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Pasmerkia komunistų 
provokaciją

• 4

300 žmonių žuvę per že
mės drebėjimą Palestinoj
Tramvajaus katastrofaToledoj;

15 žmonių užmušta
tiesų betgi jis šokinėjo nuo 
vienos platformos prie kitos, 
reikalaudamas, kad jam butų 
leista laikyti kalbą.

Komunistiški chuliganai 
bandė dagi parversti platfor
mas, nebodami, kad tuo galėjo 
būti skaudžiai sužeisti ne tik 
tie, kurie buvo ant platformų, 
bet ir kiti arti jų buvę žmonės. 
Policijos įsimaišymas tečiau 
sutrukdė jų planą.
Komunistų puolimai ant as

menų, mitingą išardžius
Kai jau mitingas buvo išar

dytas, vieną kalbėtojų, S. 
Friedmaną, komunistiški chuli
ganai buvo užpuolę “subvvay” 
stoty, o A. VVeinberg, kurs bu
vo vienas mitingo pirmininkų, 
buvo užpultas 2-nd Avė. ties 
14th Street.

Savo pranešimą Shiplakoff 
baigia pareiškimu, kad unijos, 
kurios pasrliuosavo nuo komu
nistų diktatūros, ras taipjau 
priemonių ir savo nariams ap
saugoti nuo komunistinių chu
liganų puolimo gatvėse.

Sacco-Vanzetti komiteto sek
retorius, Leonardo Frisina, pa
darė panašų pareiškimą. Jis 
turi įrodymų, kad komunistai 
savo nepaprastame mitinge 
trečiadienio vakarą aptarė vi
sus planus Sacco-Vanzetti pro
testo demonstracijai pasigrob
ti, arba suardyti.

Chamberlin ir Byrd grįžta 
Leviathanu namo

SOUTHAMPTON, Anglija, 
liepos 12. — Amerikos lakūnas 
Clarence Chamberlin, kurs su 
Irvinu nuskrido iš New Yorko 
į Vokietiją, šiandie garlaiviu 
Leviathanu išplaukė namo. Le
vine dar pasilieka Europoje.

Tuo pačiu garlaiviu plauks 
atgal į Jungtines Valstijas 
taipjau komandorius Richard 
Byrd ir jo trys kompanjonai. 
kurių skridimas iš New Yorko 
į Paryžių nevisai -laimingai pa
sibaigė. Garlaivis Leviathan 
paims juos Serburge.

Lakūnai į Honolulu su
grįžo j San Francisco
SAN FBANCISCO, Cal., lie

pos 12. — Garlaiviu Maui šian
die sugrįžo į San Francisco 
lakūnai1 Įeit. Maibland ir Įeit. 
Hegenberger, kurie pirmi nu
skrido, nenusileisdami, iš Ka
lifornijos į Honolulu, Havajų 
salose. .
, Minios žmonių didelėmis 
ovacijomis pasitiko grįžusius 
avidtorius.
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3 asmenys užsimušė iš
kritę iš aeroplano

—v .... .
WINNH^]G, Mianitobn, lie

pos 12. — Netoli nuo Fairfor- 
do, Manitoboj, užsimušė trys 
asmenys, oro fotografijos tyri
mo partijos nariai, nežinia 
kuo budu iškritę iš aeroplanu 
1,000 pėdų aukštumoj.

Sacco-Vanzetti komitetas 
pasmerkia N. t komunistų 

provokaciją
NEW YORKAS, liepos 12. 

— Iš visų Amerikos darbinin
kų judėjimo dalių pareina 
griežčiausių protestų prieš šly
kštų elgesį komunistų, kurie 
savo provokacijomis ir riaušė
mis praeitą ketvirtadienį suar
dė Union Sųuare didelę demon
straciją Sacco ir Vanzetti gy
vybėms gelbėti.

Demonstracija buvo viena 
gražiausių ir įspūdingiausių. 
Nuo ketvirtos iki toli po penk
tos valandos po pietų demons
tracija ėjo ramiausiai. Bet štai 
staiga pasirodė ‘bunčius” ko- 
munisti&ų chuliganų, pradėjo 
kelti trukšmą, sukėlė riaušes ir 
tnio budu išprovokavo-policiją 
kelių tūkstančių darbininkų 
protesto mitingą išvaikyti.
Shiplakoff’o pranešimas Civil 

Libeities Unijai
Ab. Shiplakoff. pirmininkas 

Sacco-Vanzetti gelbėjimo komi
teto, kurs rūpinos tos demon
stracijos surengimu, dėl viso 
to įvykio pasiuntė Civil Liber- 
ties Unijai spccialinį laišką, 
kuriame jis pareiškia, kad uni
jos, kurios prisidėjo prie de
monstracijos surengimo ię da
lyvavo Sacco-Vanzetti išliuosa- 
vimo mitinge, taisydamos de
monstracijos programą nebuvo 
užmiršę to fakto, kad naciona
linis Sacco-Vanzetti gynimo 
komitetas kaltino komunistus 
dėl pasisavinimo pinigų, ku
riuos jie rinko Sacco-Vanzetti 
gynimo vardu. Neužmiršta ir 
tai, kad dabar eina atkakli ko
va tarp darbo unijų ir komu
nistų. Akivaizdoj to, komu 
tas nutarė, ramumo dėliai, ap
sieiti mitinge be komunistų 

‘kalbėtojų. Komunistai tekiau 
ryžosi smurtu pasigrobti mi
tingą į savo rankas, — nežiū
rint, kad tas galėtų tik imi ken
kti Sacco-Vanzetti gelbėjimo 
reikalui, — o jei pasigriebti ne
pavyktų, tai visai jį suardyti.

Visą tą dalyką komunistai 
buvo aptarę savo mitinge, kurį 
jie trečiadienio vakarą laike 
Manhattan Lyceum salėj. *

Per pusantros valandos de
monstracija Union Square sa
lėj ėjo geriausioj tvarkoj. Kiti 
panašus mitingai —Cooper 
Union salėj ir kitur — praėjo 
gražiausiu budu. Tečiau į 
Union Square įsiveržė komu
nistinių chuliganų banda, su
kėlė riaušes, išprovokavo poli
cijos įsimaišymą, — ir mitin
gas buvo išardytas.
Vyriausias kaltininkas — chu

liganų vadas Ben Gold
Vyriausias tų riaušių kalti

ninkas buvo komunistinių chu
liganų va<Ias Ben Gold. Vieno 
jo Žodžio saviškiems butų pa
kakę, kad nurimtų. Gold tečiau 
dedasi nekaltas ir sakosi, kad 
jis buvęs atėjęs ne kalbėti. Iš

300 žmonių žuvę per že
mės drebėjimą Palestinoje
Daug namų sugriauta nupurty

mų, kurie tęsės tik 40 sekun
dų.

KAINAS, Egiptas, liepos 12.
— Aeroplanu atskridęs čia iš 
Užjordonio keleivis sako, kati 
per įvykusį vakar žemės drebė
jimą Palestinoje žuvę apie 300 
žmonių.

Tisai keleivis, kuris pats 
buvo žemės drebėjimo vietose, 
sako, kad Maanc, Arabijoj, 
dauguma namų gadinta, kiti 
\isai sugriuvę. .

Daug žmonių buvę užmušta 
Ammane, Ludde, Kemleh ir į- 
va iriuose kituose Užjordonio 
kaimuose.

žemės drebėjimas tęsėsi ke 
turiasdešimt sekundų.
Oficialiniai pranešimai sako, 

kad žuvusių skaičius 
siekiąs 62.

JĖRUZOtLIMAS, Palestina, 
liepos 12. — Oficialiniai prane
šimai iš Nablus, įkurs yra tris
dešimt mylių j žiemius nuo 
Jeruzolimo, sako, kad per že
mės drebėjimą 62 žmonės buvo 
užmušti ir 250 sužeisti. Ram- 
leh dvyliką žmonių užmušta ir 
dvidešimt sužeista.

Pačiame Jeruzolime padary
ta gana didelių medžiaginių 
nuostolių, žmonių, kiek žinia, 
vienas užmuštas ir dvylika su
žeistų. Stipriai buvo gadintas 
šventojo Karsto bažnyčios bok
štas.
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Ultimatumas Nikaraguos 
liberalų vadui

J. V. jurininkų vadas grūmoja 
puolimu, jei liberalai neati
duosiu ginklų

MANAGUA, Nikaragua, lie
pos 12. — Jungtinių Valstijų 
laivyno dalies komanduotojas, 
maj. Hatfield, pasiuntė libera
lų vadui, generolui Sandino, ul
timatumą, kad jis iki liepos 14 
dienos 8 vai. ryto atiduotų sa
vo ginklus. Kitaip grūmoja jį 
pulti.

Generolas Sandino, kuris pir
miau buvo liberalų armijos va
das, atsisakė atiduoti Jungtinių 
Valstijų laivyno vyriausybei 
ginklus, kai prieš kiek,laiko 
kitos liberalų kariuomenės da
lys savo ginklus atidavė. Su 
tūkstančiu kariuomenės jis yra 
įsitvirtinęs San Fernande, lai
ko užėmęs vienai amerikiečių 
kompanijai priklausančias auk
so kasyklas ir jas operuoja.

Munšaininkai nukovė 
prohibicijos agentą

WELCH, W. Va., liepos 12.
Little White Oak Creek 

kalnuose munšaininkų buvo 
nušautas prohibicijos agentas 
Gus Simmons. Jo kompanas. 
Sam Lester, buvo pašautas.

Jie buvo gavę žinių, kad kal
nuose munšaininkai darą degti
nę, ir buvo išvykę jų gaudyti.

Ryšy su tuo, milicininkai su
ėmė vieną tariamą munšainin- 
ką, C. Mullensą. Ieškoma kitų.

Sudegė 35 krautuvės 
ir 20 namų

WEST BLOCTON, Ala., lie- 
pos 12. — Siautęs Čia didelis 
gaisras sunaikino trisdešimt 
penkias biznio įstaigas ir dvi
dešimt gyvenamų namų. Kovai 
su gaisru buvo pavartota dina>- 
mitas, bet tuo tik padėta ug
niai labiau išsiplėsti.

[Pacific ana Atlantic Photo)

Bernice ir Phyllis Zitenfield, 18 m. dvynukės, kurios atplaukė 
Iš Albany į New Yorką. Jos perplaukė 155 mylias j 52 vai. 30 
m., sumušdamos phmesnį p-ios Lottie Schoemmel rekordą 57 vai. 
11 min.

15 žmonių žuvo traukiniui 
užgavus karą

TOVPMV Obio, liepos 12. — 
šiandie apie 4 valandą po pie
tų netoli nuo čią atsitiko dide
lė katastrofa. Toledo, Angola 
and Western prekių traukinys 
sukulė Toledo ir Indiana tar- 
pumiesčių tramvajų, ir mano
ma, kad perikiolika asmenų yra 
užmušti tramvajaus viduj.

• . * . ■. ' ‘t i

Viena moteriškė buvo išimta 
gyva. y.

Ambulansams ir gelbėtojams 
atvykus nelaimės vieton, iš 
karto nebuvo galima prisigrieb
ti prie uždarytų, kaip spąstuo
se, tramvajuje žmonių.

Ji negali išgyventi su 
$24,000 per metus

CLEVELAND, Ohio, liepos
12. — Ponia Helen Long Gra- 
sclli, kuri per teismą reikalau
ja išsiskyrimo su savo vyru 
Edwardu Graselli, turtingu 
fabrikininku, teisme pareiškė, 
kad jai per maža $24,000 “ali- 
monijos” metams: su tokia su
ma ji nieku bu<tu negalinti iš
gyventi.

Statybos darbininkų 
streikas Baltimorėj

BALTIMORĘ, Md., liepos 12.
Sustreikavo 7,000 staty

bos darbininkų, pri klausančiu 
Allied Building Trades Council.

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

Nenųsistojęs oras; .kartais 
gali būt lietaus ir perkūnijų; 
šilta, nors apie vakarą bus kiek 
vėsiau; vidutinis, kartais stip
rokas vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 71° ir 88° F..

šiandie saule teka 5:25, lei
džiasi 8:26. Mėnuo leidžiasi 
4:05 ryto.

Haukoviečiai planuoją pulti 
Kantoną

Kantono gyventojai labai dėl to 
sutdrupinę; mieste imą siau- 

. sti cholera

ŠANCHAJUS, Kinai, liepos 
12. — Gautais čia pranešimais. 
Kantono gyventojai labai išgąs
dinti žiniomis, kad komunisti
nės Hankovo valdžios karo va
das, gen. Tang šenči, renglą- 
sis pulti Kantoną iš čangšos.
Kantono mieste pradėjo siau

sti choleros epidemija.

Į Tsingtao atvyko 2,000 
Japonų kariuomenės
LONDONAS, liepos 12. — 

Reuterio telegrama iš Tsingtili, 
Šantungo provincijoj, sako, kad 
į ten atvykę iš Daireno 2,000 
Japonų kariuomenes. Bendrai 
padėtis Tsingtao esanti rami.

Hankovo komunistai gi
na savo patarėjų 

Borodiną
HANKOVAS, Kinai, liepos 

12. — Maskviškio komunisti
nės Hankovo valdžios patarėjo, 
Michailo Borodino, sargyba bu
vo priversta šauti į orą, idant 
atbaidytų kiniečių uosto darbi
ninkų būrį, puolusį trobesį, ku
riame Borodinas turi savo ofi
sus.

Tie darbininkai buvo pasam
dyti paimti Borodino mantą ir 
nugabenti į geležinkelio stotį* 
Sargyba betgi pastojo jiems 
kelią ir, atbaidyti, šovė į orą. 
Būrys sustojo, bet nesiskirstė 
ligi, pagaliau, sargybos karei
viai atstatė šautuvus tiesiai į 
darbininkus ir pareiškė, kad 
šausią.

Girdėt, kad Borodinas visai 
nemanąs apleisti Hankovą, 
kaip kad to pareikalavo mar
šalas Feng Juhsianas.

WASHINGTONAS, liepos 
12. — General Federation of 
Women’s Clubs yra didžiausia 
pasauly moterų organizacija: 
jai priklauso daugiau kaip 14,- 

1000 klubų su daugiau kaip 2,- 
000,000 narių.

