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Ontario valstija blaivesnė 
panaikinus prohibiciją

VVashingtonas nesitiki laivyno 
konferencijos pasisekimo

Blaiviau, kada nėra 
prohibicijos

čimnos nė nebando laužyti į-

Ontario valstija daugiau ger
davo laike prohibicijos,* negu 
dabar, 
mis.

svaigalus.
Ontario gyventojai pamatę 

kas yra prohibicija, dabar la
bai džiaugiasi atsikratę to slo
gučio,

prohihiciją panaiki- vesni
Išaino.

nęs dabar jie yra blai- 
ir nėra nuodijami mun-

gy- 
gy-
ĮMl- 
pa-

daugiausia

balsavimu 
atšaukė, 

prohibicijos

TORONTO, Ont., liepos 23. 
—Kaip Jungt. Valstijose, taip 
ir Ontario valstijoj (Kanadoj) 
buvo įvesta prohibicija — už
drausta pardavinėti svaigina
mieji/ gėrimai. Prohibicija 
vavo keletą metų, bet jai 
vuojant girtavimas žymiai 
didėjo, nes žmonės išmoko
tys pasidaryti degtinę, ar ją 
slaptai gabenti iš kitų valstijų.’ 
Kadangi degtinę lengviau 
šmugeliuoti, negu alų, o ir pel
ningiau, tai žmonės 
degtinę ir gėrė.

Pernai visuotinu 
Ontario prohibicija 
Nuo panaikinimo
praėjo jau 7 mėnesiai. Ir kas 
pasirodė? Pasirodė, kad pro- 
hiliciją panaikinus girtavimas 
netik nepadidėjo, bet dar žy
miai sumažėjo. Ontario prohi- 
bicija nėra visiškai panaikinta, 
nes degtinės monopolį pasilaikė 
valdžia. Valdžia parduoda 
degtinę tam tikrais leidimais. 
Buvo manoma, kad leidimų 
degtinę pirkti tuojaus užsiims 
500,000 žmonių. Bet per šiuos* 
7 mėn. degtinę pirkti leidimus 
teišsiėmė vos 120,000 žmonių, 
nors už prohobicijos panaikni- 
mą balsavo 
Reiškia, nė 
prohibicijos 

*ri pirkti
degtinės vartojimas žymiai su
mažėjo, bet už tai žymiai pa
didėjo alaus vartojimas. Taigi 
kuomet prie prohibicijos žmo
nės daugiausia vartojo pavojin
gą ir sveikatai labiau kenks- 

. mingą degtinę, tai prohibicijos 
I panaikinus pradėta vartoti ma

žiau pavojingas sveikatai ir 
, mažiau svaiginantis alus. Pro- 

panaikinus taipjau la- 
arešlai už 
net Wind- 
kur dau- 

“ paūžti”

689,755 žmonės.
balsavusieji už 

painikinimą neno- 
svaigalus. Dabar

Gubernatorius aplankė 
Sacco ir Vanzetti

BOSTON, Mass., 1. 23. — 
Mass. gubernatorius Fuller va
kar apsilankė Ch-arleston kalė
jime, kur jis 15 min. kalbėjosi 
su Saco ir vieną valandą su 
Vanzetti. Gubernatorius taip
jau kalbėjosi su Madeiro, kuris 
prisipažysta dalyvavęs tame 
puolime, kuriamo liko nušautas 
kasierius, bet tą puolimą atli
ko šnika, kurioj niekad Sacco 
ir Vanzetti nedalyvavo ir nie
ko bendra su ja neturėjo. Sa- 
aco ir Vanzetti ir yra nuteisti 
neva už nušovimą to kasie- 
riaus, kurį nušovė Madeiro šai
ka. Visi trys yra 
mirčiai rugpiučio 
o? t s gubernatorius 
Saaco-Vanzetti bylą.
odymų, kad juos nuteista ne

kaltai, vien už jų radikalinga? 
nuomones, o ne už žmogžudys
tę, kurios jie nėra papildę ir 
kuri nėra įrodyta.

Gubernatorius atsisakė pa
sakyti apie ką jis kalbėjosi su 
nuteistaisiais ir ką iš jų suži
nojo.

nuteisti
10 d., bet 

tyrinėja 
nes yra į-

Be maskų kukluxai 
be galios

pasirodė tiek sekmin- 
čia ku khixai niekad 
įsitvirtinti ir niekad

prie ekcesų — plaki-

CHATTANOOGA, Tenn., liepos 
24. — Tennessee valstijoj yra 
senas įstatymas, atkreiptas dar 
prieš pirmąjį Ku Klux Klaną, 
susikurusi tuoj po civilinio ka
ro. Tas įstatymas draudžia ne 
šioti kaukes (maskas). Tas įs
tatymas 
<gas, kad 
negalėjo 
nepriėjo
mų, mušimų žmonių, užpuldi
nėjimų ant namų, kas nieku- 
riose valstijose virto paprastu 
dalyku. Pasirodė, kad ku kluxai 
be maskų negali veikti, o už 
maskų nešiojimą nusakoma di
dele bausmė, bet ypač dar di
desnė bausmė, jei butų puola- 

Puolimas su

hibiciją
bai žymiai sumažėjo 
girtuokliavimą. Ir tai 
sor, sale Detroito, 
ginusia atvažiuoja 
amerikiečių.

Prohibicijos panaikinimas ir 
.* "kitu budu Ontario apsimokėjo: 
’ į Ontario pradėjo plaukti dide

li būriai ištroškusių amerikie
čių, kurie nemažai Ontarijoj 
savo dolerių palieka. Bet ir 
atvažiavę amerikiečiai labai j ma su maska. 
mažai degtinės geria: ir jie Ivaška ant kelio ar miesteliuo- 

; tenkinasi daugiausia alum. Bu
vo manyta, kad Ontario užplus 
amerikiečiais iš pasienio mies
tų, kaip Detroito, Buffalo ir 
kitų, bet pasirodė, kad to nė
ra. nes amerikiečiai turi dau
giau munšaino, negu kanadie
čiai degtinės, todėl jei atva
žiuoja, tai tik alaus išsigerti.

Svaigalų pardavinėjimas yra 
suvaržytas. Karčiamos gali 
pardavinėti tik alų. Degtinės 
monopolį turi valdžia ir kiek
vienas norintis pirkti degtinės 
turi turėti leidimą, kuris kana
diečiui kainuoja $2 metams, 
o amerikiečiui $2 mėnesiui. 
Gerti degtinę viešose vietose 
uždrausta. Gali gerti tik savo 
namuose, hotely, ar šėtroje, 
šiaip panaikinus prohibiciją 
išnyko ir butlegeriai, nes da
bar jie virto įstatymų laužy
tojais, o ne gerbiami žmonės, iš lango, tiek 
kokiais buvo prohibicijai gy
vuojant, Todėl dabar ir kar- nėj.

se gali būti 
mirtimi.

baudžiamas net

įstatymus dabar 
ir kitos valstijos,

Panašius 
nori pravesti 
bet kitur yra sunkiau, nes ten 
yra įsigalėję ku kluxai. Tenne- 
ssee įstatymas gi pravestas virš 
50 metų atgal, ir tada irgi su
laužęs ku kluxus, pilnai atiti
ko dabartinei padėčiai ir irgi 
nugalėjo dabartinius maskuo
tus kluxus. .

24 — 
, žuvo 

apart- 
212 N.
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[Pacific and Atlantic PhotoJ

Būrys Nicaragua, Centralinėj Amerikoj, sukilėlių prieš neteisėtą, bet Amerikos remiamą valdžią. Kelios dienos atgal 300 tų 
sukilėlių mieste Ocotal išžudė Amerikos jūreiviai (marines), bombardavę sukilėlius ir iš aeroplanų.
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Hindenburgas pasitrauk 
siąs iš Vokietijos 

prezidentystės
BERLTNAS, 1. 24. — 

Vokietijos politikų eina 
dai, kad švenčiant 80 

| gimtadienį prezidentas Hinden-
I urgas paskelbsiąs, kad jis jau
čiasi atlikęs savo pareigą lin
kui Vokietijos ir todėl pasi
trauksiąs iš šalies prezidento 
vietos.

Ilindenburgo draugai tam 
netiki, nes jis esą pripratęs vi
są savo amžių klausyti discip
linos ir eiti pareigas, todėl jis 

(ir prezidento pareigas eisiąs 
iki savo tarnybos termino pa
baigos.

gan- 
metų

Gal 40 žmonių žuvo

Nesitiki pasisekimo laivy- Lenkija siūlo taiką Rusijai 
no mažinimo .konferencijoj VARSĄ VA, 1. 24. — Lenki

jos pasiutinis Patek vakar iš- 
WASHINGTON, liepos 24.— vyko į Maskvą, veždamasis 

Jei Anglija nesugryš į Genevą naują Lenkijos notą, atsakan- 
pasiryžusi padaryti didelių kon- Čią į Rusijos kaltinimus delei 
cesijų, tai dabar laikoma Ge- jauno monarchisto Koverda 
nevoje laivyno mažinimo kon- nušovimo Varšavoje Rusijos 
ferencija turės pairti be jokio pasiuntinio.
susitarimo ir gal daugiau Llo-Į Lenkija savo notoje tviiti- 
go, negu gero atsiekusi, nes 
tik dar I 
didžiųjų valstybių 
jimo viena kitai.
nuomonė valsttyGės 
mento valdininkų. ;

Anglijos pasiūlymai dėl krui- 
zerių Amerikai yra visai ne
priimtini ir jei tie pasiūlymai 
nebus pakeisti, Amerika po 
sutartim nesirašys.

na, kad jos teritorijoje nėra 
labiau pasėjusi tarp jokio suokalbio prieš Rusiją ir 

nepasitikę- pakartoja savo sutikimą pasi- 
Tokia yra rašyti nepuolimo sutartį su 

deporta-.Husija.

Anglija nori gauti parlamento 
pritarimą

liepos 24. — 
laikys susirin- 

pirmininkaus 
ministeris ir

Pasmerkė Amerikos Smarkus lietus pridarė 
daug nuostoliu

N7W YOBK, 1. 24. —Trum
pas, bet labai smarkus lietus, 
vietomis virtęs debesiu pratru- 
kimu, perėjo nuo Quebec visu 
Atlantiko pakraščiu 
kos įlankos, visur

WASHINGTON, 1. 24. —čia 
laikomas Pan-Amerikos darbo 
kongresas po trijų valandų gin
čų priimtoj rezoliucijoj pa
smerkė Jungt. Valstijų impe
rializmą — bandymą pavergti 
kitas Amerikos respublikas. Imas labai didelių 
Betgi rezoliucija kartu užgibia i Pennsylvanijoj keli 
ir Monroe doktriną. To ypač ilių tiltai liko nunešti smarkiai 
reikalavo Amerikos Darbo Fe-! pakilusių upelių ir vietomis 
deracijos atstovai. 1 į traukinių vaigščiojimas ’ ‘ apsi-

---- -------------stojo.

iki Meksi- 
pridaryda- 
nuostolių. 
gelež i n k c-

PARYŽIUS, 1. 24. — Fran
ci jos submarina Brumaire, ku
ri plaukė iš Cherbourg į Dun- 
dirk, veikiausia paskendo. Ji 
lydėjo kitus karinius laivus, 
kuriuos ji pasišaukė pagelbon 
ir kurie jos ieško, bet neberan
da. Submarinoj buvo 40 žmo
nių, kurie žuvo, jei submarina 
paskendo.

Birg-er nuteistas
pakorimui

New Yorkui gręsia didelis 
streikas

Mato visur suokalbius

Rado kliedintį kongresmaną
SAN FRANCISCO, 1. 24. — 

Oregano kongresmanas Crum- 
paker liko rastas sėdintis vi- 
durmlesčio gatvėj ir kliedintis. 
Spėjama, kad jis yra užnuody
tas ir jį nuvežta ligoninėn.

BENTON, 1I1.J 1. 24. —Char-j NI,;W YORK, 1. 24. — New 
les Birger, didžiausias pietinio Yorkui gręsia didelis streikas,
Illinois butlegeris, tapo nuteis
tas pakorimui. Jo du draugai 
Art Nevvman ir Ray Hyland, 
liko nuteisti visana amžiui,, ka
lėj iman. Jie buvo kaltinami, 
kad jie nusamdė žmogžudžius 
nušauti West City miestelio 
mayorą Joe Adams. Vienas iš ^o“su "ilriija’ net Ir tartis’
šaikos narių prisipažino, kad 
mayorą užmušė du jo jaunes
nieji broliai, kurių 
žuvęs, o kitas sėdi 
kad juos pasąmdč 
mušti pats Birger.

