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Sacco ir Vanzetti Nužudyti
Nori Smetoną Lietu 

vos karalium dėti
40 laivų ieško žuvusių varide 

nyne septynių lakūnų
Sacco ir Vanzetti nužudyti Norį Smetonų Lietuvos ka
BOSTON, Mass., rugp. 

23. —Massachusetts gu
bernatorius Fuller atsi
sakė dar atidėti Nicola 
Sacco ir Bartol o m e o 
Vanzetti mirties baus
mės įvykdymą, ir pa
smerktieji buvo tuojau 
po 12 valandos nakties

raliumi dėti
Jis betgi purtosi; bijąs. Užtat 

Voldemaras labai norėtų pats 
karalium būti

Vis dar ieško septynių pra 
puolusiu lakūnu

Ieškojime dalyvauja 
kaip 40 Jungtinių 
laivyno laivų

daugiau
Valstybių

rugp. 22.VVASHINGTOKAK
— Vyriausybė šiandie prane
šė, kad septynių žuvusių Ra
miajame vandenyne lakūnų lai
vynas ieškos dar iki ateinančio 
ketvirtadienio. Jei iki tai dienai 
nepavyks surasti, tolesnis ieš
kojimas bus paliautas.

Prapuolusių kelionėje iš Ka
lifornijos į Honolulu penkių 
aviatorių, skridusių aeroplanais 
Golden Eagle ir Miss Doran, 
ieškojimas, kuriame dalyvauja 
daugiau kaip keturios dešimtys 
laivyno laivų, buvo nutaria pa
liauti šį antradienį, 
puohis dar aeroplanui
Spirit, kurs buvo išlėkęs 
ieškoti, nutarta ieškojimą 
tęsti iki ketvirtadienio.

BERLINAS, rugp. 22. — 
Diplomatiniuose rateliuose Ber
line kalba, kad Lietuvos milita- 
ristai ir fašistai, kurie praeitų 
metų gruodžio mėnesį smurtu 

i nuvertė demokratinę valdžią ir 
įsteigė krašte karininkų dikta
tūrą, dabar darą pastangų pri
kalbinti Antaną Smetoną, to 
perversmo dėka tapusį prezi
dentu, kad jis priimtų karūną 
ir butų pirmas nepriklausomos 
Lietuvos karalius.

Smetona lėčiau tokį žingsnį; 
daryti nedrįstąs ir bevelijąs pa
silikti tik respublikos preziden
tu.

Kas kita esą su ministeriu 
pirmininku Augustinu Volde
maru. Tasai nykštukas, dėdą
sis lietuviškuoju 
labai trokštąs pats 
karalium būti, tik 
gantiškumu jis taip
grisęs, kad niekas Lietuvoj jo 
nebekenčiąs. .

Mussoliniu, 
Lietuvos 

savo aro- 
visiems at-

Orlaivis su 11 pasažie- 
rių nukrito

bet pra- 
Dallas 

anų 
pia-

Karo teismai Lietuvoje vis 
dar “darbuojasi”

SEVEN OAKS, Anglija, rug- 
piučio 22. — Netoli nuo čia 
lauke nukrito ilolandijos orlai
vis, skridęs su vienuolika žmo
nių iš Londono į Amsterdamą. 
Orlaivio mechanikas užsimušė, 
o septyni pasažieriai buvo su
žeisti.

Komunistas pasmerktas mirties 
bausmei, bet ta bausmė pa
keista jam amžinu kalėjimu

Mokslininkas Fuertes 
traukinio užmuštas

KAUNAS, rugp. 22. — Ka
ro teismo buvo mirties baus
mei pasmerktas Dembovskis, 
kaltinamas dėl komunifctdnės 
darbuotės. Mirties bausmė te- 
čiau jam buvo pakeista kalėji
mu iki gyvos galvas.

Nubaudė “Socialdemo
kratą” už tuščią

KAUNAS, rugp. 9. (Lž). — 
“Socialdemokrato“ redakybr’tiG 
už tai, kad nalikęs tuščią vietą 
kur cenzūros buvo išbraukta, 
nubaustas 100 litų.

ALBANY, N. Y., rugp. 22.
Netoli nuo Unadille, N. Y., 
traukiniui užgavus jo automo
bilį buvo užmuštas žinomas 
gamtininkas, Cornell universi
teto profesorius Louis Agassiz 
Fuertes, 53 metų amžiaus.’ Jo 
žmona pavojingai sužeista.

Prezidentas Coolidge 
išvyko į Yellowstone
CUSTER, S. D., rugp. 22. — 

Prezidentas Coolidge su žmona 
apleido Black Hills ir speciali- 
niu traukiniu išvyko į nacio
nalinį Yellovvstone parką. Ten 
jie praleis beveik visą savaitę.

Meksikos maudyty va 
das sušaudytas

25 prohibicijos agentai 
pašalinti

MEKSIKOS MIESTAS, rug- 
piučio 22. — Iš Tobuca prane
ša, kad tapęs suimtas ir tuo
jau sušaudytas Meksikos ban
ditiškų maištininkų vadas Ma: 
nuel ReyeSi

WASHINGTONAS, rugp. 22.
— Prohibicijos diktatorius 
Lowman šiandie pranešė, kad 
iš prohibicijos vykdytojų ar
mijos New Yorke tapę pašalin
ti 25 agentai dėl nederamo sa
vo pareigų ėjimo.,

' ■ -

Protesto streikas 
Argentinoj

BUENOS AIRES, Argentina, 
rugp. 22. — čia ir provincijoj 
paskelbtas visuotinas streikas 
protestui prieš Sacco ir Van
zetti mirties bausmę. Kai ku
riuose didesniuose miestuose 
laikraščiai neišėjo. Buenos Ai
rėse visi fabrikai sustojo dir
bę. Taksi-kabai taipjau strei
kuoja.

Bombos sprogimas For
do automobilių įmonėj

(Pacific and Atlantic Photo] 
i

Aeroplanas Oklahoma, kuris bandė skristi į Havajų salas, bet turėjo sugryžti atgal.

CORDOBA, Argentina, rug
pjūčio 22. — Vietos Fordo au
tomobilių įmonėj vakar Vyko 
smarkus bombos sprogimas, pa
daręs didelės žalos. Dalis sie
nos buvo išgriauta ir keli arti 
stovėjusieji namai apdraskyti. 
Spėja, kad bomba buvo išsprog
dinta ryšy su protestais prieš 
Sacco ir Vanzetti mirties bau
smę.

Smerkia J. V. politiką La 
linų Amerikoje

Amerika bylose su savo kai
mynais niekados nepripažįs
tanti, kad teisybė 
pusėje

butų jų

Mass., 
G. Know- 
Valstybių

Apeliuoja i gubernatorių Bruzdėjimas pasauly dėl 
dar atidėti Sacco-Van 

zetti egzekuciją
Sacco ir Vanzetti

Peticija bylai atnaujinti 
Aukščiausiam teismui 
ingtone

įteikta
Wash-

Japonai grūmoja išsprogdinti 
Jungtinių Valstybių ambasa
dą, jei Sacco ir Vanzetti mir
sią.

TOKIO, Japonija, rugp. 22. 
Radikalinės organizacijos 

pasiuntė Jungtinių 
Massachu- Valstybių prezidentui Cool- 
Fuller, į idgeui protestą prieš pasmerk- 

ir Bartolo- 
ir po1 

Valstybių miestą visur' buvo išlipinti at
sišaukimai, kuriuose Japonijos 
visuomenė raginama boikotuo
ti Amerikos prekes, guiti Ame
rikos misionierius ir dėtis prie

BOSTON, Mass., rugp. 22.
Sacco ir Vanzetti gyvybes iš- kabeliu 
gelbėti begalį tik 
setts gubernatorius 
kurį paskutinę dieną vėl ape- tųjų Nicola Sacco
liuota. meo Vanzetti žudymą,

Keturi Jungtinių 
Aukščiausiojo teismo teisėjai— 
Tai t, Holmes, Brandeis ir 
Stone —- apeliaciją atmetė.

Peticija dėl pasmerktųjų by
los atnaujinimo buvo šiandie 
įteikta J. Valst. Aukščiausio
jo teismo sekretoriui Washing- 
tone, ir tik remiantis tuo, kad 
byla dar apeliuota, pasmerktų
jų gynėjai apeliavo į guberna
torių Fullerą prašydami mirties 
nuosprendžio 
atidėti.

įvykdymą dar

Meksikos darbo kongre 
sas apeliuoja dėl Sac

co ir Vanzetti

dviems
Meksi-

kurioj 
darbo 
vienas

MEKSIKOS MIESTAS, rug
pjūčio 22. Vakar čia prasidė
jo Meksikos Darbo Konfedera
cijos kongresas, dalyvaujant 
arti 2,000 delegatų, atstovau
jančių daugiau kaip 
milionams organizuotų 
kos darbininkų.

Pirmoj savo sesijoj, 
dalyvavo Luis Morones 
ir pramonės ministeris,
stipriausių prezidento Calleso 
kabineto narių, kongresas kaip 
vienu balsu nutarė pasiųsti 
Aukščiausiam Jungtinių Vals
tybių teismui peticiją, kad 
Sacco ir Vanzetti byla butų iŠ 
naujo ir bešališkai peržiūrėta. 
Peticijoj nurodoma, kad pa
smerktųjų nužudymas butų 
kaip bomba, mesta į darbininku 
judėjimo eiles ir suerzintų vi
so pasaulio proletariatą.

LEIPCIGAS, Vokietija, rugp. 
22. — Bandydamas parašiutu 
nusileisti žemėn iš 1,000 pėdų 
aukčftumoaę užsimušė '.^žinomas 
vokiečių parašiutininkas Anton 
Merkelbach.

vienas Berline gyvenąs rusas 
1922 metų vasario mėnesį, bū
damas Romoj viename salone 
susitikęs ten su kažkokiu italu, 
kuris gyręsis, kad netoli nuo 
Bostono jis papildęs teroristini 
aktą, dėl kurio du visai nekalti 
asmenys esą suimti ir laikomi 
kalėjime.

Neramios pptesto de
monstracijos Francijoj

PARYŽIUS; rugp. 22. —Kai 
kuriuose miestuose vakar įvyko 
neramių Saeco-Vanzetti protes
to demonstracijų. Paryžiuje 

j kiek sutrukdė demonstracijas 
smarkus lietus, vis dėlto Prė- 
Saint-Gervais prienfiesiy pro
teste dalyvavo keli tūkstančiai 
žmonių.

Havre susikirtime su polici-

Skelbia visuotiną 24-iy 
valandų streiką

Va-SYDNEY, Naujoji Pietų 
lija, Australija, rugp. 22. 
Visame mieste išlipintais pla
katais skelbiamas rytoj visų 
pramonių darbininkų generali-1 
nis dviejų dešimčių keturių va- į 
landų streikas protestui prieš I 
Sacco ir Vanzetti egzekucij^ 
Jurininkų unija nutarė visą 
dieną susilaikyti nuo darbo.

visapasaulinės kovos prieš A- ja buvo sužeisti dvidešimt pen- 
merikos imperializmą ir kapita- ki demonstrantai ir penki po- 
lizmą. ‘ • licininkai.

Apie Amerikos ambasadą pa
statyta sustiprinta policijos 
sargyba. Ambasadoj gauta ke
letas grumojamų laškų. Vie
name jų, krauju rašytartie, pa
reiškiama, kad jeigu Sacco Ir 
Vanzetti nebusią paleisti, am
basada busianti išsprogdinta 
per dvidešimt keturias valan
das.

Sacca ir Vanzetti esą 
nekaltai pasmerkti

BERLINAS, rugp. 22. — Ro
te Fahne išspausdino tekstą 
kablegramos, kūną Berlino ko
munistų komitetas pasiuntė 
Sacco-Vanzetti gynimo komite
tui Ohicagoje. Kablegramoje 
sakoma, kad “Vossische Zeit- 
ung praneša, jogei tikrąjį Par- 
mentier žmogžudybės kaltinin
ką vienas Ęerlino architektas 
rado Italijoje.“

Vossische Zeitung’oj iš tiesų 
buvo įdėtas pranešimas, ka*d

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

Iš viso gražu; mažumą vė
siau; stiprokas žiemių vakarų 
ir Žiemių vėjas.

Vakar temperatūros 
tarp 62° ir 79° F. ,

šiandie saulė teka 6:05, lei
džiasi 7:40. Mėnuo teka 2:08 
ryto.

buvo

Marselės mieste per demon
stracijas buvo nušautas vienas 
vyriškis, kurs pareiškė abejo
jimo, kad Sacco 
butų

Jungtinėse Valstybėse 
didesniuose miestuose 
buvo protesto mitingų 
monstracijų, nežiūrint, kad to
kių demonstracijų policija 
stengėsi neleisti. Daugely vie
tų demonstrantai buvo, areštuo
jami. Bostone, telegrafo pa
nešimais, vakar buvo areštuo
ta 107 asmenys. Kadangi bi
joma ekscesų, visur valdžios 
trobesiai ir įstaigos stipriai po
licijos sergimi.

Iš Pittsburgho praneša, kad 
Acmetonia miestely, Pennsyl- 
vanijoj, įvykęs susikirtimas, 
tarp demonstrantų ir puolusių 
juos milicininkų. Daug daly
vių nukentėję. Vienas milici
ninkas buvęs užmuštas.

visur 
vakar 
ir de-

WILLIAMSTOWN, 
rugp. 22. — Ilorace 
les, buvęs Jungtinių 
ministeris Rumanijai, Serbijai,
Bulgarijai, Nikaraguai, Domin
go respublikai ir Bolivijai, kal
bėdamas čia Politikos Institute 
smerkė Jungtinių Valstybių 
politiką Latinų Amerikos kraš
tuose.

“Silpniems, bejėgiams, begin
kliams kraštams mes vartojo
me ginklo jėgą ir išskerdėme 
tūkstančius tų kraštų piliečių,“ 
sakė p. Knowles. “Mes puolė
me juos, tuo tarpu kai jie ti
kėjo, kad mes juos ginsime. 
Saviškę ‘Monroe doktriną’ mes 
pavartojome tam, kad neleistu- 
me simpatizuojančioms Euro
pos valstybėms teikti jiems 
pagalbos, kai mes juos išnaudo
jome. Savo santykiuose su jais 
mes niekados nepripažįstame, 
kad teisybė galėtų būt jų pusė
je.

