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Francija liepia Rusijai at
šaukti savo agentus

Japonija siekias aneksuoti 
Manžuriją £

Francija almėsiant skolų sutartį

Francija įsakė Rusijai at- Jponija siekias! aneksuoti 
šaukti visus savo agentus Manžiuriję
Grūmoja nutraukti diplomati

nius ryšius jei tas nebus 
padaryta. Rakovskis išsisku- 
bino Maskvon pasitarimui.

PARYŽIUS, 1. 26. — Vakar 
išėjo aikštėn, kad diplomatiniai 
ryšiai tarp Kusi jos ir Franci- 
jos liko labai įtempti laike pas
tarųjų 72 valandų.

Dvi dienos atgal Francijos 
premjeras Poinearė buvo pasi
šaukęs Rusijos ambasadorių 
Christiną Rakovskį. Buvo tvir
tinama, kad neva buvo svars- 
tomas Rusijos skolų klausi
mas. Teėiaus dabar sužinota, 
kad Poincare išreiškė tokį di
delį nepasitenkinimą buvimu 
Francijoj Rusijos agentų, jog 
Rakovskis viską metė ir tuo- 
jaus išsiskubino į Maskvą pa
sitarti su savo valdžia. Vakar

kurią patvirtino bankierių kon- 
sortiumas, atidavė Japonijai 
dvi geležinkelių koncesijas. Tie 
geležinkeliai turi Mukdeną
jungti su Heilungkiang ir Ki- 
rin. Jie eina paraleliai japonų 
geležinkeliu pietinėje Manžuri
joj e.

Chiniečiai, paniekindami su
tartį, patys tiesia tuos geležin
kelius, visai nepaisydami Japo
nijos protestų.

Japonijos ambasadorius Chi- 
nijoje, kuris dabar yra Tokio, 
už kelių dienų sugryš į Pekiną 
su instrukcijomis panaudoti 
visą diplomatinį spaudimą, kad 
privertus gen. čang Tso-lin 
sustabdyti darbą prie geležin
kelių. Jeigu gen. Čang tą rei
kalavimą išpildytų, tai Japoni
ja dominuotų pietinėje ii 
šiaurinėje Manžurijoje ir kon
troliuotų visus kelius į Mon- 
galiją. Tuo budu ji butų gerai 
įsitvirtinusi Manžurijoj ir Mon
golijoj.

Jeigu gen. čang reikalavimą 
atmestų, tai premjerui Tanaka 
neliktų nieko kito, kaip prary
ti savo žodžius apie šventumą 
japonų teisių, arba panaudoti 
karines spėkas, kad priversti 
chiniečius pagerbti japonų tei
ses. Bet gerinti žinantys padė
tį nė nemano, kad premieras 
Tanaka atsiimtų savo Žodžius. 
Todėl tikimąsi ' kad Japonija 
pasiųs svo karines spėkas ginti 
jos teises Manžurijoj ir Man
žuriją užgriebti, ją aneksuojant 
ar padarant ją suzerinltetu.

Karinis Japonijos puolimas 
Manžurijos iššauks visuotiną 
Japonijos boikotą Chinijoje. 
Bet kad ir dabar chinai boiko
tuoja Japoniją, tai ji daug 
nepraras užgriedama Manžuri
ją, kuri su laiku duos Japoni
jai daug naudos. Jau ir dabar 
Japonija savo geležinkelio 
Manžurijoje vii’čininkais skiria 
tokius žmones, kurie yra ar
šiausi šalininkai tuojautinio 
puolimo Manžurijos. A

HA AG A, 1. 26. —Du žmo
nių griaučiai, manoma 7,000 
metų senumo, rasti Madion sa
los urve, Javoj.

jis buvo Berline ir rytoj bus 
Maskvoj.

Maskvoj gi, Francijos amba
sadorius Herbette, Poincare į- 
sakytas, pranešė Rusijos val
džiai, kad jei ji neatšauks vi
sus savo agentus Francijoj, 
kurie uoliai dirba už įsteigimą 
ten komunistinės diktatūros, 
tai Francija neužilgo turės nu
traukti visus ryšius su Rusija.

Todėl darosi aišku, kad už
pakaly aštrių bausmių astuo
niems komunistams, kurie va
kar buvo teisiami kaipo Rusi
jos šnipai jau nuo 1924 m., yra 
Francijos valdžios nusisprendi- 
nias atsikratyti visų komunis
tų vadovų, kurie dabar sėdi 
kalėjimuose ir ten pasiliks il
gam laikui.

Pabaltės savivaldybių ir 
valstybės tarnautojų 

konferencija

TALINAS, VII. 2 (Elta). — 
Spaudos žiniomis, rugsėjo 24 ir 
25 dd. Taline šaukiama Pabal
tės valstybių savivaldybių ir 
valstybės tarnautojų organiza
cijų atstovų konferencija. Joj 
dalyvausiančios Lietuva, I>atvi- 
ja, Estija ir Suomija.

Prohibicionisto sūnūs 
degtinę gabeno

RICHMOND, Va., 1. 25.
Carroll Hephuro, 23 m., sūnūs 
Virginijos Anti-Saloon League 
fuperintetndento ir sekreto
riaus vietos Law Enforcement 
lieague, - taigi aršiausio pro
hibicionisto, pakliuvo begabe
nant degtinę ir bus atiduotas 
teismui už transportavimą deg
tinės ir važiavimą automobilu 
girtu esant.

150 žmonių žuvo apvir
tus laivui audroje

LONDONAS, 1. 26.—Iš Hon- 
gkong, Chinijoj, pranešama, 
kad laike tyfuno apvirto chi- 
niečiu pasažierinis laivas ir 
galbūt* 150 pasažierių žuvo. |

Bet ar ji įstengs priversti chi- 
niečius pildyti sutartį? Gal 
bandys ginklo pagelta pa
sverti ta kraštą.

TOKIO, 1. 26. —Naujoji Ja
ponijos politika Manžurijoj 
kristalizuojasi į plačią Japoni
jos priežiūrą, o gal būt ir 
aneksavimą, jeigu Mukdeno 
valdžia pasipriešintų Japonijai.

Keliuose savo pranešimuose 
premieras Tanaka pareiškė, 
kad Japonijos tikslas yra “eko
nominis išvystymas Manžurijos 
ir Mongolijos su praplėtimu 
Japonijos biznio ir agrikultū
ros teisių”. Pakartotinai jis 
pareiškė, kad Japonija mano 
priversti pildyti kiekvieną su
tarties punktą.

Praktiškas išbandymas tos 
politikos artinasi, kutaitis,
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[Pacific and Atlantic Photo)
Gelbėtojai gelbsti devynis sužeistus žmones iš Portland, Ore., kurie susikabinę virvė

mis lipo į llood kalną, bet vienam paslidus visi devyni nusirito 600 pėdų ir nukrito 30 
pėdų tarpkalnėn. Vienas jų užsimušė, o kiti sunkia susižeidė.

Francija neratifiuos 
skoly sutarties

WASIIINGTON, 1. 26. —An
dre Tardieu, narys Poincare 
kabinėtoji!' buvęs augščiausias 
Francijos komisionierius Ame
rikoje laike karo ,pasikalbėji
me su vienu žurnalistu pareiš
kė, kad Francija niekad nera
tifikuos Berenger-Mellon su
tarties apie atmokėjimą Fran
cijos skolų Jungt. Valstijoms. 
Pasak Tardieu, ta sutartis yra 
mirusi, nes Francijos žmonės 
jos nepriims, o ir jokia parla
mentas jos neratifikuos, no\; 
tąja sutartimi Francija tik 
menkutę dalį skolos teatmokėtų 
laike 62 metų.

Kancleris Marx pasi
traukė iš respubliko

nų draugijos

KĖBLINAS, I. 26.— Kancle
ris Wilhelm Marx pasitraukė 
iš Reichsbanner draugijos, res
publikonų organizacijos, su
darytos kovai prieš nacionalis
tų oganizaciją. Kancleris Marx 
sako, kad Reichsbanner vado
vui nusistatymas linkui Austri
jos riaušių esąs tik maišyma- 
sis į Austrijos vidurinius rei
kalus ir įžeidimas Austrijos 
valdžios.

Du žuvo nelaimėj 
, dirbtuvėj

IIAMMOND, Ind., 1. 26. — 
Du darbininkai, Charles Mul- 
key, 27 m. ir Wm, Dreznak, 
35 m., tėvas šešių vaikų, žuvo 
eksplozijoj Grasselli Chemical 
Co . dirbtuvėj. Jiedu išvirė 
rūgšties gamintuve, kuris ne
buvo atjungtas nuo garo per- 
vadų, nors buvo pasireiškiąs 
prakiurimas. Jiems betaisant 
gamintuvą ir kilo eksplozija.

Kova su ugnimi padebesiuose

WASIIINGTON, 1. 25.—Leit. 
C. C. Champion sumanė su
mušti pasaulinį rekordą pasi
kėlimo aeroplanu augštumon. 
Jis, kaip jis sako, buvo pasi
kėlęs 48,(X)(T pėdų ir jau lie- 
dosi žemyn, kuomet užsidegė 
jo aeroplanas. Vieną gaisrą 
užgesinus kilo kitas, bet jis 
vištiek pasiliko aeroplane, kad 
išgelbėti instrumentus, kurie 
parodytų jo pasiekimą nepa
prastos augštumos. Nors ir la
bai apdegė, bet vistiek nusilei
do ir savo instrumentus išgel
bėjo, nors ir labai sudaužytus, 
gal todėl netikrus, nes jie ro
do, kad jis buvo iškilęs tik 
39,000 pėdų.

Prašo koncesijy Meksikoj
MEXICO CITY 1. 26. —In

dustrijos, prekybos ir darbo 
ministerija paskelbė, kad po 
priėmimui naujų aliejaus įsta
tymų, prašimai koncesijų alie
jaus žemėms pasiekė milžiniš
kos skaitlinės—78,000,000 a!k- 
rų. Tarp suteiktų kon
cesijų yra penkios ir 
Amerikos kompanijos. Tos 
koncesijos yra Meksikos Klo
ny, kuriame delei jo augštumo 
—pusantros mylios virš juros ly 
gmalės, nebuvo manoma, kad
ten butų aliejaus.

Airijos respublikonai 
bando ginkluotis

Bandė pirktis kanuoles 
Vokietijoje

DUBLINAS, 1. 26. —Prezi
dentas Cosgrave, kalbėdamas 
seime pareiškė, kad suimti do
kumentai rodo, jog Airijos res
publikonai bandė pirktis arti
lerijos Vokietijoj, o šautuvų 
Italijoje ir Franci j oje. Vienai 
frakcija grasinusi nušauti vi-j 
sus valdininkus, kurie duos 
prisaiką Anglijai. Prezidentas 
tai pareiškė kalbėdamas už vi
suomeninio saugumo bllių, ku
rį dabar norima parvesti.

Užbaigė tyrinėjimą 
Sacco-Vanzetti 

bylos

BOSTON, Muss., 1. 26.—Tri- 
jų žmonių komitetas, gub. Ful- 
ler paskirtas ištirti Sacco-Van- 
zetti bylą, vakar užbaigė rin
kimą faktų. Išklausę daugelį 
liudytojų, komitetas, kuris susi- 
decja Harvard uniVersiMto 
prezidento A. L. Lowell, Mass. 
technologinio instituto prezi
dento S. Stratton ir buvusio 
teisėjo R. Grant, išklausė taip
jau abiejų pusių advokatų ar
gumentus. Bet komitetas ne
paskelbė kada jis paduos savo 
raportą gubernatoriui.

Gub. Fuller ir pats vienas 
tyrinėja tą bylą. Jis dar neuž
baigė savo tyrinėjimų ir dar 
'sykį matysis su nuteistaisiais 
Sacco ir Vanzetti.

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

Giedra ir šilta.
šiandie saulė teka 5:37, lei- 
iasi 8:15.

Anglija nepatenkinta 
kritika

LONDONAS, 1. 26. — Ang
lijos delegatai laivyno mažini
mo konferencijoje dabar ta
riasi su min isterinis ir su visu 
ministerių kabinetu. Bet jie 
tariasi ne tiek apie Anglijos, 
Jungt. Valstijų ar Japonijos 
laivyno mažinimo pasiūlymus, 
kiek apie tai, kaip kovoti su 
neteisingomis žiniomis užsie
nio laikraščiuose apie Anglijos 
pasiūlymus. .

Esą net ir Anglijos amoasa- 
dibriui Washingtone yra įsa
kyta užprotetstuoti Amerikos 
valdžiai prieš tą propagandą, 
kuri dabar yra vedama Ame
rikos laikraščiuose prieš Ang
liją ir taipjau prieš laikraščių 
iškraipimą oficialiųjų anglų pa
reiškimų.

Piktindamosi Ikritika, kairią 
iššaukė Anglijos pasiulyma^ 
Anglijos valdžia betgi nemano 
savo pasiūlymų keisti ir ji 
veikiausia įsakys savo delega
cijai griežtai laikytis savo pa
siūlymų.

Kadangi ir Jungt. Valstijos, 
o taipjau ir Japonija irgi ma
no laikytis savo pasiūlymų ir 
nusileidimų nedaryti, tai lai
vyno mažinimo konferencija 
turės pairti nepasiekusi jokio 
susitarimo. Jei tai įvyks, tai 
tarp tų trijų šalių vėl prasidės 
lenktynės didinime karo laivy
nų.

Pirmas Amerikos pa- 
siuntinis Airijoje

DUBLINAS, 1. 26. —Airija 
užėmė pilną vietą tarp laisvųjų 
valstybių, susilaukdama pirmo 
diplomato iš užsienio. Juo yra 
Fredrick A. Sterling, Jungt. 
Valstijų pasiutinis Airijoje ir 
pirmas diplomatas, kuris atvy
ko į šią šalį. Sterling pirmiau 
buvo patarėjas Amerikos am
basadoje Londone. Airiai jį la
bai iškilmingai pasitiko.

Skraidintas girtu esant

LOS ANGELES, Cal., 1. 26. 
—Ikišiol žmonės buvo baudžia
mi tik už važinėjimą automo
biliais girtais esant. Bet dabar 
atsirado naujas klausimas: 
skraidžiojimas aeroplanu gir
tais esant. Tokis kaltinimas 
pirmą sykį tapo pavartotas 
prieš du chicagiečius, Adams 
ir B. Johnson, kurie atskrido 
į čia iš San Bernardino, Cal. 
Jie buvo tiek girti, kad tik su 
vargu, visaip kreivazodami nu
sileido, bet ir tai ne savo vie
toj lauke. Jie tapo areštuoti 
ir atiduoti teismui.

Sharkey-Žukauskas 
serga

BOSTON, Mass., 1. 26. — 
Lietuvis kumštininkas Jack 
Sharkey-Juozas Žukauskas 
sunkiai serga ir tapo atiduo
tas ligoninėn gydymui, kur tu
rės išbūti dešimtį dienų. Dr. 
Spellman, kuris Žukauską gyr 
do, sako, kad jis tapo sužeistas 
kumštynėse su Dempsey, pas
tarajam perdaug žemai užga
vus į pilvą. Delei to viduriuo
se pasidaręs kraujapludis. 
Kraujapludis pasidaręs tuoj po 
kumštynių, bet nežiūrint dak
tarų įspėjimo jis vistiek išvy
ko į Bostoną. Dar labiau su
sirgęs jis turėjo pasiduoti ligo
ninės gydymui.