Birger (sakoma, 
žydelis) buvo labai 
galingas Herrino 
Bet paskui susipyko su savo 
draugais Sheldonais, kurie at
simetė nuo jo šaikos ir pradėjo 
su juo kovą. Kova buvo tokia 

Užmušėja prašė nuteisti mir- smarki, kad abi pusės turėjo 
čiai; gavo 30 metų kalėjimo.

LONIM>NAS, 
Rytoj kabinetas 
kimų, ) kuriame 
užsienio reikalų 
kuriame bus svarstoma Angli-
jos-Japonijos-Amerikos laivyno 
mažinimo konferencija. Kabi
netas galbūt nutars savo nu
sistatymą laivyno mažinimo 
klausimo pareikšti parlamente, 
kad parlamentas galėtų jį ap
svarstyti ir užgirti, tuo sutei
kiant svarbų ramstį Anglijos 
delegatams. Japonija ir Ame
rika yra labai nepatenkintos 
Anglijos nusistatymu laivyno 
mažinimo klausiau.

RUSIIVILLE, Neb., 1. 23.— 
Mrs. Boy Wilson, 31 m., far- 
merio žmona, kuri koletu die
nų atgal nunuodino savo mari
ną I). Loomis ir bandė nunuo
dyti savo tėvą, kuris galbūt 
ir pasveiks, prie kaltės prisL 
pažino ir prašė teismo, kad 
nuteistų ją nužudyti elektros 
kėdėj ir kuogreičiausia tą nuo
sprendį įvykintų. Bet teisėjas 
nuteisė ją 30 metų kalėjime. 
Ji atsisakė pasakyti kodėl ji 
nuodijo savo tėvus.

Vėl vyksta Kanadon
LONDONAS, 1. 23. Angli

jos sosto įpėdinis Valijos prin
cas, jo brolis princas Jurgis ir 
premieras Baldvvin vakar išvy
ko Kanadon. Vali jos princas 
jau yra kartą lankęsis Kana
doje.

Sudegė
WAUKEGAN, Ilk, 1. 

Orlando Buitis, 73 m. 
gaisre, kuris sunaikno 
mentinį namą prie
County St. Jis sėdėjo ant pa
langės ir laukė pagelbos, bet 
pagelbai belipant prie jo užsi
degė jo drabužiai ir jis krito 

susižeisdamas, 
kad neužilgo pasimirė ligoni- augino savo privatiniame 

į ryne.

Vilkas papjovė vaiką
RED BANK, N. J., 1. 24.— 

Thomas Holton, 6 m 
piautas vilko, kurį tėvas

kuris sutrukdys visą judėjimą 
mieste. 'Tai požeminių kelių ir 
gatvekarių darbininkų strei
kas. Mayoras Walker deda 
pastangų prie streiko neprileis
ti, bet kompanijos, matyt, nori 
streiką išaukti ir griežtai atsi

Ysaye, 69 metų, vede sa
vo mokinę, 25 metų

vienas yra 
kalėjime, ir 
mayora už-

NE1V YOHKAS, liepos 22.
•xi __ .Garsus belgų smuikininkas Eu

gene Ysaye, kuris yra 69 me
tų amžiaus, vedė savo mokinę, 
irgi smuikininkę, Annettę Din- 
cin, vieno Brooklyno gydytojo 
dukterį, kuri yra 25 metų am
žiaus, 
nežiūri.

lietuviškas j 
turtingas ir 

apielinkėj.

Meilė metams į dantis

savo ginkluotus fortus, kulka- 
svaidžius, “tankus” ir net ae
roplanus. Ta kova abi butle- 
gerių šaikas sunaikino ir su
ėdė visą jų turtą. Birger, ku
ris dabar neturėjo pinigų nė 
tinkamam bylos vedimui, liko 
nuteistas pakarti, o ir Sheldo- 
nai sėdi kalėjime už kitus 
aidėjimus.

nu-

Sunaikino daug pičių
SPRINGFIELD, III., 1. 24— 

Ledai perėjo visa pičių juosta 
Illinois valts. Pirių derlius delei 
to per pusę bus mažesnis. Pi
čių derlius čia šiemet ir taip 

I mažas buvo, delei 
sausmečio.

liko par 
užsi-' 
žve-

NAMŲ
KAS

BUDAVOTOJŲ STRKI
BALTIMQRfiJ PASI

BAIGĖ

| MADRIDAS, 1. 23. — DikU- 
'torius Primo Rivera visur mato 
'suokalbius. Jis rado suokalbį 
ir tarp artilerijos kadetų, ku
rie rengėsi dalyvauti pokily 
sųšelpimui nukentėjusių nuo 
audrų marokiečių. Esą daly
vavimas tame pokilyje turėję i 
parodyti opoziciją valdžiai. De
lei to artileristai busią nubaus
ti ir taip jų busianti įvesta aš
tresnė disciplina.

Kartu valdžia išleido oficia- 
linį pareiškimą, kad ji stversis 
visų priemonių prieš Barcelo- 
nos darbininkus, kurie grūmo
ja streiku. Valdžia 
bininkus < taikintis 
kantais arbitracijos
unijos tą pasiūlymą atmeta 
rengiasi prie streiko.

Naujosios Anglijos migla
CONCORD, N. H., 1. 24. — 

Naujosios Anglijos migla pa
siekė tai, ko negalėjo pasiekti 
Atlantiko migla: Linbergh per
skrido Atlantiko miglą ir vis* 
tiek Paryžių pasiekė, bet Nau
josios Anglijos miglos įveikti 
neįstengė 
loj kelias 
nusileisti, 
skrido iš
Me., bet dėl miglos klaidžiojęs 
5 valandas ir gabaus nusileido 
Concord. Iš čia išskris į Mai
ne valstiją šiandie.

ir paklaidžiojęs mig-
valandas, turėjo čia

Pulk . Linbergh
Bostono j Portland,

spiria dar- 
zsu fabri
kėliu, bet 

ir

Rado pinigų dirbtuvę
HOUSTON, Tex., 1. 24. 

Federaliniai agentai užtiko 
nigų dirbtuvę, kuri į dieną 
Įėjo pagaminti popierinių pini
gų vertės $100,000. Keturi vy 
rai ir moteris tapo areštuoti.

pi
gi

BALT1MORE, Md., 1. 24. —! 
Nąmų budavotojų streikas, i 
kuris palietė 6,000 narių 18-koj 
įvairių unijų prie namų sta
tybos, jau užsibaigė ir darbi-* 
n inkai rytoj gryš į darbą.1 
Streikas tęsėsi nuo liepos 11 
dienos.

Bostonas pagerbė aviatorius
BOSTON, Mass., 1. 24. — 

Vakar čia lankėsi astuoni avia-' 
toriai, kurie yra skridę i Eu- 

dabartinio' ropą ir į Hawaii. Bostonas
juos pasitiko labai iškilmingai 

. ir desėtkai tūkstančių žmonių
susirinku juos pasveikinti,
nors ir lijo smarkus lietus.

Puolė ku kluxų parodą

GRAND PRAIRIE, Tex., 1. 
24.—Minia žiūrėtojų vakar 
puolė Ku Klux Klano parodą 
ir ištikusiose smarkiose muš
tynėse keli žmonės liko su
mušti. Pavojingai sužeistų 
nėra. Vienas žmogus tapo 
areštuotas septynių šerifo po- 
licistų, kurie tapo prisiųsti iŠ 
Dalias.

CORF1S
Chicagai ir apielinkei tedera-- 

linis oro biuras šiai dienai pra
našauji :

Dalinai apsiniaukę ir karšta.
šiandie saulė teka 5:36, lei

džiasi 8:17. i l g

Nužudė savo merginą
CALGARY, Altą, 1. 24. — 

Steve Korek, farmeris, pir
miausia užchloroformavo ir 
paskui dviem šūviais nušovė 
savo merginą Kazei Riseon ir 
paskui pats nusišovė. Visa ši 
tragedija ištiko automobily. 
Priežastis -turbut pavydas.

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 kbresponęientas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas įeina i patarnavimą. 5 '

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 garantiją už siunčia
mus pinigus, kad bus išmoksti adresatui ar grąžinti atgal 
jei adresantas nebūtų surastas.

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

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

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

■■ -_■■■ - ■ ..................*
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Pastabos

Įdomiausia Knyga

“Gruodžio 17 Dienos Perversmas”

Komunistai gavo rytuose to
kį kiką į sėdynę nuo chiniečių, 
kaip gavo Meksikoj Romos 
trusto agentai. Mat tarp vienų 
ir antrų mažas yra skirtumas. 
Kunigija ruošia žmones prie 
pomirtinio gyvenimo ir rodo

GIUSEPPE DE LUCA, ŽYMUS BARITONAS, METROPOLITAN 
OPERA KOMPANIJOS

Parašė J.ŠARUNAS

Išleido: Lietuvos Demokratijos Draugai

meškeriodama dolerius čia, ant 
žemes. Taip ir komunistai ro
do rojų tik Maskvoj ir nors 
šaukia apie darbininkų vargus, 
bet iNitys iš tų darbininkų kaip 
įmanydami dolerius žvejoja. 
Todėl pamatę, kad abu yra ly
gus išnaudotojai, meksikiečiai 
varo lauk Bomos agentus, o 
chiniečiai — Maskvos agentus.

« .

38 puslapių—kaina 25 centai
f Brrrevoliucija ant Bridgcpor- 
I to, SLA. 36 kuopoj, jau įvyk- 
; dyta. Tik komisarai kode! tai 
J jąją nesidžiaugia. Mat sovietų 
į ambasados komisarus kankina 

labai sunkus klausimas: ką 
r darysime rytoj, jei net 36 kp. 
I netekome diktatorių vietos? 
S Bet lai menkniekis: juk bol- 
į ševikai yra jau pripratę būti j 
Į mėtomi iš unijų ir kitokių or- 
> ganizacijų. Tad jei dar viena 
f organizacija išspyrė juos lauk, 
I ; tai vieni niekai. Kitas klausi- 
S mas yra daug svarbesnis: ką 
f 'darysime rytoj su SLA. 36 kp. j 
f iždu? Ar jį galėsime pasilaiky- 
L ti sau ant abrako ar turėsime 
i grąžinti naujajai valdybai? Čia j 

cpiau- 
yra di-

, tai ir yra komisarams
' sius
deli

klaus imas, nes jie 
mėgėjai iždų.

ANTANAS SMETONA—PONIA SMETONIENE

t
 Ir netiktai Chicagos komi

sarus kankina klausimas: “ką 
įdarysime rytoj?” Tas pats j 
klausimas kankina ir Brookly- 

| | no Nelaisvės ambasados komi- 
| sarus. Jiems irgi stovi prieš 
** akis šmėkla: “ką darysime ry- 
f toj?”

Broklyno lavorščiai jau pri- 
A sipažysta, kad jei jie pralaimės 
| rrrevoliuciją SLA. 36 kuopoj, j 
I tai bus užduotas skaudus smu- 
A gis- bolševikams visame Susi-: 
| vienijime. Kv

Tada niekurie’ tavorščiai tu- 
A rėš važiuoti į tabako laukus 
į apie Hartford, Conn., ten or- 
| ganizuoti tabako gyvius, ku- 
A riuos tabako plantatoriai labai 
J žiauriai kankinau kada pagauna 
■ t a Laka ėdant.
A Patys gi didieji komisarai 
| pasiliksią Brooklyne ir kursty- 
Į šią revoliucijas tarp vedusių 
A šeimynų, kurios gyvena buržu- 
j aziniai, kad butų daugiau gy

vanašlių, kurios labai reikalin- 
A gos sudarymui bendro komi- 
( garų fronto išvažiavimuose į 
A ! miškus vasaros laiku.

suprantamą, di 
balsui. Aš esu
cigaretų. Lucky

“Aš suteikiu, 
džiausią atydą 
ypatingas link
Strikes užganėdina mano skonį ir 
neįrituoja mano burnos.”

“It’s toasted”
NEJRITUOJA GERKLĖS—NEREIK KOSĖTI

Perversmo suplenuotojai ir vadai

Knyga atėjo iš nedaugeliui težinomų versmių 

Autorius yra vienas iš didžiųjų Lietuvos rašytojų

Aiškiai parašyta, aiškiai spausdinta, lengvai suprantama ir 
• skaitosi kaip romanas.

Chicagos ir Brooklyno rau- 
Idonųjų biznierių šmeižtų lape
liai’turėtų uždaryti savo duris, 
jei nebūtų Naujienų redakto
riaus P. Grigaičio ir SLA. Pil
domosios Tarybos, nes tada 
neturėtų ką rašyti. Dabar gi 
tų asmenų šmeižtais užpildo 
net ir pirmą puslapį.