P. Knovvles pareiškė, kad, va- 
1 dindamos sav) kaimynus pietuo 
ise atsilikėliais, neapšviestais, 
necivilizuotais, Jungtinės 

tasbė'i nieko neJariusioa 
padėti aukščiau pakilti, 
politika visados buvus: 
imti, bet nieko neduoti.

Vals- 
jiems 
Musų 
viską *

Lietuvoj sulaikytas Lenky 
aviatorius

VARŠUVA, Lenkija, rugp. 
22. — Praneša, kad Lietuvos 
vyriausybė laikanti suėmus 
Lenkų aviatorių Ruszkowskį, 
kuris su savo aeroplanu buvo 
nukritęs Lietuvos teritorijoje.

Ruszkovvskis pirma buvo pa
dėtas kalėjimo ligoninėje, bet 
vėliau išgabentas į Kauną. 
Lietuvos vyriausybė kaltina jį 
k«ip įlenkti šnipą.

su-

ir Vanzetti 
buvę nekaltai pasmerkti.

Demonstracijos 
Londone

LONDONAS, rugp. 22. — 
Londono komunistai buvo
rengę protesto demonstraciją 
Hyde Parke. Dalyvavo apie 
dvejetas tūkstančių žmonių.

Buvo bandyta padaryt de
monstracija ties Jungtinių Val
stybių ambasada, bet policija 
neleido. Ambasadą saugo stipri 
policijos sargyba.

Prapuolęs olose moksli 
ninkas atsirado

Penki “velniŲ varinetojai" 
. sukišti kalėjimai!

SHELLMOUND, Tenn., 
22. — Prof. Lawrence Ashley, 
geologas, kurs praeitos savai
tės pirmadienį buvo nuėjęs ; 
milžinišką požeminę Nickra- 
Jack olą daryti tirinėjimų, ža
dėdamas ant rytojaus sugrįžti, 
bet per kelias dienas buvo pra
puolęs; pagaliau vakar atsira
do. Per visą tą laiką Kuopos 
žmonių ieškojo jo urvuose, bet 
veltui, ir buvo manoma, kau 

Į jis yra kuriame nors urve už- 
demonstracijų. Kai kuMe kalbė-, bertas ir žuvęs, kaip kad ana-

Propoguoja boikotuoti 
Amerikos prekes

BRIUSELIS, Belgija, rugp. 
22. — Briusely ir kituose di
desniuose Belgijos mtesuiose 
vakar įvyko* didelių Sacco Ir 
Vanzetti protesto mitingų ir

tojai proponavo paskelbti kaip 
šiandie visuotiną streiką, o ki
tur, kaip Lieže, kalbėtojai pro
pagavo boikotuoti Amerikos 
prekes.

rugp.

Demonstracija 
Lausannoj

GENEVA, Šveicarija, 
22. —Lausannoj ties Amerikos
konsulatu šiandie buvo sureng
ta demonstracija protestui 
prieš Sacco-Vanzetti žudymą. 
Apie konsulatą pastatyta stip
ri policijos sargyba.

rugp.

met žuvo Floyd Colllns.
Prof. Ashley pasakoja, khd 

nugriuvusių iš viršaus žemių ir 
uolų jis buvęs uždarytas viena
me urve. Laimei jis turėjęs 
kiek maisto ir nedidelį kastuvą. 
Dirbant tuo įrankiu per kele
tą dienų, jam pagaliau pavykę 
išsikasti laukan iš urvo.

MASKVA, rugj). 22. — Po 
praeitą šeštadienį padarytos 
jam operacijos, šiandie mirė 
Wajter C. Whiffen, Associated 
Press korespondentas Maskvoj.

MOBILE, Ala., rugp. 22. — 
Čia buvo suimti ir kalėjiman 
sukišti penki negrai, “kara
lius“ AVilliam Carpenter ir ke
turi jo kunigai-pranašai, kurie 
savo bažnyčioje “gydydavo“ 
“velnio apsėstus“ juoduosius 
parapijonis.

Pasirodo, kad bažnyčioje bu
vo tam tikrai įtaisytas stulpas 
su geležinėmis grandėmis 
viržiais, prie kurio 
sėsti ligoniai buvo 
velniai iš jų varomi 
mušimu per galvą.

Dalykas išėjo į
vienas senas, 73 metų amžiaus, 
negras, iš kurio reikėjo “vel
nias išvaryti“, buvo mirtinai 
užplaktas.

ir 
velnio ap- 
rišami, o* 
plakimu ir

aikštę, kai

2 užmušti, 5 sužeisti au
tomobilių kolizijoj

LAFAYETTE, Ind., rugp. 
22. — Dviem automobiliam 
susidūrus, buvo užmušti R. 
Helbron iš Little Rock, Ark., 
ir Jos. Keys iš Colfax, Ind. Pen
ki kiti tuose automobiliuose 
važiavę asmenys buvo skau 
džiai, kaj kurie pavojingai su
leisti.
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Kraujo iš nosies 
bėgimas

Rašo I)r. A. Montvilas.

Tūli žmonės mano, kad krau
jo bėgimas iš nosies yra reika
lingas ir sveikas daiktas. Jie 
pasakoja, buk “piktasis” krau
jas turi išeiti ir tuomet esą 
lengviau galvai ir šiaip svei
kiau.

Šitokia nuomonė yra klaidin
ga. Pas sveiką žmogų kraujas 
iš nosies neturi bėgti. Nors ve
nų kraujas yra vienokis ir arte
rijų kitokis, vienok jis visas 
yra geras ir reikalingas. Krau
jas nosyj nėra nei kiek blo
gesnis už kraują kojose, ran
kose ir kitur, nes kiekvienas 
kraujo lašas į kelių dešimčių 
sekundų laiką apibėga visą kū
ną. Kraujas niekur ant vietos 
nesustoja — jis maišosi. Jeigu 
kartais gydytojai ir praktikuo
ja kraujo nuleidimą, tat ne to
dėl, kad prastąjį kraują praša
linti, o tam, kad jo kio(c suma
žinus visose gyslose ir nttpul- 
džius jose spaudimą.

Tūlose chroninėse ir staigio
se ligose kraujo spaudimas pa
didėja. Jeigu ir nėra pavojaus, 
ir nėra reikalo jį sumažinti, jis 
gali prasimušti per išparpusią 
nosyj gyslelę. Šitokiame atsiti
kime jo bėgimas gali padaryti 
ir gero. Gi bėgimas kraujo iš 
nosies pas žmogų, kuris mano 
esąs sveikas, yra nereikalingas 
ir retkarčiais pavojingas. To- 
kis žmogus privalo kreiptis į 
gydytoją ištyrimui priežasties.

Kodėl gi kraujas bėga iš no
sies?

laikymas turi lygiai rūpėti, kaip 
valgis, poilsis, apdaras ir t.t.

Nešvarumai ant kūno geriau
siai nusiplauna šiltu vandeniu 
su muilu. Joks nešvarumas 
neturi būti pakenčiamas ant 
kūno. Kaip tik oda susiteršia, 
tuojau turi būti nuvaloma.

Dažniausiai susiteršia rankos. 
Jos turi būti plaunamos prieš 
kiekvieną valgį, bet tiktai su 
muilu. Veidas ir sprandas per 
dieną ir naktį taip pat apsine
ša; taigi kiekvieną rytą turi 
būti prausiami su muilu.

Jei žmogus vaikščioja basas 
arba jei sušlampa kojas, turi 
jas plauti su muilu kiekvieną 
vakarą .prieš Pat atsigulant į 
lavą ir atsigulus gerai kojas 
suklostyti, kad sušiltų.

Visą kūną neikia plauti šiltu 
vandeniu su muilu kiekvieną 
savaitę, liet nerečiau, kaip kas 
2 savaiti. Galvą reikia mazgoti 
norėčiau, kaip kartą savaitėje, 
su muilu, ir keliais, šiltais van
denimis. . .

Apskritai, muilo niekada n te

reikia gailėtis, nes .muilui iš
leisti pinigai grįžta s(i nuošim
čiais sveikatos pavidale.

Po kiekvieno plovimo ar tai 
rankų, ar kojų, ar viso kūno, 
reikia stipriai nusitrinti sausu 
šiurkščiu rankšluosčiu, kad kū
nas paraustų.

Vienu rankšluosčiu negali. 
šluostytis keli žmonės, nes rauk-, 
šluosčių persiduoda ligos, ypač 
akių liga trachoma, odos liga 
niežai ir kitos. Kiekvienas žmo-; 
gus turi turėti l>ent kelis rank
šluosčius: vieną burnai, kitą 
rankoms, trečią kojoms. Visam 
kunui nusitrinti gerai yra tu

rėti tam tikrą paklodę.
Kadangi maudymosi yra toks 

svarbus dalykas žmogaus gy
venime, tad šitam reikalui kiek
vienuose namuose turi būti visi 
tam retkalingl indai (vonia ar 
kubilas) ir vieta: geriausiai at
skiras kambariukas, o jei to ne
galima, tai nors paklodėmis 
uždengta kertė.

Pirtys yra geras daiktas; jo
se yra gana patogu praustis. 
Tiktai kaitintis garuose, ne visi 
gali ir ne visiems tai yra svei
ka.

Visai kiti reikalavimai stato
mi, kada maudosi sveikatos su
stiprinimui, pasigydymo ar sma
gumo tikslu. Tais atvejais pa
prastai maudosi šaltam vande
ny ir be muilo. Vandens šal
tumas ir maudymosi ilgumas 
čia pareina nuo žmogaus svei
katos. Visada reikia atsiminti, 
kad po išsimaudymo žmogus 
turi jaustis smagiai. Jei po išsi
maudymo žmogus jaučiasi ne
smagiai, galva yra sunki, ne
sinori valgyti, jei ilgiau besi
maudant žmogus eina liesyn, 
jo svoris krinta, tai yra visiš
kai aišku, kad toks maudymasis 
nėra žmogui naudingas, bet 
kenkia. Tada reikia maudytis 
‘rumpiau ir šiltesniam vandeny, 
lengviausias maudymasis yra 
msitrynimas rytmečiais drung
nu vandeniu. Jeigu po nusi
trynimo yra jaučiamas šiltumas 
r gyvumas visam kūne, tada 

galima manyti apie maudymąsi 
ulėje ar ežere. Maudytis juroje 
Veli tik visiškai sveiki žmonės, 
kurie ir po išsimaudymo juroje 
ijerai jaučiasi.

Maudantis šaltam vandeny 
reikia laikytis šių taisyklių:

1. nereikia maudytis po val
gio, geriausias maudymosi lai
kas yra prieš prietus;

2. nereikia maudytis šaltu 
vėjuotu laiku; geriausia mau
dytis, kada šilta ir saulėta;

3. nereikia pulti j vandenį

sukaitus ir suprakaitavus, ‘bet 
ųlrma atsivėsinti;

4. prieš brendant j vandenį 
reik sušlapinti burną ir galvą;

5. nereik būti per ilgai van
deny;

6. vandeny nereik stovėti, bet 
krutėti ir plaukioti;

7. išlipus iš vandens reik tuo
jau nusitrinti sausa šiurkščia 
paklode iki viso kūno paraudi
mo;

X. apsirėdyti greit ir apsire- 
džius nesušalti; todėl reikia ge
riau rėdytis arba vaikščiųti, 
krutėti.

Suprantamas daiktas, kad 
maudantis upėje ar giliam van- 
denyjic reikia dabotis, kad ne
nuskęstom;

Maudytis keliems žmonėms 
kompanijoje yra sveikiau, lin
ksmiau ir smigiau, kaip kiek
vienam atskirai. , .

[“M. R.”] Dr. J. žemgulys.

Įsimylėję sportininkai.

—Panele Zuze! Aš jumis my-
liu 20 arklių jėga.

—Ponas Frisai, kaip tamstai 
tą išskaitliavai ?

—Kaip tai, kaip? O kiek
arklių jėgų Fordas, kurį aš 
dovanojnu ?

Paaškinimas.

Arkly (16 je bėris klausia Šir
vį:

-Kodėl derašė taip bijo au
tomobilio? ■ .■ ' ' ■ ;

—Mat ji yra moteriškas pa
daras, o juk moterys irgi bijosi 
sutikt kelnes be vyro.

Nesuprastas prisipažinimas

Atsilygino.

Kudlius: — Man gaila, kad
mano višta ištruko ir iškapstė
tavo daržą.

Plikius: — Tai niekis. Mano 
šuo tavo vištą papjovė.

Kudlius: — Tai puikiai, 
gi suvažinėjau ir užmušiau
vo šunį.

Aš 
ta

Nerami sąžinė.

• Ligonis, atsipeikėjęs po auto
mobilio katastrofos:

—Pasakykite man, kur aš 
esu?

*—24-me numeryje.
- Namų, ligoninės ar kalėji

mo, — ašsigandęa ligonis su
sirūpino.

F DIDELIS RUGPIUCIO IŠPARDAVIMAS
JOS. F. BUDRIKO KRAUTUVĖJE

Juokai
Turbiit taip ir butų

< v i 'f ‘
Vienas profesorius mėgdavo 

duoti studentams abstrakčius, 
gana kvailus klausimus.

“Kokia butų Vytauto Didžio
jo politika, jeigu jis dabar bu
tų gyvas?” paklausė jis< vieno 
studento.

“Jeigu Vytautas Didysis dar 
butų gyvas, tai, jis butų jau 
per senas interesuotis kokia 
nors politika”, atsakė studen
tas.

Jis: Julyte, tu esi saulės 
spindulys mano gyvenime. Ta
vo šypsena atsispindi mano sie
loje, kaip rytą beauštant! auš
relė. Tavo akių žvilgtelėjimas, 
kaip žaibas perveria mano šir
dį. Su tavim kartu sutikčiau 
kovoti prieš visas gyvenimo 
audras.

Ji: Ar tai prisipažinimas 
meilėje, ar musų metereologi- 
jos stoties biuletenis?... 

