveik panašiu 
budu buvo užmuštas.

Anti-Saloon sekretorius 
pakliuvo už but- 

legerystę
MIAMJ, Fla., liepos 11. — 

Už butlegeriavimą tapo areš
tuota Mrs. Dorothy Johnson, 
vietos Anti-Saloon League or
ganizacijos sekretorius. Ji ati
duota į teismo rankas. Pas tą 
proh i bitininkę rado gausybę 
įvairių svaigiųjų gėrimų.

--------------r- - \-----

3 asmenys žuvo automo
biliui nukritus i upę

CHARLESTON, W. Va., lie
pos 11. — Automobiliui nu
kritus nuo pervazo į Kanawha 
upę, netoli nuo Charlestono, 
keturių sėdėjusių automobily 
asmenų trys prigėrė, ketvirta
sis sugebėjo išplaukti krantan. 
žuvusieji yra Henry Starr, jo 
žmona ir devynių metų duktė.

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

Nenusistojęs eras; šilta; vi
dutinis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 64° ir 88° F. ;

šiandie saulė teka 5:24, lei
džiasi 8:27. Mėnuo -leidžiasi 
3:19 ryto.

38 sužeisti religinėse 
riaušėse Indijoje

BOMBĖJUS, Indija, liepos 
11. — Kolhapure vakar vėl įvy
ko didelių religinių riaušių 
tarp musulmonų ir indusų, per 
kurias trisdešimt trys musul
monai ir penki indusai buvo 
sužeisti.

Aiaušės prasidėjo kai religi
nė musulmonu procesija bandė 
prasiveržti pro tokią pat reli
ginę indusų procesiją. Neramu
mai pagaliau pavyko kariuome
nei numalšinti be ginklo var
tojimo.

Didelės riaušės Bagdade;
5 užmušti

BAGDADAS, Irakas, liepos 
11. — Susikirtime tarp didelės 
mahometonų minios ir kariuo
menės skyriaus buvo užmušti 
du kareiviai ir trys civiliai 
žmonės.

Apie šimtas tūkstančių ma
hometonų buvo susirinkę gar- 
sion šiah mečetėn Kadhimaine, 
netoli nuo Bagdado, didelėms 
tikybinėms apeigoms. Buvusie
ji čia neginkluoti kareiviai, 
matyt, kuo nors užgavo maho
metonus ir pastarieji juos 
puolė.

Be užmuštųjų daugelis kitų 
buvo sužeisti. *

Saksonijos katastrofoj 
žuvo 186 žmonės

DRESDENAS, Vokietija, lie
pos 11. — Paskiausiomis žinio
mis, per įvykusį praeitą šešta
dienį debesų pratrukimą Sak
sonijoj, kur vanduo sunaikino 
keletą -kaimų, 186 asmenys ne
teko gyvybės. Visa Chemnitzo 
apielinkė atrodo kaip didelis, 
kelių kilometrų diametro, eže
ras. Likę gyvenamieji namai 
ir fabrikai visi apleisti.

PAMIŠĘS NEGRAS NUŠOVĖ 
POLICININKĄ, ŠEŠIS 

SUŽEIDĖ

MIAMI, Fla., liepos 11. — 
Gavęs proto pamišimą vienas 
negras, Charles Lee, išbėgo 
gatvėn su šautuvu rankoj, nu
šovė policininką Morrisą ir 
pašovė šešis kitus asmenis, 
negrus. Pamišėlis vėliau pavy
ko sugauti, pats kelis kartus 
gaudytojų pašautas.

SSSR areštuoti 25 tariami 
Brity šnipai

MASKVA, liepos 11. — So
vietų politine policija skelbia, 
kad tapę areštuoti dvidešimt 
penki asmenys, tariami Britų 
šnipai, veikusieji per Suomi
jos valdžios šnipų organizaci
ją. Areštai buvę pradėti birže
lio mėnesį, kai ta organizacija 
ėmus veikti.

Morok os sukilėlių vadas 
pasidavė franeuzams

MADRIDAS, Ispanija, liepos 
11. Vyriausyl)ės pranešimu, 
vyriausias Ketama giminės, 
Morokoj, vadas Šiite atvykęs 
su savo sekėjais į Francuzų zo
ną ir pasidavęs.
Vyriausybė mano, kad Slite’o 

su savo šalininkais pasidavi
mas reiškiąs visišką maištinin
kų judėjimo Morokoj susmuki
mą.

Septyni žmonės žuvo 
viebučio gaisre

VANCOUVER, B. C., liepos 
11. Gaisre, kuris kilo vjetos 
dideliame Royal Alexandra 
viešbuty, žuvo septyni asme
nys, jų tarpe trys vaikai. Ke
liolika kitų buvo sužeisti.

Bau? norinčių būti pro- 
hibicijos agentais

WASIIINGTONAS, liepos 11.
— Vyriausybei paskelbus eg 
zaminus asmėnims, norintiems 
užimti 2,500 vietų prohibicijo.i 
vykdymo tarnyboje, aplikacijas 
bematant padavė daugiau kaip 
19,000 asmenų.

Moteriškė, išgavėjus 55 
dienas mirė.

TORONTO, Ont., liepos 11.
— Patarta, kad gavėjiniu ji 
galinti išsigydyti vidurių ne
virškinimą, moteriškė vardu 
Hope Leonlough ėmė gavėti. 
Per penkiasdešimt penkias die
nas ji nieko burnon neėmė, 
kaip tik po truputį vandens, li
gi visai nualpo ir mirė.

DU MAŽI VAIKAI ŽUVO NA- 
' MŲ GAISRE

GOSHEN, Ind., liepos 11. — 
Gaisre, kuris čia sunaikino pi
liečio Wm. Knapo namus, sude
gė ir jo du maži vaikai, trejų 
ir vienų metų amžiaus. Skau
džiai apdegė ir tėvas, kurs 
bandė vaikučius gelbėti iš ug
nies.

&
PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

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

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

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

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

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

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA. 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 234G West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, 111.

Lietuvos žinios.
Voldemaras apie galimas

derybas su lenkais
KAUNAS. [Lž.] — Prof. 

Voldemaras pasikalbėjime su 
“Segodnia” Ženevos korespon
dentu šitaip atsiliepė apie gali
mumą tartis su lenkais.

“Mes nesakome — jokių de
rybų. Priešingai, mes esame 
pasiruošę išklausyti pasiūly
mus, jei jie bus mums padary
ti. Tačiau derybos negali iš 
karto išspręsti visų klausimų, 
o tik dalimis, pamažu.

“Be to, žinoma, viena sėk
mingų derybų sąlygų turi būti 
principas: nusileidimas už nu
sileidimą, taipgi ir pasiryžimas 
nekelti neįvykdomų reikalavi
mų.”

Šiaulių kraštatyros
Draugijos veikimas

ŠIAULIAI. — Gegužės 15 d. 
susiformavusi draugija pir- 
mon galvon pasistatė uždavinį 
išplėsti vietos muziejų. Suei
nant į kontaktą su apskrities 
ir miesto savivaldybėmis, ben
dromis jėgomis imamasi tvar
kyti “Aušros” muziejus, įstei- 
gtasai apskrities valdybos, ku
ri dabar užleidžia jam visus 
namus iš 5 kambarių, juos tam 
tikslui atremontuodama. Birže
lio 10 d. įvyko kraštotyros ben
dradarbių, daugiausia mokslei
vių, susirinkimas, kuriame 
paskirstyta rajonai kraštotyros 
medžiagai rinkti; išdalyta in
strukcijos kraštotyros ir vado
vėliai; rinkėjų užsirašė kelios 
dešimtys žmonių. Pasižymėju
siems rinkėjams numatomos 
piniginės premijos. Rinkinius 
ir aukas draugija priima tam 
tikrais pakvietimais “Aušros’* 
muziejuje prie apskrities val
dybos.

Komunistiniai Atsišau
kimai Vilkavišky

KAUNAS. — Prieš keletą 
dienų Vilkaviškio mieste rado 
išmėtytų komunistų priešvals
tybinių atsišaukimų, pasirašy
tų “Raudinosios pagalbos” Ir 
“Lietuvos komunistinio jauni
mo sąjungos centro valdybos.”

KAUNAS. — šiomis dieno
mis Salako miestety buvo sulai
kytas lenkų šnipas. Pas jį rado 
daug adresų visokių asmenų 
Vilniaus krašte. Yra įrodymų, 
kad jis užsiiminėjo provokaci
jomis.
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Many internal reforma 
in Lithuania

July 12,1927

You Knew That?

In Chicago there are about 
20,000 different industries.

Power sought by peasantry 
in Lith. Gov’t,

NEWS ANO NONSENSE
Number 13

THE STUDENTS’ CORNER
May it be a Joy and an Inspiration and a forum for student- 

opinions, ideas and activitieo.
■ 11 ———————

WITH0UT me you can do nothing.
With me you can do anything.

When wou waste me, you rob yourself.
When you save me, yx>u help yourself.
You'mušt be eithcr my master or my slave.
If you are my master, you can> have no better servaat.
Ir you are my slave. 1*11 drive you without mercy.
If I work for you, 1’11 pay you handsomely in achievement 

and in leisure, būt if you work for me, you’ll have little 
of the first, and none of the lašt.

i

I want to be your friend and servant, būt you mušt keep 
pace with me, for as some one has wisely, said, I “wait 
for no man.”

1 AM TIME.
—The Prudential.

THE SUN 1S STILL SH1NING

Don’t hunt after trouble, būt look for success?
You’ll find what you look for, don’t look for distress.
If you $ee būt your shadovv, remember 1 pray, 
The sun is štili shining, būt you’re in the way.

—The Prudential.

A MOST JOYFUL VACATION

a vacation of peace and quiet, of fun and merriment, of 
busy idleness, of restful and pleasant activity — such a 
vacation do we, The Students’ Corner Staff, wish for you, 
dear readers.

We, too, are taking a vacation and shall edit only one 
issue of The Students* Corner during each of the months, 
July and August, whereas, otherwise, there would be two 
issues to each month.

For the August issue we hope to have a little surprise. 
So, you see, we really need the “vacation” to work out our 
plans.

Būt even with work and plans, we shall make the most 
of our idle time and shall, ,after that, with new zeal re
turn to our duties just as happy as we would likę to see 
you be on seeing us return.

Among Friends
Vacation News

piano lessons and vocal
dnd violin lessons! 

a better man than I, 
Yes, and Frank really

I thought that 1 was ambi- 
tious and that I was realy do- 
ing very much this summer, 
būt I have found other L.S.A. 
A. members doing much more.

Frank Jakovicz is attending 
Summer School where he is 
carrying two studies and he is 
taking 
lessons 
You’re 
Diek.
manages all lessons well, espe- 
cially so, the vocal and the 
violin.

No, no, he’s no “dead num
ber”, either. Let me tell you, 
Frank finds plenty of time to 
wield a mean tennis racket, 
shake a “naugthy hoof,” en- 
joy many a date-nite, and be 
the “life” of countless parties.

Another such busy-body is 
Genevieve Gctling, who attends 
Summer School, is a bookkeeper 
at the Beethoven Music Con- 
servatory, gives piano lessons 
and takes vocal lessons.

Anthony Dubiske, also, at
tends Summer School. He goes 
to school in tlie evenings and 
works during the day. Are 
you not going to any vacation, 
A. A. D.? (Būt Anthony does 
not miss hi^^fun, either. To 
the dassical THREE R’s he 
adds a FOURTH, Rowboating 
— now 1 guess New Sense 
will be on his trail).
Of the other students’ doings 

1’11 tell you another time.
Sir Knight Errant.

A High School Teacher

Miss Louise Narmonta, who 
vvas one of the originators of 
the L. S. A. A. and the first 
Editor of The Students" Corner, 
was graduated from the Chica
go Normai Coljege, on June 
1927.

24,

the 
in 

an- 
thc

She just recently took 
examinations for teaching 
the high schools and is 
xiously waiting to hear of 
results. We know you have
been) successful, Louise, and, 
let us only add:—maySuccess 
and Happiness ever be your 
vvorthy companions!

Miss Narmonta intends to 
teach Rhysics, which she is 
certainly (jualificd to do, having 
receivdd the S. B. degrce at 
the University of Chicago.

APPLICATIONS

All desiring to bccome mem- 
ber of the L. S. A. A. vvill 
please send their applications 
to the chairman of the Mcm- 
bership Committee, Mr. Wil- 
liam Mack, Jr., 4450 So. Spaul- 
ding Avė., Chicago, IU.

AR JUS ŽINOTE, KAD

Kunigaikštis Wales gauna mokes
čius taipgi in nuo Duchy of Comwali, 
apie |400,000 j metus. Kuomet ka
ralių vaikai apsiveda, visuomet gau
na pasogos . Mirusios karalienės Vic- 
torijos princessa Beatriče gavo $100,- 
000 pasogos nuo Britanijos žmonių su 
parlamento patvirtinimu. Ar, jus ži
note, kad iš pirmo sykio gal jums 
ir patiktų paprasti cigaretai, bet kuo
met paragausit Kelmais, tuomet jus 
kitokių nenorėsite. Jus turėtumėt su
sipažinti su Helmutais šiandie.

Economic and General Budė
ti n, No. 11, June, 1927, issued 
by the Lithuanian “Elta’’ Agen- 
cy Service — The Citizens’ Se- 
eurity Department is beginning 
to prepare a statute for distriet 
chiefs, whereby the rights, 
competence and duties of dist
riet chiefs vvill be extended. 
Together with the statute for 
distriet chiefs there is bcing 
completed and vvill soon be 
submitted to the Cabinet a 
Police Lavv which vvill em- 
bracc the entire organization 
of polict' duty. Special atten- 
tion is being directed to tinę 
appointment of suitable per- 
sons to the police ranks.