Naujas rinkimų įstatymas 
Francijoje

PARYŽIUS, , liepos 12. — 
Franci jos atstovų butas 320 
baisų prieš 234 priėmė rinki
mų reformos įstatymą, kuriuo 
esamoji modifikuota proporci
nės atstovybės sistema panai
kinama ir grįžtama prie seniau 
buvusios parlamento rinkimų 
sistemos.

Rinkimų reformos įstatymo 
projektas buvo kairiųjų parti
jų — be komunistų — koalici
jos pateiktas. Dešinieji, komu
nistų padedami, aitriai įstaty
mo projektui priešines, tečiau 
jiems nepavyko nė vieno žo
džio pakeisti jo tekste.

10 suimta dėl Airių vice
prezidento nužudymo

DUBLINAS, Airija, liepos 12. 
— Ryšy su Laisvosios Airių 
Vasltybės viceprezidento O’- 
Hiigginso užmušimu iki šiol 
areštuota dešimt įtariamų as
menų, jų tarpe George Plun- 
kettt, žinomo grafo Punkettft 
sūnūs, kurs jau pirmiau buvo 
keletą kartų suimtas už aktin
gą dalyvavimą respublikininkų 
bruzdėjime.

Visi suimtieji protestuoja, 
kad jie nieko bendra su O’- 
Higginso nužudymu neturį.

Vilniaus savivaldybių 
rinkiniai

VARŠUVA, VI. 22. (Elta).— 
Lenkų telegramų agentūra pni 
neša, kad Vilniaus miesto tary 
bos rinkimuos lenkų kandidatų 
sąrašai surinkę 64,000 balsų, 
žydų — 15,000, susijungę? 
rusų gudų — 1,600 ir lietuvių
— 1,012 balsų.

Naujoj taryboj lenkai, turės 
34 atstovus, žydaj — 12, rusai, 
gudai ir lietuviai — po 1. Di
džiuma lenkų atstovų taryboi 
esą Pilsudskio šalininkai.

[Elta pastebi, kad lietuviai 
vieną atstovą gavę dėl jiems 
lenkų valdžios pritaikintų su
varžymų. Rinkimų teisės buvę 
atimtos iš daugiau kaip 10,000 
lietuvių, laikomų neturinčiais 
pilietybės.]

“Liet. Žiniomis” rinkimų dar 
viniai toki: dešiniųjų išrinkta 
11; socialistų [P. P. S.] — 9; 
žydų bloko — 9; monarchistų
— 5; lenkų demokratų — 5; 
kairiųjų darbininkų 5; gudų
— 2.

GENEVA, Neb., liepos 12.— 
Bankrotavo vietos State Bank 
of Geneva, įsteigtas prieš ke
turiasdešimt metų.
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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 įeina | patarnavimą.

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

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

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

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

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

Šnipas Druželovskis pa
smerktas sušaudyti

Be kita kaltinamas, kad jis su
trukdęs Washingtono val
džios pripažinimą sovietų 
Rusijos

MASKVA, liepos 12. —Ser
gijus Druželovskis, šnipas, ku
rio byla tęsėsi keletą dienų, 
šiandie buvo pasmerktas mir
ties bausmei. Jis buvo kaltina
mas dėl šnipavimo ir fabrika- 
vimo dokumentų prieš sovietų 
Rusiją.

Prokuroras Katanyan kaltino 
Druželovskį, kad jis savo pro
vokacijomis niekais pavertęs 
Jungtinių Valstijų senatoriaus 
Borah pastangas už sovietų 
Rusijos pripažinimą tuo mo
mentu, kai Borah turėjęs di
džiausios įtakos. Druželovskis, 
pasak prokuroro, fabrikavęš 
dokumentus, turėjusius paro
dyti neva komunistų interna
cionalo darbus Jungtinėse Val
stijose, sukėlęs Amerikos žmo
nėse nepalankų sovietų res
publikų sąjungai sentimentą ir 
tuo padaręs jai neapsakomos 
žalos ir nuostolių.

Druželovskis buvo kaltina
mas ir dėl išsprogdinimo Sveti 
Kral katedros Sofijoj. Pasak 
prokuroro Katanyano, Druže
lovskis dar mėnesį prieš ka
tedros išsprogdinimą buvęs su
fabrikavęs dokumentą, parody
ti, kad dėl tos piktadarybės 
neva kaltas komunistų inter
nacionalas. Be to, klastuotais 
dokumentais Druželovskis ban
dęs parodyti, kad komunistų 
organizacijos norėjusios demo
ralizuoti Francuzų kariuomenę 
Morokoj.

Druželovskio advokatas savo 
klijentą teisino, tuo, kad jis 
esąs silpno budo žmogus, su
tinkąs už pinigus bet kam tar
nauti, bet be aiškių kontr-revo- 
liucinių tikslų.

Kalbėdamas savo apsigyni
me Druželovskis pasakė, kad 
Beriinc jam grėsęs kalėjimas 
už šnipavimą Lenkų štabui ir 
santarvininkų kontrolės komi
sijai. Bandydamas išsisukti, jis 
pasisakęs, kad esąs sovietų 
agentas, bet už tai buvęs iš Vo
kietijos išguitas. Tada jis nuta
ręs pasiduoti sovietų vyriausy
bei ir jos malonei.

Fabrikas sudegė.

D AI JAS CITY, III., liepos 
12. — Kilęs dėl nežinomos prie
žasties gaisras sunaikino čia 
Curtis Handle fabriką, padary
damas apie $50,000 nuostolių.
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AMERIKOS TABAKO 
INDUSTRIJA

Įvedimas tabako vartojimo 
sudaro laimi interesingą aprašy
mą žmonijos istorijoj. Iš aukš
čiausių rekordą galima spręsti, 
kad tik Kolumbo dienose, 1191 
kietais, balti žmonės pirmą syk) 
susipažino su tabaku, nes pats 
Kolumbus patemijo vietinius 
gyventojus vartojant tabaką. 
Ankstyvi rekordai rodo, kad in- 
dijonai gerai žinojo, kaip tin
kamai produkuoti tabaką, kaip 
pasodinti, kaip išdžiovinti —oru, 
saule ir ugnimi. Indijonai pro
dukavo tabaką savo vartojimui, 
bet Vakarų Indijos ir CentralSs 
Amerikos ispanai buvo pirmi 
auginti taliaką maino pirklys- 
tei, ir neužilgo užėmė svarbią 
vietą maino pirklystėj tar|>e 
Eurojios šalių. Kuomet tabakas 
Įvesta Europoj, pastangos buvo 
dedamos uždrausti jo įgabeni- 
mą, ir daugelis bažnyčių griež
tai draudė tabako vartojimą, bet 
“tabako pripratimas’’ greitai 
išsiplėtojo ir žmonės augino ta
bako lapelius, kur tik žemė ir 
oro aplinkybės leido.

Bet su įvedimu ir pagerini
mu visokių naujų tabako rūšių, 
Amerikos tabako industrija žy
miai persimainė nuo ankstyvų 
dienų produkcijoj. Su naujau
siais auginimo ir džiovinimo bu
dais, pagerintais įrankiais ir 
mašinerijoms ir su Įvedimu di

džiulių tabako Įstaigų, S. Valsti
jos užima pirmą vietą tabako 
produkcijoj tarpe pasaulio ša
lių.

Kur tabakas auginamas.

Beveik 5/10 vieno nuošimčio 
visos šios šalies žemdirbiškos 
žemės vartojama tabakui.

(Sulig 1919 m. cenzo, tabakas 
auginama 12 valstijose, inima 
1,694 apskrieius ir 148,572 li
kos. 1925 m. jau vartajama 
1,747,000 akrų tabakui. Per įlen
kiu metų periodą, 1917-1920, 
tabako produkuota 1,362,(MM),000 
svarų, ir vertė buvo $364,620,- 
0(M). ' ‘

Kentucky valstija su 485,000 
akrų 1925 m. ir produkcija iš 
392,850,000 svarų užima pirmą 
vietą tabakus produkcijoj. No. 
Caro Ii na su 547,(MM) akrų ir 361,- 
000,000 svarų antroj vietoj; Vir
ginija su 189,(MM) akrų ir 119,- 
)70,(MM) svarų trečioj vietoj.

Kukuojama, kad Suv. Valsti
jose 1925 m. nuo kiekvieno ak
ro surinkta 773 svarai tabako. 
Connecticut, kur “shade” taba
kas auginama, pristatė apie 1,- 
125 svarus nuo akro; Virginija 
630 svarų nuo akro. Bet viskas 
priguli nuo žemės, nuo varto
jimo trąšos, nuo pasodinimo ir 
nuo oro aplinkybių.

Amerikos Tabako Rūšys.
Amerikos tabako klasifikuo-! 

tas sulig vartojimo cigarams, 
eigarėtanis, kramtymui, rūky
mui, uostymui ir eksportui. Ma- 
______________________________ I

žiaus kaip šešta dalis visos pro- 
' dukcijos 925 m. vartojama ci
garams. Penkios svarbias rųšys 
auginamos šioje šalyje yra (y) 
“seed leaf” (sėklų lapeliai) var
tojama cigarams - auginama 
Naujos Anglijos Connecticut ir 
Housatonic hpielinkėse, Ohio, 
šiauriniame Illinois ir Floridoj; 
(2) “VVbite Bupley,“ Kentucky 
ir Virginijos produktas, vartoja
mas pypkės rūkymui ir kram
tymui; (3) “Tamsi tabaka” 
(durk tabacco or “heftvy sbipp- 
ing’’) auginama Tennessee, Ken
tucky, Virginia ir (Marylande;
(4) “Geltono tabako“ apielinkčs 
yra šiaurių ir Pietų Carolinose, 
Tennessee ir Virginijoj; (5) Pe- 
rique’’ auga tik Louisianoj.

Tabako prekės gamintojoms 
mainosi. 1925 m. vidutinė javų 
kaina buvo 18.5 centų už sva
rą. Didžiausią prekę atnešė 
cigarų tabakas Floridos valsti- 

• joj — 58 centus už svarą. Vir- 
■ gini jo® tabako vidutinė prekė 
buvo 17.6 centų ir Kentucky 
tabakas 15.8 centų.

Kad nors Suv. Valstijos už
ima pirmą vietą tabako gami
nime, bet mes vistiek iš kilų 
šalių daug tabako traukiame. 
1925 m. beveik trys penktos 
dalys viso “lapelių“ tabako bu
vo vartojamu cigaretmns. Grai
kija, Turkija, Italija ir\ Kubai 
pristatė net tris ketvirtas dalis 
partraukto tabako.

1925 m. naminio tabako ir jo 
produktų išsiųsta i kitas sulis |

1927

SKUBINKIT!
“NAUJIENŲ” EXKURSUA

LIETUVON
JAU NETOLI — IŠPLAUKS •

Liepos 19
Iš New Yorko-Klaipėdon,-be persėdimo

už $171,000,000. “Upelių“ ta
bakus išsiųsta j Suv. Karalys
tę, Kiniją, Australiją^ Franci- 
ją, Vokietiją ir kitas šalis.

Tabako Fabrikai.
Sausio 1 d., 1925 m. buvo 

užregistruota Suv. Valstijose 
net 11,611 fabrikų, iš kurių 
net 9,877 gamino cigarus, 16J 
cignretus, ir 1,573 tabaką ir 
uostomą tabaką (snuff). Nc\v 
Yorkas užima pirmą vietą su 
2,570 tabako gaminimo vietų*, 
Pennsylvania, antroj virtoj su 
1,664; Illinois trečioj vietoj su
l, 319; Ohio ketvirtoj su 773 
ir VVisconsinas ketvirtoj su 
603.

Vartojimas Tabako,

Sulig Bureau of J n temai Be- 
venue surinktų statistikų, be
veik 693.000,(MM) svarų “lape
lių’’ tabako suvartojama 1925
m. gaminant cigarus, cigare- 
tus, tabaką Jr uostomą tabaką 
(snuff). Iš tų svarų, net 151,- 
000,(MM) svarų vartojami ciga
rams, 245,000,000 svarų ciga- 
retams, ir 297,(MM),(MM) svarų 
tabakui. Kas met vis dau
ginus tabako vartojama. Ypa
tingai daugiais cigaretų gami
nama ir vartojama. 1925 m. 
82,(MM),(MM),(MM),000 cigaretų pa
gaminta arba padidėjimas iš

nuošimčio už 1921 metus.
“Per capita“ suvartojimas 

tabako taipgi didesnis. Prieš 
civilį karą buvo • mažiaus kaip 
4 svarai. Nuo 1881 iki 1885 
m. buvo 5.3 svarai, nuo 1901 
iki 1905 buvo 6 svarai, ir nuo 
1917 iki 1921 dasiekė 8.5 sva
rus. Vartotojų skaičius vis di- 

! dinas.

1863 m. Suv. Valstijos surin
ko net $3,(MM),000 tabako tak
sais. 1925 m. jau surinko $344,- 
000,000. Nuo cigaretų 1925 
m. įplaukė $225,000,000; nuo 
tabako $67,(MM),(MM), nuo ciga
rų $11,000,(MM) ir nuo uosto
mo tabako $6,800,(MM). S. Val
stijų taksai yra 18 centų nuo 
svaro dėl kramtymo ir pyp
kėms tabako. Cigarai sveriant 
daugiau kaip 3 svarus už 1,000, 
taksuojami $4.00 už tūkstantį, 
jeigu parduodami už daugiaus 
kaip 5 centus kiekvienam, 
$6,00 jeigu parduodama po 8c 
kiekvienas, ir $12 jeigu parduo
dama po 15 centų ir daugiau.

Cigaretai, jeigu tūkstantis 
sveria mažiaus 3 svarų, taksuo- 

I jami $3.00 tūkstančiui, sve
riant suvirs 3 svarus taksuoja- 
ma $7.20 už tūkstantį. Aiš
kiai matyti kokia pelninga yra 
tabako industrija Suv. Valsti- 

| joms.
[FLIS.]