1/

jĮsigykit Sau Vieną!
Neperskaitęs šios knygos niekas negali suprasti ir įsivaizduoti 

to nepaprasto, istoriško ir pražūtingo Lietuvai įvykio—gruodžio 17 
dienos! Tai yra rinkinys faktų sugrupuotų atatinkamoj eilėje ir 
nupiešta aiškus vaizdai susidarę Lietuvoje perversmui bręstant, 
laike perversmo- tuoj po perversversmo ir upui atslūgus.

Parsiduoda po vieną ir olseliu

Brooklyno Vienybės lietuv
ninkų pape ftiifvydas, didelis 
mėgėjas juodųjų fašistų tauti
nės surūgusios Smetonos, ban- 

i do įkalbėti skaitytojams, kad 
, la perplėkusi smetona yra ge
riausias maistas lietuviams.

Bet to papeš1 darbas yra ber
gždžias. Ta fašistinė smetona 

i taip negardžiai dvokia, kad 
žmonės su laiku sudaužys tą 
puodynę ir prasmirdusią sme- 

' toną išlies, kad ji daugiau ne
betektų tyro Lietuvos oro. O 
tada Lietuvoj vėl užviešpataus 
demokratija.

K. Požėla

•UJJ4U )
. f

Naujienų Atletiniame

PIKNIK
Nedėlioj, rugpjūčio 21,1927

Calumet Grove
t

Blue Island, III.

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

Laikraščiai rašo, kad Vieny
bes pape Sirvydas yra tiek pa
mylėjęs dvokiantį surūgusios 
Smetonos kvapą, kad net savo 
kambariuose tos dvx.J.ilaH^ioe 
smotonos puodynės paveikslą 
pasikabinęs laiko ir kas sykis 
praeidamas tai puodynei poklo- 
nus muša ir poterius barika- i 
duoja, o socialdemokratus ir 
liaudininkus kiekvieną kartą,

• iškeikia.
— Pasaulio Vergas.

Šiame Naujienų Atletiniame Piknike Karolis Požėla parodys 
visus savo gabumus. Jis pats dalyvaus ir suorganizuos ristikus, 
kumštininkus, basebolininkus ir kitokius lietuvių atletus. Tūks
tančiai lietuvių iš Chicagos ir ap'elinkių miestelių turės progų dar 
pirmu sykiu pamatyti visus gabiausius lietuvių atletus. O Karolis 
Požėla su jais surengs tokių mandrybių ir navatnybių, kad tūks
tantinės minios lietuvių tik gėrėsis ir džiaugsis. Muzika — šau
niausi. Šokiai — linksmiausi.

Pradėkit iš- anksto rengtis į šį atletinį Naujienų piknikų.
t

Visus širdingai kviečia
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PRIKIMŠTOS TOMATfiS
-----------  į

6 tomates
1 puodukas sukapotos, šaltos 

vištienos arba veršienos.
!/» puoduko smulkiai supiau- 

stytų stleru.
1 šaukštas sukapotų žalių

pipirų.
Vs puoduko sukapotų vala

kišku riešutu. • »
Salotos lapų
Dažnio iš saldžios Smetonos.
išrink gražiai didtks, nunuo- 

kusias tomates. Nulupk, nu- 
piaustyk viršų ir išimk truputį 
tomatų iš vidaus. Sumaišyk 
išimtas tomatų dalis su vištie
na, selerom, pipirais, riešutais 
ir dažalu. Išmaišyk ir sudėk 
viską į tomatus. Sudek ant to- 
rielkos salotų lapus, - ant tų 
lapų sudėk tomates, apibarstyk 
paprika ir labai plonai supjau
stytom svogūno riekutėm. *
Smetonos dažalas dėl tomatų

1 pu<xhikas mayonaise da
žnio. v

% puoduko saldžios Smeto
nos.

šaukštas cukraus
1 Šaukštas citrinų sunkos
Išplak smetoną, pridėk cuk

rų ir druską ir pridėk prie mi
šinio, kuriuo pripildys! toma
tes. .

Labai maistingas vasarai val
gis.

ŠVIEŽI KOPŪSTAI PIENE

puoduko tarkuoto sūrio
2 puoduku pieno
2 šaukštai miltų
1 šaukštas sviesto
Pipirų.
Padaryk baltą dažalą iš 

sviesto, miltų, druskos,, pipirų 
ir pieno. Smulkiai supiaustyk 
k< pustus ir virk druskuotame 
vandeny astuonias minutes. Su
dėk eilėmis kopūstus, kumpį, 
supiaustytus lašinukus, užpilk 
baltu dažalu ir užkerk duonos 
t l upinių ir tarkuoto sūrio. Vir
šutinėj eilėj dėk duonos trupi
nius ir sūrį. Kepk no karšta
me pečiuje pakol viršus g.rai 
nepurus.

patriovaTIs, KIAUŠINIŲ

6 kietai išvirti kiaušiniai 
% šaukštuko druskos 
Į/.j šaukštuko pipirų
3 šaukštai saldžios smetonos 
*/a šaukšto sviesto

:t/t šaukšto mnštardcs 
praškelio.

2 šaukštui tomatų (catsup)
Grybų.
Išvirk, nulupk ir supiaustyk 

kiaušinius išilgai į 2 dalis. įs
unk trynius ir su šaukštu su
mankyk. Pridėk viską likusį 
prie trynių, išmaišyk ir pripil
dyk baltymus.

Gali paduoti stalan ant sa
lotų lapų.

obuolių prieskonis

3 šaukštai milko ir gana van
dens, kad sudarytų Vi puoduko 

D/h puoduko miltų
3 šaukštai baking powder ’

Į Truputį druskos
Vį puoduko sukwpctų riešutų 
Vi šaukštuko vanillos.

1 Perkošk miltus, iniskul mie- 
ruok. Dar sykį |X'ikošk vieną 
puoduką miltų su baking pow- 
d riu ir druska. Ištrink cukrų 
su sviestu iki išrodys kaip 
tiršta smetona. Pridėk išplak
tus trynius ir vėl gerai trink. 
Pridėk % puoduko, miltų prie 
mišinio ir plak vieną minutę. 
Ant galo pridėk miltus.sumai
šytus su baking povvderiu, pie
ną, sukapotu^ riešutus viską 
vienu kartu. Greit išmaišyk ir 
supilk į alyva išteptas tam tik
ras dėl muilins apskritas ma
žas blekes. Kepk karštame pe
čiuje.

M. Voikov, Rusijos ambasa
dorius Lenkijoj, kurį Varšuvos 
stoty nušovė rusų monarchistų 
studentas Boris Koverda. Už
mušėjas liko ateistas visam am
žiui kalėjiman.

Kaip yra malonu ir 
linksmu turėti gerą 

grojiklį pianą

- "■ ■ ■■»

Graut Works Pharmacy
4847 West 14th Street

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

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

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

J. MALACHOVVSKAS 
________________ . __ _____________ >

f'" ■..................     s

Lietuvis Kontraktorius

Mis.
Yards 4951 

Anielia Jarusz-Kaushillas
AKU6ERKA 

3252 So. Halsted St.

Viršuj Unlversal

State Bank

Moterys ir mergi- į 
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki 
3 vaKaro. Kitu lai
ku paga! ‘ C.: r t i.

Dr. A. Iv. BLUMENTIL.!.
'■PTOMI'.STI.IST

Tel. Boulevard 6487
4649 So. Ashland Avė. 

ir 805 fe. 47th St.
Kenvvood 1752

Praktikuoja 20 metų

A. VIOIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Ba’gusi akuše
rijos koiegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos Jigon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote 
rims ir mergi
noms, • kreipki
tės, o rasite pa- 
gelbą.

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

1 maža galva kopūstų
1 šaukštukas druskos
■I riekutės lašiniukų
J/i puoduko sukapoto kum

pio.
lz2 žaliojcf pipiro
1 puodukas baltos duonos 

trupinių, apipiltų sviestu.

puoduko tarpyto sviesto
4 puodukai baltos duonos 

trupinių.
4 puoduką^ smulkiai supiau- 

stytų obuolių.
% puoduko besėklių razinkų
Sunkos iš vienos citrinos ar

ba orandžio.

1/2 puiKluko vandens
% puoduko cukraus arba 

dauginus, žiūrint kaip rūgštus 
bus obuoliai.

Truputį tarkuotų citrinos 
arba orandžių luobų.

Apipilk duonos trupinius su 
sviestu. Dėk į molinį indą ei
lėmis duonos trupinius ir obuo
lius sumaišytus su razinkom. 
Aut viršaus uždėk duonos tru
pinius ir padėk šmotukus svies
to. Kiekvieną eilę apibark cuk
rum, apipilk vandeniu ir cit
rinų sunka. Apdenk ir kepk 
nekarštame pečiuje. Paduok su 
plakta smetona.

Nusipirkus Gulbransen pas Budri- 
ką nereikės niekados rugoti, nes 
Pianas yra geras, lengvai groja, 
gražus balsas, visiems patinka ir 
kainos neperdidelės, $450 iki $700. 
Daugybė lietuvių turi nusipirkę, 
galite paklausti apie jų gerumą.

PIENEAPPLE MOUSSE

MADOS.

2 puoduku smulkiai sukapo
tų pineapple.

2 šaukštu citrinų sunkos
1 šaukštas želėti no
Vį puoduko vandens
1 puodukas cukraus
1 kvortą- valdžios, 1 tirštos 

smetonos arija Vi kvortos mil
ko ir Vi kvortos saldžios Sme
tonos.

Truputį druskos.
Ištarpyk želctiną šaltame 

vandeny, tegul pastovi 5 mi
nutes. Sudėk pineappld į puo
lą, pridėk cukrų, citrinos sun
ką ir druską ir ant galo želeti- 
ną. Sumaišyk milką su Smeto
na, atšaldyk ir suplak. 'Sumai
šyk su pirmuoju mišiniu. Su
pilk į molinius, stiklinius arba 
blekiiiiusĮ indus. Padėk ant le
do; apiberk ledą druska. Te
gul stovi 3 valandas. Paduok 
stalan kaipo dezertą.

Joseph F. Budrik (Ine.)
Krautuvė Pianų, Radio ir 

Phonografų

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

RIEŠUTŲ BANDUTĖS

25'
— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tube

25'
V4 

to.
%
1

puoduko taukų arba svies-

puoduko cukraus
kiaušinis Gaisinkites Nauiienosa

»

Suvertam šviesas i 
elektros jiegą į nau 
irs ir senus namus i 
mainom naujas liam 
pas j senas; duodam 
ant. lengvo išmokėji 
mo.

Tel. Boulevard 0214

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvon 

skaudėjimą

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone Canal 2591

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paulina St., Chicago, III.
........ . ■ »

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

ROSELAND BOTTLING 00.
STANLEY SUDENT, Savininkas

Tel. Pullman 5625
Olselis near-bear, papso, ice creanio Ir saldainių. Suteikiam patar
navimą su trokais dėl piknikų ir truck parių. Mes turim penkis 

naujus trokus dėl patarnavimo jums dieną ir naktį.

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

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

Ofiso antrašas:
2221 West 22nd Street

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

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

gausit tikrą ir teisingą patarnavimą visuose reikaluose.
~------------ --- ----- -- -----  ■ ----------------------- ■ ----------- ---------------------------9

Lietuviai Advokatai

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaakee Avė.

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

Telephone Yarda 0994

DR. MAURICE ŪHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Ras. telephone Plaza 82K

DR. HERZMAN

2805 Suknio kuri tinka bile kokiai 
progai. Galima dėvėti namie ir ant 
gatvės. Gražiai išrodys iš lengvo šil
ko arba šiaip lengvos vasarinės ma
terijos.

36 mierai reikia 2 3/4 yardų, 40 co
lių materijos ir 5/8 yardų skirtingos 
materijos apsiuvinėjimui.

Sukirptos mieros 16 ir 18 metų, 
taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per kru
tinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. laiškus reikia adresuoti:

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

2968 Rimtesnei moterei labai tin
kama suknia. Galima siūdinti iš 
lengvos arba sunkesnės matrijos.

Sukirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44, 
46 ir 48 colių per krutinę. 36 mierai 
reikia 2% yardų vienos rųšies mate
rijos ir 1% yardų skirtingos mote- 
rijos.
Į 1

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

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St, Chicago, III.

C NAUJIENOS Pattem Dept
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at
siųsti man pavyzdi No --------- -

Mieros —__ ______  per krutiną

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst)

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

siųsti man pavyždį No _______—
Mieros............. ............. per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Pinigai Lenkijon
t• • ir į

Vilniaus Kraštat

Siunčiami per Naujienas pašto perlaidomis ir 
kablegramomis greičiausia nueina.