Dr. Spellman pripažįsta, kad 
Sharkey buvo nugalėtas klas
tingo, p* -daug žemo kirčio. 
Tokių kirčių buvę trys ir jų 
žymės ir dabar tebėra. ’

Conrado-Korzeniow- 
skio sūnūs eina 

metus kalėti

LONDONAS, liepos 25. — 
Alfred Borys Conrad, mirusio 
rašytojo Joseph’o ConVado 
[Korzeniovvskio, lenko, bet ra
šiusio angliškai] sūnūs, tapo 
nuteistas vieniems metams ka
lėjimo už pasisavinimą sveti
mų pi ligų. Jam buvo duota ne
maža suma pinigų, kad jis su
pirktų savo tėvo rašytų veikalų 
rankraščius, bet jis patikėtus 
pinigus išleido saviems rei
kalams.

I w

Ku-K1uxų vadas skun
džia laikrašti; nori 

$100,000

ATLANTA, Ga., liepos 25. 
— E. Y. Clarke, buvęs aukš
čiausias Ku-Klux-Klano vadas, 
iškėlė bylą prieš laikraštį 
Christian Index, reikalauda
mas $100,000 atlyginimo už jo 
garbės nuplėšimą.

Klanietis skundžiasi, kad ne
senai tasai laikraštis išspaudi- 
nęs vedamąjį straipsnį, kuria 
me jis buvęs biauriai apkalbė
tas, apjuodintas ir apšmeižtas.

Trys užmušti nelaimėj 
su automobiliu

GARY, Ind., 1. 25. — Trys 
broliai, sunai vietos automobi
lių pardavinėtojo William Roy, 
liko užmušti traukiniui užbė
gus ant jų automobilio. Broliai 
važiavo žuvauti, o traukinis 
vežė A & P sankrovų darbi
ninkus j pikniką.

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

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

1. NAUJIENOS duoda gerinusią patarnavimą pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas įeina j 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 garantiją už siunčia
mus pinigus, kad bus išmokėti adresatui ar grąžinti atgal 
jei adresantas nebūtų surastas.

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.

Lietuvos žinios.
MIRTIES BAUSMĖ

ŽMOGŽUDŽIUI

Pereitais metais rudenį, pas 
Šiaulėnų valsčiaus, Liepiškių 
kaimo gyventoją Antaną Liolį 
tarnavo Ona Dalangauskaitė. 
Po kiek laiko jiedviejų santy
kiai pasidarė artimesni, ir I)a- 
langauskaitė liko nėščia.

Liolis tarnaitę nuvežė pas 
gydytoją padaryti abortą, bet 
gydytojas atsisakė. Kai tar
naite pradėjo reikšti pretenzi
jų, tai Liolis pasiūlė jai 1000 
lilų ir karvę, kad ji tik nusi
ramintų. Bet tarnaitė dar 
daugiau ko reikalavo. Netru
kus rado Dalangauskaitę už
smaugtą ir peiliu perdurtą. 
Tardymas išaiškino, kad tai 
padarė Antanas Liolis, norėda
mas atsikratyti įkirios tarnai
tės.

Antanas Liolis dabar karo 
teismo liko nuteistas mirties 
baisme.

IŠ MARIAMPOLĖS

. —Birželio 25 d. Tarpučių 
kaime, Mariampolės ap. peši- 
piovė su peiliu Petkevičiui 
Petras 98 metų amžiaus. Nuga
bentas Mariampolės miesto li
goninėn mirė. žudijimosi 
priežastis - blogas maitinimas 
ir prižiūrėjimo stoka.

—Pereitą savaitę, iš ketvir
tadienio į penktatdienį, Kalva
rijos pašto viršininko žmona 
išgert acto esencijos. Buvo at
gabenta Mariampolės ligoninėn, 
bet tą pat dieną mirė. Nusižu
džiusi dėl šeimyninės nesantai
kos.

NELEIS DIRBTUVIŲ DIDE-, 
LIUOSE MIESTUOSE

RYMAS, 1. 25. —Mussolini 
ruošia naują dekretą, kuriuo 
bus uždrausta statyti naujas 
dirbtuves dideliuose miestuose. 
Jos galės būt statomos tik 
mažuose miesteliuose, su val
džios leidimu. Tai esą daroma 
tuo tikslu, kad industriją pa- 
skadyti po visą šalį ir neduoti 
jai susikoncentruoti vienoj 
vietoj. Bet svarbiausias tiks
las yra išskaidyti darbininkus 
ir neleisti jiems susiburti vie
noj krūvoj, nes darbininkai 
dideliuose miestuose didelėj 
didžiumoj yra socialistai.

TEGERANAS, Persijoj, 1. 
25. —Iš įvairių Persijos dalių 
pranešama apie įvykusį pakar
totiną žemės drebėjimą. Tele
grafinės žinios praneša apie 
didelius nuostolius.
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Jack’as London’i šnypščiantį bu-
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Abu jūreiviai greitai užmigo
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NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

r

I

Skaitykit ir Pag'alvoKit
Apsaugokit save ir šeimyną su šiuo $10,000.00 Nelaimių Apdraudos Kontraktu

$196TuristineTuristine III kl. .. $117

Valstija
didžiau-

V

kaip sprogo di- 
šturmonas su-

.... Apt.
Tel.......

Padėkit 
ženkleli 
j tinkamą 
kletkutę 

paženklinimui 
savo 
atsakymo

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

CHICAGO, ILL.

$7.00, 
75c.

■ i

Bijodamas! užpuolimo iš 
syki limo,

Vert*
^'Leonas Vitkauskas

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

Hamburg-American Line 
United American Lines, Ine.

General Agentą
177 N- Michican Avė. 

Chicago, III.

Chicago, III.
So. Halsted S't., Chicago, III.
So. Halsted St., Chicago, IU.
So. Paulina St., Chicago, III.
W. 22 St., Chicago, III.

535 MitcheI S't., Milwaukee, VVis.

*—Reikia tikėtis, 
pasiruošęs visam 
vedėjas, kuomet jie

duota po 30 šilingų priekin. Vi
si juodaodžiai— ir svečiai, ir

Kainos į Klaipėdą ir atgal:

Trečia kliasa......$181
Kainos stačiai j Klaipėdą:

Trečia kliasa......$107

$10.000 Accident POLICY

To thc Insurance Dept., Naujienos, 
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Aš čia užsiraunu už $10,000 Accident Insurance Policy, kuri 
bus išduota Inter-Ocean Casualty Coinpany, išimtinai nuolati- 
niems NAUJIENŲ skaitytojams, čia įdedu registracijos 75c. 
ir liudiju kad —

new Y0R* 
iko ,ki kau’ L VU NO IR ATGAL

Plūs ¥. S. Revenue taksai

Į KLAIPĖDĄ! | KLAIPĖDĄ!
Paskutinė proga lietuviams

Vąžiuot šią vasarą tiesiai j Klaipėdą tuo pačiu laivu.

PENKTAS! PENKTAS!
šią vasarą išplaukimas

IŠ AMERIKOS NEW YORKO
Stačiai j

LIETUVOS KLAIPĖDA 
baltiko—Amerikos Linijos

LAIVU “ESTONIA”
9 HUGPJUĖIO-AUGUST, 027

JŪSŲ VIETOS AGENTAS: 
SUTEIKS REIKALINGAS ŽINIAS 

PARŪPINS POPIERAS IR PAŠA 
. UŽSAKYS VIETA ANT LAIVO 

NURODYS KELIA I LIETUVĄ

Saliamono Salų g
Baisenybes &

Taip, savo amžiuje jis suval
gė nemaža žmonių... Kiek? | tai 
tunku atsakyti... Valgė jis ir mė
są baltųjų žmonių... Jeigu tiktai 
baltieji ne sergą, jų mėsa labai 
skani, pati skaniausia mėsa. 
Kartą jum teko suvalgyti ser
gantį.

—Na ir sirgau gi aš po to! 
sušuko jis. — Velnias žin, kas 
darėsi su mano pilvu.

Berti sudrebėjo ir pasiteira
vo kaslink galvų.

Taip, jurininkas turėjo keletą 
galvų. Jos puikiai išdžiovytos, 
išrūkytos ir užsilaikys ilgą lai
ką. Viena galva nuimta nuo 
buorinio laivo kapitono, Ji—su 
ilgais turais. Jis pasiruošęs 
parduoti ją už du pinigus. Juo
dojo galvą jis parduos už vieną 
pinigą. Jis laiko keletą vaikiš
kų galvų,— tas jis perleis be
veik dykai.

Už penkių minučių Berti sė
dėjo ant viršutinio laiptelių 
laipčiuko ir kalbėjo su juodžiu, 
ištiktu odos ligos. Surinktomis 
žiniomis, jis sužinojo, kad ligo
nis turi raupus. Po to jaunuolis 
nulipo žemyn ir nusiprausė an
tiseptiniu muilu. Jam dažnai 
teko stverti antiseptinio muilo, 
nes beveik visi juodžiai sirgo 
odos ligomis.

neskubėjo su išėjimu, nors sau
lė jau sėdo. Daugelis įžūliai pa
sielgė su kapitonu, kuomet jis 
pasiūlė jiems išsinešdinti namo.

—Tai ne bėda! sušuko kapito
nas Hansenas. Su tokiais nar
suoliais lengva apsidirbti.

Su tais žodžiais jis puolė že
myn ir grįžo su lazdele dinami
to, pritaisyta prie meškerės ka
belio. Tikrai kalbant, jokio di
namito nebuvo. Kapitonus pasi
naudojo tuščia stikline nuo vais
tų. Prie butelio kaklelio jis vininkas ir šturmonas

IV.

Kuomet “Aria” išmetė inkarą 
tarpe mangiftro tankmių, kapi
tonas patvarkė ištiesti virš laivo 
šono dvi eiles duriančios vielos. 
Netrukus po to Berti pamatė 
eilę valčių vietos gyventojų, ap
siginklavusių nuo kojų iki gal
vos, ir karščiau negu kuomet 
nors, panorėjo, kad baigtųsi jo 
kelionė.

Laukiniai atvykusieji į laivą,

darbininkai — Išsjįgandę puolė 
paskui tą, kas tempė paskui sa
ve grumojamai 
telj nuo vaistų.

Berti nematė, 
namitas. Užtai
sprogdino grįžtę tikro dinamito 
užpakalinėj laivo daly. Drąsu
sis nuotykių ieškotojas galėjo1 
prisiekti kuo nori, jog matė ant 
denio šmotus mėsos.

, Pabėgimas 25 darbininkų 1 
“Artai“ kainavo 40 svarų. Lui

nu tarė
pririšo šmotų paprasto šniūro, nuskandinti sielvartą šaltoje ar- 
kuris suklaidino netiktai Berti, batoje, išpilstytoje į butelius 
bet ir vietos gyventojus. Kuo nuo viski. Berti vėl buvo su- 
met kapitonas Hansenas užde-, klaidintas, tuo labiau, kad “įsi- 
gė šniūrą ir užkabino meškerės gčrUsjeji” ėmė pučiu rimčiausiu 
kabliu galiuką medžiagos, ap- badu spięsti klausimą apie tai, 
vilktos ant vieno vietos gyvento- kukiu budu pranešti a^ie suplo
jo strėnų, —pasturasįsi taip išsi- šytų į šmotus juodį: nepaini ingį.* 
gando, kad puolęs pirmyn, ne- atsitikimas, ar de^interijus au- 
pamanė nuplėšti nuo savęs me- ka 
džiagos. Paskui jį, nekreipda
mi domės į vielų užtvaras, puo- ir ėmė jęWkti. Berti buvo vie- 
lė ir Ūkusieji vietos gyventojai, n i utėlių budinčiu žmogumi “Ar- 
Berti labai išsigando. Išsigando joje”.
ir kapitonai-’, kuriam matant be- iępanto ir ekipažiaus 
go lauk, tik pasamdyti darbiniu- jjs ncnWeio nuo savo sargybos 
kai, kurių kiekvienam buvo iš- vietos lki pat auįros.

Tiktai už 75 centus registracijos mokesčio 
Dar pirmas toks pasiūlymas tarp lietuvių

bter-Ocean Casualty Co
A Stock Company

SPECIAL LOSSES FOR

LOSS OF

If sustuined 
in the 
manner 

described in 
I’aragraph 1

If Rustained in. 
the manner de- 
sribed in Para- 
graphs 2 to 9 

inclusive

Life .............................................................
Both Hands ...............................................
Both Feet ...................................................
Sight of Both Eyčs ..................................
One Hand and One Foot..........................
One Hand and Sight of One Eye ...........
One Foot and Sight of One Eye...............
Either Hand ............................................. ..
Either Foot.................................................
Sight of Either Eye..................................

t

$10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

$500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
250.00
250.00
250.00

ri PASIŪLYMAS ATDARAS KIEKVIENAM
Kiekvienas skaitytojas, vyras ar moteris, tarp 16 ir 68 metų amžiaus, neski
riant užsiėmimo, gyvenimo vietos ar sveikatos stovio, gali gauti vieną iš šių 
kontraktų. Jokis tyrinėjimas nėra reikalingas. Kiekvienas NAUJIENŲ 

JI skaitytojas, senas ar naujas, užsimokėjęs 75 centus registracijos mokesčio ir 
metinę prenumeratą už NAUJIENAS, arba pareiškęs sutikimą skaityti 
NAUJIENAS per metus laiko, pirkdamas pavieniais numeriais ar per išne-

■ šiotojus, turi teisę gauti šį apdraudos kontraktą. NAUJIENŲ skaitytojų i šeimynų nariai, kuriems yra siunčiamos NAUJIENOS, taipgi galima gauti
■ šį kontraktą jei išpildys aplikaciją ir priduos į NAUJIENŲ ofisą kartu su ■Į registracijos mokesčiu.

. Kurie dar nėra NAUJIEJI NŲ prenumeratoriai, ar-
■ ba skaito laikraštį nere-

draudos kontraktą sumo
kėdami 75 centus regis
tracijos mokesčio ir pre-

■ numeratą.
Z VEIKITE ŠIANDIE!

Visą, kas reikalinga pada
ryti norinčiam įsigyti šį 
Apdraudos Kontraktą, ir 
tokią didelę apsaugą, rei
kia išpildyti žemiau tel
pančią aplikaciją ir pri
siųsti ar atnešti į NAUJI JIENŲ raštinę kartu su 
registracijos mokesčiu, 75 
centais. Tuojaus po ap- 
laikymo aplikacijos bus 
patikrinta skaitytojo tik

ri rūmas ir kontraktas pa
siųstas apdraustąjam. 
Neatidūliokit šio reikalo u ant rytojaus — imkite ir

■ atlikite tuojaus!

Čia įdedu registracijos 75c.

Į Į Aš dabar esu nuolatinis NAUJIENŲ 
skaitytojas ir busiu juomi tokiu pagal 
šitą plicy per vienus metus.

UI Aš tuojau pastosiu nuolatinių NAU
JIENŲ skaitytoju ir busiu juomi to
kiu pagal šitą policy per vienus metus.