* i

Rakandai, Pečiai, Lovos, Stalai, Komodės, Lempos 
ir t. p. Aukštos rųšies Pianai, Panatropes Phono- 
grafai, Brunswick Radiolos, Freshman Radios. Kai
nos vasaros metu sumažintos ir, ant lengvų išmokė
jimų. Pamatyk Naujus Radio 1928 Modelius.

JOS. F. SUDRIK (Ine.)
3417-21 S. Halsted St. Phone Boulevard 4705
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$10.000 atcs:1. POLICY
Kaip tą suprasti.

Viena ponia: —Ar jūsų vy
ras nesipriešina katėms?

Kita ponia: — Taip. Jis sa
ko, kad aš maitinu visos apie- 
linkės kates. Bet ar jus nepa- 
siliktumėt išgerti arbatos?

(Piktas ponias taipjau vadi
na katėmis).

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

Inter-Ocean CasualtyCo
Tankiai priežastis yra pačioj 

nosyj: plėvės įdegimas, Išpar
pusi gysla, peraugusios kremz
lės, pakrypęs pertvaras, augi
mai ar kas kita. Nosis su 'šito
kiais nesveikumais ir šiaip ar
do viso kūno sveikatą, jau ne
kalbant apie kraujo bėginio pa
vojų. Ją reikia taisyti arba gy
dyti.
Gali būti šiidies, inkstų, krau

jo indų sukietėjimo liga, iš ko 
darosi didelis kraujo spaudi
mas, kuris praplėšia nosyj gys- 
lutę. šitos ligos paeina nuo ke- 
letos kitų ligų, pav. sifilio. Be 
gydytojo ir čia negalima žino
ti. Atsilankius pas gydytoją su
žinojimui, kodėl kraujas bėga 
iš nosies, gali būti rasta ir, jei 
galima, prašalinta kokia svar
bi liga.

Yra atsitikimų, kad pats 
kraujas neturi normalės sudė
ties, neturi gana krekimo ele

A Stock Company

mentų, todėl kraujas bėga iš 
nosies. Tuomet priseina gydyti 
kalkiniais vaistais ir saulės
šviesa. Yale Universiteto me
dicinos mokyklos chirurgai J. 
W. Svoy ir T. S. Moise šito
kiuose atsitikimuose 'Vartoja 
dirbtinę ultravioletinę šviesą ir 
skelbia turį gorų davinių. Jie 
švitina visą ligonio kūną kas 
diena arba kas antra diena. Ne 
tik kad kraujas iš nosies susto
ja bėgęs, bet žymiai padaugė
ja raudonųjų kūnelių ir plokš
čių skaitlius, pasigerina apeti
tas ir šiaip visa sveikata page
rėja. Po ilgesnių tyrinėjimų 
jiedu ketina patiekti daugiau 
žinių ir ragina kitus gydytojus 
išbandyti šitą būdą.

Apie maudymąsi
Žmonės maudosi arba švaru

mo dūliai, arba norėdami tie
siog nuo to daugiau sveikatos 
ir smagumo turėti. Abu tiks
lai yra vienodai svarbus.

Nuo nešvarumo kūnas ne tik 
niežti,, ne tik atsiranda visokių 
vabalų *ir išbėrimų ant odos, 
bet taip pat kenčia ir viso kūno 
sveikata: žmogus nustoja gero 
ūpo, dingsta noras valgyti ir 
dirbti, dažnai galvą skauda, 
žmogus nusilpnėja, darosi ner-r 
vingas ir palinkęs prie visokių 
ligų. Del to kūno švarumo pa-

Hudson Nauji Automobiliai Parodoj
Hudson Nauji automobiliai kurie yra dabar išstatyti parodoj randasi prie 22 St. ir Oak Park Avė., Bervvyn. 

paroda tęsis nuo rufcpiučio 22 iki 29. Ji yra surengta RtfAvyn Chamber of Commerce.

Hudson Siundai’ Sedan, 127 colių ilgio

;t SPECIAL LOSSES FOR x 

LOSSOF

Life ..............................................................
Both Ilands ...............................................
Both Feet ...................................................
Sight of Both Eyes ..................................
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..................................

If sustaincd 
in the 
man nėr

MfcnitlĮisl in ’ 
the man nėr de- 
sribed in Para-

described in graphs 2 to 9
Paragraph 1 inclusivo

$10,000.00 $500.00
10,000.00 500.00
10,000.00 500.00
10,000.00 500.00
10,000.00 500.00
10,000.00 500.00
10,000.00 500.00
5,000.00 250.00
5,000.00 250.00
5,000.00 250.00

Skaitykit ir Pagalvokit
Apsaugoki! save ir šeimynų su šiuo $10,000.00 Nelaimių Apdraudos Kontraktu

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 
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 
šeimynų nariai, kuriems yra siunčiamos NAUJIENOS, taipgi galima gauti 
šį kontraktą jei išpildys aplikaciją ir priduos j NAUJIENŲ ofisą kartu su 
registracijos mokesčiu.
Kurie dar nėra NAUJIE
NŲ prenumeratoriai, ar
ba skaito laikraštį nere- 
gulųriai, gali gauti šį ap
draudos kontraktą sumo
kėdami 75 centus regis
tracijos mokesčio, ir pre
numeratą.
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 NAU
JIENŲ raštinę kartu su 
registracijos mokesčiu, 75 
centais. Tuo jaus po ap- 
laikymo aplikacijoš bus 
patikrinta skaitytojo tik
rumas ir kontraktas pa
siųstas apdraustąjam. 
NeatidSliokft šio reikalo 
ant rytojaus — imkite ir 
atlikite tuojaus!

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

Aš čia užsirašau už $10,000 Accidont Insurance Policy, kuri 
bus išduota Inter-Ocean Casualty Company, išimtinai nuolati- 
niems NAUJIENŲ skaitytojams. Čia jdedu registracijos 75c. 
ir liudiju kad —

skaitytojams. Čia jdedu registracijos 75c.

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

Į [ Aš tuojau pastosiu nuolatiniu 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 j savai
tę 18 centų.

I I Siuntinėklt man NAUJIENAS paštu 
per vienus metus už Chicagos $7.00, 
Chicagoj $8.00 ir dar (laksiu 75c. 
apdraudos registraciją.

Vardas .....................      Amžius ...........
(Pasirašykit aiškiui su paišeliu. Juodylas liejasi)

Apdraudos Gavėjas .... .......... .............................................................
Gatvė Adresas ............................................................... Apt..............
Miestas......

Užsiėmimas
PrislųSkit šitą aplikacijų su 75c. Money Orderiu arba čekiu

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

Padėkit 
ženkleli 
j tinkamą 
kletkutę 
paženklinimui 
savo 
atsakymo

Valstija
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[korespondencijos
Boston, Mass.
Puikus piknikas.

Rugpiučio 14 dieną. J. Mcana 
ukėj, North Easton, Mass., at
sibuvo puikus piknikas, kurį su

rengė Cambridges ir So. Bosto
no L. S. S. kuopos, žmonių dė
kui bedievių*dievui, privažiavo 
apie 5-6 šimtai, nes oras tą die
ną buvo gražus. Automobilių 
buvo 125 ir visi gražus; net ste
bėtina. kad lietuviai darbininkai 
gali turėti tokius gražius auto-

x x x x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

jPeoples Furniture Co.
3 DIDŽIAUSIOS LIETUVIŲ KRAUTUVES CHICAGOJE
M Užpildytos su augščiausios rųšies, Pianais, Radioms, Rakandais, Kau-
« ra i.h, Pečiais ir visokioms namu reikmenims.

Taipgi išdirbinėja dailiausius seklyčioms setus
J nuosavoje dirbtuvėje.
* Ir yra autorizuoti pardavinėti labiausiai
m išgirtu* muzikalius instrumentu*.
M 
M 
M 
M 
M 
H 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
►< 
h 
H 
M 
M 
>

KIMBALL PIANUS ir R. C. A. RADIOLAS.

Tik pailgindami prekių rųšis ir gerai įsi
vaizdindami j Jums teikiamą patarnavimą 
ir tvarkingą šios pirklybos vedimą, Jus da- 
žinosite, kad visuomet apsimoka pirkinėti 
namų ir kmenis labiausiai atsakančiose 
(Most Roliable) Krautuvėse. Todėl Jus 
visais žvilgsniai* busite geriau patenkinti 
lankydami Peoples Furniture Co. Krautu
ves, nes jus čia rasite geriausias prekes ir 
patarnavimą už mažesni atlyginimą.

M 
M 
M 
M 
M 
M 
h

*

H 
M 
H 
M 
M 
M 
M 
M

Lengvins Išmokėjimo Budus Pritaikom Kiekvienam 
Pagal Išgalę

Dvi Krautuvės ir Setų Dirbtuvė

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

XX X X X X X X XX xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

\ mobilius.
Vieta taippat puiki, lygi pie

va, aplink medžiai — miškas ir 
prie ežero, — galima maudytis, 
žvejoti ir irklauti.

Valgius ir gėrimus dar anksti 
pabaigė, taip kad kuopoms liks 
pusėtino uždarbio.

Buvo visokių žaismių su dova
nomis ir buvo proletariška puiki 
muzika ir šokiai. O ant galo 
drg. F. Bagočius pasakė prakal
bą. Jis pasiūlė, kad ir Bostono 
lietuviai stengtųsi nusipirkti sa
vo locną vietą, kaip . kad šita, 
arba panašią, kaip kitų miestų 
lietuviai kad turi, delei tokių iš- 

Į* važiavimų.

Tuo piknikas pasibaigė. Tik 
i dabar lauksim kaip atsineš lie
tuviai į Bagočiaus sumanimą 
pirkti išvažiavimams vietą.

Nors tas sumanimas nėra 
naujas, nes bus jau apie 10 ar 12 
metų atgal kaip L. S. S. 60 ir 71 
kuopos buvo užmaniusios pana
šią vietų nupirkti ir buvo išrink
tas tam tikslui komitetas iš A. 
Kupščio ir .1. P. Raulinaičio, ir 

, jau buvo surastos kelios tinka
mos vietos. Bėt tarpe dviejų 
auklių, tai vaikas be nosies, taip 

i ir tarpe dviejų kuopų. O kuo- 
r pose buvo apie 200 narių , iš ku
rių jau tą syk buvo gana 
riasparoių, kurie ir atmetė 
po buržuažišką sumanimą.

Pažiūrėsim kokios dabar 
iš to pasekmės. Aš pilnai
pritariu, ir prižadu prisidėti su
auka ir su triasu.

— J. P. Kaulinaitis.

Dolton,.lll
laVienai vietinei kūmutei 

bai gaila gero burdingierio. 
Kai jo neteko, tai per nakteles 
miego nemiegojo, nes taip laiš
ke rašė tam burdingieriui. Kur 
vestuvės ir piknikai, vis širde
lė prie šalelės buvo.

Viršminėtos kumuftės vyrui 
šis burdingierius nepatiko už 
vežiojimą pačios po piknikus ir 
miškus. Antra, burdingieriaus 
žmona patėmijo ir visus meilu
žės planus suardė ir pas teisė
ją nutempė už ardymą šeimy
niško gyvenimo.

Nežinia ką ši meilužė darys 
ir 'kur širdies skausmą nura
mins? Vienok išrado būdą su
eiti su buvusiu burdingierium. 
Nueina pas kitą kaiminką arti 
dirbtuvės ir tenai laiko “del
tas”. Kaip girdėti, bus blogai 
tiems abiem meilužiam, nes 
virš minėto vyro moteris jųjų 
žingsnius sekioja ir viską žino.

— Doltono Darbininkas. |

Yards 4951
M r h. Anielia Jarusz-Kauihilla^

AKUAERKA
3252 So. Halsted St.

A. VIDIKAS-LULEVICH

i

kai- 
kai-

bus 
tam

Philadelphia, Pa.
Lietuvių tautiška parapija, 

vardu šv. Marijos, gyvuoja čia 
jau apie du metai. Ir gyvuoja 
gerai. Per tą trumpą laiką pa
stangomis vietinio klebono vys
kupo K. Žukausko, geros valios 
lietuviai jau turi įsigiję nuosavią 
gražią bažnyčUVfr Tautiškas ka
pines.

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

$2.50V1RCJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ..... ................
1,054 patarimai kaip virti jvairųs valgiai.

MAISTAS IR VALGIU GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ...........
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skardus valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ...... .. ...........-r........... -..r...
šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paštas. I

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

VINCO KRfiVfiS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ...................._ $7JM)
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .................. —.........-...................... 50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista* 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVfiLIS
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

$1.50

$3.00

50c

___ 55c

193 Grand Street Brooklyn, N. Y

Pinigai Lenkijon
• •
ir 1

Vilniaus Kraštą

Juokai
Evoliucija?

Farmerys flaperkai 
medy: — Hei!’ kaip 
radai ?

Flaperka: 
štu iš 
nu.

O, aš 
pasivažinėjimo

obelies 
ten atsi

tik* gry- 
aeropla-

ManoKvailas ieikas: 
brangioji, aš tave myliu dau
giau, negu 
džiais.

šeba: — 
bylys, tai 
rankomis.

galiu išreikšti žo-

Well, jeigu esi ne
pasakyk nors

Kaip pasilsėti.

savo

pa-

Pastaruoju laiku čia lankėsi 
kun. L. L. Brodowicz, kuris pali
ko tarp parapijonų apie save 
gražią atmintį, nes pasakė porą 
puikių pamokslų. Rugp. 16 d. 
buvo surengtos jam viešos pra
kalbos, į kurias atsilankė daug 
žmonių, kuriuos jo prakalba pil
nai patenkino.

— Mylėtojas Teisybės.

Pirmoji leidė:—Aš taip 
vargus.

Antroji leidė:— Ar jums 
reikia čeverykų?

Pirmoji leidė: — Ne.
Antroji leidė: — Nė • man 

reikia. Tad eikime į šią sankro
vą, tai pasilsėsime kol mums 
primieruos kelias poras Čeve
rykų.

Milwaukee, Wis.

Sutrinimai
Greita pagelba nuo skaus
mo. Apsaugoja nuo ie- 
veryko spaudimo.