Tlie Government is looking 
after the repair of roads and 
has assigned Lits 500,000 in 
aid, special attention being 
paid to the repair of roads 
leading to stations and active 
commercial points, the building 
of ferro-concrete bridges and 
drainage. An attempt is made 
tonite in one place the super- 
vision of the roads ancL to in- 
troduce a special roads fund 
into the State Budget.

Emigration from , Lithuania 
has been inereasing tremen- 
dously. Deceived by various 
ogencies people are 
Brazil, Canada, the 
and else vvhere. The 
of Home Affairs has 
ed an Emigration
body vvhich vvill seek means 
for placing emigration on a 
proper footing. "Prohibitions 
against inciting to emigrate 
are being issued to Military 
Conimandants. The
tion Beferencc organ vvill vvide- 
ly inform emigrants about liv- 
ing conditions in foreign lands 
and vvill save them from ex- 
ploitation, through the consu- 
lates and vvill try to find them 
employmont. A plan of syste- 
matical colonization upon a 
State scale vvill be pursued; 
and steps vvill be taken to sup- 
ply emigrants to Brazil, Cana
da and else vvhere vvith special 
areas of land on vvhich Lith
uanians vvill be settled, in this 
manner cfqating Lithuanian 
colonies.

Sočiai Defence Law is bo- 
drafted vvhich this year 
be adopted and vvill regu- 
social proteetion in the

Chicago has 150 golf courses.

Librarians of large public 
and university libraries receive 
generally from $,4,000 to $10,- 
000.

There
Chicago.

are cburches in

Of The Chicago Tribune’s 
correspondonts distributed all 
over the vvorld, Miss Sigrid 
Schultž, manager of the Berlin 
office, is the only Chicago

The Chicago Evening Ame
rican employs five vvomen re- 
porters.

Ovcr 60% of the telephones 
in the vvorld are in the United 
States,

tdeplioncs in tlie United States.

“On May 15th, lašt year, 
the deposits in the Bank of 
Lithuania amounted to Lits 
22,000,000, while this year 
there are Lits 38,000,000.”

going to 
Argentina 
Ministery 
establish- 
Reference

Lith- 
that 
novv 
witb 
have

Emigra-

and new settlers 
with the credits 
sceds and loans. 
is expccted to be

that a sugar 
established in 
vvill manufac- 

from Lithuanian

ing 
yvill 
late 
State. The Government main-
tains State homes and helps 
homes kept up by private 
charitable institutions.

On the whole the communist 
propaganda has decreased. 

Feeling in the country is good. 
The farmers 
are satisfied 
granted for 
The harvest
good. Internal order has ųuite 
settled, and *tranquillity is 
maintained everyvvhere. Grime 
has lessened.

It is reported 
factory may be 
Lithuania which 
ture sugar 
beets.

“As compared with other 
countries of Eastern Europe 
credit is cheapest in Lithuania. 
Concurrentiy with the improv- 
ing credit conditions, no short- 
age of money is felt. If we 
survey the country we see 
how actively the private build- 
ing operations are proceeding. 
This shovvs that there is no 
shortage o f money in circula- 
tion”, according to Professor 
Jurgutis, Governor of the Bank 
of Lithuania (Lietuvos Ban
kas).

Never was nws so pleasant 
to my cars as when I heard 
that The Students’ )( Corner 
Staff (I do'-consider myself one 

, please) 
was * gohna take a vaca- 
tiom In summer yveather I, 
too, get warm and weary. De- 
teetive work is not so easy and 
I no mean inebee.

Some of “the students” arė 
so hard to be kept track of

According to the “Econo
mic and General Bulletin”, NoJk>uoit W.VV1IOIUV1 „ 
10, June, 1927, issued by the' f the staff> jif you 
“Lithuanian ‘Elta’ Agency Ser
vice”, actions are taken to 
amend the Lithuanian Consti
tution. ,

( > v -
“It is necessary that the Go

vernment šhouktbe established 
not upon the accident a moods 
of, the parties, (but upon tlie'||luį *cvcp they them-
blsis of the vote and conti- srĮves dpn’t know, half the 
dence of the peasantry; ip other where they are. 
vvords, i n a peasant country | 
there mušt be peasant autho
rity. Tlie present Government, *
in order for ever to break avvay Lake jf vvasn’t for the cold 
irom the influencc of, and de- weather’s keeping the other 
pendcnce upon, parties has de- peUp]c on (|ie beach iivvay from 
cided to proceed vvith the for- į.jlc waįer gur Tony, though, 
mation and strengthening of, scorne(i the chiling breeze and 

vvent in to help the vvaves 
shiver.

į For instance, I’d never liave 
, seen Tony T. out on Cedar

/ t Į
sweet. ravenge—būt, 
ūse? Filasofur ’might bccome 
a dangerous enemy. Anyhow 
his contrib isn’t much (not 
much?—I mean length, of 
course).

vvhat’s tlie

For wich?
Agen $nd- agen I hav vvacht 

thepi and studid them, būt stil 
I am et los uv this partikiuhir 
nalidj. Too put it spisifikali, 
I hav studid wun vvumun: shi 
laiks too men; u v kors shi 
laiks vvun betur, būt vvhich 
vvun? She tox too both switli. 
Hur charming smailz ar for 
both. Then havvincl kan ei 
man no for wich it iz thet hur 
hart bits?

filasofur

Concessions for American 
Lithuanians

On May Isth lašt, the 
uanian Cabinet decided 
Lithuanian emigrants, 
American citizens, who 
the Cabinet’s permission
ac(|uired in Lithuania immov- 
able property vvith ownership 
rights (1) shall receive perma- 
nent certificates to live in 
Lithuania while they remain 
owncrs of such property and 
(2) shall be, ęxempt from all 
taxes connected with the resi-1 
dence and sojourn of foreign-1 
ers irt Lithuania.

A Jubilee

such peasant authority, and for. 
this purpose it is indispensable I 
to amend several articlcs of 
the Constitution.”
^Means of Communication 

Improve
The number of telegraph 

and telephone lines and wirc- 
less station is ever on the in- 
crease. At present there are 
9,396 telephone subscribers and 
the number of those who have 
passed examinations as post 
and telegraph officials is 450.

Betvveen 1919—27 Lithuania 
joined the International Postai 
Union, the International Teleg
raph Union, and the Interna
tional Advisory Committee for 
Long Distance Telephonic Com
munication. *

Cable communication has 
been established vvith the whole 
of America. Telephonic com
munication lias been establish
ed vvith Germany and Latvia.

Wireless Programines in 
Lithuania

The Inter-departmental Wire- 
less Council has decided to or- 
ganiže new radio-concerts andl 

1 w 1 u XV M vvrlll 1 ’

Yeh and Alex K. claims he 
wants a job for the summer. I 
vvonder vvhat kind of a job he 
wants and I vvonder if his ma
ma knows vvhere he gocs look- 
ing for the job. (Būt then 
swimming, ‘tis true, is much 
more fun tlian jobhunting, no?) 

-----------  • • L 
Būt here I almost went and 

forgot that I have 
tributions. Forgive

Būt this sets me* thinking 
too. There’s a certain 
miss in 
svveet on 
soon as 
this heart 
possibly 
more.

be

young 
our club who is 

two of ’em. A s 
I have studied 

affair more, 1’11 
ablev to * tell you

A Speedy Return
to glowing health, Charles, 
and may you never again have 
tp gbJ to the operator’s table!

Flappers-Kid’s

some con- 
me.

Spiel
Listen, sister! Hear my line:
Fishing’s great; they’re biting 

fine.

’Twas hand in hand 
that Anthony was walking on 
a ccrtain night with—?—

Hah, hah
I mušt tell you too, hah, hah, 

į hah, —it was funny hovv they 
Roll your eyes, and pout your “sang” Show me he way to go 

lips;
And when you kiss—be sure it* 

stieks.
Dont’t let Him nibble at the 

bait,
Būt jerk the line before it’s late. 
Let Him swallow hook and all, 
Then pull in your manly haul.

home, at Junior’s, on the Tvvcn 
ty-fifth, hah, hah! It vvas SOMI* 
time!

And Diek,—ah! ’nuff said!

Aldonna N. is Singing. 
t

,Oh! E-l-e-a-n-o-r! at camp 
Eleanor this week.

chamber music. There vvill al
so be radio-leetures on Lith- 

celebrated tlie fortieth Iuanian ‘au,,a’ 0,1 Uthuanian 
art, on temperance, on physi- 

ieal culture, on education and Oi OI I IC'V a I # •pedagogics and on vvireless 
Science.

Exhibitions

On Sunday, June 5th lašt 
\vas 
anniversary of General Žukaus-t 
kas’ 
rank. 
the 
the Lithuanian army.

attainment
General Žukauskas

Commander-in-Chief of

A Mystery-Play
The young Lithuanian 

Putinas-Mikolaitis, recently fi
nished his new work, a tliree- 
act mystery entitled “Nuvai
nikuotoji- Vaidiliutė” (“The 
Unwreathed Vestai Virgin”). 
The subject of the mystery is 
the well-known and most poet- 
ic episode in the history of 
Lithuania: the abduetion by 
the Grand Duke Keistutis of 
the Vaidiliutė (vestai virgin) 
Birutė, dedicated to the Service 
of the gods. Boru of this marri- 
age was the most popular hero 
of Lithuania’s past, Vytautas 
the Great.

poet,

of tlie hill 
the name 

Lithuanian 
has con-

This mystery is to be per- 
formed during July at Palanga, 
on the very spot where the 
events recorded in the legend 
are supposed to have taken 
place, viz., the foot 
vvhich today bears 
of Birutė. The 
peet, Liudas Gira,
sented to act as stage mana
ger. Liudas Gira, himself, has 
just finished a new dramatic 
poem in four acts, vvhich is 
appearing in the)Journal “Ži
dinys”. The poem deals vvith 
the sanguinary and age-old 
struggle betvvecn the Prussian 
Order of Swordbcarers. The 
poem is entitled “Riteris von 
Stralenberg”.

From June 5th to 7th, at 
Klaipėda, in eonjunetion with 
the Song Festival of Lithuania 
Minor, was held an exhibition 
of Lithuanian musical Instru
ments and musical composi- 
tions. A considerable portion 
of the exhibition was devoted 
to J. Žilevičius’ collection of 
Lithuanian musical Instruments 
of which there were ovcr one 
hundred Instruments of various 
kinds and among these are 
some very interesting and cha- 
racteristic specimens.

Besides Instruments there 
were also exliibited all publica- 
tions hitherto issued with re- 
gard to the compositions of 
Lithuanian musicians and Lith
uanian music.

The Fifth Lithuanian Agri- 
cultural and Industrial Exhibi- 
tion mill be held at Klaipėda 
(Memel) from July lOth to 17th 
inclusive, under the distingui- 
shed patronage of the Present 
of the Republic, Mr. Smetona. 
Both Lithuanian citizens and 
foreign nationals may send 
exhibits.

Creation of a 'Nattonal 
Navy

A special commlssion from 
the War Department recently 
seleeted a suitable vessel for 
the creation of a national navy. 
The vessel is to serve as the 
basis of a natioual navy and

Flapper-Kid’s Whoop 
Get me, Steve? Watch your 

step!
You’ve heard me say it; you’re he does not take good enough

[care of ’em and beware of Al, 
’eause he treats ’em too rough.

_!----------------  
A Flower Show

Blondes, Advice!

Keep away from Bill, ’causc

n»ot deaf.
Shake a leg, and Jet’s see you 

go;
And when you step — just 

twist that toe.
Don’t fall asleep, būt mind 

your swing;
Hold up your head; yes—that’s 

the thing!
Fine stuff, kid! Now you’re 

pippin!
A t ta boy! You’re 

steppin*!
—Irerie

sure a

Bielis.

It’s a pretty good one, too! 
And they’re real flowers! And 
everytime you go there they’re 
different! I mean the flovvers 
in Jay’s drug store.

Let me vvarn you’ Jay, one 
of the “fair” ones alvvays vvalks 
out of the store vvith part of 
the flower show.

novv I don’t knowAnd
whether I should allow the 
follo<wing contrib to appcar or 
not. You see filasofur and I 
had a ųuarrel, so I could take

Scandal

alvso for combating contra- 
band and for the defence of 
tl\e Lithuanian coast. It is 
proposed to name the .vessel 
“Presitfent Smetona”. Now 
rules are being drafted for of- 
ficers and men of the fleet, 
uniform, flag, navai regula- 
tions, and other questions con- 
neeted with the creation of a 
fleet.

Distinguished Visitors
Captain Ejnar Mikkelsen, 

the ytfell-knoyvn I>anish writer 
and Arctic explorer, visited 
Kaunas and was to leeture in 
German at the University on 
his experiences.

0n May 25th the well-known 
Russian Professor and publi- 
cist Pa vėl Nikolaevitch Miliu- 
kov, leetured in Kaunas to a 
crowded audience in the State 
Theatre on “Does a New War 
threaten Europe

A ccrtain young man (just a 
casual acquaintance of hers) 
was heard to say:

“I saw Alice this morning 
and’say’ she had on a most be- 
coming black and wlūte out- 
fit!”

And this’ll be all the nevvs 
and nonsense for tins month, 
’causc it’s so warm and mv 
arms’s sunburnt and there- 
fore it hurts and my hrain is 
all used-up and it mebee that 
I don’t know no mare to tell 
you.