Ar jus žinote, kad
Žemės drebėjimas pasireiškia, be a- 

bejonės, dėl atšalimo žemės. Viduryj 
žemės verdanti mase pamažu atšala, 
o kaip atšala, tai susitraukia, o jei 
pasitaiko netoli nuo žemės paviršiaus, 
tai žemė plyšta, padaro didelį balsą, 
padaro nuostolių, bet nieko nesužei
džia. Ar jus žinote, kad su pirmu su
sipažinimu, jums patiks Kelmavai, 
karalienė žymiausių cigaretų.

BALTIC AMERICAN LINIJOS LAIVU 
“L1TUANIA” IR IŠ CHICAGOS 

Baltimore and Ohio R. R.
Ekskursantai iškeliaus iš Chicagos liepos 
16 d., 9:30 vai. vak. populiariškiausiu Bal
timore and Ohio gelžkeliu ir važiuos per 
puikius Indiana ir Ohio ukius, per augštus 

kalnus ir kitokius puikius vaizdus.
B. Simokaitis Ekskursijos vadas 

ir palydovas.
Laivakorte į abi puses...... ..... ................$181
Gelžkelis iš Chicagos..........................$30.70
Turistinė klesa ...................................  $19(i
Gelžkelio miegamasis..........................$9.00

Del dokumentu sudarymo kreipkitės
tuojaus

'MAUJIENI6S
1739 S. Halsted SI.

TEN IR IŠ
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

* "t mu^u trijų Sriubų laivų 
NEW YORK - HAMBURG

DEUTSCHLAND
ALBERT BALLIN 

RESOLUTE. REL1ANCE 
ir popuJiariški vieno kabiu

• laivai,
Cleveland, YVestihalia, 

Thuringia
Europinės kelionės asmeni

niai vadovaujamos

IŠ NEW YOR- 
KO IKI KAU
NO IR ATGAL703

Plūs V. S. Revenue taksai

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

Hamburg-American Line
United American Lines, Ine. 

General Agente
177 N. Michigan Avė. 

Chicago, 111.

Trečiadienis, Liepos 13, 1927

Jie yra malonus jūsų burnai

APSAUGOJIMUI JUSU BURNOS*yy*y>**^

(W*V**>^*M-

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

Kodėl? Todėl, kad jie yra padaryti iš geriausio 
Turkiško ir naminio tabako, tinkamai pasen
dinto ir sumaišyto su didžiausiu patyrimu, ir 
dar yra dadėtas extra procesas prie to tabako.

,įįį II |WUWWWII ■ 11 iiWiWW» ■ ■

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 Budniką 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 Seredomįs ir PėtnyČiomis 

uždaroma nuo 6 vai. vakare, kitais vakarais atidaryta iki 9 v. vadavę

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

JOHN A. KASS 
(JOHN A. KAZAKAUSKAS) 

2045 W. 35th St. 
Tel. Lafayette 8315*

Toniką
Mrs. Marie Krajnek, Maribel. Wis., 
rašo: “Aš atgavau savo sveikatą 
nuo gero toniko “Severa’s Regula- 
tor.” Tai yra labai geros gyduolės. 
Severą’ gyduolės turi pirmą vietą 
musų namuose.”
W. F. Severą Co.. CmIm Rs^mIb. 1ow«

Moterys
Giria

Lietuvis Kontraktorius
Suvertam šviesas i 
elektros jiegą į nau 
jus ir senus namus i 
mainom naujas Ii am 
pas j senas; duodami 
ant lengvo išmokėji 
įuo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone (Janai 2591

^išnikite: Haoiisnose
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KORESPONDENCIJOS I
VAGIŲ PASIKALBĖJIMAS.

Mrs. Aniclia Jarusz-Keushilla i A. VIDIKAS-LULtVICH

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvi šeimininkė Amerikoje visados trokšte gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkui

Pittsburgh, Pa. visai apie našles likimą nesiru- 
pindamos. Kituose namuose 
randasi reumatizmo kankina-

su-

RODYKLE No. 92

Naminiai Pasigelhejimai

įverptas 1 Po išmuzgojimn vatinių arba šilki- 
i. Senes- Į niu pirštinių, penilauk .ias laikant po 

mėgsta gerą .šaltu vandeniu taip, kad pirštai butų 
išpildyti vandeniu. Tada leisk joms 
nusivervėt ir džiūt, ir išdžius pirštai 

nesusisukinėję, .
Mažiausi lašai ammoniios nulašin

ti drapanų šėpoje tuoj išnaikina kan
dis. Jos kvapas taipgi nuodingas pe
lėms. tarakonams ir kitiems namų 
vabalams. Geriausia išnaikina viso
kį blogą kvapą. Sumaišius su karštu 
vandeniu ir nupylus j sinka ar kitas 
vandens nutakas kurios atsiduoda ne-

tos sutirštės. paskui padėk puoduką yaįp r ‘
pieno, kuris buvo įkaitintas iki karš- j 
čiausio laipsnio žemiau virimo punk
to. Dadėk prieskonius, paskiausia gi 
miltus ir kepamą pauderj persijotą 
sykiu 3 kartus. Kepk nepetkuštame 
pečiuje 40 minutų.

Virtuvės Reikaluose
Actas turi būti saugojama nuo 

šviesos kada įgauna pilną stiprumą. 
Nesaugu yra laikyti vyno spiritus ar
ba actą prie medžio ant lentynų. Mo
liniai ’ uzlsinai geriausia tokiems sky
stimams laikyti. Paskui yru akmeni
niai indai. Akmeniniai indai ne] 
ta šaltame ore kaip esti su stikliniais.

Vaisių košė-;, sutaisytos daržovės, 
katsuDas geriausia laikyti ant grin- 
dų. Sudėk juos j eilę apačioj žemiau- j 
sios lentynos. Vėsi temperatūra te 
nai jiems ir tinka. Užtiesk juos ko 
kiu uždangalu ant lentynos, nes švie 
sa gadina juos.

švariai, negu paskui kada būna labai stas, negeri dantįs, skilvio netvarka, 
užteršta. Kuomet kepi mėsą geriau-' gėrimai, etc. Turėtumėt naudoti ge- 
sia turėt patiesta popierų aplink p< - , ra antiseptišką burnai mazgotoją kū
čių. Taip <hryk ir miltinius dalykus ris išvalo visus negerumus esamus 
kepant. Miltai yra švarus per save, i burnoje. Blogas kvapas tankiai yra 
bet aršiausia yra tas, kad jie jsiskver- žymė vidurių nevirškinimo. Mažas 
bia į mažiausius plyšelius ir traukia ' apsižiurėjimas iš jūsų pusės praša- 
prie savęs visokį purvą. ' lins šį nemalonų jausmą.

AKUŠERKA
3252 So. Halsted St.Sėdi kalėjime du vagys. Vie

nas jų už laikrodžio, o kitas už 
karvės pavogimą. Antrasis, no
rėdamas pajuokti pirmąjį, 
klausia:

—Ei, Jonai, kelinta valanda?
—O, ką? Ar manai jau lai

kas karvę melžti? — atsiliepė 
Jonas.

AKUŠERKA
3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119

ku pagal sutartį.

Viršuj Universal

State Bank

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

i nauja,

Baigusi akuše
rijos 
ilgai praktika
vusi 
vanijos 
bučiuose.

kolegiją;
Pittįburghe ir mas ligonis, dar kitur 

senęs dusulingas senelis, 
jiems renkamos aukos? Ne, — 
jie atiduoti likimui. Betgi va
žinėja, bėgioja rinkdamos au
kas altoriui. Dagi neturi gėdos 
lysti prie tų žmonių, kurie sa
vo plotu laisvą gyvenimą 
da, lenda ir prašo aukų ir 
jų. —M. Kasparaitis.

Nors vasara
Inėra šilta, bet piknikų tai kas 
sekmadienį būna. Tai draugijų, 
tai ki’ubų, tai parapijos pik
nikai. b- taip k; 3 sekma henis. 
o kartais kurį sekmadienį net 
ir po kvlis piknikus būna. įė
jo dabar madorr ir sudėtiniai 
piknikai: būrelis pažystamu 
susideda po kelis dolerius ir 
paskui linksminasi išvažiavę į 
laukus, kur yra tyras oras.

A. L. T. Sandaros kuopų Są-' Indiana Harbor, Ind. 
ryšis irgi rengia pikniką rr,T-’ 
piučio 7 dieną, Amšiejaus far- 
moj. Jis mano parsitraukti iš 
Chicagos Dr. K. Sarpalių, kad 
tasis parodytų savo spėkas. 
Mat Sarpalius labai pagarsėjo 
savo žirklėmis; sako, kad kaip 
tik pagriebia į savo žirkles ko-i1„- ..L..V.. Jsideti prie naujos kuopos

busite

MOTERS GEOGRAFIJA.

Virimo Receptai
Jei mėgstat kept sekantis receptas į 

yra vienas, kuris jums patiks. Senes
ni žmopės ir vaikai i 
spondž pyragą, šis receptas padaryt 
kainuoja mažai ir lengvas kepti: 

NAMINIS SPONGE PYRAGAS 
puodukas evaporated pieno 
puodukai smulkaus cukraus 
puodukai miltų (dar nesijotų) 
kiašiniai 
šaukštukas vanillos 
šaukštuko lemono sulčių

2 šaukštukai kepamo pauderio. ______ _____ _  _____  __________
Suplak kiaušinius ir cukrų iki pu- geru kvapu, ammonija geriausia iš- 

Sausa druska arba actas užtrintas 
ant plėtmų ant marmuro išnaikiųa 
iuos. Nuplauk tyru vandeniu, pas
kui numazgok su muilu ir vandeniu 
nuėmimui likusio acto.

Grožės Patarimai 
Pigiausias ir geriausias dažas jau

nu merginų ir moterų veidams tai 
valgymas morkų. Valgykit ias tan
kiai prie valgių, nes jos turi daug ge
ležies ir padaro aiškią raudoną odą. 
Valgykit jas visaip pritaisytas, ar 
tai šutintas, keptas, virtas, ar Žalias.

”5'^ i Rusijoj ir Francuzijoj, moteris da- 
• - deda cukraus prie morkų, kad butų 

domiau Jums jos tikrai patiks Dile 
kaip prirengtos.

Ynatiika Sveikata 
Vienas blogumąs, kurio reik veng- ■

t». tai blogas kvapas. Patįs tenkinu-1 Lieluvių Mokslo Draugija 
s»n negalit jausti jį. Blogas kvapas .

I užmuša veik visokį žavėtinumą. kurį rengia savo metinį pikniką lie- 
—t- „r. p0S 24 d., Kruklio farmoj,

Svvickley, Pa. Piknikas bus ne
tik nariams, bet ir pašaliniai 
galės lankytis. Automobiliais 
reikia važiuoti Mt. Nebo keliu 
No. 3. Galima važiuoti ir pro 

, \Vest View Park, Perrysville 
RkL, ‘ California Avė., bet vis- 
tiek reikia įvažiuoti į Mt. Ne
bo Rd. No. 3, kur rašo “Svvick
ley” ir važiuoti tuo keliu iki 
paženklintos vietos, kur reikia 
pasisukti į farmą. Taipgi nuo 
L. M. D. Namo važiuos trokal 
10:30 vai. ryto. Kurie neturi 
automobilių, galės trokais nu
važiuoti.

L. M. I). pirm. J. Pociūnas. 
Sekr. F. Savickas, 
Ižd. J. Virbickas.

2

4
1

kį ristiką, tai to ristiko jau ir 
nebėra. Tad pittsburgiečiai ir 
sumanė parsitraukti Sarpalių, 
paduot jam Pittsburgho plie
no ristiką ir pamatyt kaip jis 
karpys savo žirklėmis. Todėl 
butų gerai, kad tą dieną nie
kas nerengtų pikniko, bet atei
tų pamatyti Sarpalių, vieną 
gabiausių lietuvių ristikų, 
kaip jis apsidirbs su Pittsbur
gho drutuoliais. —J. Virbickas-

j moteris turėtų. Jo priežastjs yia vi 
užlaikyt virtuvės grindis sekios, kaip cigaretei, ounant:s mai

LANGU PLOVĖJŲ ATYD0N
Rengiamas

Masinis Mitingas
Musicians Hali, 175 W. Washington St

Ketverge, Liepos 14,1927
Lygiai 8 valandą vakaro 
KALBĖTOJAI:

John Fitzpitrick, President Chicago Federation of Labor, 
O.-car F. Nelson, Aldermanas. ir kiti.
Visi langų plovėjai malonėkite atsilankyti.

AR NORI BOTI GRAŽIAUSIA MOTERIS

Miss Amerika

$2.50

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

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

REIKALAUKITE KATALOGO
Siųskite Money Orderius. — Kainos žemos.

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

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBES” KNYGYNE

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

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

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

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

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ______ __ _ $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ..........................-..... —.................   50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ................................. -__
Namų darbai, naminė sąslcaitybė ir biudžetas, 
pigiai šeimyną užlaikyti.

S14S0

$3.00

50c

55c

193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

ve-
• v18

(Senas padavimas)
Moteriškė nuo 17 iki 20 me

tų — žiuri kaip Azija, nuo 20 
ligi 30 m. — karšta kaip Af
rika, nuo 30 ligi 40 m. atvira 
kaip Amerika, nuo 40 ligi 50 m. 
išvažinėta kaip Europa ir nuo 
50 m. užmiršta kaip Australija.

Dr. A. R. BLUMENtIIAL
OPTOMESTRJST

Tel. Boulevard 6487 
4649 Sb. Aahland Avė.

ir 8Q5 E. 47th St.
Kenvvood 1752 

Praktikuoja 20 metų

Racine, Wis
5 d. vakare parėjus 
namų šeimininkė pa- 
šitokią naujieną. Pas 
atsilankiusios dvi ko 
rinkti pinigų naujo 
statimui. Abi kolek-

SLA 343 kuopos > susirinki
mas įvyks seredoj, 7:30 v. v., 
Ketherine Ilouse svet., I 
Ikodąr st. šis susirinkimas 
pirmas po atsiskyrimo nuo 
kuopos. Taigi kurie norite

Pennsyl- 
Jigon- 
Sąži- 

patar- 
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.