Apsekote ir čaveryką 
- ■ krautuvėse 

DlScholfs 
"ZAno-pads

Uidikit vien* ir 
akauamaa 
pranyk*

Siunčiami per Naujienas pašto perlaidomis ir 
kablegramomis greičiausia nueina.

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

'0.

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

1739 So. Halsted St, Chicago, DL

Skelbiama, kad Amerika esan
ti “dry”, bet pas mus yra “wet”. 
Iš laikraščių matyt, kad visur 
yra pašlapę, bet pas mus yra 
šlapia, pilniausia ta žodžio pras
me. Munšainas yra pigus — po 
dolerį už kvortą; ^Šatais” gi ge
riant — po 10c, 15c ar 2 už 25c. 
Naminis alus — 25c. bonkai. 
Tai yra todėl, kad policija nesi
kiša j prohibicijos vykdinimą. O 
kad prohibicijos agentai galėtų 
nusausinti Milwaukee — reikė
tų didelės tų agentų armijos, 
nes čia yra apie 7,000 karčiamų, 
kurios svaigalus atvirai parda
vinėja.

Pats miestas yra didelis ir 
gražiai ištaisytas. Man gyve
nant penkti metai Milwaukee, 
per tą laiką išdygo daug gražių 
ir didelių namų. Gyventojų 
dauguma vokiečiai, — labai ma
lonus žmonės. Lenkai irgi gra
žiai užsilaiko. Lietuviai gi ne 
kaip pasirodo, nes mėgsta va
dintis lenkais, nors ir lenkų kal
bos nemokėdami. Sarmata lie
tuviams lenkais vadintis, nes 
nors lietuvių yra mažesnė tau
ta, bet ji nėra sutepusi savo 
vardo pasaulio akyse ir visos 
tautos lietuvius gerbia, ko nega
lima pasakyti apie lenkus, nes 
jie savo plėšikiškais žygiais jau 
susilaukė viso pažangesniojo pa
saulio pasmerkimo. Todėl lie- 

tuviui vadintis lenku yra tik sa
vęs pažeminimas ir to Mihvau- 
kee lietuviai neturėtų daryti.

— Lietuvis.

jūsų didelis .turtas.akys taiJūsų
Saugokite savo akis ir sykiu apsau
gokite savo sveikatą. Jei nesveikos 
jūsų akys, tai ir visas jūsų kūnas 
nesveikas.

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

Dr. C. Michel
LIETUVYS OPTOMETRISTAS

3401 So. Halsted St.

SERGANTI ŽMONES
Del sarlaualo ir rreičiauaio ifaigydymo 

pasitarkit »t»

. Dr. B. M. Ross 
| Specialistu
H Jo trisdešimtis me- 

tu pasekmingo pra- 
M ktikavimol gydvme 
ir chroniškų ir užkrė
sk čiamų ligų, kraujo 

pūslės, privatiškų ir 
V slaptų ligų, jums y- 

ra garantija jo at- 
F iįSEf sakomingume. Pasi
tarimas dykai. Jis vartoja Amerikos 
ir Europos gydymo metodus. Geriau
siai ir greičiausiai išgydo. Ofisas

35 S. Dearborn St.
Kampan Monroe Street. Chicago.

, . Crilly Building
S Imkite elevatorių iki penkto aukoto. Vy- 
ru priėmimo kambarys 506, — Moterų 508. 
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki 6 
vakare. NedSHomie nuo 10 ryto iki J po 
piet. Panedilyj, SeredoJ ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakare.

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 klcsos cabin 
ir 3 klesoj.

White Star Line 
Red Star Line

INTERNATIONAL MEKCAN- 
TILE MARINE CO.

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

127 So. State St.
Chicago, III.

Pinigus gražiname
už tuščią keną

Jeigu jums nepatiks

Pilzenbaur 100 grynas 
mali edraklas I 

%

Geresnis negu byle koks pirmiaus 
bandytas. Gausite savo groseryj 
arba telefonuokite

Haymarket 8335

Moterys ir mergi
nos kreipkitės ru 

reikalais nuo 12 iki

Viršuj Universal

State Bank

ku pagal sutartį.

AKUŠERKA 
3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119

Dr. A. R. BLUMENTH AL 
OPTOMESTRIST 

©«© 

Tel. Boulevard 6487 
4649 S'o. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St. 
Kenwood 1752 

Praktikuoja 20 metų

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paulina Stn Chicago, III.

NAUJAUSI PHONOGRAPHAI

KIMBALL
Naujas 1927 m. modelis
Geriausios vertes visur

Columbia Rekordai
W. W. KIMBALL CO.

306 S. Wabash Avė.
KIMBALL BUILDING

Phone Central 1110 
Res. Canal 0403

JOHN S. RYBICKI
ADVOKATAS

54 W. Randolph St.
Room 607 Woods Bldg

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

APRŪPINAME VISUS JŪSŲ REIKALUS LABAI GREITAI
— pirkime ir pardavime — 

NAMŲ, LOTŲ, FARMŲ, BIZNIŲ
. DOKUMENTUS
) KONTRAKTUS
1 PALIUDYMUS
’ IR KITUS DOKUMENTUS

Musų Ofisas atdaras dėl visų
S. J. DARGUŽIS

Real Estate—Notaras
807 W. 18th St. Tel. Canal 4960

DAROME:

Lietuviai Advokatai
K.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

127 N. Dearbom St., Room 1111 
Telefonas Central 4411.

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.
Gyvenimo Vieta 

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K.JURGEUONIS
Miesto Ofisas

190 No. State St„ Room 1012* 
Tel. Dearborn 2734 

Valandos nuo 9:80 iki 2:80 vai.
Bridgeporto Ofisas 

8335 So. Halsted St.
Po pietų nuo 8:30 iki 8:t0 vaj. vak. 

Nedaliomis nuo 10 ryto Iki 12 
Tel. Yards ąi41

Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojlmal. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičlams.

John Kuchinskas ir 
Bailys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22 St. 

arti Leavltt St.

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPIME 
77 W. Washington♦ • , .

Cor. Washington and
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8895
«

BLDG. 
St.

Clark

JOHN B. BORDEN
(John Bagdztanaa Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

Vakarai* 2151 W. 22 St. nno 7 W 9
Telephone Roosevelt 0090 

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų
Vedėjas visų teisių 

Namų Tel. Pullman 6877

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001.
Tel. Kandolph 1034—Vai. nuo 9-6

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart PanedSlio Ir
Pitnyčioi

_______________________________

Baigusi akule- 
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi PennsyL 
vanijos Jigon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

Valandos nuo
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vaJ, 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
■ ■ ■ — -.......  H ■ ■ »■ ■ .<

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 sutartį

Telephone Yards 0094

DR. MADRIDE (AHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plasa 82N

DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

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

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

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

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

(Dienomis: Canal 
Telefonai: J 8119. Naktj

j South Shore 2288
\ Boulevard 4136

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

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

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

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6358

Lietuvis Kontraktorius
Suvedam šviesas i] 
elektros jiegą j nau 
jvs ir senus namus ii 
ųjainom naujas liam 
pas į senas; duodam
ant lengvo iimaksji XXX O.

Metropolitan Electric
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

— ■ i i - ........................ -................................
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1739 South Halated Street 
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Entered aa Second Clasa Matter 
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III — Telefonas: Roosevelt 8600.

KETULIOLIKTAS IR PENKIOLIKTAS.

Nepersenai rašėme, kad iš Vokietijos komunistų 
frakcijos reichstage (federaliam parlamente) pasitraukė

sulaikomai pradeda eiti žemyn, 
tai visos stichijos, kurios j j pa
laikė, tarsi sukyla prieš jį ir

13 atstovų, ir kartu pastebėjome, kad tiems pasitrauki
mams dar ne galas.

Musų nuomonė pasitvirtino. Iš komunistų reichsta
go frakcijos išėjo ir keturioliktas narys, atst. Bohla. Sa
vo atsisveikinimo laiške, adresuotam į Vokietijos komu
nistų partijos.centrą, jisai rašo:

“Mes darėme ką galėdami sumobilizuoti narius 
partijoje prieš jūsų metodus. Bet juo labiaus didė
jo narių spaudimas, tuo darėsi.nuožmesnės jūsų per
sekiojimo priemonės. Akyvaizdoje šitokios padėties 
aš jums pareiškiu, kad aš solidarizuojuosi su drau
gais Kenzleriu ir Ritteriu, kitaip sakant; aš stovė
siu nuošaliai nuo partijos tol, kol partijos nariams 
nepasiseks nušluoti pragaištingą partijai centro ko
mitetą ir pasirūpinti, kad partija sujungtų visas re-

ruošia jam pralaku ėjimą po pra
laimėjimo. Tokis tai dabar 
yra likimas komunistinės dikta
tūros nepo fazės. U* sovietų 
laikraščių politinė chronika pa
virto j liūdną žymėjimą viduj i-

voliucines jėgas leninistiniu pagrindu kovoje prieš 
kapitalizmą, imperializmą ir sovietų Rusijos gyni-

• H . 1 f• tmui.
Kaip matote, šitas reichstago atstovas da yra pilnas 

“leninistinės” dvasios. Tečiaus ir jisai jau nebegali pa
kęsti komunistų partijoje įsigalėjusio despotizmo ir — 
traukiasi iš jos.

Tuo budu maskvinė frakcija Vokietijos reichstage 
neteko keturiolikto nario.

Bet irimo procesas da ir čia nesustojo. Vos spėjo pa
sitraukti iš komunistų partijos atst. Bohla, kaip atsilie
pė reichstago narys komunistas Kari Vierath, pareikšda
mas, kad ir jisai pritariąs Bohlai ir traukiąsis iš partijos.

Taigi pasitraukusiųjų (ir išmestųjų) komunistų at
stovų skaičius dabar jau siekia penkiolikos.

Einant Vokietijos parlamento taisyklėmis 15 atstovų 
gali sudaryti frakciją. Todėl tie komunistų “heretikai” 
turi teisę, jei nori, susiorganizuot reichstage atskirai nuo 
oficialės komunistų frakcijos. Oficialė gi frakcija, tu
rėjusi pradžioje (po rinkimų į reichstagą) 45 narius, da
bar teturi tik 30.

Pasirodo, kad komunistai nepajėgia sudaryt “bend
ro fronto” net savo tarpe.

PURCELL PAŠALINTAS Iš UNIJŲ 
INTERNACIONALO.

“Naujienose“ buvo minėta, kad tarptautinio profesi
nių sąjungų susivienymo (Amsterdam Internacionalo) 
pirmininkas Purcell, atidarydamas tos organizacijos kon
gresą Paryžiuje, rugpiučio m. 1 d., savo kalboje neišken
tė nepagarbinęs Rusijos bolševikų ir nepakritikavęs bol
ševizmo priešų. Šita netaktinga Purcell’o kalba iššaukė 
kitų Internacionalo valdybos narių protestą, po kurio ki
lo aštrių ginčų tarpe Anglijos unijų delegatų vienoje pu
sėje ir visų kitų kongreso dalyvių antroje.

Tie ginčai sugaišino nemaža laiko kongresui ir ga
dino jo ūpą. Bet pasibaigė jie pilna anti-bolševikiškos 
kongreso dalies pergale ir priėmimu tokių nutarimų, ku
rie ateityje užkirs kelią panašiems incidentams. Nežiū
rint to, kad anglai pasiūlė Purcell’o kandidatūrą j pro
fesinių sąjungų Internacionalo pirmininkus sekančiam 
terminui, kongresas atsisakė jį rinkti. Kai paskui buvo 
pastatyta jo kandidatūra į Internacionalo valdybos na
rius, jisai gavo viso tik 1 balsą. Purcell’o vietoje išrink
ta į valdybą, kaipo anglų atstovas, Georpe Hicks.

Kiti penki valdybos nariai yra Jouxhaux (Žuo) iš 
Francijos, Leipart iš Vokietijos, Madsen iš Danijos, Mer- 
tens iš Belgijos, ir Tayerle iš Čekoslovakijos.

Kongresas toliaus nutarė perkelti profesinių sąjun
gų Intenrnacionalo centrą iš Holandijos (naują vietą pa- 
skirts konferencija valdybos su visų šalių nuolatiniais 
atstovais). Ir jisai padarė dar vieną svarbų patvarky
mą : nutarė laikyt tik vieną generalį sekretorių, o ne tris, 
kaip buvo iki šiol. Tuo tarpu to sekretoriaus; pareigas 
eis Sassenbach (vokietis), o kitu du buvusiu sekretorių, 
Oudegeets (holandas) ir Brown (anglas) iš savo vietų 
pasitraukia.

Del to, kad iki šiol buvo trys vyriausi sekretoriai u- 
nijų Internacionale, kurie buvo nepriklausomi nuo kits 
kito, tai kartais įvykdavo tarp jų nesusipratimų. Ang-

ias Brown, pav., sekdamas paskui žinomą bolševikų ke
liaujantį agentą Purcell’ą, mėgindavo pakreipti Interna
cionalą Maskvos pusėn, o Oudegeest tai politikai griežtai 
priešindavosi. Net ir pačiam kongrese Brown’as šoko 
viešai atakuoti sekretorių Oudegeest’ą ir stengėsi sukel
ti prieš jį kitų šalių atstovų nepasitikėjimą.

Dabar tiems nesusipratimams Internacionalo centre 
padaryta galas. Paryžiaus kongrese bolševikuojanti 
anglų frakcija “pasispardė” ir — prakišo. Tas jos pa
sispardymas suteikė didelio džiauksmo Maskvai ir jos da
vatkėlėms, bet jų džiauksmas tęsis, neilgai, nes unijų In
ternacionale šiandie yra daugiau vieningumo, negu buvo 
kada nors pirmiau. Organizuotosios darbininkų masės 
pasaulyje eina paskui jį, o ne paskui kominterną.