Warmly yours,
NEW SENŠE

tJUNEL,

YOVREYtd
Night and Momlng to keep 
them Clean, Clcar and Heakhy 

Write for Free “Eye Care” 
or “Eye Beauty” Book

MnriaeC<k,D«pLlL S..9B, Ohio$t.,Chx«{a

Wrtte įor Free 
or “fcye
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Neužima daug laiko kad 
tikrai supratus ir įvertinus 
Helmarus. Jie užganėdins 
jumis iš pat pirmo susipaži
nimo. Helmarai yra skirtin
gi nuo paprastų cigaretų, nes 
jie turi gražumą ir gerumą. 
Jie egzistuoja jau per dvide
šimtį metų. Tūkstančiai 
vyrų grįžta prie Helmarų 
kasdien.

Kada 
nors jus irgi atsigrįsite prie

Šiandie 
turėtu būti tas laikas

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- 
giaus 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-Phonografų, 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 išgirst.

Jos. F. Budrik Ine.

3417-21 So. Halsted St. Chicago, III.
Tel. Boulevard 4705 »

P. S. Per vasaros karščius Krautuvė Seredomis ir Pėtnyčiomis 
uždaroma nuo 6 vai. vakare, kitais vakarais atidaryta iki 9 v. vadare

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. I/Ouis Avė. 

CHICAGO, ILL.

KORESPONDENCIJOS

Indiana Harbor, Ind.
Nelaimes. — Nui’ove lietuvį.— 

Peštynės išvažiavime

“Ministerių Kabinetui:
Jono Duobos, gimusio Ožkaba
lių kaime, Sintautų valsčiaus, 
Šakių apskrities. Amerikoje 
gyvenu: (čia nur<xlyti Ameri
koje antrašas).

Prašymas.
Prašau suteikti man leidimą 

žemei pirkti iš Raudonės pali
varko, Vilkaviškio apskr., Ža
liosios valsčiaus.

Atsakymą prašau suteikti 
mano įgaliotiniui Lietuvoje. 
(Nurodyti jo adresą).

Data: Paraša
Ministerių Kabinetas, norė

damas palengvinti įs/igi j usiems 
nekilnojamąjį turtą Lietuvoje 
gyventi, šių metų pradžioje nu
tarė leisti išduoti jiems nuola
tinius leidimus Lietuvoje gy
venti ir atleisti nuo svetimšalių 
mokesnių.

Rūgštumai Viduriuose
M r s.

Yards 4951
Anielia Jarusz-Kaushillafi

AKUŠERKA 
3252 So. Halsted St.

I/aurinaitj 
kažkoks Vaso Tishma, 
serbas.
žmonės pasakoja, tai 

apie 12 vai. nakties.

4 liepos yra Jungtinių Val
stijų nepriklausomybės) šventė. 
Amerikos žmones tą šventę la
bai gerbia, nes gerai supranta
jos reikšmę. Kas kita yra su 
-•svetimšaliais, gyvenančiais A- 
merikoj. Jie tik tiek težino, 
jog tą dieną nereikės dirbti, 
ir todėl jiems Lūs progos “link
smai” laiką praleisti.

Šiemet mes turėjome gan il
gas šventes. Kai kurios dirb
tuvės paleido darbininkus trims 
ar net iij keturioms dienoms. 
Tačiau po ilgų švenčių ne visi 
tegalėjo į darbą grįžti. Pavyz
džiui, “Laik County Times” 
praneša, I kad laike 4 liepos 
švenčių žuvo 13 žmonių, o 
apie 50 tapo sužeista. Žuvusių
jų tarpe yra ir vienas lietuvis, 
Jonas Laurinaitis, 
peršovė 
sakoma,

Kaip 
atsitiko
Jonas grjžo iš pikniko ir už
ėjo pas savo draugą T. Gužj. 
Kiek pasikalbėjęs jsu Gūžiu, 
jis išėjo namo. Gatvėj Jonas 
sutiko serbą Tishmą, kuris bu
vo jau gerokai įsikaušęs. Del 
kokio tai dalyko Laurinaitis su 
Tishma susikirto. Tąsyk ser
bas ištraukė revolverį ir šovė 
Laurinaičiui Į krutinę. Kulka 
pervėrė širdį, ir Laurinaitis 
lievežamas pa.^ daktarą mirė 
nei žodžio neištaręs.

Tai tokios buvo švenčių pa
sėkos. Laurinaitis paliko mo
terį ir vieną mergaitę. J Ame
riką buvo atvažiavęs jau trečią 
kartą. Paėjo iš Suvalkijos.

Kitas lietuvis irgi randasi 
kritiškoj padėtyj. Dalykas toks: 
kelios šeimynos susitarė šven
tes praleisti pąą yįeną farmerj. 
Sakoma, kad ten buvę visko, 
kas svarbu “sausais* laikais“ 
turėti.. Nuvažiavusieji tiek įsi
linksmino, jog pradėjo muštis. 
Ir kai visi puolė ant vieno, tai 
tam buvo perdaug. Sumušta
sis dabar su mirtimi kovoja.

Pas kai kurias šeimynas, ku
rios išvažiavime dalyvavo, tan
kiai įvyksta nesutikimai. Tai 
vis1 “mėnulio spinduliai“ kalti.

Reporteris.

KOKIA TVARKA AMERIKIE
ČIAI GALI NUSIPIRKTI 

ŽEMĖS LIETUVOJE

Žemės pirkimo leidimui gau- 
reikia arba asmeniniai įteik- 
arba paštu nusiųsti M miste

rių Kabinetui prašymas. Minis- 
(terių Kabinetas per 3—4 die
nas suteikia savo sprendimą, 

i galima pasiimti Ministerių Ka- 
, bineto kanceliarijoje arba per
siunčiamas į prašyme nurodytą 

.vietą paštu.
Nusipirkti žemės nereikia 

būtinai pačiam atvažiuoti Lie
tuvon. žemės nusipirkti gali
ma begyvenant Amerikoje per 
savo gimines ar patikimus as
menis. Tam reikalui reikia 
prisiųsti giminei arba patiki
mam asmeniui Lietuvos Kon
sulo paliudytas įgaliojimas že
mei pirkt\ kuris, turėdamas to
kį įgaliojimą, paduos Ministe
rių Kabinetui prašymą, gaus 
įgaliotojo vardu leidimą ir nu
pirks žemės.

Prašymas yra labai trumpas 
ir paprastas ir kiekvienas mo
kantis rašyti gali jį pats para
šyti. štai jo pavyzdys:

Juokai
APSIRIKIMAS

Akcizninkas, įėjęs į traktie
rių :

—Prašau parodyti ,patentą.
—Pardavėja (nenugirdusi) 

Ponuli, mano patinas jau tre
čia

Vietoje sodos nuo dabar pra- 
dėkit vartoti po biskį “Phillips 
Milk of Magnesia” su vandeniu 
bile kada nuo nevirškinimo arba 
rugštumų, acid, gasų viduriose 
ir palengvinimas ateis tuojau.

Per penkiasdešimtį metų tik
ras “Phillips Milk of Magnesia” 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaipo saturated 
solution of bicarbonate of soda 
ir palieka skilvį liuosą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimą viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”. Dvidešimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas,! 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia“ yra U. S. Užregis- i 
truota Trade Mark per The 
Charles H. Phillips Chemical Co. 
ir jo pirmtakuno Charles II.
Phillins nuo 1875.

“Phillips Milk of Magnesia 
Geriau negu Soda

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

k u pagal ‘v'c.itj.

Viršuj Universal
State Bank

Dr.A.R. BLUMENTIIAL
OPTOMESTR1ST

Tel. Boulevard G487 
4649 S’o. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
Kenwood 1752 

Praktikuoja 20 metų

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos 
ilgai 
vusi 
vanijos 
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 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

kolegiją; 
praktika- 
Pcnnsyl- 

ligon-

«►

diena guli nusilpęs.

ATSIMOKĖJO.

mir-Vienas Kauno pilietis 
damas pasikvietė du advokatu, 
kurie jį prigavo vienoje bylo
je. Kada pakviestieji atėjo, pa
statė vieną iš vienos pusės Šo
vos, kitą iš kitos ir tarė:

—Manote, kad 
jus susitaikyti.

pakviečiau 
Apsirikote. 

Noriu tik, Išganytojo, pavyz
džiu, numirti tarp dviejų latrų. 

Taręs šiuos žodžius pasimirė.

TVARKOS IR RAMUMO 
SĄLYGA.

—Tikras esu, kad jeigu visi 
komunistai eitų Lenino pėdo
mis, tai visame pasaulyje už
viešpatautų tvarka ir ramybė...

—Bet Leninas jau miręs...
. —Taigi ir butų ramu, jeigu 

visi bolševikai jį pasektų.

Kodėl velnias geresnis už 
teisino anstolį?

turtais 
karvę, 
karvė,

pagrasė: 
velnias kur pa-

nepaklausė ir ne

Viena nelabai žemės 
pertekusi jiorelė turėjo 
Kai vieną kartą toji 
melžiama, buvo tokia nerami,
kad net pieną paliejo, moteriš
kė supyko ir

—Kad tave
rautų 1

Bet velnias
paėmė karvės.

Ne kiek trukus atvyko teis
mo anstolis ir, niekeno nepra
šomas, išvedė karvę. Tada ta
rė moteriškė savo šuneliui:

—Vis gi velnias daug geres
nis už teismo anstolį.

Jis: Labai džiaugiuosi poniu
tę vėl pamatęs. Kaip tamstai 
sekas?

Ji: Man rodos, kad labai ge
rai.

Jis: O tamstos vyrui?
Ji: Mes juk išsiskyrėm!
Jis: Ach — tai ir jam labai 

gerai sekas....

Ponas (stovėdamas ilgoje ei
lėje) : Jei taip ilgai butų tekę 
bažnyčioje laukti, tai tikrai bu
čiau lig šiol nevedęs palikęs.

KIRPYKLOJE.
—Sakykite, ar šita drobule 

švari ?
—Susimildamas, ponuli! Tik 

J ką nuo lovos nutraukiau.

100 N. LaS'alle St, Chicago, III. 
arba prie vietiniu agentu

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu

COLUMBUS
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms

WĘNNERSTENS 
uonemian appo 

TIKRI APYNIAI
SALYKLE

PROCESAS iškelia 
paslėptą skonipasaulio 
puikiausią apynių ir

Nuolatinės Slogos ir 
Reumatizmas

SKAUSMAS
Ar jus kenčiat skausmus bile daly sa

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

Vartokit MERITEX. Pasauly geriausia 
ir nekenksmlngiausia Gyduolė $1.00 už 
buteliukų.

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

Meritex Lab.. įsteigta 1882 
1924 Blue Island Avė.

CHICAGO, ILL.
Siunčiame bile kur už $1.00. 

Nesiunčiame C. O. D.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paulina St, Chicago, III.

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

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

Išmokit Dressmaking
Kirpimo, Pritaikymo, 
siuvimo, Siuvamos 
mašinos operavimo, 
lengva sistema. Na
muose ir biznio kur
se. Reikalaukit dy
kai knygutes.
Master Dressmaking

College
J. F. KASNICKA
190 N. State St, 

kamp. Lake St. 10 fl.

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

skaudėjimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679

Įvairus Gydytojai
z

Phone Pullman 0621 
Ką tik grįžo iš Europos 

Dr. Lewis H. Lippman 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Nedėlioj 10 iki 1

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta , 
Nedėlioj pagal sutartį

Telephone Yards 0954

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Piaza 82K

Lietuviai Advokatai

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearbom St., Room 1111 

Telefonas Central 4411.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE
77 W. VVashington

Cor. Washington and _ 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395

DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

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

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

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

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

į Dienomis: Canal 
J 8110. Naktį
i South Shore 2288
V Boulevard 4136

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

Telefonai:

BLDG. 
St.
Clark

John Kuchinskas ir 
Bailys F. Mastauskas

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.

JOHN KUCHINSKAS ir RALYS 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, vedimą visokių 
provų-bylų (visuose teismuose), egzaminuos abstraktus ir kitokius 
nuosavybės dokumentus pirkime ar pardavime namų, lotų ar biznių; 
taipgi darys visokius legališkus dokumentus, raštus, kontraktus ir 
suteiks patarimus (rodąs) kiekvienam reikale.

Ofiso antrašas:
2221 West 22nd Street

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

nuo 9 ryto iki 6 vak., Nedalioms nuo 11 ryto iki 1 po pietų.
Su visais reikalais piašome kreiptis virš minėtoms valandoms ir 

gausit tikrą ir teisingą patarnavimą visuose reikaluose.

KJUR6EU0NIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
190 No. Statę St., Room 1D12 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Po pietų nuo 3:30 iki 8:00 vai. vak.
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12 

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

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 Weet Adams St. Room 1217
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9600
i

k.

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

16756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktu 
VedSjas visų teisių 

Namų Tel. Pullman 6877

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Randolph 1084—Vai. nuo 9-6 
ValcRrais

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

PStnyčios

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 vali ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro, Nedeliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

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

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

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6853

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



Antradienis, Liepos 12, 192*

-NAUJIENOS-
The Lithuanian Daily N«w«

Publiahed Daily Except Sunday 
by th® Lithuanian Daily New» Pub. 
Co. Ine.