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

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

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

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
127 N. Ocarbom 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. kleki
ną vakarą, išskyrus ketvergį.

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
8335 So. Halsted St. 

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

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

John Minskas ir 
Bailys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3895

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS i

112 West Adams St. Room 1217
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9600
u

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Tel. Pullman 6377

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

—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: Canal
Telefonai: ' 8110. Naktį

j South Shore 2288
\ Boulevard 4186

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

DR. CHARLES SEGAL
. Praktikuoja 20 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 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

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- 
deliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Fairfax 6353

Mii ............................................................................. .

f
DR. FREDA HIRSCHBERG

GYDYTOJA IR CHIRURGAS
11256 South Michigan Avė.

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

Phones: Office Pulman 9278 
Rcs. Plaza 2222

HARRY LAWRENCE
ADVOKATAS 

11256 Michigan Avenue 
Telephone Pullman 9278 

Miesto Ofisas 
77 W. Washington Street 

Telephone Central 3540 
.ui. HM......... ...  nnhUM.iljy
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DARBININKAI PROTESTUOJA 
PRIEŠ INTERVENCIJĄ.

Pan-Amerikos Darbo Federacijos kongresas, kuris 
dabar yra susirinkęs Washingtone, reikalauja, kad Jung
tinių Valstijų valdžia tuojaus ištrauktų visas savo karo 
jėgas iš Nicaraguos ir leistų tos respublikos žmonėms pa
tiems tvarkyti savo krašto reikalus.

Šitame kongrese vadovaujanti rolė priklauso Ame
rikos Darbo Federacijos viršininkams. Jos prezidentas, 
Green, pirmininkauja kongresui. Tečiaus Federącijos 
vadai negynė savo šalies imperialistinės politikos, bet 
kartu su pietinės Amerikos darbininkų atstovais tą poli
tiką pasmerkė.

Iš to matofne, kad Amerikos Darbo Federacijos va
dovybė anaiptol nėra tokia atžagareiviška, kaip apie ją 
pasakoja kai kurie “ekstra radikalai”.

Tiesa, kad vidaus politikoje Darbo Federacijos virši
ninkai dar vis tebeina tuo konservatizmo keliu, kurį jai 
nustatė nabašnikas Gompersas. Jie priešinasi savaran
kiškai darbininkų partijai ir laikosi senojo papročio 
remti “gerus žmones’’ demokratų ir republikonų parti
jose. Bet užsienių politikoje Darbo Federacijos vadai 
stoja už tuos principus, kuriuos gina viso pasaulio susi
pratę darbininkai.

balsų, kaip krikščionių demokratų partija. Suprantama’lygmalę su pilvu kapitono Malu, 
todėl, kad, Ūkininkų Svjungai susilpnėjus, visos klerika-( kyrl° ^vdl^os ak>’a itimpai žiūr
iu viltys kuomet nors vėliaus atgauti savo senąsias pozi
cijas — nyksta. Tuo labiau nyksta, kad ir trečiasis kle
rikalizmo šulas Lietuvoje, darbo federacija, beveik vir
sta ant šono.

Klerikalai mato, kokia- liūdna ateitis jų laukia, ir jie, 
kaip galėdami ginasi nuo tautininkų atakų. Jų vadai 
dabar ėmė važinėti po miestelius ir bažnytkiemus ir vie
šuose mitinguose aštriai kritikuoti valdžią. Jų spauda 
vis dažniau ir dažniau kelia balsą prieš konstitucijos lau
žymą (pirrti ji to nepaisydavo); ir nesenai Kaune, kad 
pagąsdinus tautininkus, buvo suruošta didelė klerikali
nio jaunimo, “pavasarininkų”, demonstracija.

Šitos klerikalų imtynės su tautininkais tur būt ir yra 
priežastis to, kad pastaruoju laiku smurtininkai truputį 
kaip ir ne taip piktai persekioja kairiąsias partijas. Rep
resijos, žinoma, nesiliauja, bet jos neišrodo tokios skan
dalingos ir akyplėšiškos, kaip buvo Dr. Pajaujo suėmi
mo metu arba pirmiaus. 1

Bus įdomu pažiūrėt, kuo ta kova tarp Lietuvos atža
gareivių pasibaigs. Kol ji tęsis, Lietuvos demokratija 
gal būt turės progos pasiruošti.

IĮK

Saliamono Salų »-----  • iŠ*

Baisenybes ĮVerti 
eonas Vitkauskas

V I •< v.
Negalima atšaukti to, kad 

Saliamono salos — Dievo nu
skriausta salų grupė; iš kitos 
pusės, taipgi negalima neigti ir 
to, kad žemėje pasitaiko ir blo
gesni kampeliai. į naują žmogų, 
kuris negali suprasti ir įkainuo
ti gyvenimo ir žmonių civiliza
cijos blizgesio išorėj, Saliamono 
salios daro sloginamą įspūdį.

Reikia pripažinti, kad drugys 
ir dezinterija ten — paprastas 
reiškinys. Oras užkrėstas miaz- 
mais, kurie įsiskverbia į kiekvie
ną kūno skylelę, brėžį ir odos 
numaukimą, iššaukdamos ligas

1 ir bjauriausius skaudulius. Dau
guma baltųjų, išvengusių mir
ties Saliamono salose, atvažiuo- 

pikčiau ima piautis tarp savęs ir patys atžagareiviai. ' ja į tėvynę tikrais griuvėsiais.
Prieš mėnesį su viršum laiko smetonininkai išjojo is1 Negalima ginčyti ir to, kad 

valdžios krikščionis demokratus. Tai iššaukė didelį su- vletos gyventojai pasižymi dide-Į 

mišimą ir _ 
ščioniškų 

derantai, suskilo, 
perėjo opozicijon.
buvo žymiai susmukę, tai šis skilimas gali atvesti juos 
prie visiško pakrikimo.

Toliaus, tautinikai pradėjo imti į nagų “krikščioniš
kąją” Ūkininkų Sąjungą. Ši organizacija, kaip žinoma 
yra grynai politinė. Bet kuomet klerikalai turėjo savo 
rankose valdžią, tai jie pripažindavo jai ekonomines or
ganizacijos teises ir teikdavo iš valstybės iždo visokiu pa
šalpų — neva tam, kad Ūkininkų Sąjunga rūpintųsi že
mės ūkio kėlimu, bet iš tiesų tam, kad ji galėtų sėkmin
giau vesti savo politinę propagandą.

Pernai vasarą, kai Lietuvoje buvo susidariusi demo
kratinė koalicinė valdžia, Ūkininkų Sąjungai buvo “už
trukus karvutė” ir ji ėmė sirgti “džiova”. Po gruodžio 
17 d. perversmo tečiaus jos “sveikata” vėl pasitaisė, ka
dangi klerikalai, prisidėję prie smurtininkų ir gavę kele
tą svarbių vietų valdžioje, pradėjo iš naujo penėti Ūki
ninkų Sąjungą valstybės pinigais. ‘ Bet šiandie, Krupa
vičiui susipykus su Voldemaru, vėl Sąjungai atėjo “kudi 
metai”. Tautininkų valdžia ne tiktai nenori tą klerika
lų organizaciją šelpti, bet dagi pradėjo daryti reviziją 
jos finansuose, reikalaudama, kad Ūkininkų Sąjunga pa
rodytų, kaip ji suvartojo pirmiaus gautus iš valdžios pi
nigus.

Ir ne tik finansiškai tautininkai stengiasi “prisvei- 
katinti” klerikalinius ūkininkus. Jie kartu varo ir idė
jinį kylį į jų tarpą. Per savo partinę spaudą, per val
džios laikraščius (kuriuos, žinoma, redaguoja tautinin
kai), per radio ir taip pat per savo gramofoną Smetoną, 

kuris yra nuolatos siuntinėjamas Lietuvos provincijon,— 
tautininkai skelbia “ūkininkų vienybės” obalsį. Aišku, 
kad tuo obalsiu jie nori ne suvienyti Lietuvos ūkininkus 
(nes tautininkams rupi labiau dvarininkų, o ne ūkininkų 
reikalai), bet tik kaip galint daugiau jų atitraukti nuo 
kitų partijų ir pritraukti prie savo partijos. Kuomet 
klerikalinės Ūkininkų Sąjungos biznis eina prastai, tai 
šitos smetonininkų vilionės gali ne vienų jų “išvesti iš ke
lio”.

Taigi vargiai galima abejoti, kad šita savo politika 
tautininkai pusėtinai apardys tų klerikalų organizacijų.

KL ikalizmo galybės laikais Ūkininkų Sųjunga bu
vo stipri. Rinkimuose į Seimų jį gaudavo beveik tiek pat

ATŽAGAREIVIAI PEŠASI.

Žiauri priespauda ir teroras Lietuvoje dar vis nesi
liauja. Bet pastaruoju laiku kenčia nuo smetoninės dikta- 
tros smūgių jau ne vien tiktai demokratinės partijos. Vis:

nereiškė 
savo susidomėjimą 
salų baisiuoju gyve-

artimai, išsireiški-

VKl/

s. VM-.V

• rėjo į Berti.
—Pasistengk tamsta nukreipt 

vamzdį į kitą pusę, — tarė jis.
-—Be reikalo tamsta nerimau- 

ji!—tikino jį Berti. — Aš nu
stūmiau šovinį į šalį, ir revolve
ris kaip ir neužtaisytas visai... 
Tame tai ir vertė jo.,.

- Vis-gi nukreipk tamsta 
vamzdį į šalį!

Kapitono Malu balsas buvo 
ramus ir tylus, bet akys nė se
kundei nenustojo savo jtimpos 
išraiškos iki tol, kol revolveris 
nepasisuko į šalį.

-—Pasiruošęs eiti laižybų iš 
penkių svarų, jog dabartiniu lai
ku jis neužtaisytas! karštai su
šuko Berti.

Pašnekos bičiulis palingavo 
galva.

—Tada aš įrodysiu tamstai...
Taip kalbėdamas Berti prista

tė vamzdį prie savo paties smil
kinio ,su aiškiu noru nuleisti 
gaiduką.

—Leisk tamsta sekundei! la
bai ramiai tarė kapitonas ir iš
tiesė ranką. —Duok tamsta man 
dirstelėti į jį.

Jis paėmė pištalietą, nukrei
pė vamzdį į jurą ir paspaudė 
gaidelį. Leke apkurtinamas šū
vis, ir mechanizmas tuojau pat 
išmetė rūkstančią tūtelę, nurie
dėjusią išilgai denio. Berti iš 
netikėtumo išsižiojo.

—Viešpatie!— sušuko jis, — 
juk, aš nuleidžiau būgną su šo
viniais. Reikia prisipažinti, jog 
tai buvo paika iš mano

Jis niekingai ėmė 
noti ir nudribo 
Kraujas ‘ nubėgo 
veido, palikęs po akimis tamsius 
ratus. Rankos drebėjo iki tiek, 
kad negalėjo pakelti prie lupų 
popiroso. Jis perdaug mylėjo 
taiką ir gyvenimą, o čia staiga 
pamatė save sutriuškinta galva, 
negyvu...

—Bet tikinu tamsta... —vapė
jo jis,—tikinu tamstą...

—Puikus dalykėlis! pastebėjo 
kapitonas Malu/grąžihdamas re-

Indijos provincijos Kapurthala, maharadža apsilankyma 
Rumunijoj. Jis sudeda vainiką ant nežinomo, žuvusio kare ka 
reivio kapo Buchareste.

ketinius jurininkus. Atgal plau- pat viską primetė nelaimingan
kė valty banginiams medžioti, 
buvo vėjuota, ir valtis apvirto. 
Be abejo, tai buvo tiktai nelai
mingas atsitikimas!

—Rimtai? užklausė tik dali-1 
nai susižingeidavęs Berti, kurio 
visa domė buvo pašvęsta juoda
odžiui, stovėjusiam prie vairo.

Ugi nyko už laivo vairinio ga
lo ir “Aria” lengvai slydo 
gusiu mišku Malaitos 
kryptimi.