■

3801
i yra 

185 
pri- 
ma- 
pri-lonėkite ateiti,

I imti be jokių keblumų. Prašo-
■ me būti laiku. —Valdyba.

1_________ £_______

| Liepos 
iš darbo 
pasakojo 
ją buvo 
lektorkos 

, altoriaus 
torkos esančios labai iškalbios 
ir jei jų nežinotum, neatskir
tum nuo čigonių: prašė Ir pra
šė tol, kol šeimininkė būdama 
užimta namų ruoša ir neturė
dama laiko, davė joms 25c., kad 
tik jos greičiau išeitų. Kinkė- 

ijos pasakojusios buk jos Mau
nančios iš niekučių sumul'kin- 
tų lietuvių net ir po penkinę ir 
daugiau. Kiekvienas,'kuris tu
ri proto, supranta, kad iš to 
darbo jokios naudos nėra ir 
nebus, yra tai tik pastangos il
giau palaikyti stabmeldišką fa
natizmą. Juk visi tikri katali
kai tiki, kad dievas yra visur, 
tad kam dar altorius jam sta
tyti?

Bet kaip yra tų pačių kolek- 
torkų šeimynose? Štai yra na
šlė, kuri neteko savo vyro; 
kartu yra nemokėtos bylos už 
palaidojimą penketo vaikų. Ar 
daroma ką, kad tą nelaimingą 
našlę sušelpti? Bet vieton rin
kti aukas tą našlę iš vargo va
duoti, kap butų tikrai dieviš
kas darbas, kolektorkos renka 
pinigus tik naujo niekam nerei
kalingo altoriaus pastatymui,

Juokai
Mozė ir Vilsonas.
Vilsonas atėjo prie dan-Kai

gaus vartų sutiko jį Mozė:
— Ar tamsta esi ponas Vil

sonas?
—Taip, tai aš.
—O, man labai gaila tams

tos!
—Kodėl? — klausia Vilsonas.
—Juk tamsta esi Vilsonas, 

Jungtinių Amerikos Valstijų 
przeidentas?

—Tas pats.
—Juk tamsta sugalvojai a- 

nuos 14 punktų, kurie padėjo 
baigti pasaulini karą?

—Taip, aš.
—Labai, labai man tamstos 

gaila, kai pamanau, ką pada
rė žmonės iš tų 14 punktų...

—Tai nulipk . tamsta žemėn 
ir pasižiūrėk, ką žmonės B 
tamstos 10 įsakymų padarė!

Krislas svetimoje akyje.
Jonas. Petrai, pasakyk, kas 

tai yra dorovės brigada?
Petras (pagalvojęs). Labai 

švarių vyrų ir moterų draugi
ja, kuriems pas save nešvaru
mų nematant, didžiausią laimę 
sudaro surasti nešvarumų nors 
pas kitus.

MODERNIŠKI VAIKAI.

Marytė. (7 metų mergaitė). 
Mamyt, aš labai norėčiau 
ponios Kumpienės duktė.

Motina. Kodėl, vaikeli?
Marytė. Jos

daug1 
myt.

papirosai 
geresni, negu tavo,

PAMOKA

būti

yra 
ma-

Mokytoja pasakoja moki
niams apie įvairių tautų papro
čius rūbų nešiojime ir t. t.:

—...taip, pavyzdžiui, visur 
priimta, kad jaunavedė, važiuo
dama į bažnyčią, apsitaiso bal
tai. Tai yra džiaugsmo ir ne
kaltybės simbolis moters gyve
nime.

Mokinė: — Bet, panele, ko
de! jaunavedis važiuoja apsi
taisęs" juodais rūbais?

Francuzų jumoristas rašyto
jas L'abiche gulėjo mirties guo
lyje. Priėjo gydytojas ir ta
rė:

—Duok šian 
savo pulsą!

Jau nupuolusiu 
sparnų gobiamas, 
juokų meisteris:

—Labai mielai,' pone dakta
re, bet tamsta turi jį man grą
žinti. šiuo akimuoju 
man reikalingas.

tamsta man

balsu mirties 
atsakė scenos

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paulina St, Chicago, III.

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

jis dar

Phone Lafayette 7672

FRANK V. ZINTAK
GENERALIS KONTRAKTORIUS

1814-34 W. 33 Place

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679

Teisėjas: Ar tamsta, 
ke, nesi kaltinamąjam

Liudytojas: Trupučiuką, iš 
tolo, ponas teisėjau. Jo tėvas 
kitados buvo manęs vesti ma
no motiną, bet iš to nieko ne
išėjo?

liudinin- 
giminė? DR. F. HIRSCHBERG 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
11256 South Michigan Avė.

Valandos: 2 iki 4 P.M. 7 iki 9 P.M 
apart ketvergo ir subatos vakarais.

Phones: Office l*ulman 927.8 
Res. Plaza 2222

įvairus Gydytojai
Phone Pullman 0621 

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

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

Nedėlioj 10 iki 1

Children Cry FOR

— Fletcher’s 
yra specialiai 
dėl pagelbos

MOTINOS:
Castoria
prirengta
nešiojamų kūdikių ir vai
kų visokio amžiaus nuo
Užkietiejimo, Flatulency, Wind Colic ir Diarrhea ir praša
lina karštį, ir regulioja skilvį ir žarnas, pagelbsti suvirškin
ti maistą; suteikia natūralų miegą.

Apsisaugojimui imitacijų, žiūrėkite šio parašo

Absoliučiai Nekenksmingos. — Neturi Opiates. Gydytojai visur re
komenduoja jas.

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.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakąre uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

Telephone Yards 0904

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 82M
- J

DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

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

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

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

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

Dienomis: CanaI 
3110. Naktį

South Shore 2288 
Boulevard 4136

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

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, III.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas RepuMic 9600

KJURGEUONIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

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

HARRY LAWRENCE 
ADVOKATAS 

11256 Michigan Avenue 
Telephone Pullman 9278 

Miesto Ofisas 
77 W. Washington Street 

Telephone Central 3540

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 Sb. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Tel. Pullman 6377

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

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

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

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėtomis ir šventadieniais 10—12 dien.

JOHN KUCHINSKAS ir BALYS F. MASTAUSKAS praneša visuo
menei, kad nuo IJepos (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 CanaI 2552
VALANDOS nuo 9 ryto iki 8 vakare, Seredoms ir Pėtnyčioms 

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

gausit tikrą ir teisingą patarnavimą visuose reikaluose.
---------------------------------------- --- ——.....   v

John Minskas ir 
Bailys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas CanaI 2552

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

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

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

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

Pėtnyčios

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas CanaI 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.
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Published Daily Except Sunday 
by the Lithuanian Daily Nawa Pub. 
Co. Ine.

Editor P. GRIGAITIS
1739 South Halsted Street 

Chicago, UI.
Telephone Roosevelt 8509

Subscription Ra tęs : 
$8.90 per year in Canada 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago.

3c. per copy.

Ehtered as Second Clase Matter 
Mareh 7th. 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
Mareh 3rd 1879.

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

Užsimokėjimo kaina:
Chicugojo — paštu:

Metams ............................   $8.00
Pusei metų ................................... 4.09
Trims mėnesiams —................... 2.50
Dviem mėnesiams ...................... 1.50
Vienam minėsiu! ............-............. 75

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltai'

Metams  -—.......... - « $7.00
Pusei metų ........... ...----- 3.50
Trims mėnesiams ...... „........... 1.75
Dviem mėnesiams ___  1.25
Vienam mėnesiui -.............  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams .............................. —$8.90
Pusei metų. ........._________— 4.00
Trims mėnesiams ---------- 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

VALDŽIA IR PROPAGANDA.

Anądien “Naujienose” buvo paduota pluoštas žinilj 
apie įvairias propagandos organizacijas, veikiančias 
Jungtinių Valstijų sostinėje, Washingtone. Įdomus da
lykas, kad tokių organizacijų randasi apie 300 ir kad jos 
išleidžia kasmet milionus dolerių.

Vienas laikraščio korespondentas nesenai padarė ty
rinėjimą apie 72 tas propagandos organizacijas ir sura
do, kad metinės jų išlaidos siekia beveik dešimties milio- 
nų dolerių! Stambiausia tarp jų yra “Anti-Saloon League 
of America”, kurios tikslas yra agituoti už griežtą prohi- 
bicijos vykinimą ir prieš bet kokį prohibicijos įstatymo 
keitimą. Ji kasmet išleidžia po $2,000,000.00.

Šalę šitos, stambiausios propagandos organizacijoj 
veikia taip pat organizacija, kuri agituoja prieš prohibi- 
ciją. Toliaus, tenai randasi organizacijų, ginančių biznie
rių reikalus, ir priešingų joms organizacijų, ginančių dar
bininkų reikalus. Kitos vėl organizacijos agituoja už 
tarptautinę taiką; dar kitos — už militarizmų; trečios — 
už moterų teisių lygybę; ketvirtos — už tam tikras reli
gines sektas, ir 1.1.

Visų šitų organizacijų veikimas susideda iš dviejų 
svarbiausių priemonių. Viena, jos stengiasi padaryti 
kiek galint daugiau įtakos į Jungtinių Valstijų kongre
są ir administraciją; antra, jos skleidžia savo idėjas per 
spaudą — laikraščius, telegramų agentūras, brošiūras ir 
lapelius — ir mėgina pakreipti savo pusėn viešąją krašto 
opiniją.

Kad šitos jų pastangos nėra bergždžioj tai matyt 
jau vien iš prohibicijos įvedimo Amerikoje. Prieš-saliu- 
ninė sąjunga savo propaganda daugiausia prisidėjo prie 
to, kad Jungtinių Valstijų kongresas priėmė konstituci
nę pataisą, kuria draudžiama svaiginančiųjų gėrimų ga
minimas ir pardavinėjimas; ir tos pačios sąjungos pro
paganda šiandie yra svarbiausia pajėga, sulaikanti kon
gresą ir valstijų legislaturas nuo prohibicijos įstatymo 
atšaukimo arba sušvelninimo, kurio geidžia tokia daugy
bė žmonių.

Ne be pamato tad kai kurie Amerikos laikraščiai 
kalba apie “government by propaganda“ — apie tai, kad 
propaganda esanti tikroji Jungtinių Valstijų valdžia.

Reikia pripažinti, kad propaganda Amerikoje gal 
būt vaidina žymesnę rolę politikoje, negu kurioje nors 
kitoje šalyje. Yra žinoma, kad propaganda labai daug 
reiškia ir kitose šalyse; yra net valstybių, kuriose propa
ganda sudaro stipriausių ramstį valdžioms. Tokia Rusi
jos sovietų valdžia, pav. be propagandos visai negalėtų 
laikytis; ir kad jos propagandai krašto viduje niekas ne
galėtų priešintis, tai ji yra paėmusi į savo rankas visą 
spaudą. Panašią padėtį matote ir fašistinėje Italijoje ir 
kitose diktatoriškai valdomose šalyse. Diktatoriai, smur
tu įsiskverbusieji valdžion, visuomet rūpinasi paremti 
savo galią ne tiktai ginkluota pajėga, bet ir sumonopolL 
zavimu tų įrankių, kuriais daroma įtaka į žmonių prota
vimą.

Bet kuomet diktatorių valdomuose kraštuose propa
gandą vartoja savo tikslams valdžios, tai Amerikoje, at
virkščiai, propaganda stengiasi kontroliuoti valdžią, — 
kas jai, kaip aukščiaus nurodėme, žymiam laipsnyje ir se
kasi. Šituo atžvilgiu Jungtinės Valstijos skiriasi nuo vi
sų kitų valstybių.

Kodėl čia yra susidariusi tokia nepaprasta padėtis?
Mums rodosi, kad propagandai pavyko Amerikoje 

taip įsigalėti daugiausia dėl to, kad Amerikos visuome
nė yra labali menkai susiorganizavusi politiškai.

Politinių partijų Europos prasme Jungtinės Valsti
jos, galima sakyt, neturi, čia, tiesa, yra “republikonai” 
ir “demokratai”, kurie pasidalindami valdo kraštą. Bet 
kokie jų programai? Visi žino, kad republikonų “plat
forma” principialiai nesiskiria nuo demokratų “platfor
mos”, ir visi žino taip pat, kad taip vienoje, kaip ir ant
roje tų dviejų “partijų” išsitenka žmonės su įvairiausio
mis ir dažnai visiškai prieštaraujančiomis nuomonėmis. 
Yra republikonų griežtų prohibicijos šalininkų ir tokių 
pat griežtų prohibicijos priešų; taip pat ir demokratų 
eilėse. Yra republikonų gana pažangių ir net radibališ- 
kų, ir yra republikonų aršiausių atžagareivių.; taip pat 
ir demokratų. ’ R:> $ J|Į f

idėjinės, bet tiktai interesu grupės. Svarbiausias jų pa
grindas paprastai esti politiški “džiabai”. Kai viena 
partija laimi, tai tiek ir tiek valdiškų vietų, kontraktų 
viešiems darbams ir kitokių materialių gėrybių tenka jos 
šalininkams; kai laimi kita partija, tai tiek ir tiek tų gė
rybių pereina į šios partijos žmonių rankas.

Ir prie viso to kiekvieną šitų dviejų partijų faktinai 
sudaro tiktai palyginti nedidelis skaičius jų lyderių. Ši
tie lyderiai atlieka konvencijas ir nustato kandidatus; jie 
sukelia reikalingas agitacijai pinigų sumas; jie rašo (tik
rinus sakant, užsako parašyti) “platformas”, dalina tarp 
savęs ir kitiems skirsto “džiabus”, ir taip toliau. O milio- 
nai žmonių, iš kurių susideda minios republikonų ir de
mokratų partijose, turi progos tiktai, atėjus rinkimų die
nai, balsuoti už paskirtus kandidatus.

Plačiosios “republikonų” ir “demokratų” masės tuo 
budu tikrenybėje nėra nei susiorganizavusios, nei pasi
ruošusios aktyviam dalyvavimui politikoje. Jos yra pa
syve medžiaga, kurią panaudoja savo tikslams partijų 
bosai.