Editor P. GRIGAITIS
1739 South Halsted Street 

Chicago, III.
Telephone Rooaevelt 8509

Subecription Rates:
38.90 per year in Canada
37.00 p®r year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

3c. per copy.______.
Entered as Second Class Matter 

March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

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

Užsimokėjimo kaina:
Chicago ja — paštu:

Metams ....................... .............„ 38.00
Pusei metų ..............   4.09
Trims mėnesiams ......._____... 2.50
Dviem mėnesiams................  1.50
Vienam mėnesiui ..........   .75

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

Suvienytose Valstijose, ne Chioagoje, 
paltui

Metams ................................   <7.00
Pusei metų .........._....__......«... 8.50
Trims mėnesiams ....._______ 1.75
Dviem mėnesiams___________ 1.25
Vienam mėnesiui  ............—. .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams .............. —..........   38.00
Pusei metų ...»......... 4.00
Trims mėnesiams __________ 2.50
Pinigus veikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.
■_.......... ........... _~w_ '------------------ ---------------------------------------- - --------

AIRIJOS TRAGEDIJA.

Airių LaMvos Valstybės vice-prezidentas ir teisingu^ 
nio ministeris Kevin O’Higgins, buvo užvakar, beeida
mas bažnyčion, mirtinai sužeistas revolverių šoviniais ir

Minia jį tuojaus iškėlė ant rankų ir atnešė ant platfor
mos — bet pirmininkas Weinborg kad spirs jam j pilvų, 
tai jisai nusivertė žemyn. Tuomet minia, vėl iškėluęi ant 
rankų Goldą, nunešė ir pastatė jį ant kitos platformos. 
Ir šitos platformos pirmininkas, Claessens, tečiaus taip 
pat spyrė komunistų lyderiui į tą pačią vietą ir šis nulė
kė nuo platformos. Visi 30,000 žmonių, susirinkusių aikš
tėje, ėmė baisiai šaukti prieš pirmininkus; tuomet atvy
ko policija ir ėmė daužyti galvas protestuojantiems.

Šitas komunistų aprašymas betgi apkaltina ne soci
alistus, bet pačius komunistus. Nes jeigu komunistai su 
savo lyderiu Goldu pasirodė tiktai “einant demonstraci
jai prie pabaigos”, tai aišku, kad jie tenai buvo atvykę 
su tikslu jėga užgrobti susirinkimą, kuris buvo ne jų su
rengtas ir ne jų vedamas.

Antra, komunistų organizacija, “Sacco-Vanzetti 
Emergency Committee”, savo oficialiam pareiškime dėl 
tos demonstracijos visai nemini spardymo į Goldo pilvą, 
o tiktai dejuoja, kad socialistai pasišaukė policiją, kuri 
apdaužė galvas kėlusiems triukšmą.

Policiją šaukti, žinoma, nemalonus dalykas, bet ką 
gali mitingo vedėjai daryti, kuomet įsiveržia chuliganų 
būrys ir ima vartot jėgą prieš susirinkusius?

voliucionieriams šita mintis 
buvo nepakenčiama] Jie nega
lėjo susitaikyti su tuo, kad vi
sos jų karštos svajonės apie 
laisvę, teisybę ir lygybę kol- 
kas yra' neįvykinamos — kad 
rezultate visų jų pastangų at
siras tiktai kapitalizmo tvar
ka, prieš kurią veda atkaklią 
kovą organizuotieji pasaulio

vo madoje pas bolševikus. Ka: 
susmuks bolševizmas, tai “Lais
vės” pleperis visuj rimtumu 
įrodinės, jogei ir pasitikėjimas 
Rusijos ploto didumu neturė
jęs pagrindo. Jisai visuomet 
susipranta po laiko, kadangi 
jisai, anot I tos rusų patarlės, 
protauja “zadnim urnom” (už
pakaliniu protu).

10 žmonių gali tiesiui atsistoti 
stovylos galvoje ir 12 žibintu
ve. Laiptų nuo papėdės iki 
galvos yra 154.

Stovylos galva buvo užbaig
ta dėl Paryžiaus parodos 1878 
metuose, bet rankų dalis, nuo 
alkūnės iki delno, buvo pasių
stos Amerikon ir parodyta 
Centennial parodoj Priladelphi-

darbininkai. Taigi šitie svajo
jantys revoliucionieriai, atmes- Laisvės Stovyla

joj 1876 metuose.
Spalio 24 d., 1881 m. Pary-

už keleto valandų mirė. Jisai krito, be abejonės, kaipo 
politinio teroro auka.

Nabašninkas prieš savo mirtį žinojo, kad jo gyvastis 
pavojuje, todėl jį visuomet lydėjo slaptosios policijos sar
gyba. Pereitą sekmadienį jisai buvo pirmą kartą išėjęs 
iš namų be palydovų, ir užmušėjai šita proga pasinaudo-

Nors teroristai dar nesugauti, bet vargiai gali būti 
klausimas apie motyvus, kuriais jie vadovavosi nužudy
dami Laisvos Valstybės vice-prezidentą. (THiggins bu
vo, kaip sako, “stiprioji ranka” Airijos valdžioje. Jisai 
aštriai, ir net žiauriai, kovojo prieš tuos fanatiškus Airi
jos tautininkus, kurie stoja už visišką Airijos atsiskyri
mą nuo Britanijos ir įsteigimą respublikos. Prieš treje
tą metų jisai, kaipo teisingumo ministeris, patvirtino 
mirties nuosprendį septyniasdešimts-septyniems respub
likonams, mėginusiems padaryti sukilimą prieš Laisvą 
Valstybę, ir kai pažįstamieji jam išmetinėjo dėl šito ne
gailestingo žinksnio, tai jisai pareiškė, kad dėl valstybės 
labo jisai esąs pasiryžęs nugalabinti, jei reikės, dar sep- 
tyniasdešimts septynis.

Tų sukilėlių vienminčiai dabar jį ir pašalino iš gy
vųjų tarpo. . . • . W

O betgi tie, ką rengė sukilimus prieš Airijos valdžią 
ir pirmiaus nužudė Laisvos Valstybės kariuomenės vadą, 
Michael Collins’ą, o dabar—O’Higgins’ą, nėra kokie nors 
plėšikai arba razbaininkai. Jie trokšta labo savo kraš
tui ir savo tautai.

Tame šiandie yra Airijos tragedija. Del to, kad 
viena dalis jos gyventojų geidžia savo kraštui respubli
kos ir pilnos nepriklausomybės, o antra dalis tikisi, kad 
kraštas gali daugiau atsiekti nebekeldamas daugiau ki- 
virčių su Anglija, — tai vieni airiai žudo kitus.

Nesulaiko jų nuo šitos kruvinos brolžudiškos kovos 
nė tas, kad jie visi išpažįsta tą pačią religiją ir meldžia
si tose pačiose, katalikiškose, bažnyčiose. Airijos seimo 
atidarymo dienoje, prieš dvejetą savaičių, buvo iškilmin
gos pamaldos bažnyčioje, kuriose dalyvavo ir Laisvos 

Valstybės vadai ir De Valeros respublikonų frakcijos at
stovai, ir sako, į žmonių minią padaręs giliausio įspu- 
džio tas reginys, kad mirtini priešai suklaupė ant grindų 
netoli kits kito ir ėmė poteriauti.

Politika, kaip matome, net pas giliai tikinčius žmo
nes eina savo keliu, o religija — savo.

Airiai šiandie šaudo kits kitą dėl to, kad, per šimt
mečius kovodami prieš Anglijos uždėtą jiems jungą, jie 
priprato prie civilinio karo baisenybių. Išnykus reikalui 
kovoti su ginklais rankose prieš anglus, jie dabar savo 
ginklus atkreipė prieš kits kitą.

Panašiai dedasi ir Meksikoje, kurią per ilgus am
žius slėgė ispanai. Panašiai — ir Rusijoje, dar tik prieš 
dešimtį metų pasiliuosavusioje nuo Romanovų dinastijos 
despotizmo’.... v * li

Despotizmas, net ir po to, kai jisai tampa nuverstas, 
dar ilgą laiką kankina žmones.— nelyginant, kaip tas ne
labasis nabašninkas. ką trankos; naktimis ir vargina gy
vuosius ! *

PAPŪGA

“Laisvė” sako, kad Lietuvos, 
socialdemokratai “susibroliavo”
su fašistais, kadangi Voldema
ro “Lietuvis” pagyrė socialde
mokratus.

Bet už ką pastarasis social
demokratus giria? Už tai, kad 
Kairio ir Bielinio vadovaujama 
partija niekuomet “nesiskver- 
bė į valdžią ir kad ji neorgani
zavo “pučų” prieš valdžią. Ati
duodamas už tai “kreditą” so
cialdemokratams, tautininkų or
ganas pasako tiktai tą, ką ži
no visi žmonės.

Socialdemokratai, iš tiesų, 
nėra sąmokslininkų partija, ir 
su fašistais jie kovoja visai ne 
dėl to, kad jiems rūpėtų įsi
skverbti valdžion. Socialdemo
kratai kovoja ne dėl “šiltų 
vietų”, bet dėl laisvės darbi
ninkų klasei. Šituo atžvilgiu 
jie nėra konkurentai fašistams.

Tautininkų laikraštis,; pripa
žindamas šitą faktą, parodo, 
kad Sirvydas ir kiti smetonlai- 
žiai meluoja, kuomet jie pra
simano, kad socialistai smerkiu 
gruodžio 17 d. perversmą dėl 
to, kad jie buvę pašalinti iš 
valdžios,

Į vietą to, kad padaryti šitą 
logišką) išvadą iš Kauno “Lie
tuvio” pareiškimų apie social
demokratus, Brooklyno komu
nistų šlamštelis plepa apie “su
sibroliavimą, su fašistais”. Jisai 
plepa taip dėl to, kad jisai nie
ko kito nemoka. Kaip papu- 
ga, išmokinta tarti keletą žo
džių, vietoje ir ne vietoje! rė
kia “Polly wants a cracker”, 
tai ir tas bolševikų organas 
nuolatos kartoja tuos pačius 
šmeižtus apie socialdemokra
tus.

dies Raišą”. Jau balandžio 12 
dieną (paskutiniame Seimo po
sėdyje) Plečkaitis buvo pagry- 
žęs į Kauną ir balsavo kartu 
su kitais s.-d. frakcijos nariais 
už rezoliuciją, reikalaujančią 
atstovo Pajaujo! paleidimo. Apie 
tai buvo rašyta visuose Lietu
vos laikraščiuose.

Kiekvienas atvykęs į New 
Yorką žmogus atsimins Lais
vės Stovylą, kuri stovi prie 
Bedloc salos, New Yorko uos
te. Bet mažai žmonių žino ši
tos stovylos istoriją.

Stovyla yra 151 pėdų aukš
čio, yra tokia didelė, kad vien 
tik nosis yra 4^2 l>edų ilgio. 
Stovylos ranka yra I6Į/2 pčdy 
ilgio.

Būrelis gerai žinomų franeu
zų sumanė paaukoti laisvės sto-1 
vylą Jungt. Valstijoms. Jie' 
kreipėsi prie garsaus Franci- 
jos skulptoriaus Frederic Au
gusi Bartboldi pastatyti tin-

žiuje visos dalys buvo i virtą 
nutaisytos. Stovyla . užbaigta 
1883 m. ir liepos 4 d., 1881 m. 
p. M. De Lesseps, prezidentas 
franeuzų komiteto oficiališkai 
jtrikė stovylą ambasadoriui p. 
M orionui. Rugpiučio 5 d., 1884 
m. papėdė atidengta ant Bed- 
loc salos ir vėliau birželio mėn., 
1885 m. franeuzų laivas Iso- 
le, iš Rouen, Franci jos atvežė 
stovylą į New Yorką. Stovyla 
atidengta spalio 28 d., 1886 m.
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Pranešimas Draugi
joms ir Kliubams

PRUSEIKOS “UŽPAKALINIS 
PROTAS”

Po laiko ir Pruseika ėmė su
prasti, kad Trockio “permanen
tiška revoliucija” neišlaiko kri
tikos. Pirma jisai apie tą teo
riją buvo visai kitokios nuo
mones. '

socialdemokratai tą so- karną stovylą.
1874 m. komitetas paskirtas 

rinkti aukų. Ir Francijoj tūks
tančiai žmonių rėmė tą prakil
nų darbą, suaukojant kiek ga-! 
lint pinigų tam tikslui, Jungt. 
Valstijose žmonės sudėjo net ■ 
$300,900 tik papėdei. Iš viso | 
stovyla ir papėdė kainavo vie
ną milioną dolerių. Papėdės 
aukštis yra 89 pėdos.

Stovyla sveria 450,000 sva
rų (arba 225) tonus). Vientik 
žalvaris sveria 200,000 svarų.

ir tuos socialistus sva- 
kurie norėjo 
socializmą

būtinai 
Rusijoje

ne Troc-

NUSPYRĖ “PROLETARIATO VADĄ”?

Musų skaitytojai jau žino, kad liepos mėn. 7 d. New 
Yorko komunistai atvykę į milžinišką darbininkų demon
straciją Union Sųuare, iškėlė riaušes, tuo priversdami 
policiją įsikišti ir demonstraciją išardyti. Ta demonstra
cija buvo rengiama neteisingai pasmerktų Sacco ir Van- 
zetti naudai.