Vairininkas, užvaldęs 
domę, buvo pasipuošęs skatiko 
verta vinimi, persmeigta per no
sies kremzlę. Ant kaklo jis tu
rėjo karolius iš sagučių kelnėms. 
Ausų skylėse buvo persmeigti: 
raktas dėžei su konservais, nu
laužta dantų šepetėlio rankena, 
•molinė pypke, varinės žadinan
čio laikrodžio ratukas ir keletas 
šautuvo šovinių. Laive buvo 
keturios dešimtys juodaodžių, 
išsipuošusių taip pat. Penkioli
ka sudarė laivo ekipažiu, o liku
sieji buvo ką tik pasamdyti dar
bininkai.

atsitikimui.

apau- 
kalnų

Berti

, —Apskritai imant, visi ti< 
nelaimingi atsitikimai pasižym 
stebėtinu vienodumu! pastebėj* 
laivininkas. — Matai tamstai! 
ponas Okraitai, tą žmogų prie 
rato? Jis —žmogėdra! Lygiai 
prieš šešis mėnesius kartu si| 
kitu ekipažiu jis užmušė tuoj 
metinį “Arlos” kapitoną: užpuo 
le nelaimingąjį prie pat bizan 
pratieso ir užmušė!

—Kas dėjosi paskui ant denio 
pridėjo šturmonas.

—Ar tikrai aš supratau tams
tas? jaudindamasi pradėjų 
Berti.

pusės: 
kink- 

kėdėn. 
nuo. jo

—Tikrai, nesąlygingai! ištar 
kapitonas Hanzenas.
ma, oficialiai ir tas atsitikima: 
buvo primestas nelaimei: kapi 
tonas, buk tai, nuskendo...

(Bus daugiau)

GYVENIMAS
Minorinis Žurnalas

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidi jas 

900 W. 52nd Street
Chicago. III. 

Tel. Boalevard 3669 i

—žinoma, tai buvo nelaimin
gas atsitikimas! tarė šturmo- 
nas Džekobsas (Jacobs), status 
juodakis žmogus, labiau pana
šus j profesorių, negu į jurinin
ką. —Lygiai toks pat atsitiki
mas buvo su Džonu (John—Jo
nas. L. V.) Bedipu. Jis vežė į

“Mekembo” turėjo užeiti į 
Ugi, kad išsodinti misijonierių. 
Ugi’je stovėjo po inkaru taip pat 
laivas “Aria”, prigulėjęs kapito- krantą keletą juodaodžių velnių,

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

kit ---- nesigailcsit.

i mėsos, 
ir rinkimo kaukuolių. Jų many-; 
mu, pats kilniausias pasielgimas, 
tai—užklupti žmogų iš užpaka
lio ir taip smogti jam į galvą, 
kad vienu smagiu padėti vieto
je. Kai kuriose salose, tarpe ki
ta, Malaitos saloje, kaukuolės 
žmogiškos yra vaikščiojančiu pi
nigu, be ko baltųjų kaukuolės 
vaidina vaidmenį auksinių.

Visa tai tikra ir neginčijama, 
ir visgi atsiranda žmonės, išgy
venę 20 metų Saliamono salose,i 
ir besiilgintieji, persiskyię su; 
jomis. Kad ilgai ir ramiai gy
venti tose vietose, baltajam rei
kia turėti ž.nemas ypatybes, tir
iančias jį \ < os gyventojų žvil
gsniu baisiu ir neišvengia- 
mu, kaip ’ik’mas. Jis turi būti 
visur esančių, turėti didžiausią 
savim pas?-kėjimą ir ypatingą 
rases savim:Ję, tikinčią jį, kad 
lUkurią uaprastą dieną baltasis 
vertas tūkstančio juodžių, o 
šventa dieną —dviejų tūkstan
čių. Toks baltasis žmogus turi 
netiktai nekęsti juodaodžių, bet 
ir atsisakyti nuo vaizduotės per
tekliaus. Jam nenaudinga’ skai
tytis su instinktais ir tradicijo
mis juodųjų, geltonųjų ir rusvų
jų žmonių, todėl kad ne tokiu 
keliu baltoji rasė pratiesė savo 
viešpataujantį kelią išilgai viso 
pasaulio.

Tuo žvilgsniu. Berti Okraitas 
nebuvo baltuoju likimo žmo
gum. Jis buvo pernelig jautrus, 
turėjo mitrią dvasios organiza
ciją ir didelę vaizduotę, žodžiu, 
ne tokiam žmogui reikėjo vykti 
jį Salamono salas.

Jis pakliluvo ten, nemanyda
mas ten pasilikti. Penkių savai
čių sustojimas belaukiant gar
laivio atrodė jam laiku, pilnai 
užtenkamu tam, kad įsiskverbti 
į Saliamono salų gyvenimą ir 
nuodugniai jį pažinti. žmogui 
su tikru vyriškumu, pasirengu
siam įvairiausiems atsitikimams

ir pakrikimą klerikalų stovykloje. Viena “krik- liu P"*“ f“®*
partijų, ir tai bene aršiausioji — būtent, fc- 

Dalis jų pasiliko valdžioje, kita dalis 
Kadangi federantai jaū ir pirmiaus

perstatytas

ir nuotikiams, nieko 
patenkinti 
Saliamono 
nimu...

Tokiais,
mais Berti Okraitas kalbėjo po
nioms, važiavusioms su juo kar
tu laive “Mekembo”, apie keti
nimą pašvęsti savo verčiamą su
stojimą kelionėje važiavimui į 
Saliamono salas.

Ponios-turistės iš pat pirmos 
dienos persieėmė didele pagarba 
jaunam žmogui, kurio noras vis
ką žinoti galėjo perdaug liūdnai 
jam baigtis.

II.
Buvo garlaivyje dar vienas 

keleivis, bet' ponios nekreipė į ji 
jokios domės. Tai buvo mažas 
žmogutis raukšlėtu veidu, spal
va primenančiu raudonmedį. Ke
leivių surašė buvo įrašymas vie
nas vardas, bet kitu jo vardu, 
tikriau, pravarde — kapitonas 
Malu—juodaodžiai atstume nuo 
Naujojo Hanoverio ir iki Nau
jųjų Hebridų gąsdino savo vai
kus. Jis ilgą laiką veikė taitye 
laukinių ir visokių apskritai 
imant laukinių privalumų; po 
ištisos eilės nelaimių ir drugių, 
pagelba vinčesterių ir prižiūrė
tojų botagų, susikalė jis sau ap
valainą kapitaliuką j penkis mi- 
lionus, kuris buvo
pavidale daugybes dirbtuvių ir 
plantacijų, krūvų 
sandalinio medžio, žuvies ir nib
res. Visu tuo jis varė pramonę.

Kapitono Malu mažasis pirš
tas Saliamono salose turėjo dau
giau reikšmės, negu visi Berti 
Okraito griaučiai. Bet ponios 
skaitėsi su išviršine išvaizda, ir 
čia kapitonas Malu, be abejo, 
pralošė prieš jauną keliautoją.

Berti išsikalbėjo su kapitonu 
Malu rūkomajame kambaryje ir 
pareiškė jam savo ketinimą su
sipažinti su “raudonu”, pilnu 
kraujo, Saliamono salų gyveni
mu. Kapitonas Malu pripažino 
tą ketinimą esant vertu viso
kiausios domės ir užuojautos. 
Bet jis susidomėjo Okraitu tik 
už keletos dienų, kuomet jauna
sis nuotykių ieškotojas pano
rėjo supažindinti jį su auto
matišku revolveriu 44-to dy
džio. Berti ėmė aiškinti revol
verio įtaisymą, o paskui sumanė 
parodyti jo veikimą.

—Tai be galo paprasta!—pra
dėjo jis.— štai kaip jis užtaiso
mas ir štai kaip paleidžiamas 
veiksman. Ar netiesa, augš- 
čiausiam laipsnyj, paprasta? Da
bar man lieka aštuonis kartus 
iš eilės nuleisti gaiduką, — ir 
viskas paruošta! Pažiūrėk tams
ta į saugiklius, —štai kas la
biausia man patinka jame! štai 
aš tamstai parodysiu tuojau, 
kiek jis nepavojingas...

Revolverio vamzdis atitiko

perlamutro,

imi Malu. Senis maloniai pasiū
lė Berti Okraitui pasinaudoti 
“Aria” ir padaryti joje keturių 
dienų vaikštynes. “Aria” vyko 
išilgai Malaitos pakrantės sam
dymui darbininkų.

—Tamsta susilažinsi su pa
krante laukinės Malaitos, kal
bėjo kapitonas Malu jaunuoliui, 
—o paskui kapitonas Hanzenas 
išsodins tamstą Remingo planta
cijoje (prigulėjusioje taipgi Ma
lu). Savaitės, šalia tamstos į- 
manumo ir prityrimo, pilnai bus 
gana kad susipažinti su gyveni
mo sąlygomis salose... Paskui gi 
vyk tamsta į Tulagi, pas val
džios agentą, kuris mielu noru 
priims tamstą... Ten sulauksi 
tamsta garlaivį.

Berti džiaugsmingai priėmė 
pasiūlymą. Kuomet jis lipo į 
krantą Ugi’je, ponios žiurėjo į 
jį, kaipo į pasmerktąjį.. Tas da
rė malonumą Berti Okraitui.

Kapitonas Malu, padaręs du 
patvarkymus, išnyksta nuo sce
nos. Vieną jis atidavė kapito
nui Hanzenui, o kitą—Remingo 
plantacijos vedėjui. Patvarky
mų esmė buvo suvedama į se
kantį: Berti Okraitui buvo tei
kiama pilna galimybė susipažin
ti su žiauriu, nežmonišku Salia
mono salų gyvenimu tame pavi
dale, kokiame jis jį įsivaizdavo. 
Vaikščiojo gandai, kad kapito
nas Malu pažadėjo kaipo dovaną 
dėžę škotiškos viski (Whiskey— 
degtinė. L. V.) tam savo paval- 
3—R61 SALIAMONO SALOS 
dinių, kas duos galimybę Berti 
Okraitui pergyventi nepaprastą 
nuotikį, be ko pasirinkimas prie
monių išradimui visokių pavojų 
buvo pavedamas visiškam jų su
gebėjimui išrasti.

III.

-—Taip, Švarcas visuomet pa
sižymėjo atkaklumu. Jis būti
nai panorėjo nuvežti į Tulagi

į imperfect in original

kurie, po pėros, atgal važiuojant 
apvertė valtį. Dvejetas jų nu
skendo, o Beppi išsigelbėjo tuo, 
kad pasigriebė už valties krašto. 
Jam padėjo revolveris. Vėl taip

Prenumerata metame ....... 12
Pašei metu,$1
Kopija____________ ___  20c

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel Boulevard 5913

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

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

Rfes. .3201 So. Wallace Street

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

4910 So. Michigan Avė
Tel. Kenwood 5107

Valandos:) nuo 9 11 vai. ryte;
i nuo 6 iki 8 vai. vakare

DR. M ARGERIS
3421 So. Halsted Street 

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

Telefonas Boulevard 1039
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, III.

DR. M. T. STR1KOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

——  ......................    I ! ■ l.il i J

A. MONTVID, M. I).
1579 Milwaukee Av<\ Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey Ht. 
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunsvvick 4988.
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

(Cor. Leavitt St.)

Rezidence 6640 S. Maplewood A v. 
Tel. Republic 7868 

CHICAGO, ILL.

Or.G. A. O'Britis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 6000 So. Campbell Avė. 
Vincennes G987 arba Hcmlock 5524

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 S'o. Western Avė.

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

Valandos į nu0 g jki 9 Val. vak.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis
IAETUV1S DENTISTAS 

4645 So. Ashland Are.

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.



Pirmadienis, Liepos 25, 1327 irsTniENOT, cKičnio, m

CHICAGOS 
ŽINIOS

šeštadienyj, Iicįmis 23 dieną, 
nusižudė Iranas Kilis, 12446 
Parnell avė., kuris atsigulė ant 
gclžkelio bėgių traukiniui at
važiuojant. Pirm to Kilis bu
vo susipykęs e v savo žmona.