Jeigu tas minias gali panaudot savo tikslams parti
jų vadai, tai kodėl negali jų panaudot bet kuri kita orga
nizuota grupė? Kodėl negali eiti į “republikonų” arba 
“demokratų” minias koks nors prohibicijos šalininkų su
darytas komitetas — arba prohibicijos priešų komitetas? 
Arba Tautų Sąjungos rėmėjų, arba sporto ir krutamų- 
jų paveikslų priešų? Arba moralybės saugotojų, arba 
“amerikanizacijos” apaštalų?... ' \ >

Visų 'šitų idėjinių klausimų partijų “platformos” pa
prastai neliečia, ir partijų vadai net Vengia juos kelti 
konvencijose, kadangi jie žino, kad tais klausimais jokio 
nuomonių vienodumo partijoje nėra.

Europoje, kur platus visuomenės sluoksniai yra su
siorganizavę į politines partijas, toks įvairių propagan
dos komitetų lindimas į žmones butų negalimas. Partijų 
nariai tiems komitetams pasakytų: “Jeigu norite įpiršti 
mums savo idėjas, tai pasikalbėkite su musų išrinktais 
vadais arba stokite į musų partiją ir pakelkite tuos klau
simus musų spaudoje ir suvažiavimuose!”

Gi Amerikoje visokiems propagandos komitetams at
dara plačiausia dirva. Tie komitetai dažnai nėra nieke
lio renkami ir niekeno kontroliuojami, ir jų pasisekimas 
daugiausia priklauso nuo to, ar jiems pavyksta surasti 
pinigiški šaltiniai propagandos išlaidom padengti. Jei
gu koks nors Henry Ford ar kitas milionierius sutinka 
duoti pinigų, tai propagandos komitetas įsteigia savo 
“headųuarters” Washingtone ar kitur, pasisamdė keletą 
stenograferkų ir agentų ir pradeda dirbti.

Panašiu keliu tenka eiti ir stambioms visuomenės 
organizacijoms, kurios nori ko nors pasiekti politikoje: 
darbininkų unijoms, darbdavių sąjungoms ir 1.1. Jos ir
gi steigia propagandos biurus ir per juos stengiasi da
ryti įtaką į valdžią ir publiką.

Aišku, kad šituo budu laimi ne tos visuomenės gru- 
pės, kurių reikalai yra svarbesni, bet tos, kurios turi di
desnį maišą aukso.

KAIP tik sykį dasilytesite savo 
lupomis HELMARŲ, jus I 

laimėtas, ir juo ilgiau jus palaiky-l 
site draugiškumą su jais, tuo la-č 
biau jus pamėgsite juos.

Žinios iš Lietuvos

Apžvalga

Gauta žinių, kad Pajaujo laiš
kas, paskelbtus laikraščiuose, 
esąs sufalsifikuotas. Kokiame 
laipsny sunku pasakyti. Laiš
kus nuteistiems mirti tekę ra
šyti nežmoniškose sąlygose: lai
ke teismo jie visą varą išstovėję 
ant kojų; laiškus parašyti buvę 
duota tik viena valanda. Prie 
kiekvieno rašiusiųjų stovėjęs 
karininkas ir diktavęs iš specia
liai paruošto formuliaro. Tei
siamieji visą parą buvę nevalgę. 
Kūniškai ir dvasiškai išvarginti, 
mirties akivaizdoje, kitų jie ir 
turėjo prašyti pasigailėjimo.... 
kaltybės įrodymų nebuvę jokių.

Perversmininkai gauna įvai
rias dovanas: Plechavičius gavo 
Skuode malūną, senas nuomi
ninkas išmestas; lenkas, iki šiai 
dienai nešmokęs lietuviškai kal
bėti Skorupskis gausiąs netru
kus dvarą; tiems, kurie turėjo 
valstybės paskolas, jos dovano
jamos esą.

Lietuvos fašistai remia Lat
vijos fašistus. Yra tikrų žinių, 
kad gegužės 1 d. iškilmėms Ry
goje fugasus yra pasiuntę Lie
tuvos fašistai. Mat, Rygoj Geg. 
1 d. buvo susektas sąmokslas, 
kad Latvijos fašistai buvo pa
ruošę sodne, kur turėjo įvykti 
mitingas, ' pa pušimi sprogsta
mąjį fugasą. Lietuvos fašistai 
yra nusistatę visomis išgalėmis 
remti Latvijos fašistus, kad ir 
Latvijoj padaryta fašistinį per- 
versmą, ir tada jau “bendromis 
jėgomis“ varyti darbą.

Krikščionys jau pradeda va
ryti prieštautininkišką agitaci
ją. Vyskupai išsiuntinėjo Sme
tonos lų’iesaikos tekstą, kame 
Smetona “vardan Dievo Visaga-

BALABANOVA APIE 
MUSSOLINI

Garsi italų socialiste (gimu- 
si Rusijoje) Anželika Balaba
nova išleido keliose kalbose sa
vo atsiminimus, kur tarp kit
ko kalbama ir apie buvusį so
cialistą, o dabartinį fašistų vir- 
sylą, Benito Mussolini.

Balabanova gerai pažįsta Ita
lijos diktatorių, nes prieš karą, 
veikdama darbininkų judėjime, 
dažnai su juo susitikdavo. Bū
dama Italijoje, Balabanova su
pažindino Mussolini su tarp
tautinio socializmo principais 
ir žino visą paskesnę jo karje
rą, iki jis pasitraukė iš italų so
cialistų laikraščio ‘Avanti”.

Savo Atsiminimuose Balaba
nova sako, kad Mussolini yra 
fyziškas ir dvasiškas ' bailys. 
Dirbdamas prie “Avanti“, jisai 
niekuomet nedrįsdavo padary
ti griežtesnio sprendimo. Visais 
svarbesniais klausimais jisai 
klausdavo Balabanovos patari
mo. Neretai jisai, bijodamas 
vienas grįžti vėlai vakare na
mo, prašydavo, kad ji palydėtų 
jį. Kai Balabanova klausdavo 
jo, ko jisai bijąs, tai jisai atsa
kydavo, kad jisai bijąs pats 
savęsp savo šešėlio, šunies ar
ba medžio. Į

Mussolini, l)e*to, esąs labai 
kerštingas. Jisai visuomet ker
šydavęs tiems, kurie pasiprie
šindavo jo užmačioms. Vieną 
kartą jisai atsistojęs prieš me-

0 jeigu taip, tai aišku, kad tos dvi partijos yra ne dį ir pasakęs, kad tame medy

'jisai pakarsiąs Turati ir kitus 
♦‘reformistus” (dešiniuosius) 
socialistų partijoje.

Apie pačią Anželiką Balaba- 
novą reikia pastebėti, kad ji 
dabar gyvena Austrijos sosti
nėje Vienoje, nes nebegali su
grįžti Italijon ir yra pasišali
nusi iš sovietų Rusijos.

1918 m. ji buvo atvykus j 
Rusiją ir, nepažindama to kraš
to sąlygų ir darbininkų judė
jimo istorijos (mat, ji buvo vi
sai jauna apleidusi Rusiją ir 
apsigyvenusi užsieniuose), tuo- 
jaus prisidėjo prie bolševikų 
partijos. Vėliaus, kai bolševi
kai sumanė ardyti socialistų 
judėjimą visame pasaulyje ir 
tuo tikslu įkūrė savo “trečiąjį 
.internacionalą“, Balabanova bu
vo paskirta to internacionalo 
sekretorium. Bet juo ilgiaus ji 
darbavosi su Zinovjevu- ir ki
tais bolševizmo šulais, tuo aiš
kiau ji matė jų šunybes ir, pa
galiau, nutarė pasitraukti iš 
/‘kominterno”. Per- didelę bedą 
ji gavo leidimą išvažiuoti iš 
Rusijos.

Apsigyvenusi Vienoje, BUla- 
banova ėmė organizuoti tuos 
elementus, kurie, kaip ir ji, 
buvo nepatenkinti bolševizmu, 
bet kaVtu nenorėjo dėtis ir prie 
“reformistinio” Socialistų In
ternacionalo. Šitie pilsią u-ko- 
munistai, pusiau-socialistai te- 
čiaus nesudaro žymios pajėgos 
tarptautiniam darbininkų ju
dėjime, todėl Balabanovos pa
stangos iki) šiol buvo nelabai 
pasekmingos. Taigi ji šiandie 

užsiima daugiaus memuarų ra
šymu.

io“ prisiekė saugoti konstituci
ją. Paaiškinama, kad tą konsti
tuciją dabar sulaužė pats Dievo 
vardu prisiekęs prezidentas.

Seimo prezidiumui tuo tarpu 
algos dar išmokamos. Karo cen
zorius Kuizinas sumanė ir viešai 
per paskaitą pasiūlė valdžiai nu
pirkti laivą žmonėms į Braziliją 
vežti.

Referendumas buk busiąs 
toks: pastatysią valsčiuose dė
žes ir liepsią balsuoti: kas prieš 
valdžią ir kas už valdžią. Iš to 
busią daromos išvados, kaip 
keisti ir ar keisti konstituci
ją.

Smetonienė visas dienas su 
karininkais drožia “železką“ ir 
po 500 lt. sako, išlošianti.

Ministerius ir dir. Žalinskį 
naktimis saugo būriai policijos. 
Voldemarą ir dienomis saugo ir 
lydi slapti ir vieši...

Be to Plech. yra gavęs, ar 
lengvomis sąlygomis nupirkęs 
centrą netoli Babtų, greta su 
Nagiev. dvaro ir gavęs paskolas 
iš žemės banko ūkio pataisymui.

Visi baisiai pasipiktinę, kad 
malonės izrašymus viešai at
spausdinę — skaito pasityčiuoji- 
mu iš nuteistųjų, tuo labiau, kad 
nuorašus yra išdalinti svet. at
stovybėms. Mat buvo žadėta pa
skelbti teismo davinius, vieton 
jų išsiuntinėta malonės prašy
mus, kurie po didžiausiu spaudi
mu'iš jų išgauta.

Kraujo tuoj' po perversmo bu
vo labai norėta ir neiškentė ne- 
sušaudę 4 bolševikus, kurie 
“naujajai erai” prasidėjus, ne
spėjo net savo miegamųjų kam
barių apleisti po nakties. Reiš-

Kitose ministerijose irgi keij 
! e. Vidaus reikalų ministeris 
Musteikis išvarė visus apskričių 
viršininkus, kurie bent kiek Lu 
vo liberališkesni. Geriausi virši
ninkai liko be vietų, o į jų vieJ 
tas paskyrė krikščionis demo-l 
kratus, kurie dabar keršija pa- 
žangiesiems visuomenės veikė
jams, terorizuoja ūkininkus, so-J 
dina į kalėjimus ir baudžia pini
ginėmis bausmėmis. žinoma, 
dabar tos bausmės atliekamos 
komendantų vardu, vienok ap-| 
skričių viršininkai ir kunigai 
prie to savo rankas prideda,

(“Liaudies Balsas“)

kia sušaudė “naujai erai“ nespė
jusius nusikalsti žmones. Ba
landžio pradžioje sušaudė dar* 
vieną bolševiką, kuris buvo buk* 
bolševikų pasitarime. Jo sušau
dymas tuo ypatingas, kad karei-' 
viai nešaudė ir prisiėjo karinin
kui atlikti budelio pareigą. Ba
landžio pabaigoj karo lauko teis
mas nuteisė tris sušaudyti: val- 
stiečių-liaudininkų centro komi
teto narį ir seimo atstovą dr. J. 
Pajaujį, vyresn. Įeit. E. Tcrnau 
ir vyr. puskarin. Žemaitį. Juos 
kaltino buk renėgsi nuversti ne
teisėtą tvarką ir ginti konstitu
ciją (už ką dabar teisiami žmo
nės!) žinoma tokius kaltinin-1 
kus negalėjo teisti kitoks teis
inas, kaip karo lauko, nes tik
imose teismuose juos butų ištei
sinę, o apkaltinę jų areštuoto- 
jus. Nusmegtiesiems preziden
tas pakeitė mirtį sunkiųjų dar
bų kalėjimu iki gyvos galvos.

Švietimo ministeris Bistras, 
dirbdamas tautininkų darbą iš
metė iš tarnybos suvirš 200 
žmonių (mokytojų). Ant jų' 
skundus davė daugiausiai kuni
gai. Kiti iš tų žmonių nekaltai 
pateko net i Varnius. Daugelis' 
paleistų yra didžiausi patriotai, 
geri pedagogai, veiklus visuome
nės darbininkai, šitie vyrai Be
teko vietų, paliko su šeimyno
mis be pragyvenimo šaltinio. 
Kaltė jų tik tame, kad jie nėra1 
krikščiony^ demokratai.

Dar daugiau žmonių perkėlė 
arba pažemino. Ministeris fi
nansų Karvelis tokių pat metodų1 
su valdininkais laikėsi ir abu 
skyrė į vietas ateitininkus.

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Te! 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

DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street 

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

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, UI.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospoct 1930. Ofiso valan-

■ dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.
— i ' ■ 1 1 ■

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. MONTVID, M. D?
1579 Milwaukee Avė. Room 209 
Kampas North Avo. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki
8 vakare. Tel. Bruns\vick 4.>n<5.
Namų telefonas Rrunswick 0597 

Ultravioletine šviesa ir diathermia

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

4910 So. Michigan Avė 
Tel. Kenwood 5107 

Valandos:! nuo 9 iki 11 val- Tyte>
I nuo G iki 8 vai. vakaro

Dr. C. A. O'Brilis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 6000 So. Campbell Avė. 
Vincennes G987 arbę, Hejnlock 5524



Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Klemenso Ramašausko 
laidotuvės

Liepos tl| apie 12 valandų 
dienos pradėjo rinktis būriai 
žmonių iš visos Chicugos ties 
3313 S. Halsted st., kame ve
lionis Bamašauskas buvo pa
šarvotas į amžinasties kelionę 
— Tautiškas kapines.

Apie 1:30 v. p. p., atvykus 
graboriui Kadžiui ir dviem 
motorciklistams, pradėta tvar
kų atstcigti užtvenktoje gat
vėje — Halsted ir 33-čios. Ap
keliavus keletą gatvių, ties ve
lionių namais, tiksliai susiri
kiavus šermenų palydovus lei
domės Tautiškųjų linkui.