I I Jūsų išnešiotojas tegul dastato man 
NAUJIENAS kasdien žemiau paduo
tu adresu. Aš jam mokėsiu į savai
te 18 centų.

I I Siuntinėkit man NAUJIENAS paštu 
per vienus metus už Chicagos 
Chicago j $8.00 ir dar dadėsiu 
apdraudos registraciją.

Vardas ....................................................................... Amžius .
(Pasirašykit aiškiai su paišeliu. Juodytas liejasi)

Apdraudos Gavėjas ................  v,.......................................
Gatvė Adresas
Miestas ...........
Užsiėmimas ...

Prisiųskit šitą aplikaciją su 75c. Money Orderiu arba čekiu

Naujienos, Insurance Dept.
1739 So. Halsted., Chicago, III.

1X111.11 IILlJLllfHTn ‘rTirri i r 11 i i
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Tris dienas praleido laivas 
prie pavojingo kranto, ir dar 
tris naktis laivininkas su šlur- 
inonu svaiginosi šalta arbata, 
pavesdami Berti stovėti sargy
boje. Jie žinojo, jog juo gali
ma pasitikėti. Jis gi žinojo, kad 
praneš apie jų elgimąsi kapito
nui Malu, jeigu žinoma, išliks 
gyvas. Betgi nieko ypatingo ne
atsitiko, ką Berti, žinoma, pri
skyrė laimei ir savo budrumui, i

Netrukus po to “Aria” įmote ■ 
, inkarą prie Hemingo plantacijos,, 
Gvidai kinaro saloje, ir Berti pa 
lengvėjusiai atsidusdamas išlipo 
į krantą, kame jį labai maloniai 
sutiko vedėjas—ponas Harrive- 
lis.

jog tamsta 
kam? tarė 
nuėjo kiek 

į šąli. —Čia vaikščioja gan at
sparus gandai apie sukilimą, bet 
duoti jiems ypatingos reikšmes 
neverta. Visa — kalbos tiktai. 
Bet aš skaitau savo pareiga įspė- 
ti tamstą dėl viso ko.

—O kiek... kiek darbininkų 
turite tamstos plantacijoj ? ap- 
mirštančia širdimi paklausė 
Berti.

—Dabartiniu laiku 400 žmo
nių! noriai atsakė vedėjas. — 
Bet musų penketas baltųjų, — 
tame skaičiuje tamsta, be abejo, 
—ir mums nėra ko bijotis juo
daodžių.

Berti atsisukę, norėdamas 
pasisveikinti su Maku-Tavicu, 
provizijos sandėlių valdytoju, 
bet tas beveik neatkreipė į jį 

įdomės, nes priėjo prie vedėjo su 
griežtu ketinimu atsisakyti huo 
tarnybos.

—Dovanok tamsta, pone Ilar- 
riveli, aš —vedęs žmogus..-. Aš 
turiu šeimyną ir negaliu ilgiau 
pasilikti čia. Tai reiškia eiti į 
tikrą pražūtį. Aš neturiu tam 
jokios teisūs! Aišku, kaip Dievo 
diena, kad ne šiandie —ryt pra- 

sidės sumišimai. Pasikartos Cho- 
chono baisenybės...

(Bus daugiau)

UCKY STUIKES yra švelnus ir gardus — 
geriausi cigaretai kokius esate rūkę.

■ ’

Jie yra malonus jūsų burnai.

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.

TEN IR 16
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Ant musų trijų Sriubų laivų 
NEW YORK - HAMBURG 

DEUTSCHLAND 
ALBERT BALLIN 

RESOLUTE, RELIANCE 
ir populiariški vieno kabin 

laivai,
Cleveland, VVestphalia, 

Thuringia
Europinės kelionės asmeni

niai vadovaujamos

Aukščiau minėtos ekskursijos reikalais kreipkitės pas 
savo vietinį agentą:

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

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

3327 S. Halsted St., Chicago, III.
1112 West 35th St., Chicago, III.
841 West 33rd St., Chicago, III.
809 Wc8t 35th St., Chicago, III.
1723 West 47th St., Chicago, III.
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
726 West 18th St
3255
3252
4559
2201

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tol. Kedzio 8902

Graiit Works Pharmacy
4847 West 14th Street

Esu baigęs mok 
slą Id i ana uni- 
versilc. Esu re-

I gistruotas ap 
■ tiokorius ir tu- 
Iriu daugelio 
i metų patyrimą.

Išpildau visus1 
Į receptus sąži

ningai ir atsar 
j giai ųž pigiau 

-feią galimų kai 
Į ną. Laikau sa

vo aptiekoj vi- 
$us dalykus, kv 
rie tik yrą lai
komi 
siose aptiekose. Rekomenduoju gy
duoles ir duodu patarimus. Atei
kite ir persitikrinkite. Visi busi
te užganėdinti.

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

.1. \1ALA< H0W. i A
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Budweiser
TIKRAS APYNIU-SALYKLO SYRUPAS

NAUJIENOS, Chicago, UI
*

šimt-ttukstantinū minlo buvo 
susirinkusi pamatyti to gar
saus lakūno Lindbergho. Tai 
buvo tikrai istoriškos iškilmės,

Mrs.
Yards 4951

Aniella Jarusz-Kaushillas
AKUŠERKA 

3252 So. Halsted St.

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 So. Halsted Street

Reikalaukit knygų* 
t ės dėl darymo sal
dainių ir kepimo 

receptu

Pirkite nuo savo 
apielinkės 
vertelgos

Tikrai Unijos Darbo

Kas gero ir blogo Bostone
Abelnas lietuvių veikimas

Jus galit išbraukti apsivylimą iš savo sa
lyklo žodyno ant visados kuomet tik sykį 
susipažinsite su Budweiser Tikru Apy- 
niij-Salyklo Syrupu. Tik pagalvokit kas į 
jį įeina!
— parinkti Saazer ir Amerikos apyniai!
— parinkti Amerikos miežiai!
— tinkamai sumaišytas per geriausius 
Amerikos salyklininkus!
— patyrimas per 70 metų ir žinant kaip! 
Nusipirkit kenuką Budweiser Tikro Apy- 
nių-Salyklo Syrupo ir pabandykit jį. Ir 
tegul jūsų geras nuosprendis jums pa
sako.

Kaip visur kitur, taip ir čio
nai vasarą lietuvių veikimas— 
daugiausiai tai piknikai bei iš 
Važiavimai. Kada,ugi apielin- 
kiniai miesteliai arti vienas ki 
to, Jai piknikuose dalyvauja 
abiejų srovių publika.

Prie Norwoodo ir Haverhill 
įvyko keletas musų apielinkės 
socialistų bendrai surengtų pik
nikų, kurio buvo pasekmingi 
visais atžvilgiais. Socialistų 
publika čionai yra labai graži 
ir skaitlinga, bet veikimas ne
didelis veikiausia lodei, kad in
teligentija biskį aptingusi, 
mažai iniciatyvos daroma.

Sandariečių piknikai prie 
Lawrence irgi buvo pasekmin
gi. Sandariečių veikimas čion 
kiek didesnis už socialistų, nes 
jų žymesni darbuotojai nesi
bijo laiks nuo laiko parodyti 
iniciatyvos ir pasišventimo pa
žymių. O musų visuomene 
čionai taip jau išauklėta, kad 
be “paplakime”, be paraginimo 
pati nesiskubina judėti. Ir dar
gi reikalinga gana gerai "pa
plakti”, norint gaut rezultato.

kokios tabhi retaipasikartoja. 
Daug lietuvių nedirbo liepos 
22 d., kad pamatyti taip gar
bingą svetį. Žiūrėtojams, ži
noma, iš to apčiuopiamos nau
dos nebuvo, beit įviJiųs vertei-1 
gos darė gerą biznį, pardavi-i 
nedarni visokius niekniekius su 
Lindbergho vardu.

Blogai su darban
Daug lietuvių apleido Bosto

ną, išvažiuodami į New Yorką, 
kiti į Chicagą iš priežasties 
sunkios padėties su darbais. 
Uždarbiai čia labai maži, al
gos žemos. Sunku gauti dar
bą. Kas dar nuo seniau įsi-, 
dirbę, tai vargais negalais gau
na nuo 30 iki 35 dol. algos sa
vaitėje, bet naujai ieškančiam 
darbo čion siūloma nuo 18 iki 
25 dol. Nors kambariai čionai 
kiek pigesni, negu kitur, bet 
valgis brangus, ir turinčiam 
šeimyną darbininkui sunku 
pragyventi. Cukro, britvų ir 
saldainių fabrikuose mergi
noms bei moterims mokama 
nuo 10 iki 24 dol. Tiesiog už 
pusdykį reikia dirbti.

—Padauža.

Anheuser-Busch, St. Louis
Western Sales Corporation

Dittributorg Chicago, III.

B M-50

Komunistų veikimas, galima .‘■‘•af.enė Constam-c Mąrkie- 
sakyti, labai nuplyšęs. Ypatin- W1C!S- «««•• Airijos respubliko
nai' dabar, kuomet jų vienas "V va<1,,v6- jenomis pa- 
“čyfas", Plepalas, nuo proleta- Jnnrusi Londono ligoninėj. Ji 
rinės revoliucijos perėjo prie taipjau buvo t irijos seimo na- 
buržuazinio biznio, tapdamas.1111 • 
real estate agentu, o kitas,!
'Tarškalas, įstojo į stoną mote- kursija laivu. Iš priežasties 
rystės ir prapuolė po savo bo- lietingo oro net du kartu prl- 
bos sijonu, tai visiškai neliko siejo atidėti šią ekskursiją ir 
kas vadovauja. Pruseika buvo galutinai atšaukti ją. Padary- 
aits i baladojęs kalėdodamas, ta daug nuostolio kiubui ir 
bet nieko nepešė, nes lietus tą žmonėms nesmagumo, nes daug 
dieną bolševikų pikniką suga- tikietų buvo išparduota. Labai

KORNAI
Greita pagelba nuo skau
damų komų ir pirštų spau
dimo čeverykuose.

DSScholl's 
"ZAno-pads

Aptiekoae ir 
čeverykų 

krautuvėse

Lietuvis Kontraktorius
Suvedam Šviesas ii 
elektros jiegą j nau 
jv.s ir senus namus ii 
mainom naujas liam 
pas j senas; duodame 
ant lengvo išmokėji
mo.

dino.

Pranešimas Lietuviams

Dabar jau galima pirkti W!LLYS 
KNIGHT ir WHIPPET automobiliai 
iš lietuviškos įstaigos. Pas mvs pirk
dami jus gausiu* gerą patarnavimą 
ir geras sąlygas.

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

Phone I.afayette 2082

x----------------—------------
1 Ar Jaučiatės Silpnas, 
i Nervuotas •
+ —-—.—~ ■» ...........**•*•» 1 - '»*•*....... 4*

Mi»a Anna L. Hogff. Korea, Ky., gavo 
puikiau paaekmea nuo vartojimo Nuira-Tone. 
Ji nako, “Aš buvau visai nusilpusi ir ner- 
vuota, negalėjau nieko veikti, ir ai paka
kau, kad Nuga-Tone padarė man daugiau 
gero, negu visi daktarai. Nuga-Tone mane 
iigydė. Tai tikrai yra geros gyduolės. Tuks_ 
tančiai kitų įmonių turi tokius pat prane- 
iinius.” 

Nuga-Tone turi suteikti jums uitfanėdini- 
nią, arba pinigai gražinami. Bandykit jas 
dėl padauginimo 
vingumo, nemigėa, jautimo nuovargio iš ry
to, gaivos skaudėj i njo, svaigulio, prasto ape
tito, nevirškinimo, inkstų arba pūslės tru- 
l>e)ių, užkietėjimo ir panašių nesmagumų. I 
Nuga-Tone suteiks jums stipresnius nervus, pilTCIlginiŲ 
didesni raumenų stipruma ir atnaujins jė- . 
gą ir energijų visų organų. Vaistininkai » 
parduoda Nuga-Tone. Nusipirkit 1 but«l| ; 
šiandie.

tvarumo, pataisymo ner-

! gaila, kad taip reikalingas fi
nansinės paramos Lietuvių Kliu 

1 surengti šios 
Dabartiniu .ekskursijos, kurį kas met duo-

Beje, kiek atsižymėjo vietos . _
komunistai, tai savo darbuote. , 8, nePaJle^ė 
munšaino dirvoje. Dabartiniu J .
laiku darytose Bostone ablavo-Į avo a >ai ( au'£ pelno, 
se tapo suareštuotas 
bolševikų generolas, 
Anglų laikraščiai plačiai jį pa-- 
garsino už tai. Tai viskas kuo
mi bolševikai čionai gali pasi
žymėti.

Metropolitan Electric
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone Canal 2591

vienas'
Stonis.' Lankosi daug turistų

Vasarai atėjus ir medžiams 
sužaliavus visame savo skaid
rume į Naująją Angliją, ypa

tingai į Bostono apielinkes 
į kasdien suvažiuoja labai daug

Iš apgailėtinai nenusisekusių turistų, automobiliais, paslgro-
„ J buvo rengiamas1 žūti musų nepaprastai puikia

South Bostono Lietuvių Pilie- * gamta. Visi pajūriai nuo Nan-
čių Kliubo išvažiavimas, eks- taškei iki Revere Beach užpil-

1 ----- ---- ------------------------------dyti svečiais iš kitų valstijų.

PEOPLES HEALTH
INSTITUTE

4652 S. Ashland Avė.,Chicago, III.

Labai daug iš New Yorko, New 
Jersey, Pennsylvania, o kai ka- 

' <ia mntosi net iŠ Cliicajjos, FTo- 
ridos ir kitur. Laiks nuo lai
ko ir lietuviai atvyksta auto
mobiliais iš kitų valstijų. Iš 
tikrųjų čionai viešnagėtis va
saros laiku yra tikrai malonu, 
bet visados gyventi tai ne kas. 
Mat, čionai algos žymiai ma- 

'žesnės, negu kitur. O darbinin
kui, kur duonos šmotas dides
nis, ten gyvenimas meilesnis.

Garsinkitės Naujienose

Viršuj Universnl
State Bank

Moterys ir mergi 
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai
ku pagal n'T.rtj.

Kampas 31-mos gatvės 
Tel. Yards 1119

Dr. A. X BLUMF.NTHAL
opTOMESTH

Tel. Boulevard G487
4649 So. Ashland Avė. 

fr 805 E. 47th St.
Kenvvood 1752

Praktikuoja 20 metų 
b .... ..... ............

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paulina S t., Chicago, III.
-------------------------- Į .. — J

25 METŲ PATYRIMO
Priteikime akinių dėl visokių akių

Jei kenčiate nuo galvos skaudė
jimo.

Jei skaitant raidės susilieja į daik
tą.

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

JAN SMETAN A, 0. D.
OPTOMETRISTAS
Ekspertas tyrimo akių ir 

pritaikymo akinių

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

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Pastebėk*! mano iškabas

Valandos nuo 9 lyto iki 8:30 vak.

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-bylų (viguose teismuose), egzaminuos abstraktus ir kitokius 
nuosavybės dokumentus pirkime ar pardavime namų, lotų ar biznių; 
taipgi darys visokius legališkus dokumentus, raštus, kontraktus ir 
suteiks patarimus (rodąs) kiekvienam reikale.