Policija atidūmė j First Na
tional Banką riaušių malšinti. 
Policininkams įliėgus bankan 
pasirodė, kad ne policijos, bet 
greitosios pngelbos vežimo rei
kėjo. Mat viena ypata banke 
susirgo. Banko patarnautojas 
tečiaus per klaidą pašaukė ne 
ambulansą, bet policijos 
ma. v • »

HUBERTO TOHABZ C H AB LES DU8OHOVV8KI.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Teisk] skyrius
1. Mane žmonės prašo 

skolinti pinigų namo pirkimui 
ant pirmų morgičių, bet kad 
sumažinus išlaidas, tai aš duo
du ant “judgement notes”. Bet 
vienas jų (moteris) nemoka

1X1-

veži-

kliu-Chicagos automobilistų 
bas reikalauja indžionkšeno, 
kad ’ uždraudus valdininkams 
imti pinigus, paskirtus suorga
nizavimui mašinerijos (sudary
mui organizacijos), idant ga
lėjus kolektuoti 
sas ant gasolino. 
no reikalaujama 
išneš nuosprendį 
uždeda s 2 centu 
galiono gasolino, 
cinis. >

2 centu tak- 
Indžionkše- 

iki teismas 
ar įstatymas, 
taksų ant 1 

yra konstitu-

Pasekmėj' nuodugnaus tyri
nėjimo Chicagos pirklybos aso-1 
c-iacijai buvo raportuota, kad Į 
nors (’.bicaga ir jos apielinkes 

sudaro tik 3.17 nuošimčius vi
su. Jungtinių Valstijų gyven
toji] skaičiaus, vienok jos l‘ab-

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Or. J. W. Beaudotte
VlKštl ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos: 

Nuo 2 ik! 4:30 ir nuo 7 iki 10. Neda
lioj nuo 2:80 iki 4:30 po pietq

REZIDENCIJA: 
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480 
TELEFONAS CANAL 9464

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

OPTOM^I RISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudžjimo, 

Į svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
ino, skaudamą akių karst}, atitaiso 

: kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 •

Stalesky.

rikai ir dirbtuves duodą 7.47 
nuošimčius visų šalies gamy
bos produktų.

Melrosc/ parke penktadienio 
vakare policija padarė visą ei
lę kratų ieškodama naminėlės. 
Užgriebta apie 10,000 galionų 
svaigalų. Areštuota 15 žmo
nių.

Kiek kaštavo Fordui byla su 
Sapiro? To nei Sapiro, nei For
das nesako. Bet kad ji kaštavo 
nemažai, galima spręsti iš to 
takto, jog vyriausias Fordo ad
vokatas buvęs nusamdytas už 
$100,000. Be to jam, sakoma, 
mokėta dienoj laike teis
mo. O kur kitos išlaidos? Kur 
visokie tyrinėjimai, rinkimas

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

ŠEŠTA MILIONO DOLERIŲ 
MADNIŲ KAILIŲ PARODA

šešta madnių kailių paroda 
atsidaro šiandien, liepos 25, 
Chiuago teatre. Čia paroda tę
sis iki liepos pabaigos. Pirmą 
dieną rugpiučio paroda bus 
perkelta į Tivoli teatrą, South- 
sidėj. Savaitėj, kuri prasidės 
rugpiučio! 8 dieną, paroda bus 
perkelta į Uptown teatrą, 
Nortbsidėj, ir pagalios, savai
tėj, kuri prasidės rugpiučio 
15-tą dieną, paroda bus perkel
ta į Senate teatrą, Westsidėj.

Kailiasiuvių firmos, rengian
čios šią parodą, apskaitliuoja, 
kad virš pusės miliono mote
rų ir merginų atlaikys suminė- 

I tuš} teatrus pasižiūrėti naujų 
kailiniu drabužių madų. Nes 
šioj parodoj bus parodyta mad- 

niausi ir puošniausi moterų ir 
merginu parėdai ateinančiam 
sezonui.

Pranešimas Lietuviams

Dabar jau galima pirkti WILLYS 
KNIGHT ir WHIPPET automobiliai 
iš lietuviškos įstaigos. Pas mvM pirk
dami jus gausite gerą patarnavimą 
ir geras sąlygas.

BALZEKAS MOTOR SALES 
4028-32 Archer Avė., CH1CAGO, ILL.

Phone Lafayette 2082

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokių akių

Jei kenčiate nuo galvos skaudė
jimo.

Jei skaitant raidės susilieja j daik
tą.

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

išreika- 
a beina i,

asmenį, bet 
tik pažymint 
“raupuotis”, 

“buožiukas”,

‘Judošius” ir t.t,

apie ko- 
neįvardi- 

“raudo- 
“balta- 

tam- 
—ar

manydama, kad apie

rašymas, taip tą, kas parašė. 
Tik skundėjas turi įrodyti, kad 
visi, kurie skaitė tą žinutę, su
prato, kad rašoma apie jį, nors 
jo vardas pravardė ir neminė
ta. —Adv. K. Gugis.

18-tos gatvės apielinkė
JAH SMETANA, 0. D.

OPTOMETRISTAS1
Ekspertas tyrimo akių ir 

pritaikymo akinių

Pavogtas automobilius čilimo 
Laukaičio, kuris gyvena 7701 
Aberdeen St. Autas nuvažiuota 

kai jis buvo pastatytas prie 19 
PI. ir Halsted St. Tai atsitiko lie-i

1801 South Ashland Avė.
Platt Bldg., kamp. 18 St., 3 augštas

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18
Hnctt mano ifikaban

Valandos nuo 'J iki 8:30 vak.

Dar Viena Ekskursija
LIETUVON

Rugpjūčio 1 d.
Iš New Yorko 

U. S. Lines Laivu

Leviathan
Po asmeniška priežiūra 

pono Kricilek
U.S. Lines generalio atstovo Chicagoj

Visi, kurie dar galite suspėti ir norite turėti smagią kelionę, 
tuojaus kreipkitės dėl rezervacija ir dokumentų, pas

NAUJIENOS
1739 So. Halsted SI., Ghiaęo, III.

BILLY’Š ŪNCLE

VVALTER STALESKY
Trys kaliniai, kurie tapo pakarti Joliet kalėjime už užmušimą, leike jų bandymo pabėgti iš kalėji- pasirašyti. Tai ar prie jos pa- 
mo, kalėjimo viršininko pagelbininko Klein. Iš kairės į dešinę — mieksikietis Roberto Torrez, ženklinto kryželio butų reika- 
lietuvis Charles Duschowski-l)učiauskas ir gal irgi lietuvis ,nors gal veikiausia lenkas) Walter kokio nors kito asmens 

\ —notaro ar ko kito—parašas 
reikalingas? Ar užtenka vie
no jos vyro? Stuba užrašyta 
ant abiejų.

( * \

; 2. Važiuojant Lietuvon ir 
nenorint visų pinigų ten vežti 
arba siųsti —ar galima pinigai 
palikti čia banke arba spulkoje 
ir ar nebūtų keblumų, reikalui 
priėjus, juos pti banką arba 
paštu persitraukti?

3. Jei kartais policija areš
tuoja žmogų nužiūrėdama (on 
suspicion) ir išlaiko keletą va
landų bekamantinėdama ir ne
kaltai sutrukdo darbą —ar J-

! žeistam, nukentėjusiam žmo
gui galima policislą patraukti 
teisman ir ar galima 
laut atlyginimo ir, 
kiek?

4. Rašant į laikraštį 
kį nors 
nant, o 
nosis”, 
plaukis’ 

aunas”, 
ypata,

'ją rašoma, gali patraukti į 
i teismą ir užgriebt spulkoje ar- 
įba banke esančius pinigus kaip 
atlyginimą už šmeižimą?

j Atsakymas į 1-mą klausimą
- į Kada asmuo, nemokąs raSy- 

Kaip ši paroda skaitoma ti, ženklina savo parašą kry- 
svarbi madų pasaulyj, rodo tas žiuku arba kokiu kitu ženklu, 
faktas, kad kailių siuvimo pra- priimta yra, kad butų Iludlnin- 
monė siunčia parodon net de- kai, kurie paliudytų, reikalui 
legacijas. Taip iš New Yorko' esant, kad tą ženklą padėjo sa- 
laukiama delegacijos iš trijų vo ranka tas pats asmuo, 
šimtų ypatų. Bus delegacijos Atsakymas į 2-rą klausimą 
iš St. Louis, Milvvaukee, Kau
šas City, Minneapolis, St. Paul/ žmogus, važiuojąs Lietuvon, 
Detroit, Cleveland ir 
dėsnių miestų.

Pačiuose teatruose 
tvarka bus sekama: pirma sce
na - bulvaras, kuriuo prieš 
publikos akiu praeis merginos 
dėvinčios madniausius drabu- 

1 žius rytmečiui ir popiečiui pa- iumo susirašinėti lietuviškai, 
sirengti tinkamus; antroji sce-.
na: Country Club — čia dra-, Atsakymas Į J-čia klausimą

Policija turi teisės imti 
kiekvieną jos įtariamą žmogų 
gatvėj ir tyrinėti, bet jei poli- 
cistas areštuoja žmogų, kad 
jam asmeniškai atkeršyti, tuo
met, jei tas žmogus gali įro
dyti, kad be reikalo buvo pa
imtas, ir kalėjime laikomas, ir 
tas daryta dėl keršto, gali po- 
licistą arba, policijos viršininką 
traukti teisman.

kitų d i- gali be jokios baimės palikti 
Amerikoje pinigus, spulkoj ar
ba bankoj. Jo pinigus spulka 
arba bankas gali pasiųsti Lie
tuvon, jam pareikalavus. Patar
tina palikti lietuvių banke ar
ba spulkoj, nes, viena, savas 
remia savą, o antra, nebus keb-

parodos

bužiaį dėvimi sportui, ypač 
kailiai mergaitėms, lankančioms 
mokyklas ir vadinamoms “fla- 
pperkoms”; trečioji scena: “Po
vių promenada” — puošniausi 
ir brangiausi kailiai ir apsiau
tai, o taipgi pritaikinti tiems 
kailiams kiti drabužiai, kurie 
dėvima vakarais.

Daugiau kai> šimtas drabu
žių pavyzdžių bus parodyta pa
rodoj.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

to prašo Lietuvos žmonėse 
zį) pataria Lietuvos bankai

pos 22 d.
Pranas Paknis, 1333 W. 18th 

St., sužeistas ant kampo S. Mor
gan ir 18-tos gatvės. Užgavo 
automobilius, kai Paknis laukė 
gatvekario. Kaltininkas pabė
go.

Margareta Kazmierienė, 33 m. 
amžiaus moteris, gyvenanti 715 
West 16th St., nugabenta į Coun-I 
ty Hospital. Užsigėrė svaigalų, j 
» '

Report.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
taip '

Atsakymas į 4-tą klausimą
Jei asmuo rašo ką j laik

raštį apie kitą asmenį, nors ir 
neminėdamas jo pavardės, bet 
aprašo taip, kad kiekvienas 
supranta apie ką rašomą, ir 
tas daroma tikslu tam žmogui 
pakenkti, jo vardą apšmeižti, 
išjuokti, tai apšmeižtasis asmuo 
gali traukti atsakomybėn kaip 
laikraštį, kuriame tilpo tas ap-

Jonas Kuraitis
PersiskyrS su Šiuo pasauliu 

Liepos, 21 dieną, 6 vai, vakare, 
1927 m., sulaukęs 52 motų am
žiaus, gimęs Vilšikių kaime, 
Naumiesčio parap., šakių apsk. 
Amerikoje išgyveno 26 in. pa
liko dideliame nuliudime mote
rį Viktoriją, po tėvais Staugai- 
čiutę, 2 sūnūs Juozą ir Joną, 1 
dukterį Viktoriją. Lietuvoj 3 
brolius: Juozą, Motiejų ir Jur- 
gj. Kūnas pašarvotas, randasi 
4112 So. Artesian Avė.

Laidotuvės įvyks Partedėlyj, 
Liepos 25 dieną, 1 vai. po pietų 
iš namų bus nulydėtas j Tau
tiškas kapines.

Visi A. A. Jono Kuraičio gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame, Moteris ir 
Vaikai. laidotuvėse patarnauja 
graborius Butkus and Co. Tel. 
Canal 3161.

Seniausią įjštėigta linija

Paimkit savo draugus ir šeimyną 
ant šito gražaus laivo, kuris 

yra aliejum kūrenamas

“IROQUOIS”
Nėra dulkių Nėra'suodžių

Tiktai

ROUND TRIP DAILY
L«ave Chicago daity 9:45 a. m. Hotna 
9:80 p. m. Saturday 2:80 p. tn. 
Nigfet Boats: Friday 10:80 p. tn. 
c->««rdav 7 o. m.

Nedėl. ir subatoj Round trip $1.50 
Pigiomis kainomis Cafeteria 

Collegiate Orkestrą

ŠOKIAI DYKAI

BENTONCftc harbor
w & ST. JOE

L«av« Cbicagp 8 «. w Daily
Exc«pt Saturday aml Sunday

Through Tlckets <o aH Utarf Line Mofpr 
Caarh Ca palata via Soetli Hnvm 

Tferu rarea
MAIMlATICa 8MA
HOLLANI) ............. .......................
ORAN!) HAI'IDS......... ......................3.0
GkAND H.'.VKN............................  «>O
MmitepN .........................  M*

Miami Park Beach ............ $125
Dlrecl eonnretiona fob Glen, Aileran. 
PMlltnan Ban<or, Sllvor-Saddlo Lakęs. 
Hooaevelt llills and Store Creat.