Užsimokėjimo kainai

Chicago Je — paltu:
Metams ________  $8.00
Pusei metą________________  4.09
Trims minesiaras----------------- ISO
Dviem minodams.................._ 1.50
Vienam minėsiu!__________ .75

Chicagoje per neiiotojuai
Viena kopija __________    8c
Savaitei .......;--------------_-------- 18c
Minėsiu! ------ ------------------  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
< paltui

Metams --------------------------------$7.00
Pusei metų ......... ..-____ ,_____ 8.50
Trims mėnesiams ^..............._ 1.75
Dviem mėnesiams ______ 1.25
Vienam minėsiu!  _________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose!
(Atpiginta)

Metams ..__ $8.90
Puse! metų______—4J0
Trims minesiams_________ 2.50
Pinigus reikia Bi«ati palto Money 

orderiu kartu au uisakymn. Diktatūra Križkelėį
Kada išmuša istorinė valau-* sojuzų su Amsterdamu; paver- 

da kokio nors frežimo ir jis ne- timas viso Anglijos organizuo-

nių ir išorinių nepasisekimų, ‘‘paslėpimas baltgvardiečių padė- 
kurie bolševikų politikų kall>oj jojų, monarchistinių organiza- 
yra vadinami “išdavystėmis” tų cijų ir jų agentų”, kaip Ryko-
klosų, partijų, grupių, asmenų was vadino pačių kairiųjų An
ie bevardžių istorinių jėgų, ku-’.ghjos darbininkų (Lans'bury, 
i ioms tie politikai nesekmin- Maxton, Brockway) protestą 
gai dėjo savo viltis. Išdavystės ’ prieš žudymus Rusijoje be jo- 
Kinijoj, išdavystės Anglijoj, kio teismo.
išdavystės visame pasaulyje, Klasta ir išdavystė tvirtu re- 
tavo pačių šaly, dagi savo pa- tėžiu apsupo visas Rusijos šie- 
čių partijoj ir net pačiame jųjų nas« Bet j08 tvirtai įsigyveno 
Ontraliniame Komitete. ir tų sienų viduje.
Po Čan-Kai-šeko “juoduoju iš

daviku” pasirodė Fen-Yu-hsia- 
nas, “krikščioniškasis” genero
las, kurio apginklavimui buvo 
išaikvota daug bolševikiškų pa
stangų ir pinigų ir kuris, gud
riai išdirbtu planu, turėjo pulti 
iš užpakalio čan-Kai-šeką, kai 
pastarojo kariuomenė butų įė
jusi į Pekiną; ir be to—pulti 
ne savo naudai, ką jis galbūt 
su laiku ir padarys, bet naudai 
bolševikiškų “socializmo buda- 
votojų”. Bet “pabėgėliu ir 
purvinu išdaviku” pasirodė ir 
Tan-šen-či, vyriausias koman- 
duotojas pusiaubolšev i kiškos
Učango valdžios armijos. Dau
giau to, išdavė ir pati Učango 
valdžia, parodžiusi, kad ji “ne
nori ar negali eiti tuo keliu, ku
riuo šaukė ją kinų komunistai 
ir Kųminternas”. Ir, pagalios 
dapildydama išdavysčių seriją, 
pradeda išdavystę ir pati kinų ko 
niunistų partija: nes, matyt, ne 
1 e ‘.‘sutikimo jis ccntralinio ko
miteto” Učango valdžios komu
nistinis žemės ministeris Tan- 
Pin-Sian apleido savo vietą, ku- 
i ioj bolševikų planais, jis turė
jo “vystyti agrarinę revoliuci
ją”, bet jis pats ir jo partija 
r.esispręndė nepajėgią nešti “at
sakomybę už nukreipimų valstie- 
čių judėjimo į teisingą vagą” 
(“Pravda”, liepos 6 d.). O pas
kui kinus pradeda išdavinėti ir 
visi kiti rytų “draugai”. Afgan
istano emiraš, kuriam bolševi
kai organizavo ir mokino ar
mijų, atsisakė nuo jų patarna
vimų. Persijos šachas, kuriam, 
kaip nesenai priminė čičerinas, 
bolševikai padėjo nuraminti 
‘ laukines gentis”,* atsuko jiems 
nugarą ir dėl atsargumo kon
centruoja kariuomenę palei sie
ną...

Visas bolševikų politikos ry
tų* frontas sprogsta nuo “iš
davysčių”. Bet “juoda išdavys
tė” rausia ir vakarų frontą. Iš- 
davinėja kapitalistai, su kuriais 
bolševikų valdžia rengėsi ra- 
niai sugyventi: nė kapitalų, ne 

kreditų; pavojus pramonės at
statymui ir červonco pastovu
mui. Bet išduoda ir Anglijos 
darbininkų judėjimas, atsisa
kydamas pildyti tas funkcijas, 
kurios jam yra skirtos. Tą pa
čią dienų (birželio 29 d.), ka
da “Pravda” pirmų kartų užre
gistravo išdavystę Fin-Yu-bsia- 
ho, jai teko atžymėti iš karto 
tris “išdavystes” organizuotojo 
Anglijos proletariato: “provoka
ciją trūkimo anglų-rusų komi
teto”, arba, kitaip sakant, ge- 
leralinio sovieto atsisakymas 
matyti tame komitete ką nors 
kito, kaip suartinimą rusų prof. 

to darbininkų judėjimo (Darbo 
partijos ir profesinių sąjungų) 
“tiesioginiu agentu ir padėje- 
ju Britanijos imperializmui jo 
organizavime naujos kruvinos 
skerdynės”, t. y. paprastai kal
bant, griežtas Anglijos darbi
ninkų pasmerkimas teroro at
gaivinimo Rusijoj, ir, pagalios,

Beveik kasdie atjaunėjusioji 
GPU skaito savo pareiga gąs
dinti sovietijos piliečius žinio
mis apie naujus sąmokslus, pa
sikėsinimus ir apie špionažą mo- 
narchistųj baltgvardiečių ir t.t. 
Kad menševikai tik “išdavystė
mis” ir teužsiima—tai savaimi 
suprantama. Bet ta išdavystė 
vis giliau įlenda ir į pačios 
kompartijos (komunistų parti
jos) širdį. Kam galėjo ateiti į 
galvą, kad nacionalistinė ir šo
vinistinė klasta tvirtai įsigy
vens netik kokioj Vakarų Uk
rainos užkampio Komunistų par
tijoj, bet ir centraliniame ko
mitete pačios Komunistų (bol
ševikų) partijos visos sovietų 
Ukrainos? Bet svarbiausia iš
davysčių išdavystė, taip sakyti, 
universale išdavystė po pačiu 
Politbiuro šonu,—tai “opozici
ja”, nė minutei neduodanti ra
mumo, rėkaujanti, drųsėjanti, 
diena iš dienos vis atviriau ke- 
lianti galvą!

Išdavystė po išdavystės. Klas
ta po klastos. Didysis karvedis 
Suvorovas, kurio pergales prie
šai aiškindavo jo laime, saky
davo: laimė, laimė! Reikia gi, 
kad butų ir truputis proto! Ar 
ne laikas butų ir visągalantiems 
diktatoriams pasakyti sau: ne
laimės, nelaimės! Bet reikia 
gi čia kiek nors ir musų pačių 
kvailumo, musų pačių nemokė
jimo matyti ne fantastinį, bet 
realų paveikslų mus apsupan
čio pasaulio ir veikiančių jame 
jėgų.
Bet ne! Visi išdavinėja; visi 

apskaičiavimai neišsipildo; visos 
viltys griūna. Bet—“musų li
nija” buvo, yra ir bus “neabe
jotinai teisinga”. Ji buvo tei
singa, kada “mes” dejom viltį 
“kapitalistinių santykių išsivys
tymui” ir “buožėms” kaimuose, 
ir pasilieka teisinga, kada mes 
sugryžome prie didesnio priva
tinio kapitalo ir “buožių” spau
dimo; kada mes deklamavom 
apie “revoliucinę teisdarvstę/’, 
ir kada atgaivinant orkos terb- 
ro metodus; kąda mes į padan
ges kėlėjn visus PurcelFius ang
lų-rusų komitete—ir kada pa
skelbianti juos piktais išdvikais 
ir rengiamės nutraukti su jais 
ryšius; kada mes skclbėm nusi
dėjimu net mąstyti apie komu
nistų išėjimą ir kuomintango 
(kinų nacionilstų) valdžios, ir 

r—dabar, kada sakom,; kad reikia 
“tiesiai ir atvirai statyti princi- 
pialį klausimą apie kinų komu
nistų išėjimą iš valdžios ir ieš
kojimą kitų kovos kelių” 
(“Pravda” liepos 6 d.). “Lini
ja” buvo “neabejotinai teisinga” 
tada, kada visi “opozicijos” 

obalsiai buvo smerkiami kaip 
paskutinis išdavikiško puolimo 
laipsnis ir išdavystė “leniniz- 
mui”, ir pasilieka “neabejoti
nai teisinga” ir dabar, kada tie 
obalsiai patylomis, vienas po ki
to pradedami vartoti Stalino 
-Bucharino Politbiuro. Praktika 
ir “linija”^ eina dviem skirtin
gais keliais. Praktika šliaužia 
purvina žeme; “linija” gi skrie
ja beribėse sieksninių rezoliu
cijų ir kilometrinių kalbų augš- 
tumose. “Teorija” nustoja bū
ti praktikos apibendrinimas ir 
kelią rodaiTti žvaigždė jos labi
rinte. Jai pavesta rolė suk taus 
advokato, pašaukto “principa- 
liai” pateisinti visus beprinci- 
pinius straiksč.jimus ir šokinė
jimus diktatūros, kurios viena
tinis tikslas beliko savęs išlai
kymas. Jos vienatinis ru|>esnis 
darosi—ne tiek apgaudinėti ki
tus, kiek apgaudinėti save, ne
sulaikomai besiritant pakai, 
nėn ir nedrįstnt Pažvelgti tie
sai į akis. ' t

O tiesa gi yra ta, kad nepo- 
komunizmas pergyveno save, iš
sėmė visas savo istorines gali
mybes; kad dvi pusės tų Sia
mo dvynuką—Iburžuažiniai-taii- 
kus “liepas” ir romantiškai maiš
tingasis “komunizmas”— kyla 
vienas prieš antrą ir trauko 
juodu jungiančius ryšius; kad 
“komunistinė” teorija neigia ir 
paverčią niekais nepo praktiką, 
o praktika, savo keliu, pramuša 
dideles skyles teorijoj. Tiesa 
yra ta, kad ant griūvančio bol
ševikiškos nepo-komunizmo dik
tatūros pamato namas daugiau 
laikytis nebegali: diktatūra yra 
galima tik jau kaipo atvirai bur
žuazinė, bonapartiška, žiauri 
naujųjų “savininkų” diktatūra, 
arba ji turi, traukdamosi prieš 
darbo masių interesus, mirti 
ir Palikti vietą demokratiniam 

’ir laisvam politiniam režimui. 
Bet kad bolševizmas—ir tiesia- 
tikių ir opozicijos—su diktatū
ra atsisveikinti nenori, o su
vynioti komunistinę vėliavą ir 
atvirai iškelti bonapartišką vė
liavą nedrįsta, tai jam ir bepa
lieka tik tas beviltis trypimas 
ant vietos, kur “dešiniųjų” dar
bai stebėtinai susipina su “kai
riaisiais” žodžiais (ir atbulai), 
kiekvienas sekantis žingsnis 
prieštarauja pirmesniam žings
niui ir abiejų stovyklų kovoto
jai vienodai daro ne tą, ką sa
ko, ir sako ne tą, ką daro, vie
nodai, nors ir kiekiveni iš kito 
galo, ruošdami kelią bonajiortiz- 
mui, kurio, norint padaryti dik
tatūrą amžina, išvengti negali
ma.

štai kodėl ir vidujinė ir iš
orinė politika bolševikiškos dik
tatūros, priėjusios prie istori
nės kryžkelės, sudaro vaizdą to
kio nesugebėjimo drąsiems 
sprendimams, tokio didelio ne
tikėjimo į save. Bykovas (savo 
atsakyme Landsbury, Maxton ir 
Brockway, “Pravdoj” birželio 
29 d.) kaip negalima aiškiau 
atvaizdavo tą dvasiniai-politinį 
režimo bejėgumą, kai jisai 
“raudonąjį terorą”, tik ką su 
tokiu dideliu triukšmu atgai
vintą, kaipo patį revoliucin- 
giausį visų ginklų “kovai su 
pasauline buržuazija”, — bandė 
“pateisinti” tuo, kad, girdi, tik
renybėje jokio- teroro bolševi- 
kijoj nesą ir kad musų GPU tai 
ne “raudonas” “revoliucinio 
apsidirbimo” organas, o tik ei
linis “nepaprastas teistnas”, ly
giai toks, “kokių yra visose 
buržuazinėse šalyse” ir kokiais 
“pasaulinė buržuazija” suvaldo 
savo klasės priešininkus, šituo
se vėpliojimuose—bolševikiškos 
“revoliucijos” baimė ir gėda 
prieš pačią save: ‘proletarinė” 
diktatūra ieško pateisinimo ta
me, kad ji, kaip du lašai van
dens, panaši į geriausiai sutvar
kytą buržuazinę reakciją! Ar 
tokia kalba kalbėdavo komu
nistinė revoliucija savo žydėji
mo ir pasitikėjimo savim die
nose ?

Daranti tą, į ką ji netiki, ir 
tikinti į tą, ko ji nedaro, dik
tatores politika ir Kinuose ir 
Europoj, ir tarptautiniam darbi
ninkų judėjime, ir pas save na
mie žudo visą savo vieningumą, 
vienu ir tuo pačiu laiku plaukia 
dvejomis priešingomis krypti- 

inis, paraližuojančiomis viena 
antrą, bet vienokiai griaunan
čiomis pamatą to režimo, kurį 
ji nori padaryti amžinu. Vienu 
ir tuo pačiu laiku daroma ban
dymus susiartinti su tautiniai- 
buržuazine revoliucija asmenyje 
Čan-Kai-šeko ir “vystyti” ko
munistinę revoliuciją, kurią 
čan-Kai-šekas ir kiti “išdavi
kai” nuožmiai malšina. Dek
lamuoja apie taiką ir kartu 
žvangina ginklais, “apsigynimo 
savaite” ir “atsakymu Cliamber- 
lainui”. Svajoja apie “gyveni
mą” kartu su tvirtėjančių kapi
talizmu, ir pamišėlių atkaklumu 
bando “išsprogdinti” jį tuščio
mis Kominterno minomis. Pul
dinėja šen ir ten, ieškodami rin
kų ir kreditų, daro nusileidi- 
mus užsienio koncesionieriams 
ir tveria šaly tokias sąlygas, 
kurios verčia rusų kapitalą 
slėptis požemyn, o užsienių—ak
linai uždaryti savo kišenius. 
Drabsto purvais visus Anglijos 
darbininkų judėjimo vadus ir 
svajoja apie jų sugrįžimą į val
džią. Naudoja baisiausį terorą 
ir viešai jo atsižada, tikrindami, 
kad pas mus viskas— kaip pa
čiose geriausiose “buržuazinėse 
valstybėse”.