Ofiso antrašas:

2221 West 22nd Street
< Telefonas Canal 2552

VALANDOS nuo 9 ryto iki 8 vakare, Seredoms ir Pėtnyčioms 
nuo 9 ryto iki 6 vak., Nedėlioms nuo 11 ryto iki 1 po pietų.

Su visais reikalais prašome kreiptis virš minėtoms valandoms ir 
guusit tilcr^ ir teisingu patarnavimu visuose reikaluose.

Lietuviai Advokatai

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pcnnsyl- 

I vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 

j 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.

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679
■M, ..M— .. . M —■■ ■■ .J, " ■■ ■

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avė.

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

Nedėlioj pagal sutarti

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
' 4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 dla- 
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki S 
vakare. Nedėliomis auo 10 
iki 12 dieną.

Bes. telephone Plaza 82M

j?.? i r;/; ■■■ ■ ■ ■ ■ ' u—

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 SU, netoli Morgan St.

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

į Dienomis: Canal 
Telefonai: ) 3110. Naktį

) South Shore 2288
(Boulevard 4136

3235 So. Halsted St.

Vai. 9-10 ryto ir po 8 vak.

DR. CHARLES SEGAL

Po vadovyste Dr. George N. Lee Physician and Sur- 
geon, ir Dr. Geo. Delelas Chiropractor (Spino-manipula- 
tor).

Suvėlinusiais pagerintais elektros įtaisymais. Taip kaip 
saulės triumpiu trumpinusių spindulių galybė, kurio turi ga
limybę sutverti išnaujo kūnų sugedusias kamaraites. Mes 
gydome įvairiausius žmogaus kūnų suįrimus, su aukščiau minė
tais įtaisymais, ir su garsiom tolimų rytų žemės gyduolėmis.

Vienas iš daug išsigydžiusių štai ką sako: “Aš nuoširdžiai 
geidžiu, kad visi kiti žinotų, kokią naudą galjma rasti Peoples 
Health Institute. Aš karės laiku užsikrėčiau Gonorrhea. Bu
vau pas daug daktarų, ir gydė jie mane visokiais tyrinėjimais. 
Jie jau pareiškė man sveiku esant, bet aš vis dar jaučiau, jog 
man dar kas kūne buvo negerai. Ant laimės sužinojau apie žmo
nių Sveikatos Įstaigą, kuri man davė sutaisytas maisto gyduo
les, gėriau jas, tai taip, kaip mazgote išmazgojau kraują, kūne. 
Dabar tai tikrai sakau, esu sveikas. J. G.” Kuriems sveikata rei
kalinga ir miela, palaikykite atmintyje \

Peoples Health Institute
* ............ - . ............... ■ ............ -— ■1 y

Apsivylimas Sharkio 
rugtynėmis

Pas mus, kaip ir visur ki
tur, lietuviai buvo tiesiog už
hipnotizuoti Sharkio-žfptylusko 

pasisekimais ir dabartinėse jo 
kumštynėse su Dempsey. dau
gelis dėjo geras sumas pinigų 
laižyboms už Sharkey. Vienas 
B. taip prakišo net 500 dol, 
kitas vėl 200 dol. dėjęs prieš 
100 dol. Prisiskaitę anglų 
laikraščiuose visokių išpūtimų 
apie čampiono drūtumą dau- 
geli^^iatikėjo tiems laikraš- 
čiamš ir dabar nagus kremta- 

. si. Lietuvių laikraščiai irgi 
nemažai pakartojo anglų spau
dos išpūtimus. Tik vienos 

I“Naujienos” patiekė savo edi- 
torinle straipsnį, kuris buvo 

' geras persergėjimas nedėti lai
žytas, nežinant “informacijų 
iš vidaus”. Kas tą straipni 
skaitė ir pagalvojo, tikiu, buvo 
gudresnis ir nenukentėjo dėl 

I Sharkey-Dempslo “faito” ,

Orlaivininkų priėmimas
Liepos 22-23 dienomis Bos

tone lankėsi ir iškilmingai bu- 
įvo priimt: atsižymėję orlaivi- 
tninJkai Lindbergh, Byrd ir 
kili. Boston Common iparke

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.

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 8395

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 

U——----------------------------------- '
Ofiso Tel. Boulevard 9693

Rezidencijos Tel. Drexel 9191

KJURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearbom 2734
Valandos nuo 9:80 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. — Ingaliojimai. — Pas- 
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

John Minskas ir 
Bailys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22 St.

arti Leatitt St.
Telefonas Canal 2552

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

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Tele*hone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

19756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

Namų Tel. Pullman 6377

A. A. OLIS
ADVOKATAS 

t
11 S. U Šalie St., Room 2001.

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 
f

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

Pėtnyčios

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- 
dėliomls ir šventadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canai 1912
Naktinis Tel. Fairfax 6353

..........

DR. FREDA HIRSCHBERG 
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

11256 South Michigan Avė. 
Valandos: 2 iki 4 P.M. 7 iki 9 P.M. 
apart ketverge ir subatos vakarais.

Phones: Office Pulman 9278 
Res. Plaza 2222

HARRY LAWRENCE
ADVOKATAS

11256 Michigan Avenue
Telephone Pullman 9278

Miesto Ofisas
77 W. Washington Street 

Telephone Central 3540
..w ........... ^4
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KOVA TARP REAKCIJOS IR DEMO
KRATIJOS FRANCIJOJE.

pavojaus ir butų laiduotas jai so
cialinis, ekonominis, kultūrinis, 
krikščioniškasai ir tautiškasai 
plėtojimasis, krašto atstovybės 
ir rinkimų j ją perorganizavi
mas ar atidėjimas gali būti lai
komas viena tam reikalingų lai
kino pobūdžio sąlygų. Tačiau 
mes, kaip visuomenės organiza
cija turinti savo programoje de- 
mokratybės pradus, negalime 
pasisakyti už tokias reformas, 
kurios neigtų demokratybės 
principus, c) Esamasis Ministe
rių Kabinetas neatatinka deda
mas jam nepaprastai svarbias 
pareigas, dėl to jam negalima 
toliau pavesti krašto likimas, č) 
Naujas Ministerių Kabinetas tu
ri būti sudarytas iš žmonių, aiš
kiai suprantančių gyvenamojo 

mo prašymą, “kuriame prisipažino esą kalti ir prašė j momento svarbumą, turinčių 
jiems dovanoti gyvybę, nes jie buvo suklaidinti.” Smeto-.aisk^ darbų planą, mokančių ir

mainingus atžagareivių įnešimus, tai rinkimų įstatymas 
nebūtų buvęs pataisytas ir ateinančiais metais “tautinis 
blokas” butų vėl turėjęs progos laimėti daugumą parla
mente. /

Bet komunistai šitoje kovoje ėjo ranka už rankos su 
dešiniųjų partijų demagogais, tur būt laikydamiesi to sa
vo obalsio, kad “juo blogiau, juo geriau”.

so “Dievo visagalinčio“ ir kon
stitucijos, tai aišku iš to, kad 
jie visoms keturioms rėmė 
gruodžio 17 d. perversmą ir 
per pusę metų, sėdėjo Volde
maro kabinete, kuomet šis be
gėdiškai trempė po kojomis tei
sėtą krašto tvarką.

PRIKANDO LIEŽUVIUS.
___________________________ .1 ' t'

Pasiremdami Lietuvos laikraščių žiniomis, mūsiškiai 
vieninteliai “darbininkų liuosuotojai” savo spaudoje pra
neša, kad Panevėžyje karo teismas pasmerkė mirti tris 
komunistus: Jurevičių Alfonsą, Raziulj Longiną ir Var
kalį Juozą. Pastaramjam, kaipo nepilnamečiui, mirties 
bausmė buvo pakeista sunkiųjų darbų kalėjimu iki gyvos 
galvos. J

Kitu du pasmerktuoju padavė Smetonai pasigailėji-
“Liiriamo Tuviaivinn naa Valtį iv ;

Juokai
KAIP IEŠKOTI DIREK- 

TORIAUS?

sia jaunoji ponia vaikino.
—O, tai Tamsta turi pir

miau mano mamos pasiklausti 
— atsako šypsodamas vaikinas, 
kuris yra ne vaikinas, bet jau
na kaunietė.

—Na, tai viskas tvarkoj, 
nudžiunga jaunoji ponia, kuri 
yra ne ponia, bet grįžęs iš Pa
ryžiaus jaunasis dailininkas.

Francijos parlamentas, kaip jau buvo rašyta “Nau
jienose”, šiomis diesomis priėmė naują rinkimų Įstaty
mą, kuriuo atsteigiama mažoritarinė (daugumos) siste
ma, vietoje neva proporcingos sistemos, veikusios nuo 
1919 m. Šitas įstatymas buvo pravestas radikalų ir soci
alistų balsais prieš nacionalistų ir jų pastumdėlių, komu
nistų, balsus. ’ •' ,» v

Sulig naujuoju rinkimų įstatymu Francija bus pada
linta į tiek rinkimų apygardų, kiek atstovų reikia išrink
ti į parlamentą (160) — taigi, iš kiekvienos apygardos 
bus renkamas vienas atstovas. Pirmam balsavime skai
tysis išrinktu tas kandidatas, kuris bus gavęs daUgiąus 
kaip pusę visų paduotų balsų. Jeigu nė vienas kandida
tas nebus surinkęs absoliučios daugumos balsų, tai toje 
apygardoje turės įvykti antri balsavimai, ir šituose bal
savimuose skaitysis išrinktu tas kandidatas, kuris gaus 
lyginamą (nė absoliučią) daugumą balsų.

Šitokią rinkinių sistemą turėjo prieš karą Vokietija. 
Tik Vokietijoje antruose balsavimuose (perbalsavimuo- 
se) pasilikdavo kandidatais tiktai du kandidatai, gavu
sieji daugiausia balsų pirmuose balsavimuose; visi kiti 
kandidatai būdavo išmetami iš sąrašų. O Francijoje ant
ruose balsavimuose galės iš naujo dalyvauti visi kandi
datai ir prie jų galės būt pridėta dar nauji kandidatai.

Aišku, kad šita rinkimų sistema yra neteisinga. Jei
gu kiekvienoje apygardoje yra išrenkama kandidatas tos 
partijos, kuri gavo absoliučią arba tik lyginamą daugu
mą balsų, o mažesnės partijos pasilieka be atstovų, tai

na pakeitė mirties bausmę sunkiųjų darbų kalėjimu po 
30 metų. ’ . .

Kita žinia, taip pat paimta iš Lietuvos laikraščių, sa
ko, kad karo lauko teismaš Panevėžy pasmerkė mirtį ka
reivį Genuchą Segalevičių “už priešvalstybinę komunistų 
naudai agitaciją kariuomenės tarpe”, šis nuteistasis ir
gi padavė Smetonai pasigailėjimo prašymą ir mirties 
bausmė jam buvo pakeista 20 metų sunkiųjų darbų kalė
jime.

Šitų smetoninio teroro aukų tečiaus komunistų spau
da nedrapsto purvais, kaip ji drapstė Dr. Pajaujį ir kari
ninkus Tornau ir Žemaitį.

Kai šių liaudininkų partijos žmonių “pasigailėjimo 
prašymus” buvo paskelbę “tautiškieji” Lietuvos chamai, 
tai iš jų tyčiojosi ne tik Širvydienė, bet ir visas bimbinis 
“Laisvės” štabas. Jisai tuomet tvirtino, kad tik “gelto
nieji” buržuazijos tarnai ir “niekšai0 galį žeminti save, 
darant smurtininkams prisipažinimus prie kaltės ir pra
šant jų susimylėjimo; bet nieku budu taip nesielgiu “tik
rieji kovotojai”, komunistai.

Dabar tiems komunistiškiems pagyrų puodams ten
ka savo palaidus liežuvius prikąsti.

I galinčių užsimiršti visus savo ai 
partijų reikalus dėl pasiimtų pa
reigų. d) Pasitikėjimas naujuo
ju Ministerių Kabinetų pareis 
nuo to Kabineto pozitingo Lie
tuvai darbo, e) Vienas svarbiau
sių sėkmingo darbo sąlygų yra 
glaudus krikščioniškai tautiškų
jų visuomenes organizacijų ben
dradarbiavimas vyriausybėje ir 
plačiuose visuomenės sluoks
niuose.

“ č. Krikščionių Demokratų 
Partijos vardu M. Krupavičius 
pareiškė: a) Rinkimų atidė
liojimas nepageidaujamas • ir 
kenksmingas. Gyvenimą reik 
įvesti į normalines teisines vė
žes. Be Konstitucijos gyvent 
pavojus didelis, b) Padėtis sun
ki. Reikalinga stipri, energin
ga, sumani, savęs išsižadėjusi 
Vyriausybė. Ši Vyriausybė rei
kalinga reorganizuoti.

“2. Išklausę tų pranešimų P. 
Respublikos Prezidentas pa
klausė pareiškusiųjų, ar pada-

—Kur yra p. Direktoriaus 
kabinetas?

—Eik Tamsta žemyn. Ten 
ant durų bus užrašyta: “Įeiti 
draudžiama.“ Paskui įėjęs pa- 
lipėsi tamsta laiptais iki durų, 
ant kurių bus parašyta: “Pa
šaliniams įėjimas uždraustas*“. 
Eisi, tamsta, koridorių iki vie
tos, kur pakabinta lentelė su 
užrašu: “Prašoma • daboti ty
los“. Čia tamsta garsiau šūk
telsi, ir jis atsilieps.

BLOGI MAINAI

Apžvalga
> 1.1- II .....

KAIP IR DELKO SMETONL 
NINKAI PERSISKYRĖ SU

pakeitimai, b) Kadangi dabarti
niu teisės supratimu, visokios 
valdžios šaltinis yra tauta, tai 
reikiamieji Konstitucijos ir Sei
mo rinkimų įstatymo pakeitimai 
galima daryti tautos atsiklausi- 
mo keliu, c) Kol tai įvyks, reika-

jų pačių, ar jau ir jų atstovau
jamųjų partijų centro komite
tų pareiškimai. Visi paivišku- 
sieji patvirtino, kad padarytie
ji pareiškimai yra jų atstovau
jamųjų partijų centro komite
tų nusistatymai.

Atsistatydinęs misteris nusi
pirko netoli Kaupo dvaro cent
rą. '/ \ V

Jsitaisū pieninę ir laikė l()0 
karvių, kurios jam gerą pelną 
davė.

Be tų karvių jis turėjo dar 
vienturtį sūnų, kurs visokius 
mokslus ėjo Kaune.

Po kelerių sunaus mokymos 
metų tėvui beliko tik 50 kar
vių.

Sūnūs pagalios sugrįžo na
mo, bet karvės negrįžo.

Tėvas, iškamantinėjęs savo 
sūnų, pamatė, kad nė Kaunas 
nesugebėjo padaryti iš guziko 
saldainį. Ir dabar, supažindin
damas sūnų su kaimynais, tafp 
jį atestuoja:

—Šitas vienas veršis sužin- 
do man 50 karvių.

Ikonas Daudet, Francijos ro
jalistų (monarchistų) vadas, 
kuris buvo pasodintas kalėji- 
man, bef apgavingu budu iš 
kalėjimo išsigavo: kokis tai 
monarchistas telefonavo kalė
jimai! ir pasivadinęs vidaus 
reikalų ministerių Sarrant, įsa
kė Daudet paliuosuoti. Dabar 
Daudet slapstosi.