Komunistų spauda dabar mėgina tą įvykį apversti 
aukštyn kojomis ir įrodyti, kad kalti dėl demonstracijos 
suardymo buvę socialistai. Vienas tos spaudos organas 
pasakoja taip: Union Square aikštėje buvo dvi platfor
mos, kurių vienoje pirmininkavo socialistas Weinberg, o 
antroje — socialistas Claessens. Kalbėjo įvairus kalbė
tojai. Einant demonstracijai prie pabaigos, tečiaus, mi
nioje “pasirodė kailiasiuvių streiko vadas Ben Gold”,

“ŽINOVAI’’

“Vienybė” vadina nesenai 
pradėjusį eitiį Rygoje “Liau
dies Balsą” “juoduoju megafo
nu” ir sako:

Leidžia jį socialistas Pleč
kaitis, kuris pirmutinis pa
bėgo į Latviją po perversmo 
ir negryžta Lietuvon, nors 
kiti socialistų vadai ramiai 
sau gyvena Kaune.” 
Kai dėl socialistų vadų “ra

maus gyvenimo Kaune”, tai 
čia paprastas smetonlaižių or
gano melas. Daugeliui,5 žymių 
socialdemokratų teko atsidur
ti kalėjime arba koncentraci
jos stovykloje, kiti ištremti iš 
Kauno į provinciją arba į už
sienius (pav. Ivanauskas). So
cialdemokratų vadovaujanios 
profesinės sąjungos yra užda
rytos arba taip varžomos, kad 
negali net atlaikyti savo regu
liarių susirinkimų; oficialia 
partijos organas ‘Socialdemok
ratas” nuolatos išbraižomas 
cenzoriaus.

Bet “Vienybė” tiesiog prasi
mano nebūtus ^dalykus, kuo
met ji sako, kad Plečkaitis gy
venąs Rygoje ir leidžiąs “Liau-

Kol Trockis buvo valdžioje, 
tol Pruseika aklai tikėjo į vi
sas jo kvailybes. Net kai Troc
kis jau buvo patekęs opozici- 
jon ir turėjo pasirašyti Stalino 
leitenantų padiktuotą “prisi
pažinimą” prie klaidų, “Lais
vės” pleperis dar vis dėjo viltį 
į jo nepaprastai gilią “proleta
rinę” ir “revoliucinę” išmintį. 
Tik kai pasirodė, kad buv. ar
mijos komisaras yra galutinai 
metamas iš bolševikų dievna- 
mio, tai Pruseikai pasidarė 
“aišku”, kad Trockis nieko ne
išmanąs nei apie “marksizmą”, 
nei apie “leninizmą”, nei apie 
kitus maskvinės vieros artiku
lus.

Tečiaus da ir šiandie, kriti
kuodamas Trockio “nesibai
giančios revoliucijos” teoriją, 
Pruseika parodo, kad jisai va
dovaujasi ne savo išmanymu. 
Jisai net lemtai nežino,, kas 
yra ta teori ja ir kaip ji atsi
rado. Štai ką jisai rašo:

“1905 m^ (Trockis) buvo 
sugalvojęs savo teoriją ‘per
manentiškos’ (nesibaigian
čios) revoliucijos, sulyg ku
rios išeina, kad revoliuciją 
galima ' įvykinti be valstie
čių.”
Tai yra absurdas. Ta teori

ja visai neliečia klausimo, ar 
revoliucija gali įvyktii su val
stiečių ar be valstiečių pagal
bos. Ji sako visai ką kita, bū
tent: kad revoliucija, prasidė
jusi* ekonominiai atsilikusioje 
šalyje (tokioje, pav. kaip Ru
sija) tegali būt buržuazinė; 
bet ji turi iššaukti revoliuciją 
pramoningose šalyse, kuriose 
vadovaujančią rolę teks} suvai
dinti proletariatui, ši proleta
riato vadovaujama revoliucija 
atves prie socializmo įsteigimo. 
Tečiaus kuomet socializmas pa
ims viršų pramoningose šaly
se, tai jo įtaka sustiprins pro
letariatą ir ekonominiai atsi
likusioje šalyje, taip kad ir 
čia buržuazinė revoliucija ne 
sustos, bet tęsis toliaus ir per
sikeis į socialistinę revoliuciją.

«

Toks yra tos “permanentiš
kos revoliucijos” teorijos bran
duolys. Aišku, kad ji yra nie
kas kita, kaip mėginimas su
jungti teoretiniu “tilteliu” 
Markso mokslą su socialistinė
mis utopijomis.

Karolis Marksas, mat, negin
čijamai įrodė, kad socializmo 
įsteigimas tėra galimas tiktai 
aukšto pramonės išsivystymo 
kraštuose. Atsilikusių šalių re

darni Markso mokslą, stengė
si sugalvoti ką nors tokio, kuo 
jie galėtų paremti savo viltį, 
kadi ir jų atsilikusiose šalyse 
socializmo įvykinimas yra ga
limas tuojaus.

Šitokia į socializmą tikinčių 
revoliucionierių partija* Busi- 
joje buvo “socialistų revoliu
cionierių” partija. Ji rėmė savo 
viltį, kad Rusijoje “be atidė
liojimo” galinti būt įvykinta 
socializmo tvarka, — tuo, kad 
Rusijos ūkininkai dar gyveną 
sodžiaus komunose, “obščino- 
se”.

čia užimtų perdaug] vietos 
dėstyti, kaip marksizmo pase
kėjai
cialistų revoliucionierių pasa
ką apie Rusijos mužikų neva 
socialistines “obščinas” sumušė. 
Gana bus pažymėti, kad teori
ja “jiarmanentiškos revoliuci
jos” tapo sugalvota tam, kad 
patenkinti ir marksizmo šali
ninkus, kuri($ buvo įsitikinę, 
kad be aukšto ekonominio iš- 
siplėtojimo socializmas yra ne
galimas, 
jotojus, 
įvykinti 
tuojaus.

Tą teoriją sugalvojo 
kis (kas “Naujienose” jau se
nai buvo^ nurodyta), bet Hel- 
phandas-Parvus.

Pruseika apie tą menamą 
Trockio išradimą toliaus pasa
koja:

“Ta pati d. Trockio sugal
vota ‘nesibaigiančios revoliu-! 
rijos” teorija skelbė, kad 
‘Revoliucinė Rusija nieku bu- 
du negalėtų atsilaikyti prieš 
konservatyvę Europą’, jeigu 
kitų šalių darbininkai nesu
teiktų jai ‘valstybinės pa
galbos’. Pagal d. Trockio iš
eina, kad net tokioj milži
niškoj šaly, kaip /Rusija, pro
letariato valdžia negali išsi
laikyti, jeigu nėra pilnos 
revoliucijos bent keliose ki
tose • stambiose, šalyse.” 
Tai irgi yra nesąmonė. Da

lykas visai ne tame, kad sulig 
“permanentiškos revoliucijos” 
teorija revoliucine Rusija ne
galėtų “atsilaikyti” prieš kon
servatyvę Europą, bet tame: 
kad, nekilus socialistinei revo- 

liucijai vakarų Europoje, Ru
sijoje yra visai negalimas bur
žuazinės revoliucijos persikei- . 
t imas i socialistinę!

Pruseika tiek išmano 
socializmą, kiek žinomoji 
veide apie astronomiją,
jisai įsivaizduoja, kad socializ
mo įvykinimo galimumas pri
klausąs nuo šalies didumo. Ne 
tik pas Marksą su Engelsu, 
bet nė pas vieną rimtesnį so
cializmo teoretiką jus nerasite 
tokių pasakų, kad juo šalis di
desnė, tuo lengviau joje įgy
vendinti socializmo tvarką. Da
lykas ne šalies didume, bet 
ekonominio išsivystymo laips
nyje!

Tik Leninas, priėmęs Par- 
vuso sugalvotą ir Trockio pa
dailintą “nesibaigiančios revo
liucijos’! teoriją, galėjo paskui 
iš desperacijos patikėti tam, 
kad jo “socializmą” išveš bent 
Rusijos “milžiniškumas”. Su
bankrutavus socialistu revoliu
cionierių įsivaizdavimui, 
Rusijos 
tvarkos

Dabar yra geriausias laikas užimti 
svetaines dėl ateinančio sezono, balių 
ir teatrų.

Laikai jau pagerėjo, todėl dabar 
yra geresnė proga geresnj pelną pa
daryti, vestuvėms ir šiaip pasilinks
minimas yra paranki svetaine, gra
žiai papuošta, švariai užlaikoma.

Kreipkitės pas

M. A. MELDAŽIS
2244 W«M 23 l’lace

Phone Canal 1068

Skaityk šitą — 
Dabar!

Per pusę šimtmečio mes studi
javome kokių patogumų reikia 
keliaujantiems per okeaną ir 
kokio patarnavimo pigiomis 
kainomis.
Mes žinome, kaip jumis užga
nėdinti.
Geri patogumai 2 klesos cabin 
ir 3 klesoj.

White Star Line
Red Star Line

INTERNATIONAL MERCAN- 
TILE MARINE CO.

Musų geras atstovas viską iš
aiškins jums. Arba atsišaukite 
į musų Pasažierių Departmentą.

127 So. State St.
Chicago, Ilk

GYVENIMAS
Minėsiu is žarnalas

Antanas Žymontas
Redaktorius-Leidėja*

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

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

kit — nesigailėsit.

Prenvmerata metama ....... 32
Pašei metų _______________ SI
Kopija .... ........................  20c

Lietuviai Daktarai

apie 
ilga- 
jeigu

Ofiso ir Kės. Tel Boulevard 5913

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

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

Res. 3201 So. Wallace Street

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

4910 So. Michigan Avė 
Tel. Kenwood 5107

Valandos J "“o ? *k! „n v.aL ?te;
I nuo 6 iki 8 vai. vakare

DR. M ARGERIS
3421 So. Halsted Street 

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

Ii— ■ ■ i ■■■■■■■■■ ii

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, 111.

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

Gydytojas ir Chirurgas
2201 West 22nd Street

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

kad 
kaimai tai socialistinės 
1 “jačeikos’’; ir neišsi- 

Trockio vilčiai, kad 
Europos* darbininkaivakarų 

pasiskubins sugriauti kapita
lizmo tvarką, idant galėjus at
eiti pagalbon Rusijos bolševi
kams, — nieko dauginus ir 
nebepaliko, kaip atsidėti ant 
to, kad Rusija sudaro 
dalį žemės paviršiaus”.

Jgnorantas Pruseika 
kvailybę tiki, - kaip
pirma į Trockio “permanentiš
ką revoliuciją”, iki Trockis bu-

šeštą

šitą 
tikėjo

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d. 
...................—I—■—II. i, i, i i J

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

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

Ros. 6000 So. Campbell Avė. 
Vincennes 6987 arba Heinlock 5524

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160 
— Valandos —

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

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

Tel. Lafayette 4146
nuo 9 iki 11 v. ryto 
nuo G iki 9 vai. vak.Valandos

z»- 1
Office Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.
■..............................................
A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė. Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: I iki 3 po pietų, G iki 
8 vakare. Tel. Brunswiek 4983.
Namų telefonas Brunsvvick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Bes. 6600 So. Artr.si.in Avė.
Pilone1 Prospect 6659 
Ofiso Tel. ('anai 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.



CHICAGOS 
ŽINIOS

Policijos manevrų dienos
Bugpiučio 13-tą, 14-tą ir 21 

dienomis Chicagos policija tu
rės manevrus VVrigley darže ir 
Comiskey parke.

Tai bus kasmet Chicagos po
licijos rengiami manevrai, pel
nas iš kurių eis našlėms ir 
našlaičiams tų policininkų, ku
rie yra žuvę savo, kaip polici
ninkų, pareigas eidami, o taip
gi į abelnų policininkų apdrau-

ir palaikyti ’tų neįkainuojamai 
brangų dalykų, kuris yra va
dinamas — GERA SVEIKATA. 
Gera sveikata yra ne tik iš
vengimas ligos. Gera sveikata 
yra teigiamas kūno vikrumas 
ir geras stovis.

Tame j sutinka autoritetai 
maisto dalykuose, sutinka ir 
visos knygos maistingumo klau
simais, priskaitant jų tarpe 
Jungtinių Valstijų valdžios iš
leistas brošiūras, ir pataria 
naudotis apelsinų (orandžių) 
sultimis.

Apelsinai suteikia vitaminų 
ir maistingo valgio. Suvalgyti 
apelsinai priduoda jėgos, iš
tvermės^' raumenims tvirtumo, 
minčiai aiškumo ir akims ty
rumo.

Tikėtus jau iš kalno parda-

tuos tikėtus pardavinės kas 
Siors kitas, tai yra ne polici
ninkas uniformoj, tai reikia 
žinoti, kad tokia ypata parda
vinės prigavingai. Nes ix>lici- 
jos departamento pranešimu, 
tikėtus pardavinėti yra įgalioti 
tik policininkai uniformose.

Apelsinai ir apelsinu sutys 
sveikatai

Dr. Herman N. Bundesen, 
Sveikatos komisionierius.

Apelsinas kasdiena apsaugos 
nuo daktaro ne vieną. Jis pa
gelbės palaikyti tinkamų svei
katą.

Valgomi kasdien apelsinai 
padidina apetitų, pagelbsti vir
škinimui, reguliuoja kūno fun
kcijas ir, abelnai, padeda įgyti

u

Apelsinų sultys yra 
niedega išvalnijimui vi- 
nedaro žmogaus riebiu 
geras j gėrimas valgių 

'lodei aš rekomenduoju

durių, 
ir yra 
tarpe.
apelsinų sultis sveikatos labui.

Klonis nuspaudė žmogų
Naktį iš šeštadienio į sek- 

nadienj Aurora miestelyj cir
ko žmonių būrys krovė savo 
reikmėms į traukinį, kad vy
kus Chicagon.
’ r V »•. v ♦ . •

Staiga ' pasažierinis Chicago- 
Aurora ir Elgin traukinis išdi- 
go tamsoj kaip iš žemės ir 
trenkė sloniui, kuris buvo’ ant 
geležinkelio. Stonis pavirto ant 
vieno cirko trupės žmogaus

Try^ sloniai išsigandę pasi
leido bėgti į miestų. Bet dau
giau nelaimių nepadarė. Va
landai praslinkus jie buvo su-

Sužcista du traukiniu važia
vusieji ir keturi žmonės iš cir
ko trupės. j ;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Peoples Furniture Co.
DIDŽIAUSIOS LIETUVIŲ KRAUTUVES CHICAGOJE 

Užpildytos su nugšČiaustąš rųšięs, Pianais, Radioms, Rakandais, Kau
rą's, Pečiais k visokioms namu reikmenims.