Kelionė, tiesą pasakius, buvo 
nubodi: važiavome gal ne grei
čiau kaip kokias i 7 mylias j 
valandą, nors motorciklistai 
skersgatviuose darė gana tinka
mų tvarką, stabdydami važiuo

jančius ir pėsčius, kad uepa- 
ardžius musų! glitos eilės lyd
žių, tečiaus, esant virš pusant
ro šimto automobilių virtiniai, 
ir motorciklistams buvo sunku 
palaikyti tinkamų tvarkų.

Atvykus j Tautiškas kapines, 
minia apie 700 žmonių susirin
kome prie kapo velionio mo
ters, kuri čia ilsis virš 10 me
tų, tarytum ji čia visą' praeitų 
laikų laukė savo mylimojo Kle
menso atkeliaujant. Velionės 
Kamašauskienės kapas apsodin
tas puikiausiomis gėlėmis, ap- 
dėliotas gana rūpestingai rink
tiniais akmenėliais , ir gana 
reikšmingas monumentas 
nulaužtas medis ir jame ve
lionės Ramašauskienės paveiks
las. Tarytum tą viską tiksliai 
prirengė ne kas kitas, kaip pa
ti mirusioji Kamašauskienė 
laukdama savo numylėto Kle
menso atkeliaujant, su kuriuo 
dabar galės gyventi be perski- 
ros amžinai.

Ir štai velionio Ramašausko 
karstas prie duobės. Ašaros 
vaikų, ašaros giminių, ašaros 
draugų ir pažįstamų daro gilų, 
širdingą įspūdį. P. Galskis pri
stato kalbėtojus. Kalba dr. AL 
Margelis. Jo kalba daro gilų

Mes juos pamokinsime. GYDO

Budweiser
TIKRAS APYNiy SALYKLO SIRUPAS

Reikalaukit knygutės su re
ceptais dėl darymo saldainių 

ir kepimo

Tikrai 
Unijos 
Darbo

Pirkite nuo savo 
apielinkės 
vertelgos

Budweiser Tikras Apynių Salyklo Sirupas yra vienas 
kur jus negalite apsirikti. Jis yra 100% grynos išsun- 
kos iš parinktų Northern miežių sumaišytų su impor
tuotais Saazer ir geriausiais vietiniais apyniais, su
maišytas žinomais Amerikoj salyklininkais. Jis yra 
paremtas vardu kuris žinomas savo gerumu per 70 
metų!
Jus patirsite kodėl jis vis nuolat auga savo populia
rumu kuomet pabandysi! kenuką. Jus pamatysit, kad 
jis yra vertas vardo kuris randasi ant labelio.

ANHEUSER-BUSCH, St.

Western Sales Corporation
Distributors Chicago, 111-

ROSELAND B0TTUN6 CG.
*

STANLEY SUDENT, Savininkas
Tel. Pullman 5625

Olselis near-bear, papso, ice creamo ir saldainių. Suteikiam patar
navimą su trokais dėl piknikų ir truck parių. Mes turim penkis 

naujus trokus dėl patarnavimo jums dienų ir naktį.

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

dOY-
. UVNA j

r UJUATS 
TH‘ MKVW 
"A HOU>?Z

įspūdį primena, kad velio- Dabar, kuomet girtas rašai, nie- vos. Mes juos pamokinsime. GYDO
uis negyveno vien sau, bet tu- kas negali suprasti. Tokiais at- Tiktai neplevat mums apsidirbt Kraujo, odos, chroniškas 
rėjo kitų gyvenimo tikslų, kad sakymais liksi paniekintas žmo- su tais, kaip tavorštis Zdras- senas Žaizdas, ligas rectal, 
gyventi dėl kitų draugų-žmo- nių, kaip tamstos draugas, ku
ilių ir jiems gelliėti visu tuo, t ris užsiima munšainu ir Ado- 
kuo jis galėjo ir mokėjo. Gy
venimas vien sau yra egoisti
nis, nes žmogus, kuris gyvena 
tiktai sau, gali gyventi ilgiau, 
būti daugiau jiatenkintasl savo 
gyvenimu, bet toks žmogus 
nėra naudingas žmonių daugi- 
jai. Bamašauskas priklausė ki
tai kategorijai žmonių, kad 
gyventi nei vien sau, bet žmo
nijai ir tt.

Kalba kun. Zalcnk. Vykusiai 
ir trumpais ruožais apibudina 
velionio gyvenimų ir jo nuopel
ną kaipo vaistininko Chicugos 
lietuviams. Kalba St. Strazdas, 
senas velionio draugas ir pa
žįstamas. Prisimena tuos lai
kus, j kada pasimirė velionio 
žmona, paliko 3 mažus kudi- 
kius ir vyrų be skatiko ir su 
mažu būrelio draugų, kurie nė 
negalėjo Klemensui teikti jo
kios paramos. Klemensas pasa
kęs: “Likau vienas varge, su 
skaitlinga šeimyna, be skatiko, 
bet gyvensiu ir darysiu gyve- 
nirną^ vertu gyventi auginda
mas kūdikius, patarnaudamas 
žmonėms taip, kaip moku ir 
galiu.’* Velionis Bamašauskas 
savo prižadų pilnai ištęsėjo — 
jis gyveno pavyzdingai, augino 
vaikus gražiai, išsidirbo vardų 
žmonose, pasidarė skaitlingą 
būrį draugų ir tt.

Kalba St. Dargužis anglų 
kalba. Kalba gana jausmingai 
— kalba prirengta atsisveikini
mo formoje. Kadangi liiičlotu- 
vėse dalyvavo nemažas skai
čius svetimtaučių, kurie buvo 
velionio draugai, pertat Dargu
žio kalba buvo kaip tiktai vie
toje.

Pasibaigus kalboms, velionio 
draugas, 
keletą 
užbaigia, 
Velionio 
ir draugai kiekvienas sau skirs
tės linkui namų, bet su sunkia 
širdim ir vaizdžia atminčių 
apie žmogų, vakarykštį drau
gą, kuris išsiskyrė iš gyvenan
čiųjų tarpo. Nemunas.

priklauso 11 
pareikalauta, kad 
draugijų vaidus, 
prisidėjusios prie 

Jokio atsakymo

mo šonkauliais.
Buvo paklausta per “Nau

jienas”, ar teisybė yra, kaip 
kad raudoni fašistai giriasi per 
“iežednievnų”, kad prie fašis
tinės tarybos 
draugijų. Jų 
paskelbtų tų 
kurios yra 1 
tos tarybos.
nedavė iki šiol, tyli it kurap
kos sukišusios galvas į sniegą. 
Dabar teko patirti iš raudonų 
fašistų, kad jie iš tos “prieš- 
fašistinės’’ tarybos perdirbą 
kokių tai “nacionalę tarybų”. 
Maino savo kailį raudoni biz
nieriai visokiais budais, kad 
tik prisitaikyti prie žmonių. 
Prisitaikius, — kad padaryti iš 
jų puikų pragyvenimų, nieko 
nedirbant. Tų veidmainių, pa
razitų žmonės turėtų apsisau
goti. —Darbininkas.

Revoliucija neužsikurė
[Reporterio feljetonas]

tas pasakė, devyniais plaukais, slaptas ligas vyrų ir moterų

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOMF.TBISTAS

P. Galskis, prataręs 
atsisveikinimo žodžių, 
laidotuvių ceremoniją. 
Ramašausko giminės dėdės su buo- 

kaip nesirodo,

Liežuvninkas: 
kad abidvi

Roseland
“Nau-Buvo pa klausta per

j ienas”, kad M. Pusžemaitis 
atsakytų viešai, kaip jam pa
teko Adomo šonkaulis. Lau
kiau keletą savaičių ir vis ne
sulaukiau. Klausiau jo frontų, 
ar jisai atsakys ant mano pa
klausimo. Jie atsakė, kad jisai 
dabar “bizi”, užimtas savęs pe
nėjimu. IX)1 tos priežasties jo 
raštų yra mažiau “iežednicv- 
noj” ir atsakyti į jokius pa
klausimus neatsakines’ tol, kol 
karščiai nepraeis.

Klausiau jų, ar jisai penisi 
tuo tikslu, kad ir kitų šonkau
lį įgyti iš Adomo? Ant to nie
ko neatsakė, nudumė savo ke
liais. Iš jų kalbų buvo numanu, 
kad ir jie pusėtinai gavę su
migusios prigrėbti nuo M. Pus- 
žemaičio.

Kadangi M. Pusžemaitis tyli 
ant paklausimo, tai kitas atsa
ko per “iežednievną”. Toks jo 
atsakymas
gaus kalba. Patarčiau jam, kai 
nori už kitų atsakyti, kad rei
kia atsakymą rašyti, kuomet 
nesąs prigrėbęs surūgusios. Ta
da išeis aiškesnis atsakymas.

it girto žmo-

Baudonųjų indi jonų amba
sados komisarai ant Bridgepor- 
to, i>ajutę audrą, subėgo Audi
torijos kempė n.

Tai buvo tada, kai SLA. 36 
kuopa šaukė savo susirinkimą. 
Ambasados komisaras tavorš- 
tis Ukniš indi jonams davė žen
klą šokti ratu apie kempės pa
sienius. o tavoržtis Liežuvnin
kas atsisėdo prie stalo. Haudo- 
nieji indijonai tol dūzgė kad
rilių, kol komisaras Ukniš plak
tuku plerplelėjo į stalą.

Kalba pats komisaras Ukniš 
ir aiškina, kad jau laikas butų 
pradėt revoliuciją, bet svola- 
čiai, špetnybės, menševikai ir 
dar kitokį, nesusirinko. Mažo
joj salėj laukia 
žčmis, o čia jie 
taip nesirodo...

Šneka tvorštis
—Duodu »Ukazą, 

salės butų užimtos. Kai ateis 
legalės kuopos valdyba laikyti 
savo mitingą, neduot jai vietos. 
O kai neduosime 
tai j ie pradės 
tada, bratec...
me...

—Bravo! bis, 
nu balsu.

Tavorška Jukš ima balsą:
—Tak točno (hik), jau pir

miau buvo nutarta, kad užimt 
abidvi sales, tai ir pats Lie
žuvninkas turėjo žinot (hik). 
Aš (hik) duodu pataisymą 
(hik), kad buržujus beizmonte 
uždaryt (hik).

Iš susirinkusių vienas drą
suolis šaukia:

—Jus neturite teisės šaukti 
šio susirinkimo 36 
du. Centras davė 
numerį 53, tai ir 
kuopos vardu, o 
Be to jums yra 
čarteris.
Tai ko jus 
jate?

“Maučat, 
va! Jeigu 
armonikos, 
monte uždarysime!- 
visa kempė.-

Ima balsą Kuprotas Oželis:
—Aš, stoju už šventus Mas

kvos tezius ir nekerinu tokios 
Centro valdybos, što za čort, 
tokie ponai dar mus komanda-

jiems vietos, 
revoliuciją, o 

tai jau duosi-

bis!—visi vie-

dabar

YOUUk
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Jeigu minios nuo mugu bėga, 
tai jųg, tavorščjai, turite vytis 
paskui jas. Jeigu ‘bėgs 
salės ir menševikai, tai 
vorščiai ir tavorškos, 
paskui juos su kuolais, 
viję durkite į užpakali kaip šv. 
Jegoras dure smaką. (Uru, bis, 
bis!).

N am i neles specialistas bur-
dinigierius prašo rašytis prie 
indijonų armijos visus “strend- 
žerius”. Bolševikiškas sandarie
ms daktaras Drigančiunas glo-|-----------------------------------—
sto barzdą ir mąsto, kaip čia reikia žinot ir tai: jeigu nuč- 
išnešus sveiką kailį iš revoliu- jai bažnyčion, tai melskis, o 
ei jos verpeto, kurią jis padėjo saliune geri;. Taip ir čia: Su- 
užkurt. sivienijimas ne Maskvos tezinis

“Komanda!” sušuko komisą-'rūpinasi, o savo narių gerove.” 
ras Ukniš. “Komanda!” “Viati,I 
viau durak!” šaukia raudonu-* 
kai nesupratę komandos. ‘Ko
manda! Bedaklorius ir legale 
kuopos valdyba atėjo. Dabar 
žinote kas reikės daryti?”

—Tak točno, tak točno! — 
visi atsisuko į duris ir pradėjo 
judėti.

Atėjo advokatas ir skaito 
Centro valdybos įspėjimą, 
jeigu raudonukai nesiliaus 
navoję, tai bus pasiųsti 
kur pipirai auga.

“Maučat! 
rak!” suužė

Legale 36 
pusė narių 
indijonų kempę, 
salėn atlaikė savo mitingą. In
dijonai pasiliko kaip špetnybę 
kandę: ne žodžio ne^ale-jo iš
tart. Nukando liežuvi ir komi- 
sąrąs Liežuvninkas'ir Dikniš, ir 
visi kiti. Dr. Drigančiunas pa
spaudė išsipūtusią barzdą ir 
atsiduso.

Ir liko tavorščiai be minių, 
be ūpo, be 
vijo paskui 
ketinę.

Tavorštis 
balsą ir duoda komisarui 
kazą:

“Aš sakiau, kad taip 
Tavorštis Ulkniš užfiksino 
mums. Jis taip užfiksino, kad 
bet dieną pasijusime, jog Cen
tras 
Tak 
jam 
rus 
mandras Maskvos pilietis, bet

iš šitos 
jus, ta- 
vykitės 
o* pasi-

kad 
dur- 
ten,

Du-Eto Moskva! 
kempė.
kuopos valdyba ir
apleido raudon ųj ų

Nuėję kiton

revoliucijos. Nesi- 
minias kaip

Drulialovas

buvo

ima 
ras-

bus.

išrašė mums vilko bilietą, 
točno, jis užfiksino. Kam 
reikėjo varinėt savo upa- 
kuopoje. Jis manė esąs

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 plotu
REZIDENCIJA:

2226 Mareliai! Blvd.
TELEFONAS CRAWF0RD 1480

TELEFONAS CANAL 9464

LIETUVIS AKIŲ BPECIALISTAs 
Palengvins akių įtempimą, kuri* 

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

4712 So. Ashland Avė.
TeL Boulevard 7589

Reporteris.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

S. Q. DANIEL CO. 
Exterminators & Fumigators 

Visas darbas garantuotas
Mes išdirbinėjame skystimą ir 

miltelius dėl išnaikinimo pelių, žiu
rkių, tarakonų, blakių, kandžių ir 
t. t. arba išdirbinėjame gasus ku
rie užmuša juos iš vieno sykio. 
Mes taipgi išdirbinėjame visokius 
perfiumųs. Atsišaukite prie musų. 
Į' y 741 West 34t h Street 
Boulevard 4253, Chicago, III.