Kartu su Daudet, tuo pačiu 
apgavingu įsakymu, tapo pa
liuosuoti kitas rojalistų vadai’ 
Delest iij komunistų partijos 
sekretorius Scmard.

1928 PAVASARĮ

gali susidaryti tokia padėtis, kad vienai stipriai partijai 
arba partijų blokui teks dauguma visų vietų parlamente, 
nors kitos partijos, kartu sudėtos, ir butų gavusios tiek 
pat arba net daugiaus už ją balsų. Šitoks nenormalus 
vietų pasiskirstymas parlamente yra, pav. įvykęs Angli
joje, kur konservatorių partija turi milžinišką daugumą 
atstovų, nors Darbo partija ir liberalai buvo gavę rinki
muose daugiaus balsų už juos.

Vienintelė teisinga rinkimų sistema yra proporcin
goji (proporcionalė) sistema, prie kurios kiekviena par
tija gauna tokią dalį atstovų parlamente, kokią' dalį bal
sų ji yra surinkusi krašte. Šitokią rinkimų sistemą tu
ri šiandie Vokietija, Austrija, Danija, Švedija, Lietuva 
(smetonininkai dabar nori ją panaikinti), Latvija, Suo
mija, Šveicarija, Čechoslovakija ir kai kurios kitos šalys.

Neva proporcingą sistemą buvo įsigiję tuoj po karo 
ir franeuzai, tečiaus ji čia buvo įvesta taip biauriai su
darkytoje formoje, kad ji duodavo net blogesnius rezul
tatus, negu daugumos sistema. Su pagalba tos sudarky
tos “proporcingos” sistemos Francijos atžagareiviai, su
sidėję į “tautini bloką”, 1919 m. laimėjo rinkimus. Del 
to tai kairiosios partijos Francijoje dabar ir pasirūpino, 
kad ta netikusi rinkimų tvarka butų pašalinta.

Pašalindamoą sudarkytą proporcijos sistemą, šitos 
partijos tečiaus neįvedė gryną proporcijčs tvarką, bet 
sugrąžino senąją mažoritarinę sistemą. Jos šitaip pasi
elgė dėl to, kad Francijos senatas yra griežtai nusistatęs 
prieš proporcingąją sistemą; o be senato pritarimo joks 
įstatymas negali būt pravestas.

Svarstant rinkimų įstatymo projektą parlamente, 
Francijos atžagareiviai, pasinaudodami aukščiaus nuro
dytomis aplinkybėmis, vartojo visokius demagogijos 
“triksus”, kad suardžius kairiųjų partijų eiles ir sutruk- 
džius įstatymo priėmimą. Taip, nacionalistai pasiūlė, 
kad butų įvesta grynoji proporcijos sistema, kurios jie 
patys nenori. Ir prieš šitą veidmainingą atžagareivių pa
siūlymą balsavo visi kaip vienas socialistų atstovai, ku
rie iš principo stoja už proporcingumą. Toliaus atžaga
reiviai tokiais pat demagogiškais tikslais pareikalavo 
balsavimo teisės moterims, nes jie žinojo, kad senatas bu
tų nepraleidęs įstatymo su šitokiu pataisymu. Socialis
tams čia ir vėl teko išeiti priešais, nors jie yra vienintele 
partija Francijoje, kuri nuoširdžiai kovoja už moterų 
balsavimą, i ' \

Tik ačiū tam, kad socialistai nepasidavė suklaidinti 
šitokiais demagogiškais reakcininkų įnešimais, kairiųjų 
partijų Įstatymo projektas nuo pradžios iki galo buvo pri
imtas atstovų bute, o paskui greitai patvirtintas senate. 

-Jeigu socialistai butų “vardan principo” balsavę už veid- jos ir Seimo rinkimų įstatymo bolševistiškojo ir socialistiškojo

KRIKŠČIONIMIS linga sudaryti vieningas Minis
terių Kabinetas, kuriuo visi na
riai ne tik nebūtų minėtiems 
Konstitucijos ir Seimo rinkimų 
įstatymo pakeitimams priešingi, 
bet atvirkščiai uoliai juos rem
tų. č) Kadangi, kol bus padary
tas referendumas ir kol bus su
šauktas pakeistas rinkimų įsta
tymais naujas Seimas, praeis ne
maža laiko, gi valstybės gyveni

Kauno “Lietuvis“ ilgam strai
psnyje aiškina, kaip ir dėl ku
rių priežasčių du trilypio kleri
kalų bloko nariai, krikščionys 
demokratai ir ♦ ūkininkų sąjun
ga, išėjo iš “tautiškos“ valdžios, 
šituo tikslu Voldemaro organas 
paduoda aprašymą pasikalbėji
mo, įvykusio neužilgo po Seimo , _ _
išvaikymo tarpe keturių valdžią Imas kelia daug būtinai tuojau 
palaikančių partijų atstovų. Su išspręstinų ir sutvarkytinų klau- 
luo aprašymu bus įdomu susi-jsimų, tai reikalinga, kad Minis- 
pažinti ir musų skaitytojams, to- terių Kabinetas drauge su Res- 
del mes žemiaus jį perspausdi- publikos Prezidentu leistų laiki
name. | nuosius įsakymus, turinčius

“1927 metų balandžio 20 die-1 įstatymų galios, kurie paskiau
Vyriausybę palaikančiųjų krašto atstovybės butų patvir- 

bloko atstovų pa- Į tinti arba panaikinti.
Dalyvauja: 
Tautininkų

mą.
Partijų 
sitarimas. 
Lietuvių
jungos jos pirmininkas

d) Tilo- 
nuo jau neatidėliojant reikia valyti 
Są-' tiek valst. tiek savivald. valdo- 

prisJmasis aparatas, atsižvelgiant ne 
adv. L. Noreika, nuo Krikščio- tiek į partinius valdininkų miši
nių Demokratų Partijos jos pir- statymus, kiek į žmogaus as- 
mininkas M. Krupavičius, nuo. mens vertybę ir arbui 
Ūkininkų Sąjungos jos pirmi- tinkamumų, pirmiausiai pa- 
ninkas A. Stluginskis ir nuo į šalinant iš jo tuos, ku- 
Lietuvos Darbo Federacijos jos rie ’ yra nusikaltę kyšių ėmi- 
Vyriausiojo Sekretoriato pirmi-'mu, valdžios naudojimu savo as- 
ninkas Dr. K. Ambrozaitis. Pa- meniniams arba partiniams rei- 
sitarimas įvyksta pas p. Respu-j kalams, arba jos neveiklumu, 
blikos Prezidentą, esant ir Mi-' taip pat priešingus valstybei as- 
nisteriui Pirmininkui.

1. Svarstoma klausimas: iš-‘mui.
aiškinti ir susitarti dėl arti-' “B. Ūkininkų Sąjungos vardu 
miausiųjų darbų programos.' A. Stulginskis pareiškė šį Uki- 
Tuo tikslu bloko partijų atsto^ ninku Sąjungos nusistatymą ei- 
vai, kiekvienas savo atstovauja- namuoju momentu: a) tvarkyti 
mos partijos vardu ai’ sąjungos, šalį Konstitucijos ir tėisčtumo 
pareiškė tą programą ir tą vei- ribose; b) neatidėliojant daryti 
kimo būdą, kurį yra numačiusi Seimo rinkimus, vidaus s»augu- 
artimiausiai ateičiai jo atsto- mui patikrinti palikti kare sto- 
vanjamoji partija. jvį; c) sudaryti vieningą veiklią

“A. Lietuvių Tautininkų Są- Vyriausybę.
jungos vardu L. Noreika parei-1 “C. Lietuvos Darbo Federaci- 
škė: Lietuvių Tautininkų Są-'jos Vyriausiojo Sekretariato 
jungą yra nusistačiusi: a) Esą- vardu Dr. K. Ambrazaitis pa- 
mąja Konstitucija, esamaisiais reiškė:: a) Gyvenamąjį istoriš- 
Seimo rinkimų įstatymais ir e- kąjį momentą mes laikome to- 
samosios Konstitucijos nustaty- k|u, kad 1 įmusų valstybės šu
tą Seimo kompetencija, Seimą tvarkymo formas galima ir rei- 
paleidus, naujo Seimo rinkimai kalinga įnešti pagrindinės reikš- 
daryti nėra galima. Pirmiau, 
negu šaukti Seimas, reikalinga

menis; kaltus atiduodant teis

inės reformų, b) Kad butų ap
saugota lietuvių Tauta ir Lietu-

“3. M. Krupavičius paklausė 
Tautininkų Sąjungos atstovo, 
ar padarytasis L. T. S-gos var
du pareiškimas yra galutinas, 
ar dėl jo dar gali būti kom
promisų. Liet. Taut. Sąjungos 
pirm. Lj Noreika paaiškino, 
kad pirmuoju du pareiškimo 
punktu, būtent: dėl Seimo rin
kimų tuojau negalimumo ir dėl 
tautos atsiklausimo yra galu
tinas tautininkų nusistatymas 
ir dėl jų, kaip principų, kom
promiso negali būti.

“4 M. Krupavičius pareiškė: 
taip esant, Krikščionims De
mokratams teks atšaukti savo 
žmones iš Ministerių Kabineto, 
gi dėl tolimesnės Krikščionių 
Demokratų Partijos pozicijos, 
būtent: ar jai teks pereiti j 
opoziciją, ar kitaip kaip savo 
darbus suderinti su susidariu
sia padėtimi, teks pasvarstyti.“

Pasvarstę, klerikalai, matyt, 
nutarė pereiti į opoziciją, ka
dangi jieį ne tiktai pasitraukė 
iš valdžios, bet ir ėmė jos po
litiką gana piktai kritikuoti.

Dar pirmiau buvo išėję iš 
valdžios santariečiai (Ūkininkų 
partija), taip kad tautininkai 
pasiliko tiktai su federantais. 
Bet ir federantų tarpe įvyko 
skilimas. Laurynaitis ir kiti jų 
vadai pasekė krikščionis, o 
Ambrozaitis (tas, ką bendra
darbiaudavo fašistiškai “Tautos 
Valiai“) paliko ištikimas tau
tininkams.

Iš aukščiaus paduoto apra
šymo reikėtų spręsti, kad krik
ščionis nutraukė ryšius su 
smetonininkais dėl to, kad šie 
atsisakė laikytis Konstitucijos 
(kuriai jie buvo prisiekė “Visa
galinčio Dievo vardu“) ir skel
bti rinkimus j Seimą. Bet Lie
tuvos demokratija numano, 
kad tikroji priežastis buvo kita. 
Klerikalai reikalavo, kad: val
džia šelptų iždo pinigais krikš
čionių ekonomines ir kultūri
nes organizacijas. Tautininkdi 
nesutiko, kadangi taip daryda
mi jie butų sustiprinę klerika
lus ir užnėrę sau kilpą ant kak-

Jaunutė ponia pamato Lais
vės Alėjoj nepaprasto gražu
mo vaikiną. Vaikinas smokin
ge su šiaudine kieta skribėlal- 
te, su monokliu, rankoje ele
gantiška lazdele.

Jaunutė ponia pripratusi el
gtis geroiškai, jei jai kas pa
tinka. Ji mostelėjo savo bubi- 
kopfu ir drąsiai ėmė veikti.

■—Ar nesutiktume! tamsta 
užeiti su manim į “Laisvę“ — 
stiklelį kavos išgerti? — klau

GYVENIMAS
Minesinis Žirnalae

Antanas Žymontas
Redaktorius-Leidijaa

900 W. 52nd Street
Chieaffo, TU.

Td. Boilerard 3659

Už liepos mėnesį “Gyveni
mas“ jau atspausdintas. Ja- 

j me randasi pamokinančių ir 
žingeidžių straipsnių. Įsigy- 

kit — nesigailėsit.

Prenamerata metams   $2 
Pašei meti______________  $1
Kopija ........ —......  20c

V - ........... , , ---------- ...! ... -V

Lietuviai Daktarai
11 1 ....................... 1
Ofiso ir Res. Tel Boulevard 5913

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

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

Res. 3201 So. Waliace Streetk, - .—I Į. I..........................

DR. M ARGERIS
3421 So. Halsted Street 

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

........ ■ii.i.j i ■■■ .

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 So. Albafty Avė. 
Tel. Prospect 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, m. .

Tel. Boulevard 21*60 
— Valandos — 

Ntio 9 iki 12 vai. dienos h* 
h* 6 iki 9 valandai vakare

padaryti atatinkami Konstituci- vos valstybė nuo jai gręsiančio(]o< Todėl įvyko “divorsas“.
’ Kad klerikalai mažai tepai-

A. MONTVID, M." D?
1579 Milwaukee Avė. Ruoni 209 
Kampas North Avo. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunsvvick 4983.
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

4910 So. Michigan Avė
Tel. Kenwood 5107

Valandos:] nuo 9 .\k* v,aL ?te; 
< nuo 6 iki 8 vai. vakare

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

2201 West 22nd Street
(Cor. Leavitt St.)

Va!.: 1—3 ir 7—8; Ned. lOf-12 r.
Rezidence 6640 S. Maplewood Av. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

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

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

Res. 6000 So. Campbell Avc. 
Vincenncs G987 arba Hemlock 5524
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Teisme p. King aiškino, jog 
jis puolęs p. Benošių todėl, kad 
jautėsi nuskriaustas, ba p. Be
nošius paviliojęs jo, Kingo, 
žmoną. P-as Benošius aiškino, 
kad to nedaręs.

'Veisėjas, išklausęs

Komplimentai

Marquette Park
Vakar, liepos 21 d., Munici- 

paliam teisme, 47th PI. ir Hals- 
ted st., buvo p-no Benošiaus 
teisinas su p. Kenu—King, 3300 
So. Union avė. P-as Benošius 
kaltino p. Kingą užupolimu 
ant jo su plaktuku.

abiejų 
pusių paaiškinimų, išnešė tokį 
nuosprendį:, p. King turi su
mokėti pabaudos $10 ir padeng
ti teisino lėšas. Teisėjas pa
reiškė, kad jis nesigilino į 
klausimą, ar p. Benošius nu
skriaudė moraliai p. Kingų, ar 
ne. Bet įstatymai neleidžia pul
ti žmogų. O p. King puolęs, tai 
teisėjas ir matus reikalų nu
bausti. —Reporteris.

Kuom Sirvydas nusikalto, 
Jei jis savęs nesuvaldo. 
Nieko blogo mums nedaro, 
Jei Smetonos biznį varo.

Ir prieš “Dirvų“ reik tylėti 
Su vaiku neužsidėti.
Geriau duok jam kėkso šmotų, 
Atmins kai suaugs į protą.

Už “Vilnies“ sveikatą gerkim, 
Bendrų frontą su jais tvarkini. 
Ką jie Helis, tų mes darysim, 
Susirinkimus visnsl ardysim.

“Laisvę“ turime pagerbti; 
Skaitant, ją reikia apverkti, 
Nes “Dūdelė” — vyras proto— 
Nusigėręs jau nuo koto.

Pustapčdis.

mėgėjų būryj pp. Milleris ir 
Menas sutiko persiimti dar kar
tą artimoj ateityj. Jiedu sudė
jo kiekvienas po $100. Pinigai 
padėta pas p. Valančių. Refe- 
rces veikiausia bus pp. Valan
čius ir Čeponis.