Ali achedulca dayllrht aavln(r titne.
South Haven Line Docks—N. W. End of 
Municipal Pier (Grand Av. A Chlcago j 
Av. care to pier).

___ Phone Supcrior 7800

Tel. Boulevard 4149
a. Masalskis

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Garsinkitės Naujienose
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
Iš Birutės

S^rai 
ję iš m 
plačioji

jau mca ^J.v6mc 
•sų “Birutės”,

" . 1 
tininkai 
įer įėji). 
<>■<:•’ n:

girdė ; 
o vingi > 

visuomenė, kuri lanko, 
” parengimui, įdonia.:-1 
yra veikiama, prie ko) 
į.kmr.ujr 

SU
ir vi J biru-; 

savo dideliu skaičių' 
d’p čia aš ir ■ 
ommoti.
♦ ziuvju i. anų

Viri chicagictini nori 
ar atvažiuoja Si. Šimkus 
vesti Birutę. Ir niekas 
atsakyti. “Birutė” irgi 
liai 
nies yra tokios: su komp. Vana
gaičiu “Birulė” jokių derybų ne
vedė kas link ateinančio sezono, Į 
ir jis Birutės vedėju nebus. 
Naujoji valdyba kreipėsi į St. 
Šimkų, kuris visuomet su “Bi
rute” palaikė artimus ryšius, 
ar negalėtų jis atvažiuoti ir pa
imti vadovavimą. Jeigu ne — 
tai kad rekomenduotų “Birutei 
vedėją.

P-as Šimkus 
ma, kad apsiimąs 
ttes” vedėju, 
jam pilnesnių informacijų. Tai 
“Birutė” ir padarė. Buvo su-l 
šauktas susirinkimas, užglrtas 
valdybos padarytas žygis ir tiki- ’ 
masi, kad ateinančio mėnesio 
pabaigoje “Birutė” < 
Šimkum.

Kur birutiečiai

imt

'" i-

V iennos, Austrijoj, Rathaus — miesto salė, prie kurios buvo didelių riaušių. Vienną val
do socinlstai, bet visos Austrijos valdžia yra krikšičonių rankose, pastarieji ir išprovokavo riau
šes.

žinoti, < 
ir vėl! 
negali 
oficia-j 

nepareiškė. Autentiškos ži-;
praleisti dyklaikį. Tai tiek ži
nių iš “Birutės”.

j Po atostogų,' ateinantį mėne
sį jie vėl visi susirinks prie 
savo sunkaus, per daugelį me
tų dirbamo darbo, būtent dai
nuoti, vaidinti ir kelti lietuviš
ką dainą musų tarpe. Tas 
jiems gerai vyko ir, reikia pil-i 
nai tikėtis, pavyks ir ateinan-| 
tį sezoną, ypatingai kuomet jie' 

atsakė tclegra- turės priešakyje tokį brangų | 
būti “I

Prašė pasiųsti kų. — Dailės Mylėtojas.

Dcmpsį, o dabar nė Šarkio, ne duos jau. O jęi ir toliau taip 
eilučių, nę Vanagaičio. Šarkis ščrininkai rems bendrovę, kaip 
guli ant šono, Vanagaitis Wis-, iki šiol, tai greitoj ateityj ga- 
ccnsino miškuose, o tauta nu- (lėsim gauti šiek tiek dividen-; 
puolusi žemėn iki “zero”, ir dų. Todėl prašom šitą praneši-] 
nėr kam jos pakelti, nes visi mą nepraleisti veltui.
______ „1____ I I T M 1 ir userga. Šarkiui skauda šonai, jis 
dejuoja, o dauguma lietuvių po 
muštynių juodą kavą geria, 
nes balta, sako; perdaug

&' tuojanti.
Žinote kame dalykas.

kaš- Bridgeportas
Golfininkų domei

Biru- žmogų, kaip komp. Stasį Šim- Dempsey paskutinį kartą kir-

Mano supratimu
Kaip kiti supranta tai ne ma-

to Šarkiui, tai1 tuo kartu ne 
vienam lietuviui išlėkė iš kel- 

Į nių kišeniaus pinigai. ‘ Well, 
kaip ten nebūtų, bet reikia lai
kytis obalsio: “Savas pas savą” 

“savas už savą.” Jeigu ir 
Į “savas” pra-

r ryciip mu »upi<4iii<4 iiv iiici- j p SHVHS UŽ SHVl

dainuos su no biznis, bet kaip aš supran- '"tikrai žinosi, kad
’ 4«ii n i^ T »» aini « v • . • i

• kaip aš suprantu. Lietuvių tau- dolerių1 prieš airišio vieną 
telė yra viena nelaimingiausių.‘tiek!

Veik visi brutiečiai atstogau-jRitos tautos, kaip iškyla, tai' 
ja arba rengiasi i 
Iždininkas, p. K. Augustina vi-* 
čia, su dviem rėmėjais, p. p. 
V. Rušinsku ir Vaidyla, Stur- 
gen Bay, Wis. po beržynus vai
kščioja ir savo griešnus kunus 
plauja stebėtinai gražiame 
Kangaroo ežere ir žvejoja. Kąj . t . , ,_____
jie visi trys sugaus ir po ko- tautelė truputį pakilo. Antrą j<as pakel 

žuvį“ parsiveš, greitai pa- jis sumušė v .  "

Šiandien pp. Meno ir Millerio, 
geriausių golfininkų Chicagoj, 
imtinės, kurios prasidės 1 vai. 
po pietų Evergreen Golfo kliubo 
aikštėj. P-nai Menas ir Milleris 
yra sudėję po $50 kiekvienas. 
Kas laimės, tam teks visas šim- 

Žiurėtojai šioms imtinomsĮ tu tai man gana svarbu. Ir štai vis tjek nepasiduok, dėl lOjtas.
Miinrnntn i iotnviii tj»n_ i j_i' bus įleidžiami veltui.

Vestuvės ir pagalbas
Antanas Kazlauskas, 13 metų 

: “Na, o kaip! berniukas, paskendo ežere, šeš- 
• kitas tavo ^H-kis?r Lietuvis sako: | tadie^io vakare. Jo kūną tėvai 

kuris iškyla ir.“Ah, šarap, I am broke.” Kaip surado graboriaus įstaigoj, 4141 
ten nebūtų, nors ir dauguma Cottage grove Avė ., sekmadie- 
Iktuvių atrodo dabar iš tiesų nio ryte, liepos 24 dieną.

Įtartum lemeną čiulpę, l>et tai
mušq juodveidį. Del to musų' praeis. *“

atostogoms. Į j p stovi iškilusios. O musų tau- i Tik labai nesmagu, kai ame- 
ta — tai kaip termometras1 rikona« PakJ*,usia: “r 
(oro gradusninkas) ar 
koks daiktas, 1 
vėl nusileidžia.

čia ne k Lai senai barkis su-

kią 
matysime. (Jie jau sugrįžo.— 
P-ška). Dr. Biežis, pirmi
ninkas, su žmona jau buvo 
Wisconsino ežeruose ir vėl va
žiuoja. Vicepirmininkas su 
savo žmona, kitaip sakant, p-ai j 
Mileriai, atostogavo Detroite, p. I žandą tik cvakt! 
Krasauskienė ir p-lė Walteraitė 
nelaimingai apsidaužė automo- 
biliuje ,bet jau veik pasveiko. 
Al. Misevičius taip pat rengia
si važiuoti į \Visconsin girias

i Sekmadien^j, liepos 24 dieną, 
'l ik nežinia kas ateis, j turėjo būti paskendusio berniu- 

,---- . _ "'ls vėl musų tautelę iš ; ko sesers vertuvės. Kazlauskų
iš Malones ar be apa^os į viršų? Juk visuomet j šeimyna gyvena 3657 So. Union 

malonės, tikrai nežinau, tik įernjuu “zero”. negalima būti. Į Avė. 
žinau, kad šurkjs laimėjo, lt T'urjm visuomet daryti “up and 
vėl musų tautelė truputį paki- _Pustapedis. Divorsai

Marpuetle Park
P-no Ifcaoj.auj byia su King

CLASSIFIED ADS.

Bet praeitą ketvirtadienio 
vakarą airišis musų Šarkiui į 

! Šarki A ant 
šono tik lept. O musų tautelė, 
kiek buvo pakilus, tiek makt 
žemėn ir nupuolė.

I)a Vanagaitis buvo parašęs 
Šarkiui eilutes, kad sumuštų

PERSERGĖJIMAS
Joseph Lukas prieš PJllene Lu

kas. Bylos numeris 148765. By
la užvesta liepos 21 d.

Mašinos 
$2 (mokėti 

ketvirtas aukštas

nos siuvamos 
mašinos lempa

DYKAI 
prie kiek v i e

Čia randasi virš 30,000 
šių mašinų suteikiant at
sakantį pa ta r n a v i m ą 
Chicagos šeimy n o m s. 
Atsilankykit ir pamaty- 
kit jas demonstruojant. 
Randasi du modeliai 

Modelis 44 
Medinis tub 

$58.50 
Modelis 40 
Copper tub 

$89.50

“HAPPY DAY”
Elektrinės Skalbiamos

“ELDREDGE”
Elektrinės ir Treadle Typo 
Dviejų špūlių — rotary — 
ilgas shuttle. Eldredge 
jums patiks ir yra ne
brangi, randasi musų 4 
aukšto de- COO 
partamente vvtiUU 

ir aukščiau 
Kekvirtas aukštas

Išpardavimas Siuvamy ir Skalbiamų Mašinų 
Prsides Panedėlyj ,

KLEIN BROS fe*

Cicerus Lietuvių Liuosybės Josephine Szlikas prieš Joseph 
Namo Bendroves Direkcija Szlikas. Bylos numeris 148779. 
persergsti kaip Ciccros, taip ir. Byla užvesta liepos 20 dieną.
Chicagos lietuvius, kad ne- ’ Uršulė Lukoszewicz prieš Pe- 
pirktumėt šėrų C. L. L. N., įer Lukoszevvicz. Bylos numeris 
B-vės ant sekančių šėrų par- 143946.
davinėjimo kvitų. C. L. L. N. i Petronėle Bluyus prieš Mar- 
B-vė.^ yra žuvusios dvi šėrų |.jn piUyUS> bylos numeris 4606- 
pardavinėjimo knygutės: viena 
knygutė No. 18, kvitų nume
riai prasideda No. 851 ir tęsiasi 
iki 900; antra knygutė No. 
24; kvitų numeriai prasideda 
su No. 1151 ir tęsiasi iki No.
1200.

20.
Anna Baranovicz prieš Anton 

Baranovicz, bylos numeris 460- 
640. Rcport.

Taigi jei kf <: ne / norėtų par
duoti šėrą ant icvUų sulig aukš
čiau nurodytais numeriais, pa- 
tėmijus prašome tuojaus pra
nešti C. L. L. N. Bendrovės 
sekrefbriui J. K. Stalioraičiui, 
1312 S. 48th Ct., Cicero, III., 
tokių ypatų pavardes. Už tai 
bendrovė tinkamai atlygins. 

♦ ♦ ♦
Ciceros Lietuvių Liuosybės 

Namo Bendrovės visuotinas da- 
ininkų pusmetinis susirinkimas 
vyko treČiadienyj, liepos 20 d. 
galininkų susirinko nemažai, 
jet iš 500 dalininkų tai vertė- 
io būti daugiau. Išklausius fi- 
lansinį raportą pasirodė, kad 
>endrovė .per praėjusius 6 mė- 
lesius darė apyvartos apie 
>1,300. Iš svarbesnių nutarimų 
rra sekantys: 1) kad bėgiu ji* 
aisių mėnesių, tai yra iki 31 
lienai giuodžio 1927 m., šėrų 
ienai ypatai bus parduodama 
le daugiau kaip 4 Šerai. 2) ta- 
irnas padaryta, kad su 31 d. 
Tuodžio, 1927 m., šėrų parda- 
inėjimas užsidarys visai.

Todėl patartina, kad ąenieji 
ėrininkai, jeigu kurie išgali, 
lar pasipirktų šėrų, nes po 31 
lienai gruodžio serai neparsi-

Baby Powder
Kaip Mostis

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

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

NAUJIENAS 
Siųskit pinigus per

Atsilankykit ir daleiskit jums pa
rodyti ir išaiškinti, kaip aš pasitrau
kiau iš menkai apmokamos klasės 
žmonių ir pradėjau uždirbti tikrai 
GERUS pinigus. Dabar man reika
lingas vyras pagelbininkas. Jei jus 
gerai atrodote ir turite virš 25 me
tų amžiaus, jus galite man tikti. DI
DELIS UŽDARBIS bus jųsų iš pat
pradžių. Pasimatykit su manim šian
die. Mr. Sunega. Room 348, 29 South 
La Šalie St. Ofisas atdaras nuo 9 
ryto iki 8 vakaro. ,

REIKALINGAS antrarankis peko- 
rlus juodos-baltoR dunos ir bisketų 
kepimui. 1510 Main St. Melrose Park, 

i III. Tel. Melrose Park 787

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti j tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.'