šitie nebesuderinami jx)liti- 
kos prieštaravimai tai tikras 
turtas “opozicijos” kritikai. 
Bet jei partinių peštynių rezul
tate “opozicija” atsidurtų val
džioj, tai tuoj pasirodytų, kad 
ji dar mažiau sugeba nugalėti 
tuos prieštaravimus, dėl to, 
kad dėdama svarbą romantiš- 
kąjam “komunizmui” ten, kur 
“stali n iečiai” deda blaiviam 
“nepui” ir opozicija taip pat 
stovi ant to paties pagrindo ne- 
po-komunistinės diktatūros, ku
ri yra istorijos pasmerkta žu
vimui, žinoma, ne tam, kad grą
žinus nuėjusių nebegrąžinamon 
praeitin “karinį komunizmą”. 
Istorijos pasmerkimas tos dik
tatūros ir yra priežastis neiš
vengiamų ir nesutaikomų prieš
taravimų politikoje tų, kurie į 
tą pasmerkimą atkakliai užmer
kia akis ir bejėgiai tūpčioja 
kryžkelėj, prie kurios istorija 
atvedė bolševikišką diktatūrą ir 
nuo kurios prasideda du keliu— 
vienas į bonapartizmą,. antras 
į demokratiją.

Kas nenori arba ’ nepajėgia 
griežtai pasukti į antrąjį kelią, 
tą istorijos stichija arba su
trins, arba—prievarta nutemps 
pirmuoju keliu.
[Iš “Soc. Viestnik”, vertė K.B.]

Lietuviai Daktarai
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Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

Gydytojas ir Chirurgas
2201 West 22nd Street

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL. 

.... 11 ■!■■■ I...... . ■! <

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.
IX ......... ■ ■ J ■■ N*

DR. MARGERIS
* 3421 So. Halated Street

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

W -I—— ■■■■ II I .l<

....... 1 .............. -1 ■U"—

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 Street

L.....................................   ■ m. ■

A. L DavitfoniSj M. D. 
ir DR. J. A. GOODHART 

4910 So. Michigan Avė 
Tel. Kenwood 5107

Valandos:! nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
( nuo 6 iki 8 vai. vakare

I II m
Res. 6600 So. Artesian Avė. 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halated St. 
Chicago, III.V .. . . .  . . . . . . . . . . . . . . .
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TRUPINIAI
Iowa valstybėj ūkininkai turi 

daugiau radio setų, negu kurioj 
'kitoj Am. valstybėj.

Illinois daugiau negu kurioj 
kitoj valst. yra pagaminama 
kepamosios sodos (baking pow- 
der) ir mielių.

Mrs. Neta Erickson iš Oak- 
land, Cal., yra vienatinė gele
žinkelio prezidentė Amerikoj. 
Bet ir jos geležinkelis yra 
trumpiausias visame pasaulyje.

Jungt. Valstybių prekybos 
pasiuntiniu Šanchajuje, Kini
joj, yra p-lė Viola Smith.

Aukščiausias žinomas van- 
denpolis yra Sutherland, Nau
jojo Zelandijoj — 1,904 pėdų 
augščio, Yosemite, Californijoj 
— 1,436 p., Gavarnoe, Franci- 
joj — 1,385 p. ir daug kitų. 
Prie jų garsusis Niagara van- 
denpuolis yra tik nykštukas, 
nes jis yra tik 164 pėdų augš
čio.

GYVENIMAS
Minėsima žarnalas

Antanas žymontas 
Redaktorius-Leidijas 

900 W. 52nd Street
Chioaro. TU. 

Te!. Boalevard 36fi«

Gyvenimui Turinys Rugp. mėn.
Siela ir Medžiaga
Musų amžius
Juliui Janoniui — eilės,
Ič Cikliaus Kalėjime — eilės, 
Ištraukų ištraukos.
Iš mano atsiminimų,
Žemiatė
Prenamerata metams ___ $2
Pašei meti..... ...............  $1
Kotijn ...........................  20c

*
. i —. i i /

Dr. t. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St.
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160
— Valandos — 

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

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

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS )R CHIRURGAS 

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

I U .. " ■!/

----- -- ' ' ---------- -
A. K. Rutkauskas, M. D.

4442 S'o. Westem Avė.
Tel. Lafayette 4146

J nuo 9 iki 11 v. ryto 
Valandos / nuo g 9 vai. vakt 

... ................-n-.................................

/—......... .. *...................... ..
Office Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

Off. Yards 3557 Res. Hemlock 1385
DR. JONAS MOCKUS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 

Nedėlioj pagal sutarti
3401 SOUTH HALSTED STRlJiT/ 

CHICAGO, ILL.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Karolis Strelo\v, gyvenus 
1035 W. 45 si., tapo mirtinai 
sužeistas, kai jį užgavo auto
mobilius, kuris* priklausė tū
lam Janesak, gyvenančiam 
521 I S. Lincoln avė. Janesak 
sakosi, kad jo automobilis bu
vęs pavogtas trumpu laiku pirm 
nelaimes įvykimo.

♦ ♦ ♦

Vakar Chicagos policija bu-

yra Wisconsino universiteto 
profesoriai: E. E. Koss, John 
B. Commons ir \Villiam Leo- 
nard. Savo proteste šie profe
soriai nurodo, kad plačios žmo
ni ų minios mano, jog Sacco ir 
Vanzetti kaltumas nebuvęs da- 
rodytas.

♦ ♦ ♦

Banditai pasigavo Boy Ho- 
ganą, Joliet teatro manadžerį, 
naktį iš sekmadienio į pirma
dienį ir apiplėšė jį ant $5,000.

♦ ♦ ♦

Auna Soba, 17 metų mer
gaitė, gyvenusi 13315 Ilouston 
avė., ir jos draugė, Mary Stok, 
gyvenusi v 13.‘I46 Buffalo avė., 
nuėjo maudytis. Stok staiga

^AdJUteNOs, OKfcaga, m.
Kastantą Simonavičių, bylos 
No. 462477, divorsas.

. Joseph Smith prieš Povilą 
Adomaitį, bylos No. B. 150264 
dėl $5,000, Circuit Crt.

L. Kasper prieš Frankį Kas- 
perą, bylos No. B. 150,295, Cir
cuit Crt., divorsas.

M. Pučka prieš Frankį Puč- 
ką, bylos No. 426506, Superior 
Crt., divorsas. ,

yusi pilnai mobilizuota išardyti 
demonstracijas, jei kokios butų 
daromos tikslu protestuoti prieš 
Sacco-Vanzėtti nužudymą.

l'rys įžymus“’ asmenys, kurių 
negalima nei vadinti, „nei skai
tyti “radikalais”, padavė Ma- 
ssachusetts valstijos gubemato-* 
riui Eulleriui protestų prieš iš-< 
pildymą mirties nuosprendžio* 
Sacco ir Vanzetti. Tie asmenys

KAS NAUJO MUZIKOJE

NAUJI LIETUVIŠKI RE
KORDAI IR ROLĖS

Ar nori būti linksmas ir sveikas? 
Išgirsk šiuos Naujus Lietuviškus Re
kordus: Vanagaičio, Babravičiaus, 
Butėno, Kipro Petrausko ir kitų.

{dainavo A. Vanagaitis

16071—Karvutė ir Doleris
16073—Reikia lept, dalis I ir II

(dainavo J. Kudirka
16064—Piauti linksma ir Pasisėjau

Rūtelę
16060—Prapuoliau motuše ir Liepė 

tėvelis
16059—Vienas žodis ne šneka ir

Iš Rytų šalelės
16055—Tų mergelių dainavimas ir

Kieme mergelė auga
16056 Kad galėčiau ir 

Kai aš buvau neženotas.
16054—Dzinguliukai ir

Dul-dul dūdelė
(grajino Lietuviška Orkestrą

16057—Pabučiuok mane ir
Ragana Polka 

16065—Kalakutai šiauduose ir 
Garbės Polka

16066—Tamsios akys Valcas ir 
Volgos burliokų daina 

16053—Linksma porelė Polka ir
Linksmas medžiotojas 

16052—Ištikimas draugas Polka ir 
Regina Valcas 

16049—Kaimiečių Valcas ir
Kitayanka Polka

įdainavo Jonas Butėnas

16048—Lopšinė Daina ir 
Išgėriau septynias 

16044—Kalinio Daina ir 
Mano gimtinė

16041—Mes be Vilniaus nenurimsim 
ir Girtuoklio Daina

16040—Eina garsas nuo rubežiaus ir
Oi kai aš pas močiutę buvau 

16038—Lakštingalėlė ir Aguonėlė 
16037—Kada noriu verkiu ir

Ant ežerėlio rymavo
Dainos kitų artistų

Kas Subatos vakarėlj ir
Meilė tėvynės nemari 

Šventas Rokas ir Scrantų 
melagis-komiška daina 

Laimė ir nelaimė ir
Bevaikis—komiška daina 

Muzika, muzika ir
Dainuok sesute Lapunale 

Neverk brangi ir
Rigolette—
{dainavo K. Petrauskas.

KAINA PO 75c VIENAS
Siunčiame į kitus miestus, perkant 

G ant sykio apmokame persiuntimo 
lėšas.

JOS. F. BUDRIK (Ine.),
3417 So. Halsted Street 

Chicago, III.
Didžiausia Muzikos Krautuvė.

pradėjo šauktis pageltos. Jos 
draugė bandė gelbėti, bet pati 
pateko nelaimėn. Ją išgelbėjo 
policistai. Bet ir ji vėliau mi
rė. 

♦ ♦ *

Chicagos policistų paroda, 
sakoma, davusi gryno pelno 
$1X6,000. Pelnas eis. našlėms ir 
našlaičiams tų policistų, kurie 
yra žuvę savo, kaip policistų, 
pareigas eidami.

Chicagoj prasidėjo lenkių mo
terų susivienijimo suvažiavi
mas, kuriame dalyvauja į 500 
delegačių.

t

Tarp Chicagos 
Lietuvių '

Kensington
- . I

<1 v

Jau keletas savaičių praėjo, 
kai susižiedavo p. Šiaulienė su 
Jukubausku. Bet klausimas, 
kodėl neparašo “Vilnyje” apie 
tai Pusžemaitis ir jo kiti drau
gai. Juk jaunavedžiai buvo jų 
geriausi draugai. Dažnai juos 
komunistai keldavo į padanges 
l>er “Vilnį”, sakydami, kad 
šiaulietė esanti darbščiausi mo
teris jų raudonojo judėjimo, 
nes ji burius vyrų suorganiza
vo ir atšiftino į “Vilnies” “sur- 
praiz partę”, kuri įvyko perei
tu vasario mėnesį. Apie tą Pus
žemaitis daug kartų viešai pa
reiškė. Negana, kad viešai per 
‘Vilnį” buvo keliama p. Šiau
lienė į padanges, bet žodžiu jų 
vadindavo progresiste.

Kad dar didesnį jai unarą su
teikus, M. Bacevičius užvardi- 
jo komuniste. Ant užkariautų 
draugijų parengimų perstatyda
vo ją, kad p. Šiaulienė yra “mu
sų uoliausi judėjimo rėmėja.” 
Kai|M> apie tokių uoliausią rė
mėjų, turėjo būtinai būti para
šyta “Vilnyje” apie jos susi- 
žiedavimą. Dabar praėjo jau 
keletas savaičių — vis tyli, kaip 
kurapkos galvas sukišę į snie
gus. Kadangi jie tyli, prisieina 
man trumpai aprašyti p.p. Šiau
lienės su Jokubausku susižieda- 
vimas.

Kol pradėsiu, turiu priminti, 
kokių pažiūrų jiedu buvo. Šiau
lienė buvo katalikė. Trejetą 
metų atgal jos vyras mirė. Lai
dotuves garsino “Drauge” ir 
palaidojo Kazimierinėse kapi
nėse. Per tų laikotarpį p. Šiau
lienė buvo katalikė, dažnai 
traukdavo j Visų Šventų para
pijos bažnyčią ant pamaldų. 
Dirbti niekur nedirbo, 1x4 pra
gyveno. Atsilankydavo ant rau
donųjų biznierių vakarų. Jiems’

tas labai tikdavo, tad girdavo 
jų ir keldavo į padanges per 
“Vilnį”, buk ji esanti jų.

Jokubauskas buvo paprastas 
darbininkas. Dirbdavo sunkiai 
ir uždirlnlavo pusėtinai, bet 
sutaupęs pinigų neturėjo. Jisai 
persistatydavo save laisvu žmo
gumi, kad mokėdavo pusėtinai 
pakeikti kunigus. Sakydavo, 
kad nieko bendra neturįs su 
tais “heneiiais”. Bet tikreny
bėj jis buvo ne laisvu žmogu
mi, bet atbukusiu kataliku, nes 
ir darbai tą parodo. Porų me
tų atgal Jokubauskas buvo su
sižiedavęs su Zubeliene, našle, 
šliubą ėmė civilį. Del tūlų ne
susipratimų Jokubauskas per
siskyrė su Zobeliene. Per kele
tą mėnesių darbavimos gavo ir 
divorsą.