šios imtynės nutarta turėti 
panedėlyj, rugpiučio 8 dienų, 
Omvėntsia golfo kliubo aikštėj, 
Loši o būdas — Medai, totai 
score.

čia pat Dr. Kasputis iššau
kė laimėtoją persiimti su juo 
vėliau, o Dr. Karalius - pra
laimėtojų persiimti su juo.

Report.

\ Po muštiniu Bndgeportas

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta 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 šeimininkai
s. f A

Šarkis turi kumštį kietą, 
, tik nemušė į tų vietų, 
kur Dempsiui skaudėtų.

I Dcmsis Šarkiui menkai kirto, 
Šarkis aukštyn kojom pavirto— 
Aimanu<xlamas stenėjo.

Kas muštynes gerai žino, 
I tas sakydains 'pripažino, 
kad taip turi būti: 
da j muštynes nestojo, 
bet gerai žinojo, 
katras turės griūti.

Virimo Receptas
Vardan sveikatos reikia nors po sy

kį j dieną valgyti ką nors iš sėlenų 
padaryto. Sėlenos (bran) randasi 
pardavimui skanioj formoj ir galima 
panaudot daugelyj formų šalip kai
lio grudų. Sėlenų kleckus visi mėgs
ta — sėlenų duona su mielėm ii* py
ragaičiai taipgi skanus. Sėlenų ga
lima dadėti ir j riebesnius arbatinius 
pyragaičius. Du šaukštai i dieną 
skaitoma apsaugine doza, ir tiek len
gvai galima suvalgyt poroj kleckų. 
Sekantis receptas parodys kaip 
gaminti kiaušinienę su sėlenom, 
yra sveikiausia ir skaniausia.

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

pouduko cukraus
Vi šaukštuko druskos
’a šaukštuko vanilos
3 lengvai suplakti kiaušiniai
Sumiašyk sykiu ir kepk sviestuo

tam inde iki kiaušinienė sukietės. 
Kiaušinių trynius galima sunaudoti 
pudingui, o baltimus padarymui pu
tų. kurias uždėjus ant pudingo rei- 
kia aprudinti pečiuje.

Virtuvės Patarimai

RODYKLĖ No. 94
tyrame karštame vandenyje, 
tuoj pamerk į‘šaltą vandenį, 
mainu iš šilumos, j šaltį sutraukia lietuviam^ smulkių neliko.
vilnas. Dar labiau sutraukimui, pa- Hk0 dąug.
džiauk jį sausame šaltame ore. Pirm.
negu jis visai išdžius, pasidėk jj ant 
stalo ir ištampyk kaip reikia. Ne-' 
pakabink svetelio džiovinimui, nes 
•jis- išsitampys ilgyn, bet sudėjus į ko
kį maišelį pakabyk džiūti.

Prašalinimui rudies nuo vario, vie
natinis dalykas yra trinti žvyriniu 
popierių, pašlapinant kerosinu laikas 
nuo laiko iki rudos pradings.

Geriau yra užsisakyti po biskj le
do kasdien negu imti po du ar tris 
sykius

1 Per-Į Muštynės ne visiems tiko:
• v* 1 • 1 11 • 1*1

pa- 
kuri

savaitėje.
Grožės Patarimai

blakstienos augtų, reikia tepti 
aliejum arba vaselinu. Niekad

Juokiasi dabar airišku; 
sako: “lietuviai tai fišiai, 
tik mokėk pagauti.“

Ir aš buvau patriotas, 
juokiaus kaip kreizavotas, 

dar — no more!
PustapėdLs.

bet

Bridgeportas

Kad padėjus surprise 
rengėjoms, kad į surprise pa
ris sutraukus juo didesnes mi
nias žmonių, Reporteris nuta
rė iš kalno paagituoti už jas. 
Taigi šiuo jis praneša, kad Jo
naitienė ir Žilvitienė 
parę p-ui I liksiu i, 
bučernę 939 W 
rengiama salėj, 
skersai gatvės 
Diena paskirta
piučio. Pirks gasinį pečių, vi
są baltą. Reporteris labai pri
taria šiai {Mirei. Mat, iki šiol 
bučerninkai, groscririnkai ir ki
tokie biznieriai turėjo aukauti 
savo kostumerių parems, da
bar, matyti, kostunieriai pra
dės aukauti biznierių parems.

Reporteris.

parių

rengia 
kuris turi 

33rd st. Pa re 
kuri randasi 

nuo bučernės. 
purei 13 rug-

Lietuviški komunistai 
Amerikoj

GYDOgą ir (biznai riebių pasakaitę, 
kurių moterėlės vėliau pasakos 
viena kitai privačiai, o paskui 
kartos jų bučemėse iki Prusei
ka pasirodys su kitomis pra
kalbomis ir papasakos naujų. 
Užklauskite bile kurį asmenį, 
girdėjusį Pruseikos prakalbų, 
per paskutinius 7 metus 
kaip jam patiko ji, ir gausite 
atsakymą: “Moka kalbėti!“ 
Kokia pamatinė Pruseikos kal
bos mintis buvo, kaip jis argu

mentavo, kokius faktus savo 
kalboj paskelbė, užklaustasai 
nepasakys. Mat, nieko pana
šaus Pruseikos kalboj nesura- 
site. Tai toks yra; vienas lie
tuvių komunistų Saliamonų.

Kitas yra Dzūkas, 'lai sla
pyvardis žmogaus, kuris proto 
bagažu nėra nei pusės I colio 
prilioduotas aukščiau, už Pru
seikos. Ir štai šiedu asmeniu 
yra lietuvių komunistų išmin
tis.

Antraeiliams komunistų va
dams tenka priskaityti: Tau
ras, kuris, rašančio šiuos žo
džius manymu, yra savo inte- 
lektualėmis jėgomis lygus Pru- 
seikai arba Dzukui. Į jį tečiaus 
komunistai žiuri kaip į antraei
lį todėl, kad jis, matote, pras
tas kalbėtojas. Ilgam ir palai
dam liežuviui komunistai duo
da daug didesnį kreditą, negu 
apsiskaitymui, išsilavinimui.

Ir todėl antraeiliai komunis
tai tenka skaityti šitokioj ei
lėj: paskilbęs keikūnas Bimba, 
Andriulis, Mizara, Tauras, o 
paskui jau kiti: Bacevičius, 
LStrazdas, Buknis, Jaskevičiu- 
te, Karosienė, Potrikienė (pa
staroji dabar jąu nebeveikia), 
Juris, Deikienė, Gasiunas, žal- 
dukas, Danta.

Iš suminėtų aukščiau vardų 
kiekvienas gali suprasti, ko
kias protines “jėgas“ seka lie
tuviškieji komunistai. Kiekvie
nas, kuriam teko su paminė
tais aukščiau asmenimis susi
durti, žino, kad proto, išsila
vinimo, apsiskaitymo
lektualių jėgų — jid neturi. 
Bet nachališkumo, tiksliau pa
sakius — chamiškumo jie turi 
net perdaug. Jų gerklės — 
kaip Mikolol Arkaniolo triuba: 
susirinkimuose jie gali išrėkti 
balsiau, negu a. a. Caruso Met
ropolitan operos scenoj.

(Bus daugiau)

Kraujo, odos, chroniškas 
senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO
1800 So. Ashland Avė.

Valandos:
Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. Nedė*

Ii o j nuo 2:80 iki 4:80 po pietoj
REZIDENCIJA:

2226 Marshall BlvdL

TELEFONAS CKAWFORD 1480 
TELEFONAS CANAL 9464

J. F. RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoję

Laidotuvėse r.atar- 
nauju geriau ir pi-, 
giau negu kiti. to-, 
dpi, kad priklausau 
prie grabų išdir
by s tės.

OFISAS:
668 W. 18th St.
Tel. Canal 8174 

SKYRIUS:
82^8 S. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4063
4

m

P (u laba: Mano ofisas dabar randa*! 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOMTTRISTAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvina akių įtempimą, kuria 

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

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Seniausia įsteigta linija

Paimkit savo draugus ir šeimyną 
ant Šito gražaus laivo, kuris 

yra aliejum kūrenamas 
“IROQUOIS” .

Nėra dulkių Nėra suodžių
Tiktai

75c
ROUND TR1P DAILY

Leave Chicago daily 9:45 
9:80 p. m- . __
Nlght Beatai Friday' 10:8'6 p. m. 
^•♦•irdav T D. m.

Nedčl. ir subatoj Round trip $1.59 
Pigiomis kaistomis Cafeteria 

Coli egi ate Orkestrą

ŠOKIAI DYKAI

P A I) Ė K A V O N fi
A. A. Silvestras Pocius, kuris 

mirė birželio 14 d., 1927 ir pa
laidotas tapo birželio 17, o da
bar ilsis šv. Kazimiero kapinė
se, amžinai nutilęs ir negalėda
mas atsidėkavot tiems, kurie su 
teikė jam paskutinį patarnavi
mą ir palydėjo jį į tą-neišven
giamą

Mes atmindami ir apgailėda
mi jo 
tarpo, reiškiame giliausią padė
ką dalyvavausiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vaini
kus draugams. Dėkavojame mu
sų dvasiškam tėvui, Kpn. Mar- 
tinkui, kurs atlaikė įspūdingas 
pamaldas už jo sielą; dėkavoja
me graboriui Eudeikiui, kurs 
savu geru ir mandagiu patar
navimu garbingai nulydėjo jį į 
amžinastį, o mums palengvino 
perkęsti nubudimą ir rūpesčius, 
dėkavojame grabnešiams, gėlių 
aukotojams, gėlių nešėjams, a- 
Čiu visiems tiems, kurie prisidė
jo prie šių laidotuvių ir paguo
dė mus sunkioje valandoje, ir 
pagalios dėkavojame visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse; o 
tau musų mylimas vyras ir tė
veli sakome: Užgesai kaip mu
su gyvenimo žvaigždė ir palikai 
mus našlaičius. Lai Visagalis 
Viešpats suteiks jam ramybę. Il
sėkis ramiai ir lauk musų at
einant.

amžinybės vietą.

prasišalinimą iš musų

daily 9:45 a. nj. Home 
Saturday 2:80 p. na.

Friday 10:80 p. m.

_ _ BENTON
COC harbor

& ST. JOE
Lmvi Chkarv S «. m. Daily 
Eacept Saturday and Sunday

Thrnuyh Tlcket. to all Khore Line Motor 
Coach Co. pointa via South Haven 

Thru Faree
HAIJGATL’CK ................................... 1I.7S
HOLLAND ....................................... 2.2ft
ORAND KAI'IOS.................... 3.30
GRAND HAVEN................... 3.00
MUSKFGON ..................................... 3.50
rl’AW LAKE..^....... L65
Scotsonia (Lith-Monor) $1.25
Miami Park Beach ........... $125

Kad 
alyvų, 
nenaudokit tam darytų preparatų su 
perfumu arba alkoholiu, nes jie už- j 

blakstienų reikia daryti labai ątsar- l^ergreen golfo kliubo aikštėj 
niekas nepatektų, į akis. įvyko imtynės tarp pp. Millerio 

ir Meno. Sudžius (referees) 
buvo p. Evardas Butkus ir Dr. 
A. J. Karalius. Budas lošimo 
buvo “mateli & medal’’. Pažiū
rėti imtynių suvažiavo pusėti
nai daug žmonių.

Imtynes laimėjo p. Milleris, 
kuris iššaukė p. Menų atsily
ginti dėl pereitų metų prakiši- 
mo Menui.

gauna akis. Ką nors dedant ant

giai, kad i 
Geras būdas apsaugojimui kad niekas 
nepatektų į akis laike tepimo yra tai 
suvyniojus šmotą popierio padėti po 
blakstienomis pirm tepalą naudojant. 
Blakstienus reikia šukuoti porą sykių 

I j dieną, naudojant šepetuką iš apa- 
lz>ngviausias būdas nuvalyti pečių čios, ne iš viršaus ir braukti j viršų.

yra suvilgius skarulį kerosinu ir juo 
trinti.

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

Iz«dų šėpą reikia laikyti švariai 
kiek galima ir kaip kitas namų da
lis, kas rytas reikia numazgoti len
tynas.

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

Naminiai Pasigelbėjimai
I run aiirjus vam vainiaa

Sutraukimui sveterio, išmazgok jį lyra pamirkius skarulį gerame Sėme- 
labai karštame vandenyje ir išplauk1 nų arba Saldžiame aliejuje.

YPATIŠKA SVEIKATA
Vienas iš paprašėiausių atsitikimų 

namuose yra tai nusideginimas arba 
nusiplikiuimas. Gydant tokios rųšies 
susižeidhnus, svarbu prašalinti orų 
nuo sužeistos dalies kaip greičiausia 
galima. Mažiems apsideginimums, 
sumaišyk bonkutę sodos Bikarbonato 
su šaltu vandeniu, kad pasidarytų 
švelni košelė, ir greitai užtepkit ant 
nudegusių vietų. Tas reik laikyti iki 
sužeistoj dalyj skausmas praeis, pa
skui numazgoti su šaltu vandeniu ir 
užrišti užtepus raminantį aliejų. Car- 
ron aliejus tam geras. Kitas vaistas

Iš golfininkųi imtynių

Pirmadieny j, 25 d

Jų vadai, jų tikslai, 
racijos mašina; 
kuriomis jie savo 
kia. Žinios gautos
kurie veikė ir dalyvavo lie
tuviškų komunistų “aukštes
nėse sferose“.

jų organi- 
priemončs, 
tikslų sie- 
iš žmonių,

inte-

Imtynes prasidėjo 1:30 po 
pietų. Menas padarė 91 kirtį, 
o Milleris 87 kirčius. Taigi p. 
Milleris laimėjo 4 kirčiais.

Naujos imtynės

Vakare, po imtynių, golfo

Lietuviškų komunistų išmintis
Komunistai užgriebė kliubą! 

Komunistai pasigavo šv. Jac
kaus} draugijų! Komunistai su
ardė apšvietos draugijų!... To
kiomis ir panašiomis žiniomis 
jau kelinti metai mirga lietu
vių spaudos špaltos Amerikoj. 
Iš kur tos 
Kur gauna 
pasikinkyti 
vežiman?

1 komunistų jėgos? 
jie išmintį paimti, 
organizacijas savo

Booaevelt Hilla and S bore Craat.
i Ali achedulea daylifht aavlng ttme.
South Haven Line Docka—N. W. Eąd oi 
Municipal Pier (Grand Av. & Chicago 
Av. care to pier).