Taipgi išdirbinėja dailiausius seklyčioms setus 
nuosavoje dirbtuvėje.

Ir yra autorizuoti pardavinėti labiausiai 
išgirtus muzikalius instrumentus.

KIMBALL PIANUS ir R. C. A. RADIOLAS.

►< 
M

Tik pailgindami prekių rųšis ir gerai įsi
vaizdindami į Jums teikiamą patarnavimų 
ir tvarkingų šios pirklybos vedimų, Jus da- 
žinosite, kad visuomet apsimoka pirkinėti 
namų reikmenis labiausiai atsakančiose 
(Most Rcliable) Krautuvėse. Todėl Jus 
visais žvilgsniais busite geriau patenkinti 
lankydami I’eoples Furniture Co. Krautu
ves, nes jus čia rasite geriausias prekes ir 
patarnavimų už mažesnį atlyginimą.

Lengvius Išmokėjimo Budus Pritaikom Kiekvienam 
Pagal Išgalę

Dvi Krautuvės ir Setų Dirbtuvė

4177-83 Archer Avė., 1922-32 S. Halsted St. J
Lafayette 3171 Canal 6982 *
M. KEŽAS, Vedėjas J. NAKROŠIS, Vedėjas m

BILL Y’S
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žiulikai susilaukė ko norėjo
Grįždamas iš medžioklės tū

las II. 11 iii, jo žmona ir švoge- 
ris sustojo ant Halsted st. ties 
30-ta gatve, kad pasižiurėjus 
karai valo. Juos apspito bomai 
ir sumušė. Ilill, pasigriebęs iš 
automobilio šaudyklę, pradėjo 
vytis. Ties Emerald avė. jis pa
sivijo bomns ir šovė į juos. 
Sužeista vienas vaikėzas. Jo 
vardas Frank Lindemeycr, gy
vena 711 W. 29 st. Lindeme
yer areštuotas. 

♦ ♦ ♦
šeši jauni banditai įsilaužė 

anksti nedeldienio rytų į Au
tomatic Electric Co., Ine. šapų, 
kuri randasi 1001 \V. Vau Bu
rei! st., ir išnešė brangių akme
nų vertės $7,000.

♦ * *

Tarp Chicagos 
Lietuvių
Bridgeportas

Išgėriau septynias dar gersiu 
devynias

Man prisiartinus prie 37-tos 
ir West Gage gatvių^ pasiekė 
mano ausis šie garsai: “Išgė
riau septynias dar gersiu de
vynias”.

Na, manau sau, čia tur būt 
didelis pokilis ar vestuvės.

Dar man bestovinti atvažia
vo automobilis ir sustojo tie
siog ties tų linksmybių namo 
durimis. Išlipo trys vy nikiu ir 
suėjo vidun.!

Maniau, kad daugiau svečių 
atvažiavo. Bet kas tau: tai 
butą prohibišenų. Pasiėmė mu
sų dainininkus ir nusivežė vi
są kvartetą — tris vyrus ir 
vienų mamų.

Mat kaimynams nepatiko 
lietuviškos dainos, tai jie ir 
iškirto musų tautiečiams špo
są, pakviesdami prohibišenus. 
O tas “nedauerka džiožė” pa
reikalavo kaucijos. Ir to ne
gana. Mano brangus tautiečiai 
vėliau dar turės stoti teisman 
ir paaiškinti, kų prohibišenai 
pas juos rado. —Kep. Raulas.

Pavogė lietuvio automobilį
Sekmadieny}, liepos 10 d., 

buvo pavogtas automobilis p. 
Vaičiulio, kuris dirba garaže 
5823 S. Western. avė. Aulo- 
sobilį vagiliai nuvažiavo, kai 
jis buvo pastatytus prie 51-mos 
ir Wells gatvių.

Pirmadieny] policija rado 
automobilį 52-roj gatvėj prie 
Wentworth avė. Tai buvo dar 
palyginamai naujas Chalmers 
išdirbystės automobilis.

P-as Vaičiulis yra Bridge- 
porto gyventojas. —Report.

BrightonPark
Pavogė automobilį

P-as B. Maskaliimas, 4302 S. 
Sakramento avenue, nusipirko 
iš Janeliuno, kuris turi auto
mobilių agentijų ant Bridge- 
porto (So. Halsted st., tarpe 
32-ros ir 33-čios gatvių) Peer- 
less automobilį. Sumokėjo 
$1,800. Ir ve, nespėjo p-as Mas-

TO TKKfc *AN 
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ka liūnas nei pasivažinėti gerai po visų sujudimų ir vakacijųl GYDO Pastaba: Mano ofisas dabar randasi
nauju automobiliu, kai pereito susirinkimas pasirodė neskait-j Kraujo, odos, chroniškas
šeštadienio naktį vagiliai pa- liūgas, bet susirinkusiųjų ūpas genas Žaizdas, ligas rectal, 
vogė j<> automobilį iš garažo. *JUVO fibras. ’ slaptas ligas vyrų ir moterų

Automobilis ant rytojaus, tai išduota atskaita iš Kliubo . . ... M
vogė

ne

d10
Makarų 
gyvena

ir išvažiuoja į rezidenci-
Tuomet 

ypač norint 
tenka gero- 
surandi.
tūla lietuvių

yra sekmadienyj, surasta/ bet 
taip apiplėštas, taip apdrasky
tas, kad ir pažinti buvo sun
ku. Automobilį surasta garaže 
61 Kast Illinois' Street, kur jį 
nugabeno policija, užtikusi pa
liktą gatvėj.

P-no Maskaliuno laimei jo 
automobilis buvo apdrąusths. 
l ai apdraudos kompanija suti
ko pataisyti, pridėti yisa, kas 
reikalinga. Todėl nuostoliai 
taip dideli.

♦ ♦ *
Krikštynos

Sekmadienyj, liepos 
buvo krikštynos p-nų 
sūnaus. P-a i Makarai
8052 Langley avė. Krikšto mo
tina buvo p-lė Alvina, o krikš
to tėvais Bronis Petruliai — 
p-ios Makaras sesuo ir brolis.

♦ ♦ ♦
Daktarų stoka

Dienos laiku ant Bridgepor- 
to yra pakankamai lietuvių 
daktarų. Bet vakare, o dar vė
lesniu laiku, jų pasirodo stoka. 
Mat kai kurie jų uždaro ofi
sus
jas, kuriose gyvena, 
prireikus daktaro, 
lietuvio daktaro, 
kai paieškoti, kol

Tatai pajuto ir
Šeimyna, kurių vaikų nedėldie- 
nio vakare šuo įkando. Žmo
nes puolėsi šaukti vieną dakta
rą — ofisas uždarytas. Telefo- 
nuoja kitam, — ir jo nėra. 
Pagalios atbėga į p. Petrulio 
aptieką, 3138 S. Halsted st., 
pagalbos ieškodami. Gerai, kad 
tuo laiku aptiekoj buvo Dr. 
Karalius. Jis ir suteikė reika
laujamos pagalbos.

štai klausimas: ad negalėtų 
lietuviai daktarai susitarti ir 
padaryti' taip, kad vienas ar 
pora jų tam tikrų dienų va
karais pasiliktų ofise vėliau 
dežuruoti. Kadangi lietuvių 
daktarų ^int Bridgeporto yra 
ne mažai, tai, rodos, dežuravi- 
nio laikas butų galima paskir
styti 
butų

d

Išduota atskaita iš Kliubo 
parengto 18-tą dieną birželio 
pikniko, kuris turėta černaus-1 
ko darže. Piknike laimėta 35 
nauji nariai. Bet Kliubas tuo 
laimėjimu nepasiganėdins. Ar
timiausia Kliubo užduotis yra 
1,000 narių! Kai Kliube bus 
1,000 narių, tuomet jau nebe 
vietos gyventojai eis pas poli
tikierius ieškodami pagelbos ir 
prašydami '“malonės”, bet po
litikieriai ieškos gyventojų, 

kalba kliubiečiai. —Kep.

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO
1800 So. Ashland Avė.

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

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

2226 Marshall Blvd.
TELEFONAS CRAWFORD 1480

TELEFONAS CANAL 9464

naujoj vietoj
DR. VAITUSH 

OPTOMTTRI8TA8

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAb
Palengvins akių įtempimų, kuris 

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

4712 So. Ashland Avė.
Te). Boulevard 7589

Taip

Bridgeportas
Pranešimas

Lie- 
susi-

Draugystė Palaimintos 
tuvos laikys pusmetinį 
rinkimą seredoje, liepos 18 d. 
Lietuvių Auditorijoj, Hajsited ' 
St. Pradžia 7 vai. vakaro, šio 
susirinkimo svarba yra tame, 
kad bus išduota pusės metų 
draugijos veikimo atskaita. To
dėl nariai yra meldžiami skait
lingai atsilankyti. j

Ig. Žilinskas, raštininkas.

taip, kad tos pareigos eiti 
nesunku. 

♦' ♦ *
Suvažinėjo lietuvaitę

Sekmadienyj, liepos 10
at>ie 5 valandą po pietų, jau
nas lietuvis, Steponas Urba, 
kuris turi kvietkų krautuvę, 
3321 S. Auburn avė., pravėręs 
krautuvės duris pamato mer
gaitę gulinčią gatvėj. Jis pasi
skubino prisiartinti prie jos. 
Paaiškėjo, kad mergaitę užgavo 
automobilis, kurį operavo bu- 
rys. vaikėzų. Tie vaikėzai nei 
nesustoję nuvažiavo ir dingo. 
P-as Urba ir jo draugas nu
gabeno mergaitę į St. Paul li-( 
gonbutį, 828 W.< 35th place.

rodė, kad ji buvo sužeista ne1 
sunkiai. Suteikus pirmą pa- 
gelbą, mergaitė pergabenta na
mo. Mergaitės vardas ir pavar
dė: Ona Kanaverskaitė, 3321 S. 
Morgan st. Mergaitė 13 metų 
amžiaus. —Reporteris.

Marquette Park
Antradienyj, liepos 5 d., bu

vo South Wcst Amerikos 1 
Lietuvių Politinio Kliubo narių 
susirinkimus. Iš po švenčių, iš

TVE>< AJZM.— \ 
—K3\\_\_5o VO«.
H\V4^Y , 

SOVLARS 
AMXb)^mY 
\ C^TS* >

Bridgeportas
Golfininkų domei

Moterys
Giria

Toniką
Mis. J. J. Cisler—Milės, Michigan, 
rašo: “Severa’s Regulator pagel
bėjo man daug. Aš pasinaudoju 
šiandie iš to toniko dar daug’au. 
Aš visuomet rekomenduoju Seve
ra’s Gyduoles,,.
W. F. Severą Co., Cedar Ilapldn, Iowa

Svečiai žiūrėtojai kviečiami 
atsilankyti.

Pp. Menat ir Milleris turėjo
18-tą dieną liepos golfo mo-' imtynes peniai. Jose laimėjo 

kyklos instruktorius, p. Menas, tada p. Menas.
ir p. Milleris rengiasi imtinėms
lietuvių golfininkų tarpe. Yra, , Dar vienas golfininkas: p. ro<losi. ir la>zybų sudėta. , K)lro|ius v s Auto

Jųdviejų imtinės bus Ever- Service Co. perdėtinis, pradėjo 
green golfo aikštėje. Prasidės lošti golfą. Tai dar vienas lie- 
1 valandą po pietų. tuvis golfininkas. — Reporteris

Metinės Sukaktuvės
ALEKSANDRA CHEPAUSKIENE-GAUSAITĖ

Kuri persiskyrė su šiuo pasauliu 

Kazimiero kapinėse, turėdama am- 
** ' J5’ žiaus 26 m. Paliko didžiame nuliudime

vyrą Kazimierų Chepauskį ir dėdes Juo- 
zapą Sadauskj,,Juozapą Kunevičių ir dė- 

' Jį dieną* Sadauskienę, Amerikoje, l.ietuvo-
• ....je paliko 2 brolius.

Paėjo iš Lietuvos, Kauno rėdybos, 
į,Kėdainių apskr,, Krakių parap.,/'Aukš- 

Oll tuliukų kaimo.
timlRI Jau mcia’ l^JČjo iki šiam laikui 

ta beširdė mirtis išpiešė iš musų 
'••įZ- tarpo mano mylimiausių moterį, ir pa-

liko žaizdas ant visados musų širdyse, 
kurios niekados mes negalime užmiršti.

___y Ilsėkis brangi mano motore šios Sa
lės šaltoj žemelėj, ir lauk musų pas ta- 

vę ateinant, nes mes tavęs niekados nesulauksime sugrįžtant.
Nubudę liekame Vyras ir Dėdės.