KORNAI

kuopos var- 
jums kuopos 
šaukite savo 
ne svetimos, 
suspenduotas

čia durnavo-

ty durak, paskust- 
neužsi darysi savo 

tai mes tave beiz- 
susiubavo

' \ookv wwt yT 
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JONAS VAINAUSKAS
Mirė Liepos 12 d., 10:15 vai. 

ryto, 1927 m., sulaukęs 44 me
tų amžiaus; gimęs Lietuvoje, 
Ruibiškių kaimo, Girdiškės pa- 
rapijos, apskrižio, pa
likdamas dideliame nuliudime 
savo mylimuosius ir mylinčius 
Lietuvoje moterį Agniešką ir 
sūnų Petrą 22 metų ir seserj 
Marijoną ir sena motinėlę ir A- 
merikoj seserį Stanislavą Dauk
šienę ir švogė r į Joną. Dabar 
randasi prirengtas j paskutinę 
kelionę, namuose 3828 S. Wall- 
ace St.

Laidotuvės jvyks Pėtnyčioje, 
Liepos 15 dieną, 8 vai. iš ryto iš 
namų j Šv. Jurgio parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Jono Vainausko 
giminės, draugai ir pažystami ir 
taipgi draugai likusių nuliudi
me jo mylimųjų esat nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jam paskuti- 
nj patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nuliūdę liekame, Sesuo ii švo- 
geris Daukšai. Laidotuvėse pa
tarnauja J. F. Kadžius, Phone 
Canal 6174.

Pro Scholl'a Zino-pada praialina viaokiua 
skausmui greičiau negu kiti kokie žinomi 
metodai. Ima tiktai minute autildyti bilo 
koki komą. Gydymas prasideda iš sykio. 
Kuomet komas pranyksta jis daugiau ne- 
gryita. Jei nauji čeverykai vėl padaro 
skaudama tą vieta, Zino-pad prašalina ji 
greit. Todėl, kad Zino-pad prašalina prie
žastį—spaudimą ir trinim* čeverykų.

Dr. Scholl'a Zino-pada yra au gyduolėmis, 
antiseptiški, apeaugojanti. Visose aptiekoac 
ir čeverykų krautuvėse—35c.

DlScholts 
Zino-pads 

uidekit vien* ir skausmas pranyks

WENNERSTEN’S

APYNIAI 
SALYKLE

GERESNIO SKONIO
Švieži tikri apyniai 

sunnišytlsiituTtinįu salyklu- 
Nėra Artificialhi Prieskonių

į . ■ • '.L JA. M,...

Metines Sukaktuvės
ALEKSANDRA GHEPAUSKIENE-GAUSAITE

LACHAVICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, III.
Patarnauja laido

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

Tcl. Canal 1271 
ir 2199

šiuo pasauliu 
tapo palaidota 
turėdama am-

Kuri persiskyrė su 
liepos 11 d., 1926 m. ir 
Šv. Kazimiero kapinėse, 
žiaus 26 m. Paliko didžiame nuliudime 
vyrą Kazimierą Chepauskj ir dėdes Juo
zapą Sadauskj, Juozapą Kunevičių ir dė
dienę Sadauskienę, Amerikoje. Lietuvo
je paliko 2 brolius.

Paėjo iš Lietuvos, Kauno vedybos, 
Kėdainių apskr,, Krakių parap., Aukš- 
tuliukų kaimo.

Jau metai praėjo iki šiam laikui 
kaip ta beširdė mirtis išplėšė iš musų 
tarpo mano mylimiausią moterj, ir pa
liko žaizdas ant visados musų širdyse, 
kurios niekados mes negalime užmiršti.

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

nes mes tavęs niekados nesulauksime sugrįžtant, 
liekamo Vyras ir Dėdes.

\- 
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Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė.
CHIGAGO, ILL.

J. F. RAD7IUS
Pigiausia* Lietuvis 
Graborius Chicagoje

Laidotuvėse j.ajtar- 
<nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų iidir- 
bystčs.

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

SKYRIUS:
82’^ S. Halsted St. 

lai. Blvd. 4058
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Trečiadienis, Liepos 13, 1927

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Reporteris Į William Burke, kuris išlošė 
“open”, yra lietuvis,California “open“, 

p. Barkauskas.
Aušros knygyno išvažiavimus --------

North Side
Sandariečiai rengia išvažiavimą

Sandaros

CLASSIFIED ADVERTISEMENIŠ “agurkų kalnelio”.

Jūsų “mylimas” Reporteris 
praeitą sekmadienį buvo nu- 

i važiavęs ir į “agurkų kulnelį” 
(Jeffersoną). Tenai, mat North 
Sidės kriaučiai turėjo savo iš
važiavimą. Kada Reporteris nu
važiavo, tai pataikė ant pro- 
gramo: p-no Kairio vedamas 

1 choras traukė kaip iš butelio... 
Krūme sėdėjo muzikantas ir 
lamdė armošką, o pakrumiuose 
porelės ir šeimynėlės slėpės 
nuo karštos saulės. Ant kalne 
lio stovėjo baras ant keturių 
ratų, apie kurį “lainės” stovė
jo ir gėrė šaltų sodę, valgė ko-

Financial
Finansai-Paskolos

Personai
A-menu kšku

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Kitas lietuvis — Felix Sera-
AuŠros knygyno išvažiavi-1 fin (Feliksas Serafinas), iŠ 

mas įvyks liepos 17 dieną, t. y. iWilkes Kaire, dalyvavo visos 
ateinantį sekmadienį Wa«h-1 Amerikos geriausiųjų golfinin-1 
ington Heights miške. Bus ge- kų turnamente. 
ra muzika, lietuviški šokiai ir1 * --------

Įžaismės. Pirmas lietuvis
Chicagoj e buvo 

iMichael, kuris 
pirm 
anais 
Club

CIGARŲ ir ice cream {staiga. par* REIKALINGI $6,000 arba $5,000 
siduoda. Priežastis pardavimo išva- paskolos ant pirmo morgičio, 2 flatų 

mūrinio namo. Kas turit pinigus at- 
, sišaukit pas

STANKO and NESTOR, 
5097 Archer Avenue, 

lafayette 6036

Aš, Marijona Tamašauskienė jieft- 
kau savo sesers Domicėlės, po pir
mu vyrų Stulgienė, o po antru Ma- 
linavičienė, gyvena Chicagoj. Rašiau 
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, Atwater, Ohio.

žiuoju j Lietuvą. 114 E. 107th St.

PARDAVIMUI kriaučių shapa. Biz
nis senas, gera vieta. 2005 Canalport 
Avenue.golfin inkus 

p. Charles 
lošė golfą jau 

18-kos metų buvusio
laikais Calumet Country 

lauke. —Rep.

Ježednevnoj” Bacevičius, 
kad knygynas 

tik 139-tos kuo- 
negerą raportą 

North davęs. Tai jau didesnio veid- 
ir surasti, 

i šarlatanas.
Į Jis jau bando teisintis. O 
kaip bus su tuo sakymu, ku

23-čia kuopa ren- jau agituoja, 
;ą išvažiavimą į reikia remti, 

ateinanti ne- P°s delegatas 
i7 <i. i- • 
į* jr yvcn > j n i sunitu 1 m 111 i

gerą progą tyrame ore,ka*P ^as Pelitinis 
laiką praleisti.
rodosi, kad i sandariu-1 riuo agitavo prieš Aušros kny

Jefl’erson girias 
dėldienj, liepos

turės
gražia?

Man
čių išvažiavimą turime visi at- gyną SLA. 139-tos kuopos su 
vykti. Sandaros organizacija, 
kaip mes jau tinome, eina rim
tu ir pažangiu keliu, todėl ir 
užuojauta jai reikalinga. Jc-.
ffersono dirvonai apžėlę, girios ne gerai raportą duoda!
gražios, upelis čiurlena, žodžiu 
sakant, kam namie sėdėti arba 
toli kur baladotis — verčiau I 
vykime čia. —Aras.

Bridgeportas
36 kp. mitingas.

Jaunuoliams žinotina ir šnekučiavosi.
Svietelio visgi buvo

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

PARDAVIMUI per savininką 6 Mes paskolinsime jums $100—$200 ir 
kambarių mūrinis bungąlow, karš-1 $300 dėl užsimokijimo taksų, nuošim- 
tii vandeniu Šildomas, 2 karų ga- įjų uj morgičius ar kitiems privati- 
ražas. Atsišaukit nedėlioj 6512 S. nlams reikalams. Pinigai paskolinami 
California avė., o paprastomis die- j j2 valandų

40i4k" Mr- KU!ffer KnHlc ! IndustriaI Loan Service 
------------------ ---------------------- Į • 1726 W. Chicago Avė.

PARDAVIMUI arba mainymui biz- kampas Hermitage Avė. 
niavas namas su 2 štorais ir du pa- Atdara vakarais iki 9 vai. apart se- 
gyvenimai 5 ir G kambarių. M ainy- rėdos ir pėtnyčios. 
siu ant mažesnio namo, loto, bučer- ,
nes ur25nnrwoHt^PerRhino ’ R<1 MES skolinant pinigus labai leng-

2500 West Pershing Rd. . vomi„ Rą]yRomis, tik po biskj jmo- 
kėti kiekvieną savaitę j metus laiko 

Atsilankykit ir klaukit

Charles Jacobs
3244 So. Halsted St.

Boulevard 6520

Real Estate For Sale 
Namai-žemi PrfrdavimuiFor Rent

4 DIDELI, šviesus, garu apšildomi 
kambariai dėl mažos šeimynos prie 
daktarų ofiso ant Bridgepoi to. Del 
informaciją atsišaukite, Aušros Kny
gynai!, 3210 So. Halsted St.

REIKIA mažai šeimynai finto iš 4 
(1 bedroom) ar 5 kambarių, pečiu 
kūrenamo arba su gatava šiluma, 
Marųuette Manor arba Chicago Lawn 
apielinkėje ir arti karų. Pranešdami 
kainą rašykite: 6637 S. Fairfield Avė. 
2nd fl.,

L, L, A.

RENDAI 2 karų mūrinis kampinis 
garadžius Brighton Park apielinkėje, 
3934 Campbell Avė. Atsišaukit j dvi 
dienas. Savininkas 3225 Auburn Avė. 
Phone Yards 6466.

Furnished Rooms
RUIMAS rendon 1 vaikinui, karš

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

KAMBARYS rendai pavleniem. Mo
derniškas, 209 E. 107th St. Telephone 
Pullman 7994.

RENDAI kambarys dėl vieno ar 
dviejų vaikinų be valgio. 3240 S. Uni
on Avė. 1 fl.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKIA inteligentiško lietuvio ge
ro darbininko, nuo 25 iki 40 metų am
žiaus dėl pagelbėjimo pardavinėti 
aukštos rųšies “restricted” rezidenci
jų ir biznio lotų Calumet Distrikte. 
Patyrimas nereikalingas. Turi mokė
ti parinkti žmones atlankyti musų 
žemę musų išlaidomis, dėl pirkimo 
lotų. Tinkami žmonės gali uždirbti 
į savaitę apie $150. Turi turėti ge
rą paliudymą. Atsišaukit dėl* pasi
kalbėjimo nuo 9:30 iki 12 vai. bile 
dieną. Suite 1(105, 30 N. Michigan 
Avenue.

BUČERIS patyręs per 16 metų pa- 
jieško darbo. Juozapas Vaitkus 1721 
S. Halsted St., 2nd Fl.

REIKALINGAS patiręs bučeris. Pa
stovus darbas geram žmogui. 1800 S. 
Pcoria Street.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

.$750 vertės grojlklis pianas už 
$95, henčius, roleiiai , ir eabinet, 
6136 S. Halsted st. 1 fl.

* * • • b f' •
PADAVIMUI naujas grojiklis pia

nas taipgi radio. Bargenas. Atsi
šaukit vakarais. 6212 S. Karlov Avė.

Furniture & Fixtures 
Kakandai-ltaisai

FORNIČ1AI pardavimui 4 kamba
rių. Kartu ar skyrium. Gali ir kam
barius renduoti. Greitam pardavi
mui. Matyti galima 7 v. vakare, 5713 
W. G4th PI., Clearing, III.

PARDAVIMUI kaurai, valgomojo 
kambario setas, didelis knygyno sta
las, krėslai, dreseriai, lova, matracas, 
springsai, lempos, paveikslai, siuvama 
mašina, virimui indai, parduosiu sy
kiu arba dalimis.

5550 So. Newland Avė. »

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

PARDAVIMUI bučeernė lietuvių 
apgyvento  j vietoj, už labai žeemą kai
ną; kas pirmas, tas laimės. Atsišau
kite j Naujienas, 1789 S. Halsted St 
Box 965. \

EXT R A!
Parduodu krautuvę ciga

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

Geras biznis. Priežastis 
pardavimo savininkas mirė.

1609 S. HALSTED ST.
CHICAGO, ILL

PARDAVIMUI saliunas su namų 
arba be namo. Taipgi kendžių show 
fikČeriai, 1981 Canalport Avenue.

CIGARŲ krautuvė, $1200 cash, ki
tus lengvais išmokėjimais. 4342 So. 
Ashland Avenue.

SLA. 183-čios kuopos Jau- ]r vjsj buvo geraj užganėdinti, 
ny?hŲ Orkestros mėnesinis su- nes Duvo jau nuplautus Šienas, 

ant kurio kupetų galima buvo 
pasilsėti. j

Kada sutemo, tai nieko nebu
vo galima matyt, tatai ir nieko 

nepa- daugiau nežinau. — Rep.
Bus išvažiavimas.