Phone Superior 7800

Jaunų Vyrų Lietuvių Draugiškas ir Pašelpinis Kliubas

Jonas Džiugas
lietuvių komunistų 

viršūnėj lupi du Sa- 
Pruseika ir Dzūkas, 

kad

NaKtinį PIKNIKĄ
Subatoj, Liepos* July 30 d. 1927 m.
A. Lenarlovič Justice Parke Leafy Grove (Buvusiam Blinstrupo Darže) 

šitas piknikas bus vienas iš svarbiausių kokį dar niekas nebuvo rengę pirmiaus, nes dalyvaus 
musų geriausi rislikai Karolis Požėla imsis su lenku (’has. Kovalsky, taip gi geri ristykai, nes tįedu 
tikrai žada parodyti savo galybę ką dar niekas nebuvo matęs, nes abu labai geri galinčiai ir visuo
menėj bus labai svarbu pamatyti kaip ant miško šiene jie lamdysią vienas kitą, 2) Imsis Juozas 
Bancevičia ,<lrapiežnas dzūkas) su John Ląpinskiu ką tik atvažiavusiu iš Kanados. Šitas ristikas 
mano labai daug ką parodyti pi blikai, nes jisai Chicagoj pirmą sykį pasirodys ir mano nepasiduoti. 
Jisai tikrina, kad p. J. Bancevičia netaip lengvai su juo galės apsidirbti, nes ir p. J. Lapinskas turi 
kietą sprandą.

3) Justynas Klovas su Adomu Linku, šie abu irgi mano ką nors žingeidaus parodyt, nes kaip 
vienas, taip ir kitas moka gana 
smagiai laiką praleist. Smagiai 
ganėdinti.

Muzika pradės griežti 6 vai. 
Visus širdingai kviečia

daug triksų. Šitos ristynės bus žingeidžios ir publika galės gana 
pasišokti prie geros muzikos. Iš musų pusės tikimėms publiką už-

vak. ir iki vėlybai nakčiai.
KOMITETAS

BILLY’S UNCLE

HOkfc -----XOP A UTTLE. N 
U\GMUUWUX, U

1 K>XHA W.SAAN€N^ 
į &V€HOG«MS^tR. w 
< TO S^Jį. tAE T

rvOKVlNG

Pačioj 
judėjimo 
liamonu: 
Visi komunistai sutinka,
lietuvių tarpe Pruseika ir Dzū
kas yra komunistų išmintis. Į 
juodu eiliniai komunistai (pieš- 
kos) žiuri kaip senovėj žydai 
žiurėjo į Maižį, kai jis vedė 
juos iš Egypto nelaisvės.

Žmonės, kurio nėra Maskvos 
garbintojai, žino tikrų Prūsei-.

vas. Bet taipjau lengva yra ir 
jo logika k (nuosakumas min
čių). Kaip tik dėl šito “lengvu
mo’’ komunistai skaito Prnsei- 
ką gabiu rašytoju. Kaip kalbė
tojas, Pruseika turi ytin smai
lų liežuvį, ypač pasakoti klau
sytojams ir klausytojoms anek
dotų. Pruseikos kalbos klau
sant nereikia įtempti mintis: 
vis viena jo prakalbos neat
minsi, nieko pamokinančio jis 
nepasakys, bet atminsi juokin- 
--i-—~—-

Margareta 
Kazemeikienė

Po tėvais NAVIKAITĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 25 dieną, 10:45 vai. vak., 
1927 m., sulaukus 36 metų am
žiaus, .
Spring Valley, III., paliko dide
liame nubudime vyrą Juozapą, 
sūnų Algirdą, du broliu Juoza
pą ir Algirdą, 2 seseris Petro
nėlę ir Birutę, motinų Oną, tė
vą Joną Baukus ir gimines. Kū
nas pašarvotas, randasi Eudei- 
kių koplyčioj, 3211 So. Auburn 
Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
liepos 28 d., 1:80 vai. po pietų 
iš Eudeikio koplyčios bus nuly
dėta į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Margeretos Ka- 
žemeikienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, vyras, sū
nūs, broliai, seseris, tėvai ir gi
minės. Laidotuvėse patarnauja 
graborius Eudeikis. Tel. Yards 
17 41.

Margareta gimė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 26 d., 6 vai. ryto, 1927 
m., sulaukęs 32 m. amžiaus, gi
męs Lietuvoj, Panevėžio apskr.. 
Naujamiesčio parap., Žiūrų kai
me, paliko dideliame nubudime 
dėdę Čiūrą ir du pusbroliu Jo
nų ir Juozą čiurus, dvi pussese
res Eleną ir Agotą Amerikoj, o 
Lietuvoj, dvi seseri. Kūnas pa
šarvotas, randasi 3256 S. Wall- 
aęe St.

Laidotuvės jvyks liepos 29 d., 
8 vai. ryto iš namų į Šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydėtas 
j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jono Džiugo gimi
nės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame giminės ir 
du švogeriai. Laidotuvėse pa
tarnauju graborius S. Mažeika.

Tel. Boulevard 4139
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, 1LL.

11 ■" 1 > m..................  !■ ■■ II

- \vs vuu 
TO Vl_\fcT MJ\TH 
V^SHfcNtY1* 

SXE^OGV*APAW.

Nėra kito šajtinio; 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Nauiienna

^.G^TVS ,

LACHAViCZ
Lietuvia GrabuiūuH 
ir BalzamuotojaH 
231‘i w. 23rd Flįce 

Chicago, Hl.
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiauaia 
Reikale meldžiu ąjt- 
Hičaukti, o mano 
duibJ busite užga
nėdinti.

Tel. Canal 1271 
ir 2199

......................... ■ »' --------

Kaip yra malonu ir 
linksmu turėti gem 

grojiklj pianų

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

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

Phonografų

3117-21 So. Halsted St.
i d. Boule•. 1 d •!.().»
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Miscellaneous

taidraugijų

Order of Notice Thereon

_ Bučeriy partija

ra-

on
AR JUS NORITE

18-tos gatvės apielinkė
La Šalie st.dvy- PARDAV1MUJ didelė 6 kambarįų Mechanikos pamokos ant kostumerių

čia kad bus parė!Ale

kad pradėjo spardyti vai-

WENNERSTEN’S

GERESNIO SKONIO

States, Northern Dis- 
Illinois. — On this 7th 
March, A. D. 1927, on 
the foregoing petition,

apielinkėj lietuvių pa- 
klebonas, kun. Albavi-

Patyrimas

Atsišaukite
Hoom 406.

ra-1
net i

PARDAVIMUI cigaretų, kendžių, 
notions krautuvė sykiu su namu. Ap
leidžiu miestą, 1707 So. Halsted St.

pia 
Rei-

REIKALINGAS tuoj bučeris, neve
dęs, atsišaukit 6110 S. State St.

Financial
Finansui-PaskoioN

kad 
rau- 
To-.

dvi
Star

pri-
Jis 

dau-

REIKALINGAS Barberis dirbti va
karais, o subatoms visą dieną, 4440 
S. Western Avė. Tel. Lafayette 3885

REIKALINGAS* senyvas žmogus, 
farmų darbininkas, mokąs karves 
melžti. Naujienos, 1789 So. Halsted 
St., Box 949.

J. ŠMOTELIS, 
1739 S. Halsted s t.

bungalovv. Stikliniai ir dratiniai por- 
Čiai. Labai gražiai viskas užbaigta. 
Furnace Šildoma, 2 karų garažas. Lo
tas 30x125 $9750, $3000 cash.

6052 So. Richmond St.

girdėtis, jog 
kreipė a t ydą

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

3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale C114

turiu priminti,

PARDAVIMUI gasolino stationas 
ir stand Spring St. ir Archer Avė., 
Willow Spring, 1 mylia nuo Keen 
Avė. west. Shell gasalino station, 
Tel. 70 Willow Spring.

summšvtisu turtinu salyklu 
Nėra Artificialių Prieskoniu

kėjo atitraukti jį nuo kūdikio.
Kitas jaunų “parčs” dalyvių 

buvo vaikas 9 metų. Tas tiek 
priragavo naminėlės, kad jau 
rodėsi ims ir čia ant vietos ati
duos Dievui dušią. Subėgo gel-

that all

relatinj.
he ha;
proper-

šios 
rupijos 
čius, yra išvažiavęs vakacijoms. 
Grįžta iš vakacijų jis ateinanti 
šeštadienį. Kunigų Albavičių

PARDAVIMUI grosernė ir v'iržovių 
krautuvė. Turi būt parduota greit, 
nes aš turiu du bizniu, tai vieną par
duosiu, 559 W. 36th St.

nereikalingas.

miesto ofisan

PARSIDUODA: Grosernė, biznis 
gerai išdirbtas, geroj vietoj, 4 kam
bariai ir maudynė, renda nebrangi, j 
norintys gali pirkti ir su namu. 3559! 
So. Union Avė.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašalpos piknikas bus nedė
lioję, Liepos-July 31 d., š. m. Cher- 
nausko daržo, Archer Avė. fr 79th 
St., Justice I’ark, III. Visi chicagos 
ir apielinkių lietuviai kviečiami at
vykti j šitą •Draugijos pikniką.

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

SCHOOL 
1507 W. Madison Street

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

Parduodu nebrangiai.
1288 So. 59th St.

arti 59-tos gatvės ir Elizabeth St.

__ ir .1. K. sarKuinas. Jei- 
koks jurgis taip kalbėtų, 
nekreiptum atydos. Bet kai 
Bacevičius ir šarkiunas kal- 
taip, ir da vadina save ko-

MT. GREENWOOD pardavimui 6 
kambariu namas ir vienas akras že
mės, labai moderniškas, iicumnumi.] 
Savininkas 10546 So. Central Park vakarais. 
Avė. Tel. Mt. Greenwood 187

Bridg«port Painting 
& Hardware Co. 

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

3149 So. Halsted St 
Phone Yards 7282 

J. S. RAMANČJONIS.

ikų koja j nugarą, j šonus, į

Roseland—Liepos 28 d., 8 v. vak., 
Aušros knygyne 10900 So. Michigan 
Avė., įvyks Lietuvių Darbininkų Na
mo Bendrovės direktorių susirinki
mas. Jame bus įvairus raportai ir 
bus svarstoma prisi rengimas prie 
išvažiavimo. Todėl visi direktoriai 
būtinai turit atsilankyt. J. Tamašau
skas, šekit.

KONTR AKTORIUS 
Budavoju namus ir taisau 

Pigiai ir greitai 
S. A. ZOLP 

834 W. 33rd St. 
Tel. Boulevard 0527

musų planą.
CHARLES JACOBS, 

3244 So. Halsted Street, 
Boulevard 6520

sisprogo 
navimai 
nančios 
Vaikas 
ckardan

Jau kas 
rę, bet esu tikras, 
vaikiščiai ją ilgai atmins.

Reporteris.

Plačiai žinomo biznieriaus 
Antano Stukio, gyvenančio 3211 
Auburn avenue:

kliubas • 
knygyno 

I seri jas.
Kliubas!

___ __ MOTERYS ir vyrai, išmokit bar- 
nebrangiai. j berystės. Mes mokinam dienomis ir 

AtsiŠaukit arba rašykit:
International Barber College

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

134 N.
Klauskite p. Lucas.

Furniture & Fixtures 
Rakandal-Įtaiaai

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

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

Phone Central 6260

jų biznierių
darbo. Pirmutinis — tai P. P 
Kliubas iš Kensingtono, pasi

BARGENAS
Parsiduoda 1 metus vartotas 

nu« Humpton Co., nu 120 rolelių. 
kalaujantis atsišaukit

A. Baltikonifl, 
1432 So. 48th Ct., Cicero, 

1 lubos front.

MES PERKAME IR PA- 
gamlname antrus morg-ičius į 
dvi dienas.

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47th Str.

MES SKOLINAM pin.gus labai len
gvomis sąlygomis, tik po biskj įmo
kėti kiekvieną savaitę j metus laiko 

... | išmokėjimui. Atsilankykit ir klauskitPARDAVIMUI grosernė, saldainių apje 
ir delikatiesen krautuvė. Gera vieta 
ant kampo, pigiai. 4133 Wallace St. 
ir Root St.

KRAUTUVIŲ F1KČERIAI
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 

\ Restaurantų, Ken
džių, Bekemių, Mu
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 8c. c*ate Street.

Kaa. k$>, kur. kada Musical Instruments
rengia, veikia ar kviečia m <i/.ii<oii instrumentai

MOKINAME
Anglų kalbos, lietuvių kalbos, arit
metikos, pilietybės, knygvedystės, 
stenografijos ir kitų mokslo Šakų. 
Amerikos lietuvių mokykla 

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

PARDAVIMUI Pool Room’is ir 
minkštų gėrimų Storas. Kaina $250. 
1211 So. Maplewood Avė.

PARDAVIMUI siuvėjų dirbtuvė, 
valymo ir dažimo įstaiga, lietuvių ap- 
gyventoj vietoj, 14 metų senas biznis,; 
tik $150 greitam pardavimui, 919 W. 
14th St.

STOGDENGYSTE
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 

. apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu-
PARDAVIMUI maža grosernė turi mOi Didžiausia ir geriausia stogų 

būt greit parduota labai pigini* nes dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty- 
apleidžiu Chicagą. 5626 S. Racine Av. rę

šie karštieji parapijonai 
Taipgi ir ji paėmė dvi Mauso politiškų fanatikų ir ba taip: girdi, koks čia 
Ji nekadoą nėra atsi- remia kn-W"!J- . jprizas blls nupirkti naują 

___ ___ Taigi turėtų draugijų dar- tomobilį! O kai įvesime

Business Chances
________ Pardavimui Bizniai_______

PARDAVIMUI Malt ir Hops 
krautuvė, gera virta, dėl tinkamų 
žmonių. 4953 So. Ashland nve.

GROSERIS pardavė, v., parduodu, 
nes visai Išeinu iš biznio. 3642 Par- 
nell Avė.

PARSIDUODA Barbernė, sena ir 
išdirbta biznis per daug metų. Pigi 
renda. 1604 W. North Avė.

PARDAVIMUI Soft Drinks Parloris 
ir Lunch Room, prie didelių dirbtuvių, 
geras biznis. Pardavimo priežastis 
— nesutikimas partnerių. 2246 Blue 
Island Avė.

___________

Rumanijos 5 metų amžiaus vaikiščias-karalius Mikas ir 
motina, princesa Helena.

> ■■' s

t

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Draugijų Sąryšio, palaikančio 
Aušros knygyną, susirinkimas 
Įvyko 12 d. liepos. Tvarkos 
vedėjas išrinktas Prušinskas. 
šio susirinkimo tikslas buvo 
tokis: Surasti daugiau įpląukų 
apmokėjimui rendos už kam
barius. šiuo tarpu tam tikslui 
yra iškišta serijos. Daiktai su-1 
aukauta per kai kuriuos virti-j 
nius biznierius ir pavienes ypa- 
t s Serijų komisija davė 
portą, kac| draugijos ima 
po dvi serijas. Ima jas ir 
vienės ypatos. Su serijomis 
ra taip bloga.

NAUJIENOS, Chicago, IR.—.—.— — -------- v

dėjo vaikiščiai putos per gerk-^ 
lę eiti. O tos motinos balsas: 
“Numirs, nusprogs, nemačiau 
nei kur, nei kada jis taip pri- 

’ ir kiti panašus aima- 
— turtingos, brangi- 

savo kūdikį motinos, 
paimta brangiau Pa- 
ir parvežta namo.

kas minės šią pa- 
kad tiedu

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
- - —"

Announcemonts
_____________Pranešimai____________

SLA 36 kuopos nariams pranešu, 
kad užsimokėti duokles jie gali 
pas mane namuose (3200 Lowe 
avė.). Eidtunas finansų raštininko 
pareigas, noriu atkreipti kiekvieno 
36 kuopos nario domę į tai. kad 
jūsų teisės Susivienijime pirmiau
sia nriklnuso nuo to, ar esate už
simokėję mokesnius, ar ne. Narys, 
neužsimokfjęs P<‘>’ ti i.s 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. ifnunsų » 'št.