.t. ANTANAS GEČAS *
Persiskyrė su šiuo pasauliu įiepos 8 dieną, 6:30 vai. vakaro, 1927 

metų, sulaukęs 48 amžiaus, gimė Kauno rėdybos, Tauragės apskr. 
Žvingių parapijos, Lapkasių kaimo. Išgyveno Amerikoj 21 metus, 
paliko dideliame nuliudime moterį Zofiją, 8 dukteris: Stelių 15 me
tų, Oną 12 metų ir Zofiją 9 metų, 2 seseris: Elžbietą žvinakienę ir 
Petranelę Žutautienę, 1 brolį Pranciškų, Lietuvoj 1 brolį Jonų. Kū
nas pašarvotas, randasi 5342 So. Shields Avė,

Laidotuvės įvyks utarninke, liepos 12 dieną, 8 vai. ryto iš na
mų j Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčių, kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielų, o iš ten bus nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę, liekame, Moteris, Dukteris, Seseris ir Broliai. Laidotu
vėse patarnauja graborius Eudeikis. Tel. Yards 1741.
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JŪSŲ AKYS

Jūsų akys tai jūsų didelis turtas. 
Saugokite savo akis ir sykiu apsau
gokite savo sveikatų. Jei nesveikos 
jūsų akys, tai ir visas jūsų kūnas 
nesveikas. •,

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

Dr. C. Michel
LIETU VYS OPTOMETRISTAS

3401 So. Halsted St.

Phone Central 1110 
Ros. Canal 0403

JOHN S. RYBICKI
ADVOKATAS

54 W. Randolph St. 
Room 607 Woods Bldg.

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

škumas.
3315 South 
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2330

S. Q. DANIEL CO.
Exterminators & Fumigators 

Visas darbas garantuotas
Mes išdirbinejame skystimų ir 

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

741 West 34th Street
Boulevard 4253, Chicago, III.

LAGHAVICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, 111.
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 1271 
ir 2199

Tel. Boulevard 4139
— A. MASALSKIS 

GRABORIUS
Musų patarnavimus 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 

sanžiningas 
todėl 

išlaidų
.„.„.j ...u skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

ir 
kad 
už-

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi- 

WHKS^esn^s Už Ki- 
Patarnavi- 

mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av.

Tel. Yerds 1741 ir 4040 
, SKYRIUS

4147 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct.» Cicero 

Tel. Cicero 3791 ir 8094 
SKYRIUS

Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201320!



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Tautiškas Kapines 
atlankius

negyvam kunui

gimtines

vis 
viena kur jis taps paguldytas 
amžinam atsilsiui, bet, kol mes 
esami1 gyvi, ne vieno musų 
noras yra atsigulti gimtinėj 
šalyj. Vieilok retas kuris ga
lime tikėtis tą norą išpildyti, 

toli gyvename nuo 
šalies. Taigi amžinam 
tenka
šalyj, bet savųjų tar-

ieškoti vietos

dide-

svetimoj 
po.

lai tur būt buvo viena min
čių, kurios paskatino pirmuo
sius Tautiškų Kapinių organi- 
zuotojus prie darbo. Ir ačiū jų 
pastangoms ir paramai laisvo
sios I minties lietuviai šiandie 
Chieagoj mes turime vietą, 
kur galime atsigulti amžinam 
atsilsiui nors ir svetimoj šalyj, 
bet savųjų tari*'.

Tautiško^ Kapinės
lis žemės plotas. Į vidurį kapi
nių kiek slėniau. Pakraščių 
linkui žemė kila. Sustosi kur 
pakraštyj ir veik visos kapinės 
matosi. Slėnis ir pakilę pašo
mai pridiHKla kapinėms malo
nesnės išvaizdos; laužo mono- 
tonumą.

Arčiau vartų, prie įėjimo j 
kapines, vieta gan tankiai už
imta, nors esama jos dar už
tektinai daugeliui. Daug akme
nų, kapų lentų su užrašais. 
Kai kurie jų labai dailus ir 
kreipia savęsp domę atlankiu- 
sioją kapines. Daktaro černaus- 
ko! paminklas, nesenai pasta
tytas, — vienas didesniųjų ir 
labiau kreipiančių Į save domę.

Ir čia tarp parėdytų, tarp 
apsaugotų rūpestingai uola ar 
akmeniu kapų, kad kartais ne
užmintų neatsargaus ar nebo- 
jančio žmogaus koja ant kru
tinės ramiai miegančio, ran
dasi ir kapas “dėdės” šerno — 
.Juozo Adomaičio. Koks jis bied- 
nas! Kaip jis nuskuręs išrodo, 
kai palygini su kitais kapais. 
Rodosi, kad ir pačiam “dėdei’, 
nesmagu būti puošniai parėtly- 
tų kitų kapų draugijoj.

Žmonės skaito paminklus: 
čia guli daktaras, • ten inžinie
rius, gimęs tada, įniręs tokiuo
se metuose ir tokioj dienoj. 
Žmonės, sudomėti šerno kai
myno paminklu, išeina iš ta
ko, žengia paminklo linkui, gi
liai įspaudžia bato padą į šer- dojama vietoj
no krutinę ir prisiartinę skai- muilą naudoja daugelis meksi-
to kaimyno

O tuo tarpu ar neužsitarna- kaip muilą naudojama ir kai 
vo šernas, kad ir apie jį kas 
nors perskaitytų! kada jis gi- stijose. įtapai panaudojama pi- geistinų pasekmių. Kitos visai 
męs, kada miręs. Na, tegul jau gesnės rūšies virvelėms sukti, nerengė. Priežastis buvo ta, 
---------------------------------- -----— — - " ■ ------ - kad kitur buvo rengiami išva-

- žiavimai.
HĮĮ 1 Kensingtonc ir Roselande yra 

; keletas pašalpiriių .draugijų 
ir kliubų. Gerai butų, kad jos 
susivienytų. Susivienijusios Jos 
galėtų padkiryti pasekmiilges
nius parengimus, kurie neštų 
daugiau naudos draugijai. Be 
to, mažiau laiko sueikvotų su
sirinkimais ir mažiau pašalinių 
išlaidų turėtų.

Susivienijimą draugijų buvo 
sumanęs Lietuvių Improve- 
ment and Benefit Kliubas. Ji
sai turėjo išrinkęs ir komisiją, 
kuri darbavos metus laiko. Bet 
jos darbas buvo be pasekmių, 
šį pradėtą kliubo darbą turėtų 
atnaujinti kliubas arba kita 
draugija, kad užtikrinus drau
gijų ir kliubų egzistavimą.

— žmogus.

Roseland

kiečių šeimynų. Ta medega

kuriose vietose Jungtinėse Val-

Pinigai Lenkijon
• • 
ir l

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

Visi pinigai siunčiami per Naujienas Len
kijon yra išmokami Amerikos doleriais. Pašto 
perlaidomis pinigai nueina į 14 —15 dienų; kab- 
legramu — į 2 — 3 dienas. Telegramas kai
nuoja $1.00.

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

f •

1739 So. Halsted St

neskaito, tegul nors žino, k..d Jie naudojama, ypač Meksikoj
čia ilsisi žmogus ir todėl rei- pinimui dėžių, vyžų etc., taipgi net pinigiškas atlyginimas tam 
kia pasižiūrėti, kur koja de- iŠpinimui kėdžių. Vaisiai, kai vaikui, kurii nupieš geresnį 
dama, štai greta dėdės kapo kuriose vietose vadinami “bana- bolševiką.
yra kapas tūlo inžinieriaus. Ant nomis”, yra panašus mažoms Ir jau
kapo mažas akmuo. Mažas ak- bananoms; juos valgo indėnai, 
muo. Bet koks turčius, kaip ne- baltveidžiai ir negrai.
paprastai svarbus rodosi tas I *---------
inžinieriaus gyvenime buvęs, YOUNG MENS 
palyginus jo kapą su šerno ka
pu.

Tiesa, yra žmonių, kurie, 
matoma, rūpinasi ir šerno kay, 
pu. Sustojęs ties šerno kapu

------ 3 CHRISTIAN
ASSOCIATION

ir jo žmoną apkasant kapą gė
lėmis. Bet ar užtenka to? Juk 
galima buty padėti atit šerno 
kapo 
$100 
rašų: 
nas).

akmenį nors už kokį 
— mažas akmuo su pn- 
Juozas Adomaitis (šer-

Jci negalima, — didelio pa
minklo nei nereikia. Dideli pa
minklą sau pastate jis pats, 

buvo gyvas. —Reporteris.kai

West Side
yra

Yucca augnemys žydi
boldt parke

Hum-

Joseph Ruzella
Lindbergh’o embrijo 

Juozas Ruzella, 8814 Houston 
avenue, kuris ką tik pabaigė 

'dirbti mažutį monoplaną, pavy-
šiemet yra Yucca augmenų zdį to, kuriuo Linbergh per

meta! Humboldt parke. Jei skrido Atlantiką. Juozas yra 
jums nėra šios rūšies augme-tY. M. C. A. miniaturinių (ma
nys žinomi tuo 
jie yra žinomi 
bntent: “lokio 
adata,” “Jėvos 
mo siūlas,
'akmens lelijos, 

menys.”
Humboldt parke esama apie aidėjimu dirbti, kad 

100 šių augmenų ežėse aplink aeroplanų subudavojimo tech- 
(Sunken Gar- niką ir lėkiojimo pagrindinius 

kurie žydi dėsnius, 
per trejus ------------ ----

vardu, gal būt
kitais vardais,

žolė”, “'Adomo 
adata”, “Ado-

“Jėvos siūlas,” Pastarieji laimėjimai 
muilo aug- jos srityj paskatino tuos jau

nus mokinius dar didesniu at-
įveikus

Roseland

įdubusį Sodną 
Men). Augmenys, 
šiemet, neužydės 
metus, nors augmenų atžalos 
gali žydėti sekančiais metais.! 
Nors Yucca augmenys žydi kas 
motai Humboldt parke, bet y-1 
patingai turtingas žydėjimas 
būva kas treti metai.

Geriausias laikas matyti kal
bamus augmenis yra vėloku pa
vakariu. Tuo laiku žiedai pla
čiai atsidaro ir išduoda nepap
rastai malonų ir tvirtą kvepėji- ris įvyks sekantį sekmadienį 
mą. Yucca augmęnų kvepėji
mas tarnauja tam, kad privi
liojus Yucca vabaliukus, vie
nintelius vabaliukus, kurių pa- 
gelba kalbamas augmuo apsi
vaisina.

Yucca 
į pietus 
tijos ir iki pačiam Yucatano 
pusiausaliui, Meksikoje. Jung
tinėse Valstijose nekultivuoja- 
ma Yucca auga ne aukštai. 
Bęt šiltuose kraštuose šis au
gmuo pasiekia 20 pėdų aukščio. 

Apart grožės, yucca turi dide
lės praktiškos vertės. Jo šak
nys duoda medegos, kurią nau- 

muilo. Yucca

auga nekultivuojamas 
nuo New Jersey vals-

Chicago, III.

žyčių) aeroplanų 
To kliubo nariai 
aeroplanus be 
skrenda nuo 300

kliubo narys, 
mokosi dirbti 
motorų, kurie 
iki 500 pūdų.

aviaci-

Aušrosšiandie, liepos 12, 
knygyne įvyks draugijų Sąry
šio delegatų pusmetinis susirin
kimas. Jame delegatai turės 
daug svarbių reikalų apsvars
tyti. Svarbiausias bus prlsL- 
rengimas prie išvažiavimo, ku-

VVashington Heights miške. į 
šį išvažiavimą visi turėtų atsi
lankyti ir paremti Aušros kny
gyną.

Gražus laikas užėjo. Yra die
nų vėsių ir karštų. Kuomet 
užeina karštos dienos, darbi
ninkams priseina pusėtinai pa
prakaituoti prie sunkaus dar
bo. Bedarbiai, o vakarais — 
darbininkai važiuoja į maudyk
les maudytis. Sugrįžę pasako
ja, kad pilnos maudyklės žmo
nių. Sekmadieniais draugijos 
rengia išvažiavimus į miškus.

Pereitą sekmadienį buvo du 
išvažiavimai: vienas Washing- 
ton Heights miške, o antras 
Globė, III. Su išvažiavimais Šie
met Roselando draugijoms ne
siseka. Keletas draugijų kad 
ir rengė išvažiavimus, neturėjo

di-Maži vaikai, maži vargai; 
dėsni vaikai, didesni vargai.

Musų raudonieji biznieriai, 
kad palaikiusi savo susmukusį 
biznį, iš mažų vaikų sutvėrė 
A. 2. V. D. Mokino “švietė” 
kiek tiktai galėjo. Komuniz
mas buvo skelbiamas ant kiek-

NAUJIENOS, Chicago, III.

vieno žingsnio. Buvo siūloma

Ir jau tikėjosi: “Ot, kada 
sulauksime tos kartos, tai jau 
tada kapitalizmo nebereikės nė 
versti; jisai patsai sugrius.” 
Ir ką manote, — išauklės tiek 
daug komunistų ir komunisčių, 
pilnai susipratusių savo tikėji
me. Vaikai buvo maži ir! ma
žas vargas tebuvo: tėvai pasa
kė taip turi vaikas daryti, ir 
atliktas kriukis.

Vaikai pradeda suaugti, pa
sidaro ir vargas didesnis. Kad 
tuos vaikus palaikius, reikėjo 
sugalvoti, sutverti “jaunų dar
bininkų lygą”. Paskiau iš tų 
pačių sutverta ir orkestrą. Bet 
tie jaunuoliai auga vis dides
ni ir didesni ir raudoniesiems 
biznieriams susidaro didesnis 
varjęas: jau vaikų suvaldyti ne- 
begalima, jau už Leniną jie ne
besimeldžia; eina Vsavu keliu. 
Jiems patinka geriau ameri
koniškos žaismės, negu Mask
vos poteriai. Ir ve, pas bolše
vikus didelis susirūpinimas.