Jokubauskas, likęs našlys, 
pradėjo ieškoti kitos. Pagalinus 
jisai susipažįsta su Šiauliene. 
Per porų metų draugavimo su 
ja nusitodo jam, nutarė apsi
vesti. Bet kaip čia padaryti tų 
apsivedimų? Ji, kaip katalikė, 
norinti imti šliubą bažnyčioje, 
o jisai — civilišką. Jisai gerai 
nežinojęs, kad ji katalikė, jam 
perstatydavo, kad ji jau ko
munistė. Tik prieš pat apsive
dimų sužinojęs, kad tebėra ka
talikė, koki buvusi. Kadangi 
pervėlu, kitokios išeities nesu
rado,' turėjo eiti i Visų Šventų 
parapijos bažnyčią ir reikalau
ti, kad jam duotų šliubą.
3 L822

Toks jo maldavimas ant kelių 
atsiklaupus buvo liepos 30 d. 
Visų šventų parapijos bažny
čioje. Vestuves kėlė pas jauna
vedę. Pasiremiant raudonųjų 
biznierių kalbomis apie jauna- 
vedžius, išeina taip, kad komu-.' 
nistė jaunavedė, buvusi p. Šiau
liene, nutarabanijo laisvamanį 
žmogų, Jokubausku, j bažny-

ukininkai iš Scottville, Mieli., 
kur yra didžiausia lietuvių ūki
ninkų kolonija visoj Amerikoj. 
Pilypas yra senas naujiepietis, 
daug dirbęs tarp West Pullma- 
no lietuvių. Ūkininkauja ten 
jau keletą metų, džiaugiasi gy
venimu ant ūkių ir . į miestų 
grįžti nebemano, šalę ūkinin
kavimo jis dar užsiima ir ūkių 
pardavinėjimu bendrai su Scott
ville miestelio mayoru Mattix.

P.p. Pilypai atvyko kartu su 
p. p. Lapeliais, taipjau ūkinin
kais iš Scottville, Mieli., kurie 
irgi vyko j “Naujienų” pikni
kų. P.p. Lapenai, taipjau nau- 
jieniečiai, ūkininkauja ten nuo 
keleto metų, turi labai gerai 
įrengtų ūkį, yra pažangus žmo
nės ir darbuojasi vietos lietu
vių ūkininkų draugijose.

Svečiai po pikniko pasiliko 
dar kelioms dienoms Chicagoj. 
P. p. Pilypai išvyko j Nortli 
Chicago pas savo gimines, o 
p. p. Lapenai svečiuojasi Brigh- 
ton Parke pas savo brolį, di
rektorių Peoples Furniture Co., 
didžiausios lietuvių rakandų 
sankrovos. —R.

Lietuviu bylos teisme
P-nia Ona Povilaitienė iš 

Cicero, atėjo pas advokatą Le
oną S. Mikelonį, kurio ofisas 
randasi 10 So.'.La Šalie st., ir 
pasiskundė jam, kad jos vyras 
Vilimas Povilaitis labai tankiai 
ją be reikalo kumščiuoja, ir 
norėjo žinoti, kaip jį galima iš
gydyti nuo to papratimo. Ad
vokatas paaiškino jai, kad, su
lig Illinois valstijos tiesomis, 
moterei nėra reikalo būti gu
minės bolės vietoj ir teikti sa
vo vyrui praktiką, kaip kokiam 
kumštininkui: jei vyras nori 
išmokti kumščiuotis, tegul eina

Mae Bliler prieš Vilimą Ser- 
pą, bylos No. 462514, Superior 
Crt., dėl $25,000.

Antonina Valaitis prieš Joną 
Valaitį, bylos No. 462515, di
vorsas, Superior Crt.

Estelln, Peters (Piotrąvski) 
prieš Frankį Peters (Piotravs- 
kį), bylos No. 462528 Superior 
Crt., divorsas.

H. Serpas prieš Vilimą Ser- 
pą, bylos No. 462596, Superior 
Crt., reikalauja askiro iižlaiky-

Nepamirškite’ ‘ f ‘ •
: ’ ’ i. i

Nepamirškite; *kad trečiadie- 
nyj, rugpiučio 25 d., “Naujie
nų” trobėsyj įvyks Lietuvos So
cialdemokratų Rėmėjų Fondo 
(('hieagos kuopos) susirinki
mas. Bukite visi! I’radžią X v. 
vakaro. —Sekretorius.

Dr. Dovidonis sugrįžo iš 
Lietuvos

Daktaras A. Davidonis, ku
ris šį pavasarį buvo išvažiavęs 
Lietuvon, jau sugrįžo atgal ir 
atnaujins praktiką savo senojoj 
vietoj, 4910 S. Michigan avė.

Artimoj ateityj “Naujieno
se” bus papasakota, kokius įs
pūdžius parsivežė daktaras ii 
Lietuvos.

Praneškite, kas radote
“Naujienų” piknike pame

čiau čekių ir pinigų. Prašau 
grąžinti. Atlyginsiu. Joc Da
niška (bučernė), 4535 South 
Wallace st. Tel. Boulevard 
21X7. 

* * * 
i

Pametė $75 ir banko 
knygutę

“Naujienų” piknike Frank 
Regemicz, 355 Wells st., pa-

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ii' moterų 
senas žaizdas, ligas rectal,

Dr.J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
• Valaddos: 

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. Neda
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA: 
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480 
TELEFONAS CANAL 9464

Pastaba: Mano ofisas dabar randas)

OPTOMFTP.TSTAS

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių {tempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karit{, ai it.tiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę 
Pridengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama { mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
/ Tel. Boulevard 7589Išmokit Dressmaking

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

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

kamp. Lake St. 10 fl.

25 METŲ PATYRIMO 
Pritaikyme akiniu dėl visokių akly ,

JAN SMETANA, 0. D.
W. J. STANKŪNAS

FOTOGRAFAS 
Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali- 

škumas.
3315 South
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300

OPTOMETRISTAS
Ekspertas tyrimo akių ir 

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

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18
Pastebčk’t mano iškabas 

Valandos nuo 9 ryto iki B :30 vak. 
N odelio j uždaryta.

Tel. Canal 0523.l------------------------------
——r.

LOUIS OKAPAL
KONTRAKTORIUS

w * 'X I / ' ♦' ‘ * V f I
Asmeninis patarnavimas suteikia
mas dėl jūsų kontraktinių reikala
vimų. Cementinis ir plytinis dar
bas — musų specialumas. Smėlis, 
žvyras ir cementiniai bloksai par
davimui.

89 N. Main St. Aurora, III.
Tel. 2596

L----- -——,..... . •■■■•—•—J

metė $75 pinigais ir banko 
(Union) knygutę ant $550. Kas 
radote pinigus ir knygutę, ma
lonėkite jam sugrąžinti aukš
čiau nurodytu adresu.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Tel. Boulevard 4139 

A. MASALSKIS 
GRABORIUS< 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. F. RAD7ILIS
čių paimti šliubą. 'pas Šarkį praktikuotis. Ad-

Perskaičius šių koresponden- Vokatas Mikelonis išvedė jos
Giją gal bus visiems aišku, ko- bylą, ir teisėjas Sabath sutei- 
kie tie raudonieji biznieriai yra kė moteriškei divorsą 28-tą die- 
ir už kokį komunizmų jie agi- ną liepos. Bylos numeris
tuoja. Bet tik klausimas, kodėl 466150, Superior Crt. 
jie neparašė apie tokį atsitiki
mą “Vilnyje”? Kuomet čia ke
letą mėnesių atgal susižiedavo 
pora ir jaunavedis paėmęs mo
terį keturiais i____  _____ r ____ d---- ir—----- T — —
už savo motinų, tai Pusžemai-* tos, bylos No. B. 150211, Gir
tis rašė daug kartų “Vilnyje”, ruit Crt.
o dabar tyli. Juk ir p. Šiaulienėj 
yra pagyvenusi moteris, tai ko-' 
dėl apie ją neparašyti “Vilny-! 
je”? O prie to dar sakote ji 
esanti uoliausi raudonojo biznio 
judėjimo rėmėja. —Žmogus, i 

Scottviles ukininkai sve- * J?™

Naujos bylos

Frankis Sakalauskas prieš 
< Andrių Sakalauską, dėl nesu- 

metais senesnę mokėjimo pinigų, duotų ant no-

eiliosi Chicagoj

S. T. Pistonis prieš Joną 
Pistonį, bylos No. B. 150221, 
Circuit Ct., divorsas.

M. Pigula prieš Adomą Pi- 
gulą, bylos No. B. 150223, Cir- 

’ Įcuit Ct., divorsas.
i prieš L. K.

- . Mallerį ir prieš jo žmoną/ rei
kalauja $10,000, bylos No. 
462,446, Superior Crt.

Pranciška Konopickienė prieš 
i Tadaušą Konopicką, bylos No.Į “Naujienų” pikniką, 

daugelio kitų lietuvių iš tolimų462476,'Superior Crt., divorsas. 
vfetų, atvyko ir p. p. Pilypai,! Barbora Symonavičicne prieš

A Hh A

f RANCIŠKUS SHEDWILAS
Persisgyrė su šiuo pasauliu rugpiučio 22 dienų, 6:45 ryto, 1927 

metų, sulaukęs 54 metų amžiaus. Paėjo iš Kauno rėdybos, Tauragės 
apskričio, Kvederjios parapijos, Pajurėlės sodžiaus. Amerikoje išgyve
no 29 metus. Priklausė prie sekančių draugijų: Lietuvių Politikos Pa- 
šelpinio Kliubo, Lietuvių D. K. Gedimino, Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos, šv. Franciškaus SerafiČno ir Šv. Petro ir Povilo. Paliko didelia
me nubudime Amerikoj moterį Oną, sūnūs Franciškų ir Kazimierą, 
brolius Kazimierą ir Petrą, seserį Veroniką ir visus gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 341 E. Kensigton Avė., Kensington, 
III. i

Laidotuvės įvyks ketverge, rugpiučio 25 dieną, 8:30 vai. iš ryto j 
Visų šventų parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus nuly
dėtas j šv. Kazimiero kapines.

Kviečiame dalyvauti visus gimines draugus ir pažįstamus laido
tuvėse. ’ ; |

Nubudę liekame, Moteris Sunai Broliai ir Sesuo.

__________ _________________ Į . _ ją. Į- A - - - ■ i A yi.i _________________ • ■ .

Lietuvis 
Chicagoje

Laidotuvėse r.atar- 
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

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

SKYRIUS:
32^8 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063
■ ....

BILLY’S UNCLE

■.ISTERINE
THRDAT 
TABLETS

by
Lambert Phartnacal Co., Saint lx>uū. U. S. A.

ftp://FTP.TSTAS
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Town of Lake
Piknikas.

21.Sekmadienyj, rugpiučio 
dieną, buvo išvažiavimas To\vn 
of I^ake 13-tos vvardos republi- 
konų reguliario kliubo. Išva
žiavimas, tiksliau pasakius — 
piknikas įvyko Oaks darže, 119 
ir Archer avė. Piknike dalyva
vo ir Town of Lake 13-to war- 
do Boosters kliubas. Boostorių 
kliubo nariai nuvyko piknikai! 
net 15 mašinų. Jie sudarė pik-

niko smagumą, gyvumą, judė
jimą.

Piknikas buvo gan skaitlin
gas. Biznis ėjo gerai, liks ne
mažai pelno. 

♦ * ♦
Užėjo Reporteris pas vieną 

lietuvį biznierių, kuris yra 
taip sakyt, Town of Lake apie- 
linkės patriotas, kuriam Town 
of I>ake labiau apeina, 
tos Chicagos dalys, 
paprastos priežasties; 
randasi jo biznis, kad 
dasi jo savastis r—
čia yra įvestuotas visas jo gy
venimo darbas. Ir todėl jam 
norisi, kad tos apielinkės savas
ties kainos kiltų, kad apielinįiė 
gerai .išrūdytų, kad gyventojai 
iš jos nebėgtų, bet grįžtų j ją, 
idant butų galima tinkamai gy
venti.

............  '■ ■ ............ M g*.. ... . ■■■«■
—Na, o kaip su tais skudu- konteste Brighton Park teatre 

rais ir popieromis alėjose? pirmą prizą.
—Well,.džinai, tai jau iš da- Tai buvo, taip sakyti, tik tos 

lies ir pačilj žmonių kaltė. Jei- apielinkės gražuolių kontestas.
11 XI -.X> X « — 1 ^^X — X - _ x — l^gu .visi pradės blaškyti gatvėn Dalyvavo konteste irgi ne taip 

viską, ką tik turi, tai miesto daug merginų — viso apie 85- 
! darbininkai nieku budu visų iš- 40. Bet visgi dalyvavo tokios, 
matų nespės surinkti. kurios, galima tvirtinti, buvo

Žinai, brolau, kodėl tu nega-
ne i ki ^um patarti per “Naujienas” 
dėl toš Town gyventojams vi-

kad čia s°k*as P°P*eras» skudurus ir, 
x. ( ‘ kitokias atmatas deginti, užuot i P-lė Milda Leeds yra ne pll-čia ra n- ° •. . . mėčius juos į gatvė. Juk tuo na lietuvaitė. Joj motlnc < b 

namai, a jaUg šiukšlių dingtų. Ir vai buvo lietuviai. Panelės 
tai juk nesunku padaryti. Kele- Mildos motina kalba lietuviš- 
tas minučių, ir viskas užbaig- kai, nors ir Amerikoj gimusi, 
ta. O vaikai dar gatavi butų vienok j>ati musų gražuolė lie- 

; primokėti, kad tik kas 
jiems tą “naikinimo” 
atlikti. — Reporteris.

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
- — - . - - - . . . . —"

Persona!
Almenu leik<>

PAJIEšKAU savo pusbrolio Lau- 
rino Meilūno, kuris gyveno Milwau- 

u kee, Wis. Meldžiu atsiliepti, ar kitų 
gražiausios. Ir ve, šiame kon- meldžiu pranešti kur jis dabar randa

si.
IGNAS MEILŪNAS, 

2601 Chicago Avė., Sioux City, Iowa

kurios, galima tvirtinti, 

teste p-lė Milda gavo pirmą 
prizą—seklyčios setą ir Lov- 
ing Cup (meilės' taurę).