$60,000 vertes naujų bankruto ra
kandų. Sutaupykit pirkdami šiuos 
naujus rakandus. Pigiai greitiems 
pirkėjams. Gražus Mohair parloro se
tas, riešutiniai valgomoj kambario‘se 
tai, bufetai, 2-3-4 šmotų miegruimio 
setai, Wilton kaurai, lempos, veidro
džiai, stalai, Coxwel) krėslai, 4 kam
barių outfitas tik $340. Dykai dasta- 
tymas, FirepVoof Storage, 6542 N. 
Clark St., atdara vakarais iki 10, 2 
blokai N. nuo Devon Avė.

samozvancų. kurie viešai 
įeiškė. buk jau knygynas 
benaudingas. Tai yra M. Bace
vičius ir J. K. šarkiunas. .lei
pų 
tai 
M. 
ba 
munistais progresistais (jie nė
ra joki komunistai, tik paprasti 
raudoni bizniereliai), tai jau 
negalima tylėti.

Kaip tik Naujienose pasiro
dė žinia, kad M. Bacevičius su 
šarkiunu agituoja prieš kny- 

jam duobę, tai 
draugijos jau at- 
ir jų darbuotojai, 
šlykštų raudonų- 

siekį, ėmėsi už

sakiusi paremti apšvietos įs
taigą. Ketvirta draugija bus, 
lors jauna, bet jau plačiai yra 

žinoma draugija — tai Lietu
vių Pasilinksminimo ir Pašal
pos Kliubas. Kad geriaus butų 
suprantama, pasakysiu taip: 
tai yra Golden Star Kliubas. 
Kas link minėto kliubo, tai 
jau nėra ir kalbos, nes jau su- 
':vtin<> visas Boselando draugi
jas kaip nariais, taip iždu 
ir pasilinksminimais. Taipgi 

neužmiršo ir Ai 
paremti. Paėmė 

Bravo, Golden

darbavtts drg. Pašakarniui, pa- H 
ėmė dvi serijas. Nežiūrint kad ' 
kliubas nėra skaitlingas nariais 
ir finansais neturtingas, betgi i 
matydamas reikalą, knygyną 
parėmė. Bravo, kliubas! Antra 
draugija — tai yra Vytauto No.
2. ši draugija yra skaitlinga viršminetos draugijos nėra 
nariais ir tvirta finansais, l'aip- donųjų biznierių rankose.

i turi skyrių suŠelpimui naš-Įkiu budu neišėjo prieš knygy- 
girdėjau, kad ir

pa-

g* - —- ... .
laičių. Vytautinė visados neatsi- [ ną. Taipgi 
sakydavo paremti knygyną; Brolių ir Seserų draugija 
ji taipgi ir šiemet paėmė dvi §niė vieną seriją.
serijas. Tai gražus darbas. Tre-' 
čia 
draugija. lai yra 
Boselando ir Kcnsingtono drau
gija. ši draugija tai yra pa
vyzdinga. Ten nebūva ir nėra

bus D. L. K. Gedimino | n:ls ,,nK k^ų 
seniausia kuomet komisija 

tesnįl raportą, pranešiu vėliau. 
Labai smagu girdėti, kad dar 
Roselande randasi sveikai pro- 

nesusipratimy. Veikia visi kaip | tąujančių žmonių, kurie ne- 
vienas, 
serijas.

deramai pasitikti vietos para- 
pijonai rengia jam surprise 
parę. Jau parūpino naują au
tomobilių. Išmainė senąjį, pri
dėjo kiek pinigų, ir jau va
žiuos į stotį parsivežti kleboną 
nauju automobiliu.

Tai bus pirma “surprise” 
klebonui Albavičiui. Paskui bus 
vakarienė bažnyčios svetainėj. 
Parapijonai ketina pasislėpti 
tamsoje, o paskui visi kartu 
pasirodyti, kad nustebinus ku
nigą. Tai bus antra “surprise’’.

Yra dar ir tokių parapijonų, 
kurie mano ne tik kunigą Al
bavičių nustebinti, bet in visą 
apielinkę: jie i 
padaryti — įvežti kleboną su i 
visu automobiliu į svetainę. Tik 
ve bėda: nežino kaip tai pada
ryti — ar sieną išgriauti, o 
gal durų viršuj keletą plytų i&- 

•imti, kad automobilis įlystų. 
Mat susilenkti automobilis ne
moka. Dar abejojama, ar kuni
gėlis neišsigąs, kai ji šitokiu 
nepaprastu . budu Įves svetai
nėn.

Bankrupt’s Petiticn for 
Discharge

In the District Court of the 
United States for the Northern 
District of Illinois. In the mat- 
ter of Anton Stukis, Bankrupt 
In Bankruptcy. No. 37377.

To the Honorable Adam C 
Cliffe, Judge of the Districl 
Court of the United States for 
the Northern District of Illi
nois: *

2- R1 MURGJCIAI
3- TI MORGICIA1

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraKtus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

HKKI APYNIAI 
H'RUNGĄ M L SALYKLE

Skaityk šitą — 
Dabar!

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

White Star Line 
Red Star Line

INTERNATIONAL MEKCAN- 
TILE MARINE CO.

Musų geras atstovas viską iš
aiškins jums. Arba atsišaukite 
j musų Pasažierių Department^.

127 So. State St.
Chicago, III.

kal- 
sur- 
au- 
tie- 

i buotojai gerai įsitėmyti ve ką. siog į svetainę, tai bus tikrai 
Kas pradėjo griauti knygyną? surprizas. Bet ir jie nenorėtų 
štai tiedu vyru: M. Bacevičius išgązdint? kleboną. Taigi Be- 
ir J. K. šarkiunas, kurie užsi- porteris šiuo pranešimu ateina 
manė, kad ir knygynas šoktų jiems pagelbon ir perspėja ku- 
sulyR JŲ muzikos. Tur būt jie nigą Albavičių iš kalno, kad 

nenusigąstų, jei parapijonai su
manytų įgabenti jį su visu au
tomobiliu svetainėn.

Galutinas tečiaus parės prog
ramas dar nenutartas.

Reporteris.

Anton Stukis, of Chicago, 
in the County of Cook and 
State of Illinois, in) said dis
trict, respectfully represents 
that on the 4th day of Feb- 
ruary, lašt past, he was dūly 
adjudicated bankrupt 
the acts of Congress 
to bankruptcy; that 
dūly surrendered all bis 
ty and rights of property, and 
has fully complied with all 
the recpiirements of said acts 
and of the orders of the court 

i | touehing bis pankruptey. '
Wherefore be prays that he 

may be decroed by the čourt 
to have a full discharge from 
all debts provaible against his 
estate under said bankrupt 
acts, exept such debts as are 
exepted by law from such dis
charge.

Dated this 7th dav of March, 
A. D. 1927.

Anton Stukis, Bankrupt.

In the District Court of the 
United 
t riet o f 
day of 
reading 
it is

jaučiasi kaip caro žandarai: 
■ “byt po seniu*’, ir viskas. Jei
gu daroma ne taip, kaip M. B. 
nori, tai griauk, draskyk.- 
2 L725

Dabar biskį kas! link paties 
knygyno. Nors daug sykių bu
vo rašyta apie Aušros knygy
ną, minėta įstaiga pasilaiko 

I vien tik išj aukų. Knygų ran
dasi apie 1500 visokių rūšių. 
Yyra tokių knygelių, kad jau 
vargu butų kur galima gauti. 
Bet Aušros.* knygyne galima 
gauti, štai nors maža knygutė, 
kuri, regis, yra išleista Lietu
vos Socialdemokratų partijos 
Londone 1904 m., Spartal&is. 
Daugelis yra girdėję tą vardą, 
bet kas jis toks yra buvęs, tai 
mažai kas žino apie jį. Ir dau
giau yra tokių svarbių knygų, 
kurias galima gauti pasiskaity
mui. Taigi remkime, kiek kas, 
galime, Aušros knygyną, pa
imdami serijas. Remkime kny
gyną visais galimais budais.

Delegatas.

ši partija buvo surengta Pa
los parki^ sokmadienyj, liepos 
24 dienų. Parė buvo labai šau
ni, kaip ir dera biznieriams. 
Buvo ir kalbėtojų. Kalbėjo p-ia 
Kvictkauskienė, kalbėjo dar 
vienas biznierius.

Pavalgyti ir išsigerti nesto- 
kavo pilnas trokas. Taigi 
ir linksmybes matėsi. Ale; bu
vo ir liūdnų vaizdų matyti.

štai pora vaikučių jsilipo trb- 
kan su gėrimais. Atsidarė bon- 
kutes su skania saldžia nami
nėje ir, sekdami pavyzdžiu tė
tušių ir mamyčių, pradėjo 
gauti”.

Kiek jie tos naminėlės 
ragavo, Reporteris nežino, 
tik žino, kad jie paragavo 
giau, negu jėgos tęsėjo.

Vienas vaikučių, kokių
likos metų berniukas, kurio tė
vai gyvena ant Aubum avė., 
visai nuo koto nuvirto. Vargšas 
vaikiščias ne lik kad nuodų pa
ragavo, bet dar aršesnes bėdos 
susilaukė. Girtas vaikiščio tė
vas

Ordered by the court, that 
i hcaring be had on the šame 
on the 20th day of June, A. D. 
1927, before said court at Chi
cago, in said district, at 10 
o’clock in the forenoon: and 
<-hat notice thereof be publish- 
ed inf The Chicago Evening 
Post, a newspaper printed i n 
said district, and
knoftvn creditors and other per- 
sons in interest may appear at 
the said time and place and 
show eause, i f any they have, 
yvhy the prayer of the said 
petition should not be granted.

And it is further ordered by 
the court, that the clerk shall 
šen d by mail to all known cre
ditors copies of said petition 
and this order, 1 addressed to 
thein at their places of resi- 
denoe as stated.

Witness the Honorable Adam 
C j Cliffe, judge of the said 
court, and the seni tliereof, at 
Chicago, in said district, 
the 7th day of March, 1927.

Charles M. Bates, Clerk.
David Olshan, Attorney.
(Seal of
the Court)
Visi) kreditoriai yra kviečia

mi liepos 28 d., 1927, pas Fe- 
deralio teismo Referee, Harry 
A. Parkin, 137 ISo. La Šalie st., 
kambaris 602, 11 valandą ryte.

Personai 
Asmenų Ieško

i PAJIEŠKAU savo puseserių: Fili- 
. cijos ir Elzbietos Barčaičių. Paeina 

iš Treigių kaimo, Laukuvos vai., Tau- 
“ ragės apskr. Pirmiau gyveno 4549 

Hermitage Av. Aš atvažiavau į Chi
cagą, norėčiau pasimatyti. Meldžiu 
greit atsiliepti, nes po nedėlios vėl iš-

1 važiuosiu. Augustina Dirmantaitė- 
Vengelienė, 4505 So. Wood St., Chi
cago, III.

J
PAJIEŠKAU savo draugo, Povilo 

Kancie, 5 metai atgal gyveno West 
Virginia. Meldžiu atsiliepti ar kiti jį 

• pažįstanti praneškite man.
Jonas Rasiulis, 

1417 S. 49th Avė.
Cicero, III.

Furnished Rooms
IŠSINUOMUO.JA didelis, šviesus 

kambarys, gerai šildomas, švariai už
silaikančiai ypatai su valgiu ar be. 
Randasi geroje lietuvių apgyventoje 
vietoje. 6637 ’S<h Rockwell St.

For Rcnt
TlENDON flatas, tinka dėl Beauty 

Shop. Biznis išdirbtas 3 metai, gera 
vieta. P. Mankus, 2230 W. 22nd St.

PARENDAVOJ1MUI • Barbernė su 
kėdėms ir visais rakandais dėl bar- 
bernės, gera vieta, senai išdirbtas 
biznis, 4356 So. Mozart St.

PARENDAVOJIMUI Flatai 3 ir 4 - 
kambarių. šviesus dideli kambariai, 
gražioj apielinkėj, 3946 W. 56th St. 
ir Crawford Avė.

KRAUTUVR rendon. Pcrtaisysim 
dėl tinkamo rendauninko. Raktai 2 
fl. front. 3711 S. Halsted st.

Help Wanted—Female i
Darbininkių Reikia

REIKIA moterų sortavimui skudu- 3 
rų junk shapoj. 1405 W. 21st St. 

—
Help Wanted—Malė i

Darbininku Reikia
REIKIA darbininkų pardavinėjimui 

Real Estate; gali būt patyręs arba ] 
ne, tik tinkamas tam darbui, nepaty- i 
tusius išmokinsim. Dirbant vakarais 
galima uždirbti $30 j savaitę ir dau- ( 
giau. Kreipkitės asmeniškai ar tele- f 
fonu Tryangle 7155, W. H. Noveck 
Realty Co., 1558 W. 79th St., Roor220

REIKALINGAS patyręs virėjas .
3241 So. Halsted St.

Real Estate For Sale
N.mai-Žemž Pardarimnl______

PARDAVIMUI 6 kambarių 
ngalow, randasi Marąuette 
inor prie dviejų bulvarų, tik 
?nas blokas nuo gatvekarių 
du blokai nuo parkų. Na* 

is gražaus modelio, karštu1 
ndeniu šildomas, geras skle- 
s ir viškai; viskas puikiai ir 
>derniškai įrengta. Lotas 30 
dų. Garažas dėl dviejų karų, j 
i yra puiki vietelė mylin-1 
;ms ramų ir patogų gyveni- 
I žmonėms. Savininkas sutin- 

parduoti ant kontrakto ar 
oti 2-rą morgičių. Matykit

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8700

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIUS 
Seniausias ii lietuvių, kur duoda 

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

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

PARDAVIMUI 3 mūriniai namai Į n amit 3 lotų po 2 flatu. Vyrui mirus Phone Vlctor’ 7462
moteris priversta parduoti pigiai. 
1942 Canalport Avė., Mary Kudulis. Educational

Mokyklos

LIETUVIAI! Naujienos turi 
nepaprastai gerų propozicijų 
dėl keletu vyrų, norinčių pada
ryti didelius pinigus per seka
mus keletą mėnesių.

Daugiau žmonių įdomaujan
čių musų propozicija, negu mes 
galime užganėdinti. Jus lengvai 
galėtumėte užsidirbti $100 sa
vaitei. X PARDAVIMUI medinis cotlage, 8 

kambariai, maudynė, guzas, elektra, 
2 garadžiai, ant Wallace St., nebran
giai, dėl mirties šeimynoj. Savininkas 
Fred Quitman, 1551 N. St. Louis Avė. 

Belmont 8424
po 6 vai. vakare. didesni užmokeanj, geresnes darbo

, ________________ sąlygas? leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 

“ _ J
karų duos jums galę greičiaus ir ge
riaus išmoku to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes
tini Darbą surandame $20.00 ir J40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važiuoti. Instrukcijos $15.00 ir 

PARDAVIMUI 2 nauji vėliausios dauginus.
mados bungalovv po 5 kambarius, FEDERAL AUTO ENGINEER1NG 
karštu vandeniu šildomos. Savininkas 
444 W. 98th St. Tel. Beverly 4336