Ir kol jie nabagai sugalvo
ja ką daryti. Golden star kliu
bas įsteigė jaunuolių skyrių 
ir pravedė! tarimą, kad butų 
priimama jaunuoliai nuo 16 
metų, iš kurių suorganizuota 
base bolės jauktas (team). 
Nuperkama jiems reikalingi 
įrankiui žaidimui ir jie galės 
turėti įvairius skyrius: ristis, 
kumščiuotis ir t. p. Dabar vi
si jaunuoliai eina ir rašosi) į 
kliubą.

Kada kliubas norėjo praves
ti jaunuolių skyrių ir kad pa- 
aikius jaunuolius prie kliubo 
reikėjo jiems duoti ir ameri
koniškas žaismes, tada bolševi
kai priešinosi' kieki galėjo. Jie 
sakydavo, kad beizbolė, kumš
tynes, ristynės ir t. p. yra bur- 
žuaziškos žaismės ir jie, kaipo 
darbininkai, negali tam pritar
ti ir todėl tam esantys prie
šingi.

O dabar patys organizuoju 
buržuaziškus 4<tymus”, kad vai
kus sulaikius nuo kliubo. Dau
giausia aptiekoriaus Yonaičio 
pasidarbavimu, iš bolševikiš
kų vaikų tapo suorganizuota 
net du tymu/ Vienas) tapo už- 
vardytas “Vilnies tymas”, ki
tas — “Workers tymas”. Bet 
čia bepaliko jau mažieji vai
kai, nuo 12 iki nepilnai 16 m. 
Nes jaunuoliai, kaip tik sulau
kia 16 m., jau eina prie kliu
bo, ir Jonaičio pastangos, nors 
ir su “’buržuaziškomis’, žais
mėmis vaikus prie Maskvos ti
kėjimo negali išlaikyti.

Raudonieji biznieriai gerai 
supranta, kad praradus vai
kuose įtekmę, pabaigs smukti 
iii raudonasis biznis. Tai jie 
visi nusitarė, kad eiti ir pa
tiems prisirašyti prie to kliu
bo ir paimti tą kliubą į bolše
vikų kontrolę.

Praėjusį susirinkimą buvo 
atėjęs prisirašyti ir ponas Pet-

Ret kad jam betruko 
metų^ o

ronis.
apie 15 dienų iki 40 
senesnių kaip 40 m. kliuban 
nepriimama, tai iš 
pareikalauta metrikos. O kol
jisai) gaus metriką, jau bus 
daugiau negu 40 metų. Ar tai 
ne didelis vargas su dideliais 
vaikais? —Rep.

Petronio

Skelbimai Naujienose 
duoda naudi dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vm nmidkitroa

CLASSIFIED ADS
Announcements 

Pranešimai

i

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

Roeeland. Liepos 12 d., 7:80 v. vak. 
Aušros kambariuose 10900 S. Michi- 
gan Avė. jvyks Draugijų Sąryšio de
legatų susirinkimas, šiame susirin
kime bus pusmetinis raportas ir pri
sirengimas prie išvažiavimo, kuris į- 
vyks sekamą sekmadienį, ’Washington 
Heights miške. Todėl visi delegatai 
ir delegatės atsilankykite paskirtu 
laiku. J. Tamašauskas, sekrt.

Antradienis, Liepos 12, 1927- —---

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Announcements 

Pranešimai
Bridgeporto Lietuvių Politikos ir 

Pašalpos Kliubo pusmetinis susirinki
mas atsibus antradienyj, liepos 12 d., 
8 vai. vakare, Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted St. Drau
gai, šis susirinkimas yra svarbus, tu
rėt visi būtinai pribūti laiku. Valdyba.

Lietuvių Tautiškų Kapinių lotų sa
vininkų ir draugijų atstovų visuoti
nas susirinkimas jvyks ketvirtadienyj, 
Liepos-July 14 d., 1927 m., Mildos 
svet., 3142 S. Halsted St., 7:30 vai. 
vakare ant antrų lubų. Jūsų atsilan
kymas būtinai reikalingas, nes randa
si daug svarbių reikalų užsilikusių dėl 
apsvarstymo. Su pagarba Kapinių 
Valdyba.

Personai
Asmenų Ieško

. Aš, Marijona Tamašauskienė jieš- 
kau savo sesers Domicėlės, po pir
mu vyrų Stultfienč, o po antru Ma- 
linuvičienė, gyvena ChicaRoj. Rakiau 
jai laiškus, bet negaunu jokios žinios. 
Miela sesuo malonėk atsišaukti ar 
kas kitas malonės man pranešti, už 
ką busiu labai dėkinga. Mrs. Thomas, 
Box 54, Road 12, Atvvater, Ohio.

Help Wanted—Malė
Dąrbininką Reiki*

REIKIA inteligentiško lietuvio ge
ro darbininko, nuo 25 iki 40 metų am
žiaus dėl pagelbėjimo pardavinėti 
aukštos rųšies "restrieted” 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. bile 
dieną. Suite 1405, 30 N. Michigan 
Avenue.

REIKIA VYRO PRIE DARBO j 
pirtį, 1115 So. Paulina St.

For Rent
ANT RENDOS garažas talpinantis 

60 automobilių, su dideliu “sales 
room;” renda pigi. Kreipkitės pas,

C. P. Suromskis & Co., 
5833 So. Western Avė.

Tel. Hemlock 6151

4 DIDELI, šviesus, garu apšildomi 
kambariai dėl mažos šeimynos prie 
daktarų ofiso ant Bridgeporto. Del 
informacijų atsišaukite, Aušros Kny
gynam 3210 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 5 kambarių radan- 
dai ir du automobiliai. Galima ran
davo! ir kambarius. 3844 W. 62 St.

REIKIA mažai šeimynai flato iš 4 
(1 bedroom) ar 5 kambarių, pečiu 
kūrenamo arba su gatava šiluma, 
Marųuette Manor arba Chicago I^ivvn 
apielinkėje ir arti karų. Pranešdami 
kainą rašykite: 6647 S. Fairfield Avė. 
2nd fl„

Fumished Rooms
RU1MAS rendon 1 vaikinui, karš

tu vandeniu šildomas, 7124 S. Arte- 
sian Avenue.

Musical Instruments
Muziko* In*trumentai

$750 vertės grojiklis pianas už 
$95, benčius, roleliai ir cablnet, 
6136 S. Halsted st. 1 fl.

PADAVIMUI naujas grojiklis pia
nas taipgi radio. Bargenas. Atsi
šaukit vakarais. 6212 S. Karlov Avė.

TEISINGAS bargenas, $700 ver
tes grojikli pianą parduosiu už 
$150, mažais mėnesiniais išmokėji
mais dėl gerų žmonių. Emil Du- 
chln, 2332 W. Madison st. ist fl.

Automobiles
PARDAVIMUI Fordas sedan. At

rodo kaip naujas, visi penki taerai 
nauji. Parduosiu pigiai. Phone Hoų- 
levard 4435.

Business Čhances
________ Pardavimai Bizniai

ATYDAI HEKORIŲ
Piekarnė su nauju namu, nau

joj apielinkėj, parduosiu pigiai. 
Tel. Virginia 0338.

PARDAVIMUI GROSERIS
Parsiduoda groseris labai pigiai 

iš priežasties turiu 2 bizniu. Ly
gas ant 2Vi metų; renda pigi. Už
pakaly kambariai pagyvenimui.

4107 S. Maplewood avė.
Phone Lafayette 8387

PARDUOSIU pigiai. Biznis ge
rai išdirbtas, geroj vietoj, gražus 
4 kambariai ir maudynė prie što- 
ro, po vienai pusei soda fountain, 
ice cream, cigaretai ir tabakas, po 
antrai — groseris, fruktai ir mėsa 
dėl sandvičių. 1536 W. 14 St. Tel. 
Canal 5998.

PARDAVIMUI 6 kambarių bunga- 
low, ką tik užbaigtas, karštu vande
niu šildomas, kieto medžio trimas, 
viŠkai su francuziškais langais, 2 ka
rų mūrinis garažas iš šono {važiavi
mas. Parduoda savininkas, 

8353 So. Hermitage Avė.
Tel. Beverly 8038

T

Business Chances
Pardavimų! Bizniai

EIT RII
Parduodu krautuvę ciga

rų, cigaretų, ice cream, no- 
tions ir grosemę.

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.

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

PARDAVIMUI groRern? ir vaisių 
krautuvė. Gera vieta. 6314 S. Cali- 
fomia Avenue.

Real Estate For Sale
Namai-žemi Pardavimui

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

PARDAVIMUI kampas prie Grace 
St., įtaisymai apmokėti, kaina $1400, 
reikia % cnsh, kitus i 4 metus. 
Rašykit 608 S. Dearborn St. Room 
840. Box 3784—Y.

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

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

6(‘8 S. Dearborn St.
Room 840. Box 3783—Z.

DEL užbaigimo reikalų, 1 re
zidencijos lotas, netoli Addison St. 
$1200. Taipgi kitas bizniavus lotas 
prie Addison St. $2500, 30 pūdų 
apartmentinis lotas, j pietus nuo 
Irvlng Park bulvaro. $1400, cemen- 
tavhnas, vanduo, šalytakiai, viskas 
apmoksta išmokėjimais Ū cash, 
kitus j 5 metus. Trust Department. 
Adresuokit 608 S. Dearborn St., 
Room 840. Box 3782.

PARDAVIMUI arba mainymui biz- 
niavas namas su 2 Storais ir du pa
gyvenimai 5 ir 6 kambarių. Mainy
siu ant mažesnio namo, loto, bučer- 
nės arba grosemės.

2500 West Pershing Rd.

L kambarių cottage, u firmos
' M. ZIEGLER & SON

PARDAVIMUI 4 kambarių cottage 
yra elektra, vana f 
apmokėti, kaina $3300, 4319 S. Tal- 
man Avenue. 

' ■ "■ -   - -................... .——
TIKTAI $2000 CASH

Kitus mėnesiniais išmokėjimais, nu- 
pirksite gerą, 2 augštų su skiepu mū
rinį namą, 4-4 kambarių mi venomis, 
3 karų garažas, lotas 30x125, gatvė 
apmokėta, netoli elevatorių ir gatve- 
karių, Ciceroj,, kainą $11,000. Jos L. 
Donat, savininkas, 2300 Central Park 
Avenue.

SKUBINKITĖS 
Su Depozitu 

jei kas norite įsigyti gerą na
mą Brighton Parke, 2 Storai, 1 
flatas ir 3 mašinų faradžius. 
Kampas medžiais apsodintas. 
Rendon neša $1104 į metus. 
Nepaprastas bargenas už $7700 
Įnešti tik $1000. Balansas 
lig sutarties.

F. L. SAVICKAS, 
726 W. 18th St. 

Phone Canal 1603

su-

Exchange—•Mainai
1 MAINUS

Turiu 2 namu, mainysiu į biznį, far- 
mos arba lotų. Vienas namas 4 šei
mynų, antras cottage su 2 lotais, gra
žioj vietoj, kvietkais apaugę ir uo
gom.

Savininkas, 
3151 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 5009

MAINYSIU 6 flatų su Storu ir sve
taine ant mūrinio namo dviejų fla
tų.

4300 $o. Wood St

Financial 
________ Finansai-Paakolo*________  

$250,000
Paskolinsiu dėl antrą morgi&ą 

mažas komisas. Teisingai atlikaiir 
reikalą į 24 valanda*.

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

Phone Central 6260

at-

REIKALINGI $6,000 arba $5,000 
paskolos ant pirmo morgičio, 2 flatų 
mūrinio namo. Kas turit pinigus 
sišaukit pas

STANKO and NESTOR, 
5097 Archer Avetfue, 

Lafayette 6036

Financial
Finansai-Paskolos

2-RI MORGICIAI 
8-TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

į vieną dieną 
Perkame rea! estate 

kontrastus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 
Kapitalas $600,000.00 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

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

Mes paskolinsime jums $100—$200 ir 
5300 dėl užsimokėjimo taksų, nuošim
čių už morgičius ar kitiems privati
niams reikalams. Pinigai paskolinami 
į 12 valandą.
Industnal Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
kampas Hermitage Avė.

Atdara vakarais iki 9 vai. apart Be
rodo* ir pėtnyčio*.

MES skolinam pinigus labai leng
vomis sąlygomis, tik po biskį {mo
kėti kiekvieną savaitę { metus laiko 
išmokėjimui. Atsilankykit ir klauklt 
apie musų planą.

Charles Jacobs
8244 So. Halsted St.

Boulevard 6520

NEROKUOJAM KOMIšENO 
už antrus morgičius už $100, 
$200 arba 1300.

Peoples Loan Service 
1647 W. 47 Str.

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

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47th Str.

Misceįlaneous
įvairus

P^^^^^^l******^^^**^***—

Phone Prospect 4320 
Prieš budavojimą pasitarki! su 

Stanley Kleehammer 
Generalis kontraktorius ir V 

budavotojas 
5019 So. Western Avė.

Chicago

Phone Republic 6322
ANTON M. ZIEGLER

Generalis Budavotojas ir 
Kontraktorius 

Pavydėjas senos ir atsakančios

Visas darbas garantuojamas 
Biznyje jau 50 metų

. 1943 W. 51 St, Chicago

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

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

Phone Lavvndale 0114

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

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

3149 So. Halsted St.
Phone Yards 7282

J. a RAMANČIONIS

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8700

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausia* ii lietuvi!}, kur duoda 

užganMinimą. Įvadam elektros (ba
tus, motorus, talsom elektros reik

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

Phone Victory 7452

Educational
Mokyklom__________

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

International Barber College
651—672 W. Madison St. 

arba 109 S. Wells St.

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

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