Ateinantį sekmadienį Sanda
riečiai rengia didelį išvažiavi
mą Jeffersono miškuose. Buvo 
manyta rengti išvažiavimas ir 

'North Sidės LSS. 81 kuopos 
SimokaRio išleistuvės, bendrai su LMSA. 2 kuopa, 

____________ ' ,bet kadangi nenorėta pakenkti 
Praeitą sekmadienį I;MSA. 2 vieni antriems biznio atžvilgiu, 

kuopos nariai studentui, susi- 'M’* kp. ir studentai sa-
bute 3311 vo išvažiavimą atidėjo ncribo- 

surengė inž. laidui;
• A • 1 I a '

sirinkimas įvyks šiandie, 
čiadienyj, liepos 13 d. 
VVhite Square svetainėje, 
ir Halsted gat. Pradžia

surinkime, birželio 2 dieną, ir 
pareiškė, kad knygynas geriau 

į tegul užsidaro? Dabar jis jau
kalba kitaip: girdi, delegatas vai. vakare.

Visi nariai bukite ir 
mirškite atsivesti naujų 
prisirašyti.

Edvardas Grušas,
Taigi, po šimts kalaiklitų. Ro

dei neatšaukia to delegato, jei 
Ine geras? Del vieno delegato 
turi griauti knygyną. Ale, mat, 
prispirtas prie gėdos stulpo, tai 
bando teisintis. Bet jau purve-'

Nes girdėjo apie 60 narių, i 
agitavai prieš knygyną.

— Reporteris.

Tu.
kai Inž. B.

North Side

Gclfininku domei
Menas ir Mileris turės golfo

Kni aŠ patėmijau Naujieno
se pranešimą, kad bus SLA. 36 į 
kuopos mitingas, tai ant nlinė-l 
to laiko ir numaršavau. Nugi; 
žiuriu, komunistai šeiminin- gimtines Evergreen Golfo Kliu-
kauja. Aš apsisukęs ir išė- bo aikštėj pirmadienyj, liepos 
jau. Kaip ten buvo aš neašy-, 18-tą dieną. Menas ir Mileris 
siu, tik paminėsiu vieną daly- sudėjo kiekvienas po 50 dolc- 
ką, kurį patėmijau. Irių. Pinigai padėti pas p. Gri-

_x. , ix, -Jga, real estatininka, kurio ofi-Didelis vyras keturkampe, iš ir . . , \, ... . . . sas yra Halsted gatvėj,užpakalio, galva vis ragino mo-(
toris eiti į komunistinį mitingai D r. Karalius padalė betą su 
ir užsimokėti “dusus” (duok- p. Tūliu kiekvienas po $25. Pi
lės). Jis sakė: “Aš Susivieni
jimui nepriklausau, tik atėjau 
pasižiūrėti.“ Ir manęs viena 
moteris, priėjusi, klausė: “Ko
de! tas vyras taip agituoja eit 
į tą mitingą?” Na, ir sakau: 
“Ir aš agituočiau, jei mano 
gaspadinė čia sėdėtų vienam 
suole su Maskvos davatkomis.
O su gaspadinė turint gerus 
santykius, tai reikia nors kaip 
jai pasitarnauti, idant atsily
ginus. Gaspodorius gi, geras 
‘Vilnies’ skaitytojas ir munšai- 
no virėjas, — tai džiaugiasi, 
kad burdingierius agituoja už 
tą pusę, kur jo moteris pr’gu-

WelL laikui liėgant gal paaiš-l 
kės burdingieriaus darbuotė.

— Ne Reporteris.

Mark 
29-ta 
8:30

narių

pirm.

susi- tai LSS. 81 kp. ir studentai sa-

B c vi iv ir iv viri
PARDAVIMUI 4 kambarių cottage,: išmokėjimui, 

yra elektra, vana ir visi įrengimai ir | apie musų planą, 
apmokėti, kaina $8300, 4319 S. Tai-. 
man Avenue.

TIKTAI $2000 CASH | -------------------------------------------------
Kitus mėnesiniais išmokėjimais, nu- NEROKUOJAM KOMIŠENO 
pirksite gerą, 2 augštų su skiepu mu- . mnrričius nŽ SI (N)rinj namą, 4-4 kambarių su vanomis, anlru8 morgICIUS UZ 
3 karų garažas, lotas 30x125, gatvė $200 arba $300. 
apmokėta, netoli elevatorių ir gatve- PeopleB Loan Service 
kanų, Ciceroj,, kaina $11,000. Jos L. * _
Donat, savininkas, 2300 Central Park 1647 W. 47 Str.
Avenue. I ■ • .

MES PERKAME IR PA-

nigai padėti taipgi pas p-ną 
Grigą. Dr. Karalius betino už 
Meną, o p. Tulys už Milerį.

Be to, p. Menas padėjo pas 
p. Grigą dar $100 ekstra. Kiek
vienas, kas nori, j 
ant visos tos sumos ar ant jos nėšių, 
dalies. Bet betas turi būti ne Franciją, Angliją ir kitus kraš- 
mažesnls kaip 5 doleriai. tus, jeigu laikas leis.

Imtynės tarp pp. Meno ir Mi | Reikia pasakyti, 
lerio žada būti nepaprastai įdo- mokaitis jau nėra 
mios, kadangi jiedu abu skaito-! kaip ir daugelis 
si vieni geriausių lietuvių gol-■ priklauso 1JV1SA. 2 
fininkų. priklauso studentų

Patartina įdomaujantiems jaj tiktai dėl to, kad parėmus 
golfu juo skaitlingiau atsilan- ją finansiniai ir moraliai, 
kyti ir pažiūrėti šių imtynių. 
Žiūrėtojai tą dieną ir tų imty-1 
nių laiku bus leidžiami į golfo 
lauką veltui.

Evergreen avė., !
B. Simokaičiui išleistuvių ban- 
kietą.

P-as Simokaitis šio šeštadie
nio vakare išvažiuoja Lietuvon 
kaipo “Naujienų” ekskursijos 
pa lydo va,s.

Tai nebuvo kokia “surprise 
partė“, bet draugiškas'pasikal
bėjimas ir pietus. Laike pietų 
toast-masteris p. J. Kaulinas 
paprašė svečius išreikšti savo 
linkėjimus p. ^imokaičiui. Sve
čiai linkėjo jam laimingos ke
lionės į Lietuvą ir atgal.

Inž. Simokaitis ketina pabu- tikrą mylių skaičių, dabar tas
i pradėjo skaityt 

Vokietiją, mylias mažin, t. y, atbulon pu-
' šen.

P-as Semaška sako, 
važiavimas bus labai 
bus agurkų, šodės, košės ir ki
tokių pamarginimų. — Rep.
“N-nų“ “draiveris” turi ste

buklingą automobili.
"Naujienų” išvežiotojas p. 

švelnis pernai pirko nuo p. K. 
Montvido automobilį. Automo
bilis buvo geras ir dabar ge
ras. Važiavo ir važiuoja jis ge
rai, tiktai pastaruoju laiku 
pradėjo daryti stebuklus. Kada 
auto spidometras suskaitė tani

gali betyti Voti Lietuvoje kokią porą mė- spidometras
aplankyti

kad p. Si- 
studentas 

kitų, kurie 
kuopai. Jie 
onganizaci-

kad iš- 
didelis:

P-as švelnis turi du autus 
ir ketina trečią užsakyt 
orderio. —Reporteris.

Bridgeportas

ant

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514*16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

PARDAVIMUI 6 kambarių bunga- gaminame antrus morgičius į 
low, ką tik užbaigtas, karštu vande- . . 
niu šildomas, kieto medžio trimas, dvi dienas, 
viškai su francuziškais langais, 2 ka
rų mūrinis garažas iš šono jvažiavi-1 
mas. Parduoda savininkas, 

8353 So. Hermitage Avė. 
Tel. BeveYly 8038 

‘ ' 1 ' ' • ' ■ <

3FLATŲ mūrinis namas, yra skie
pas ir garažas, Wallace St. netoli 
St., kaina $11,500, cash $2000.

R0WAN & SANDNER, 
206 W Garfield Blvd., 

Telephone Boulevard 1392

34

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47th Str.

Misceilaneous

/ STOGDENGYSTR
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apiellnkėj. Įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty- 

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

3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lavvndale 0114

re

B A R G E N A I
Pardavimui arba mainymui 2 aug- 

štų mūrinis namas, 5-5 karnbarių, 
randasi Marąuette Parke, mainysiu j 
bungalow.

Mainysiu lotus ant 4 arba 6 flatų 
namb; lotai randasi geroj vietoj ant 
South Sidės, išmokėti.

Mainysiu bitnlavą namą ir groser- 
nę ant 6 flatų namo, South Sidėj ar
ba North Sidėj, namas randasi ant 
63rd St.

Pardavimui rezidencijos lotas 30x 
125; % bloko nuo Marųuette Parko, 
kaina $1600.

bizniavi lotai 75x125, ant Kedzie 
Avė. verti $25,000, parsiduoda tik už 
$15,000.

VICTOR J. DĖKIS, 
6243 So. Westerti Avė. 
Telephone Republie 3200 « •

Exchange—Mainai

■»(

KONTRAKTORIUS
Būdavoju namus ir taisau 

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

Tel. Boulevard 0527
V V-’

KRAUTUVIŲ FIKCERIAI
Grosernių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekemių, Mu
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. Statė Street.Nelaimė dėl automobilio— Svečias.
Oi, tos parės!

Praeitą šeštadienį a.psinak- 
ImtynSs prasidės 1-mą valan-Įvoja Reporteris North Sidė.ie 

<lą po pietų. pas savo draugus, bet nakvy
nė buvo nekokia. Dalykas toks, 
kad skersai gatvę buvo suren- 

igta kokia tai parė. Iki vidur
nakčio buvo pusė bėdos, bet 
kuo toliau, tuo giesmės ir mu- 

<zika vis garsesnė darėsi. Re
zultatas paros tas, 1 
pusė mylios apielinkėj žmonės 
miegot negalėjo. Lietuviška ar
monika, lietuviškos dainos, lie
tuviški šokiai — sudarė tokią 
meliodiją kaip kad vilkas lak
štingalos balsu užgieda, 
to dar prisidėjo šunų 
mas, milkmono butelių 
j imas, tai Reporteris 
centą negalėjo užmigt.

—Jūsų “mylimas“ Rep.

r

Vakar, kaip 4:45 vai. 
pietų, poniaį čepukonis, gyve
nanti 3043 S. Lowc avė., už
gavo autu keturių* metų mer
gaitę, kurios tėvai gyvena ad
resu 3026. S. Lowe avė. Nelai
mė atsitiko ties 3()-ta gatve ir 
lx>we avė.

Mergaitė nugalinta ligonbu- 
kad apie tin — Peoples Hospital.( Mote- 

“i'ris, važiavusi automobiliu, tuoj 
po įvykio paimta policijos sto
tim

po

Į MAINUS
Turiu 2 namu, mainysiu j biznj, far- 
mos arba lotų. Vięnaš namas 4 šei
mynų, antras cottage su 2 lotais, gra
žioj vietoj, kvietkais apaugę ir uo
gom.

Bridgeport Painting 
, &•' Hardware Co.

Malevojam ir popiernojam. U Malkom 
maleva, popierą. stiklus ir t t 

3149 So. Halsted St.
Phone Yards 7282 

J. 8- RAMANČIONIS.

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

Pinigai Lenkijon
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 — j 2 — 3 dienas. Telegramas kai
nuoja $1.00.

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

1739 So. Halsted St Chicago, III.

O prie 
staugi- 
barškė- 
nč už

NORI TAPTI PILIEČIU
Skaityk

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25 centai — gaunamas 

Naujienose

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

Reikalauk tuojau* prisiųsda- 
mas 25 centus. ■

Naujienos
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

Mergaitė, sakoma, A sunkiai 
sužeista. —Rep.

CLASSIFIED APS.]

Financial 
_________ Finanrai-Prakoloa  

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgiėią 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

H. EPŠTEIN 
155 N. Clark St, Room 820 

Phone Central 6260

RUBIN BRQS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8700

Chicago

Announcements 
Pranešimai

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

Darb. Vart.. Korp. Bendrovė St. 
Charles, III. Bus laikomas pusmeti
nis susirinkimas šėrininkų virš minė
tos ■ Bendrovės, Liepos 14 d., 1927 me
tų, 7 vai. vakare svetainėj po Airių 
bažnyčia. Gerbiamieji šėrininkai-kės 
malonėkite visi atsilankyti, nes bus 
daug svarbių klausimų kuriuos reiks 
išryšti. Kviečia visus Direkcija.

Lietuvių Tautiškų Kapinių lotų sa
vininkų ir draugijų atstovų visuoti
nas susirinkimas jvyks ketvirtadieny], 
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.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

i vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iŠ lietuvių, kur duoda 

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

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

Phone Victory 7452

Educational
Mokyklos 

MOTERYS ir vyrai, išmokit bar- 
berystis. Mes mokinant 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- 
m e tikos, pilietybės, knygvedystės, 
stenografijos ir kitų mokslo Šakų. 
AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 

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

AR JUS NORITE

Personai 
Aamenų lęšiu)

NORĖČIAU pasimatyti su senais 
i kaimynais iš Lietuvos; tuo tikslu esu 
atvažiavęs iš Clevelando. Kazimieras 
Petraitis, iš Eržvilko, Kužių kaimo. 

‘ 4513 S. Wood St. Tel. Boulevard 5456
PARDAVIMUI pigiai grosernė ir 

fruktų Storas, 559 West 86th Street.

2-ri MORGICIAI
1, 2, 3 metams paskola 

4% komišino
Greitas Patarnavimas
ROtAL FINANCE 

CORPORATION 
11 S. La Šalie St.,

Central 2665

didesnį užmoke»nj, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
rinus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą d&rbą su geru mokes
tine. Darbą surandame $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važiuoti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
FEDERAL AUTO ENG1NEERING 

SCHOOL
1507 W. Madison Street

---- mw r*3apya. .. ............... .  
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