Pinančiai
I n n^- n-l’ajdKMoa

Fumiture & Fixtures
Rakandai*!Uiaai

$60,000 vertės naujų bąnkruto ra- 
p-no Beno- Ranrių. Sutaupykit pirkdami šiuos] 
p naujus rakandus. Pigiai greitiems , , .

turinčio pilkėjams. Gražus Mohuir parloro se- gaminame antrus morgičius į 
vaistinę 69 Street ir Rockwell) tas, riešutiniai valgomoj kambario se (|vį dienas.
bvln nri~i Inhn k’onns kino- 1 tui» bufc‘tai, 2-3-4 šmotų miegruimio oyla piJo.in Kcnos King, getaj^ kaurai, lempos, veidro-
3300 So. Union Avė. Kaltina- džiai, stalai, Coxwell krėslai, 4 kam-
4r:as: užpuolimas su pavojingu: 0Ut/ltaH t'Jj ^O- DykaJ.K<.,JBta",. . . . ' tymas, Fireproof Storage, 6542 N.
gyvasčiai pagiu. P-no hmg Clark St., atdara vakarais iki 10, 2 
kaucija $500. Teismo vieta:: b^kai N. nuo Devon Avė.
policijos teismas, 47 PI. ir Ilul- ■

■ , 1 ; PARDAVIMUI rakandai 6 kumba-
S'lCCiU 01. rjų f|u|O) dalintis arba visus sykiu, pi

giai. <3957 Archer Avo. 2 fl. Lafayette 
.3527.

Ant Town of Lako rytoj ■ 
bus perkratinėta byla No. 
763288. Tai yra 
šiauš (aptiekoriau^, į

MES PERKAME IB PA-

PETRZILEK BBOS.
1647 W. 47th Slr.

—Rcponeris.

$250.000
Paskolinsiu d«| antrų morgičlą, 

iw.žas komisas. / Teisingai Htliksim 
-•ikalą į 24 valąhdas.

H EPŠTEIN
155 N. Clark St.. IL <>m M2<»

Phone Central 6260

Chicagos Lietuvių Real Estą-' 
te Taryba išreiškė 
šis skyrius nuo dabar 
eis vasaros karščiai 
gų laikas, eitų vieną 
antra savaitė. Taigi 
“Naujienų” numeris, 
tilps 
rugpjūčio m. 8 dienos.

—Redakcija

norą, kad 
•, iki pra- 
ii; a tosto-, 
kartą kas

Business (’hances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė, geroj vie
toj <lel lietuvių. 6655 S. Mozart St.

PABDAVIMUI Malt ir Kops 
krautuvė, gera viela dėl tinkamųt 
žmonių. 4953 So. Ashland avė. 

sekantis į_________ _________________
kuriame | PARDAVIMUI maža grosernė turi 

Namai ir Žemė”, bus Ibut parduota labai pigiai, nes 
| apleidžiu Chicagą. 5626 S. Racine Av.

CLASSIFIED ADS
Kas, ką, kur, ) . kada

rengia, veikia ar kviečia

Announcements 
Pranešimai

S LA 36 kuopos nariams pranešu, 
kad užsimokėti duokles jie gaji 
pas mane namuose (3200 Lowe 
avė.). Eidamas finansų raštininko 
pareigas, noriu atkreipti kiekvieno 
36 kuopos nario domę į tai, kad 
jūsų teisės Susivienijime pirmiau
sia priklauso nuo to, ar esate už
simokėję mokesnius, ar ne. Narys, 
neužsimokėjęs P®r tris mėnesius, 
esti suspenduojamas. Taigi, kieno 
mokesniai užvilkti, ateikite, nelauk
dami, kol įvyks kuopos susirinki
mas, pas mane į namus ir užsimo
kėkite. —J. Balchunas,

SLA. 36 kp. ifnansų »■'št.

Chicagos Lietuvių Drąugijos 
tarpinės Pašalpos piknikas bus 
lioje, Liepos-July 31 d., š. m. 
nausko darže, Archer Avė. ir 79th 
St., Justice Park, UI. Visi Chicagos 
ir apielinkių lietuviai kviečiami at
vykti J šitą Draugijos pikniką. *

Kviečia Chicagos lietuvių Dr-jos 
S. P. biznio komitetas.

. I

Savi- 
nedė- 
Cher-

Bridgeport — šv. Mateušo Apaštalo 
Dr-jos mėnesinis susirinkimas jvyks 
Pirmadienyj, Liepos 25 d., 1927 m., 
Liet. Auditorijos salėj, 3133 S. Hals
ted St. Visi nariai pribukit laiku, 
turim daug svarbių reikalų dėl ap
svarstymo. Atsiveskit draugų dėl pri 
sirašymo. Kviečia A. Bugailiškis rašt.

Susivienijimo Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų Bridgeporte, laikys pusmetinj 
susirinkimų Antradienyj, Liepos 26 
dieną, š. m., 8 v. vak., Chicagos Lie
tuvių Auditorijos svet., 3133 S. Hal
sted St. Draugijų atstovai ir valdy
bos būtinai privalo pribūti, nes yra 
svarbus susirinkimas. P. K. nut. rašt.

Personai
Asmenų Ieško

PAJIEŠKAU draugo muzikanto su 
balta armonika, concertina arba smui
ką važiavimui j Wiscon§in valstiją. 
Taipgi turiu ir kambarj ant rendos, 
kuris mylėtų laisvai gyventi, atsišau
kite greitai. 3151 S. Halsted Street, 
2nd front.

Furnished Rooms
KRAUTUVE rendon. Pertaisysim 

dėl tinkamo rendauninko. Buktai 2 
fl. frontu 3711 S. Halsted st.

RENDON kambaris iyiehain ar 
dviem vaikinam. Su valgiu ar be 
valgio. 5416 S. FairfieJd avė.

For Reni
BENDON Storas, tinkamas dėl 

soft drink. 2555 W. 69 St. Tel. 
Ilemlock 7981.

Help Wanted—Malė 
Darbininku Reikia

LIETUVIŲ VYRŲ

Uiždirbkit kol jus išmoksite 
mano biznio

PARDAVIMUI restaurantas, įstei
gtas per 18 metų, ilgas lysas, geras 
biznis, lietuvių apielinkėj, prie karų 
barnės, gyvenimui kambariai, labai 
pigiai. Naujenos, 1739 S. Halsted St., 
Box 948.

KAMPINE krautuvė, senai įsteig
ia, tarpe dviejų mokyklų., delika- i 
tesen, notion, jce cream ir soft 
drinks. Cigarai ir tabakas. Parda
vimo priežastis — liga. 4459 So. 
Union avė.

3-T1 MORGU’i - t 
6% Nuošimčiai 

Paskola suteikiama 
j vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraKtus 

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.06 

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

PARDAVIMUI saliunas, vieta MES SKOL1NAM pinigus labai len- 
lietuvių apgyventa. Parduosiu pi-1 gvomis sąlygomis, tik po biskj jmo- 
giai. I aipgi turiu pardavimui sal- fcgti kiekviena savaitę j metus laiko 
dainių krautuvės rakandus. 1931 igmokėjimui. Atsilankykit ir klauskit 
Canalport avė. apje musų planą.
------------------------------------------------- ---------- CHARLES JACOBS, 

------------------------------3244 So. Halsted Street, 
Boulevard 6520GROSERIS pardavii. v., parduodu,) 

nes visai išeinu iš biznio. 3642 Bar
neli Avė.

Miscellaneous 
įvairusPARDAVIMUI Barber Shop, viskas 

balta, 2-jų kėdžių su visais paranku- 
mais. 2 barbenai visada, geroj vietoj,! 
geras biznis, visokių tautų apgyven- Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ta. Renda pigi, lyses 4 m. prie Beauty ■ jr garantuojamas už $4. Automobi- 
Shoppe. I ei. Cicero 2252, nuo 8 ryto |jųf trokų patarnavimas Chicagoj ir 
iki 7:80 vakaro, P. J. Barber. apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu

mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
ręReal Estate For Sale 

Namši-Žemė Pardavimui

STOGDENGYSTFl

unijos darbininkai samdomi.
J. J. DŲNNE KOOFING CO. 

3411*13 Ogden Avė., 
Phone Lawndalc 0114

PARDAVIMUI 6 kambarių 
bungalow, randasi Marquette 
Manor prie dviejų bulvarų, tik ' 
vienas blokas nuo gatvekarių KRAUTUVIŲ FELČERIAI 

Grose/nių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekemių, Mu
sų specialumas. Ge- 

patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 Sc. State Street

ir du blokai nuo parkų. Na
mas gražaus modelio, karštu 
vandeniu šildomas, geras skie
pas ir viškai; viskas puikiai ir 
moderniškai įrengta. Lotas 30 
pėdų. Garažas dėl dviejų karų. 
Tai yra puiki vietelė mylin
tiems ramų ir patogų gyveni
mą žmonėms. Savininkas sutin
ka parduoti ant kontrakto ar 
duoti 2-rą morgičių. Matyk it 
savininką.

J. ŠMOTELIS, 
1739 S. Halsted st.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

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

3149 So. Halsted Sf
Phone Yards 7282

J. g. RAMANČIONIS

PABDAVIMUI bizniavęs namas 
su saliunu ir hinch ruimiu, arba 
vieną lunch ruimį su fikceriais. 
Parduosiu ' pigiai arba mainysiu 
ant mažo namo. Priežastis parda
vimo — turiu du bizniu.

901 W. 37 St.
Pbone Yards 4339

2 FLATŲ mūrinis biznio namas, 
Soft Drink Parlor ir 6 
karų mūrinis garažas.

Parduodu nebrangiai.
1288 So. 59th

arti 59-tos gatvės ir Elizabeth St.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8700

Chicago
kambariai, 2

i
St.

PARDAVIMUI medinis namas 2-4 
ir 1-8 kambarių, karštu vandeniu ap
šildomas, 2 karų garažas. Rendos $90 
j mėnesj. Kaina $7500. Inąpkėti $3000 
Atsišaukit po 8 vai. vakare.

4548 So. Wallace St. 
Phone Yards 2250

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

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

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (notinc.) 
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7452

PARDAVIMUI kampas 2 flatų mu- [_____
rinis ir 1 didelė krautuvė, su groser- berystės. 
ne ir bučerne, 7 kambariai viršui, lo- vakarais. 
tas 73 pėdų prie Archer Avė. Senai 
įsteigtas biznis, geras biznis. Parda
vimo priežastis — vyro liga.

• 5129 Archer Avė.
Lafayette 0892

Educational
Mokyklos ______

r—įj—įj—l—u—vj~u~ ~ —

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

International Barber College 
651—672 W. Madison St. 

arba 109 S. Wells St.

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

PARDAVIMUI 3 mūriniai namai 
ant 3 lotų po 2 flatu. Vyrui mirus 
moteris priversta parduoti pigiai. . ..-,1.x > i x >
1949 Canalnort Avė Marv Kudulis stenografijos ir kitų mokslo šakų. 1942 Canalport A\e., Mary huduhs. AMEgIKOs LIETUVIŲ MOKYKLA

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

PARDAVIMUI 2 aukštų) mūri-' 
nis namas, 2 po 5 kambarius, karš
tu vandeniu Šildomas, kaina $12,500, didesnį užmokesnj, 
reikia įmokėti $2000. ’----- n ’ “

PABDAVIMUI 4 bizniavi lotai, bėtl,' .2 ___________
prie transfer kampo, yra labai ge- Mechanikos pamokos ant kostumerių 
ra vieta, galima uždirbti dvigubus karų duos jums galę greičiaus ir ge- 
pimgus į metus laiko. Del tolimos- - - - s
nių informacijų kreipkitės prie 

VICTOR J. LĖKIS 
6243 S. Western avė.

Tel. Republic 3200

AR JUS NORITE
, geresnes darbo 

i sąlygas? Leiskite mums jums pagel- 
, išmokindami jus Auto-Electric

liaus išmok<i to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
tim Darbą surandame $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važiuoti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.

PARDAVIMUI 2 aukštų medinis na- FEDERAL AUTO įENGINEERING 
mas, mūriniu pamatu, 6-6 kambariui 
latai. 5728 Aberdeen Street. ‘

schoOl
1507 W. Madikon StreetTel. Melrose Park 787