Help Wanted—Female
_____ DarbininkiųReikia

REIKALINGA patyrusi stenografė. 
Kreipkitės asmeniškai. John Kuchins- 
kas, 2221 W. 22nd St.

Business Chances
PardAvimui Bizniai L

PARDAVIMUI saliunas arba soft 
drink parlor, su namu. Gerai biznis 
daromas. Galima su mažu jmokėjimu 
nupirkti, 3553 So. VVallace St.

PARDAVIMUI grosemė ir vaisių 
krautuvė. I>abai pigiai. Turiu šian
die parduot. 6314 So. Califomia Avė.

Ten ir iš LIETUVOS
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu

COLUMBUS
Arba kitais šios linijos laitais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms

10C N. LaSalle S t., Chicago, III. 
arba prie vietinių agentų

Pranešimas Draugi
joms ir Kliubams

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

Laikai jau pagerėjo, todėl dabar 
yra geresnė proga geresnį pelną pa 
daryti, vestuvėms ir šiaip pasilinks
minimas yra paranki svetainė, gra
žiai papuošta, Švariai užlaikoma.

Kreipkitės pas

M. A. MELDAŽIS
2244 West 23 Place

Phone ("anai 1068

Moterys
Giria

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

StVĘR4S 
pfGULATOh

Užsuko pas tą biznierių Re- 
k porteris ir klausia:

—Kas naujo? Kas ką apdau
žė. Kas iš ko pavogė? Kas ką 

ų nutarabanijo į policijos stotį? 
| ir tt.... išskaitė visą litaniją 
I klausimų.

Well, brolau, pirmą kartą 
I negaliu pasakyti nieko, ba ne

girdėjau. žulikavimai apie ku- 
' riuos “Naujienose” buvo rašy- 

I ta kart kartėmis, išrodo, tūlam 
| laikui apsistojo. Mat, žmonės 

J sukruto, policija atėjo pagel- 
| bon, ir dabar ramu. Kitas klau

simas, kaip ilgai. Bet kol kas, 
iš to atžvilgio dalykai išrodo 
ne taip bĮogai.

—Na, o kaip kiti dalykai? 
Mačiau jūsų alėjose tiek popie- 
rų ir visokių rėksų, kad rimtai 
galvoju mesti reporterio darbą 
ir pradėti rinkti skudraus ir 
pppieras. Man rodosi, kad tai i 
bus ir man pačiam pelningiau, 
ir neįsipyksiu taip didžiai Chi- 
cajyos lietuviams, kaip dabar. 
Juk aš esu labai geras žmogus 
kai miegu — pasigirė Reporte
ris.

—Kas margiui pakels uode
gą, jei ne jis pats — 
jo biznieris, išklausęs Reporte
rio pasigirimą, kad jis 
ras žmogus. — Bet, 
rimtai, turiu tau, Reporteri, 
uasakyti, kad ir švarumo žvil
gsniu pas mus dalykai gerėja, 
štai jau šios apielinkės gatvės 
yra palaistomos bent porą kar* 

| tų savaitėje. Reiškia, miesto 
viršilos atkreipė domės į musų 
Town of Lake gyventojus. To, 
žinoma, dar neužtenka, bet už 
tai, kas padaryta, reikia 
duoti kreditas.

Toliaus. Gatvės jau yra 
jamos, nors pageidaujama 
tų, kad jas šluotų dažniau.

—Tamsta esi republikonas, 
tai ir giri republikąnų valdžią.

—No, ne dėl to. Kas yra ge
ro padaryta, reikia pripažinti. 
Vietos gyventojai, kaip ir kitų 
apielinkių piliečiai, moka Įver
tinti, kas yra jiems naudinga, 
o kas pragaištinga. Jie gatavi 
remti tuos arba kitus miesto 
valdininkus, jei mato, kad tie 
valdininkai ir jų, piliečių, rei
kalais rūpinasi.

pastebė-

esąs ge- 
kalbant

PERKAME ir PARDUODAME
LIETUVOS PASKOLOS ir kitų VALS

TYBIŲ BONUS.
ZIMMERMANN and FORSHAY

Department S.
170 Broadway, New York City

leistų tuviškai nemoka kalbėti.
darbą' f. , *, Ji yra dar Jauna mergaitė,

gimusi Mt. CarmeF, Pa. Chicar
_ ..........................................  _ Koj gyvena ftesenai, tik trejus
Tautišky kapiniy apielmke

Artimu laiku ji rodisis Picc-
Nuo to laiko, kai Reporteris1 adily teatre, Boulevard teatre 

gyvenimo vežimas persirito per ir Archer teatre. — Rep. 
Jėzaus Kristaus metus, jis! 
karts nuo karto užsimano pa
žiūrėti tų vietų, kurios randasi,! 
taip sakant, “anapus rūbe-' 
žiaus.” j

, J*'■/I
Taigi pasigavęs draugą, ku-1 

ris turi forduką, tūlas laikas 
atgal, Reporteris prabilo į jį.

—Vežk, brolau į Tautiškas 
kapines! Nors dar ne laikas, 
bet, žinai, geriau iškalno pasi
rinkti vietą.

Reporterio draugo,
butą tokiam pat upe. Suprunk- kas ten buvo. Tokio pikniko ne
šte, subirbo, i
fordas ir pasileidome Archer tą metų! Kaip “Naujienos” yra 
avė.

Atvykome į vietą. Tik staiga' vo dvasia, pavyzdingos ir tur- 
kliksmas: j tingės žiniomis ir mokslo raš-

—Police! Police! Mcdlier.^Jtais, taikiu ir draugingu kal- 
Paskutinių poros žodžių nenu- bos tonu, ypatingai “Padaužų” 
girdome, nes, žinote, kad senis humoru — 
fordas daro daugiau triukšmo, jr “Naujienų 
negu aeroplanas. Iššokome iš 

arčiau, 
ir kad

5,000 žmoniy “Naujientj” 
piknike

Ramiausias ir gražiausias pik* 
nikas”, sako vietos policija

“Naujienų” piknikas, įvykęs 
pereitą sekmadienį Calumet 

į Grove, vėl pasižymėjo dideliu 
1 ir prašmatniu programų, sve- 

matyti,'čių daugumu ir geru tipu visų,

sutraškėjo senis : gali žmogus užmiršti per kęle- A ’ A A ■ VF • • • ••
įvairios savo turimu, gyvos sa-

REIKIA siūlių atsiuvinėtojų ir fi- 
nišerkų tuojau. Atsišaukite Rm. 909 
Woods Bldg. 56 W. Randolnh St.

PARDUOSIU nebrangiai sa
vo 17 metų įsteigtą biznio pra- 
pertę, 24x135, $15,000 cash, 
kitus išmokėjimais, krautuvė, 
6 kambarių flatas, 2 karų ga
ražas. 1647 W. 63rd St. Pros- 
pect 3394.

Real Estate For Sale
Nąmai-žemė Pardavimui

SU mažu įmokė j imu galite 
nupirkti naują 6 kambarių mu
ro bungalow puikiai pabudavo- 
ta ir moderniškai įrengta. Jei 
kas nori, gali pirkti ir už cash. 
Namas randasi puikioje Mar- 
quette Park apielinkėje, tik 
trejetas blokų nuo parkų, arti 
gatvekarių ir boulevarų. Pirkė
jas gaus lengviausias išmokėji
mo sąlygas. Kreipkitės:

7114 S. Campbell Avė.

REIKIA patyrusių merginų prie 
general dry goods. Pageidaujama 
lenkjškai kalbančių. 5021 S. Ashland , 
Avenue.

KAS NORI parduoti, mainyti arba
pirkti namą, farmą, garažą, biznį ar
ba lotą, atsišaukit arba rašykit.

B. Josudes & Co.
2015 So. Robey St.

Chicago, III.

Real Estate For Sale
Namai-Žemš Pardavimai

Help Wanted—Ma)e
Darbininkų Reikia

REIKALAUJU reprezentantų viso
se lietuvių kolonijose, uždarbis $50

Financial
Finansai-Paskolos

ANTRIEJI morgičiai byle kokia su
ma, padaryti ir nupirkti j vieną die
ną, geromis sąlygomis. Pamatykite 
mane pirmiausia. i

H. EPŠTEIN,
X 155 No. Clark St.

Room 820 Central 6260

i savaitę ir aukščiau, bedąrbis ar dar- ----
be būdamas nedaro skirtumo. Rašykit 
toj

B. Jagudes & Co
2015 So. Robey St.

REIKALINGAS 1 
ant visados. 3^44 So. Halsted St

BARGAIN
Parsiduoda 2 flatų medinis namas 

6-7 kambariai, abudu flatai fumace 
Chicago, III. apšildomas. Namas randasi geroj 

........ ......... apielinkėj ant Paulina St., 55 ir
barberis, darbas i Garfield Blvd. Neša gerąs jeigas. 

Halsted St. Parduosiu labai pigiai arba mainysiu

TVERIASI dabar korporaci
ja, reikalauja keletą vyrų su 
vadovystės gabumais. Rekordus 
viršijantis pardavinėjimas. Del 
informacijų šaukit Mr. Frank 
P. Lang, 1917 N. Crawford avė. 
Albany 5032.

5 — VYRŲ — 5
Alga

Turi gerai išrėdyti ir kalbėti 
angliškai. ,

Matykit M r. Anthony
131 N. I^a Šalie St.

ant automobilio. Su mažu priedu, 
šaukit

Tel. Beverly 4082
Nuo 8 valandos ryto

iki 9 vai. vakare.

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
naujas garadžius tik dar baigiamas 
būdavot. Randasi 3967-69 Archer Avė.

JOKANTAS BROS., 
4138 Archer Avė. 

Tel. Lafayette 7674

PARDAVIMUI namas ir lotas pi
giai. 1742 W. JRth Place.

NEROKUOJAM KOMIŠENO 
už antrus morgičius už $100, 
$200 arba $300.

SMALL LOAN SERVICE 
1647 W. 47 Str.

kokios 16 
ant porčių pasili
tą patį: 
Police! Mother

žinojom, 
tai kai 
Subėgo

taipjau pasižymėjo 
piknikas.

Didelis Calumet Grove daržas 
buvo kupinas*-žmonių ir auto
mobilių. čia Nusirinko apie 
5,000 ‘‘Naujienų” skaitytojų ir 
draugų, kuriuos jungia į krū
vą vienodi troškimai — vieno
di norai, būtent: pasilinksrpin- 
ti, pasimatyti, pasirodyti ir su
tvirtinti ryšius, su savo drau
gais ir pažįstamais. Ir “Nau
jienų” piknikas yra tam tinka
miausia vieta.

PARDAVIMUI 2 aukštų medinis 
namas, 15 kambarių, toiletai ir va
nos. Savininkas turi parduoti greit, 
tik bi.ski įmokėti. Meehan, 3811 Eme- 
rald Avenue.

ati-

šhio 
bu

forduko, pribėgome 
Manėme, kad gaisras 
liepsnose motina pasilikusi.

Matome, vaikėzas 
metų aukštai 
pęs rėkia vis

—Police! 
kilis me!

Nusiraminome, nes 
kad motinos mušimas, 
kaip sviestu tepimas, 
kaiminkos, susirinko kuone vi
sa Tautiškų kapinių kolonija, 
išskirus numirėlius, kurie neno
rėjo tokių menkniekių Žiūrėti, 
ar negalėjo iš karstų išlipti.

Bet mudu su draugu užmir
šome apie kapines. Gyvenimas 
patraukė musų atydą. Taigi 
vietoj kapinių ėmėme ••vizituo
ti” gyvuosius: žinote, žilė gal
von, o velnias uodegon. Klau
siame : •

—Ar dažnai čia pas tamstas 
tokios “trevogos” pasitaiko?

—Pasitaiko — atsako.
—Vis dėl vaikų?
—Kai kada dėl 

karią dėl vištų, o 
svečių ir viešnių.

—Taip ?
—Taigi. Pavyzdžiui, 

viena mama turi keletą
vištų, gaidžių, ančių, žąsų ir 
kitokių paukščių. Šie sutvėri
mai nepripažįsta privates nuo
savybės, tai jiems visviena ar 
jie ant savo kiemo ir porčių 
tupinėja, ar ant svetimų. Kai
mynams tai nepatinka. Jie vai
ko paukščius. O tai jau nebepa- 
tinka mamai, 
mamai 
mynus 
žiuoja 
dėl ir
ko, kad liežuvį kartais tenka 
pamatyti, žinote kaip kariais 
su kaimynais būva.

—O ar numirėliai nesimaišo 
i tuos barnius, nes mums* ro
dosi, kad jij daugiau, negu kas 
kitas, turi teisių šioj apielin
kėj;

—Ne, tai yra ramiausia lie
tuvių kolonija visoj Chicagoj, 
ramesnė dagi, negu Marųuette 
parko. — Reporteris.

vaikų, kitą 
būva ir dėl

stai 
šimtų

Piknike buvo surengta tur
tingas ir juokingas atletinis 
programas. Musų atletai turė
jo progos parodyt savo išsila
vinimą ir drūtumą tūkstan
čiams žmonių; ir mes taipgi 
turėjome progos pamatyti juos, 
pasidžiaugti jų jėga ir vikru
mu ir pasijuokti. Man rodosi 
vien tik atletinis pikniko prog
ramas buvo vertas musų kelio
nės piknikan.

Piknikai! pribuvo daug*žmo- 
nių iš kitų miestų ir iš įvairių 
kolionųų aplink Chicago. čia 
atvyko ir musų gražuolė — 
“Miss Chicago” su savo tėvais 
ir sesutėmis, čia kiekvienas, 
kas tik norėjo, užmezgė naujų 
pažinčių ir įsigijo naujų drau-

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia________

VYRAI IR MOTERYS 
AR JUS NORITE DIRBTI?

AR JUS GALITE SUVARTOTI 
PINIGUS

Ar jus norite dirbti vieną valandą 
nuo 7:30 iki 8:30 kiekvieną vakarą? 

Jft priežasties pasidauginimo musų 
biznio, mes atidarėm . keletą naujų 
lepartamentų, nėra-skirtumo ftr jus 
esate profesijoj arba turite amata, 
mes turime vietą dėl jūsų, jei jus tik 
oašvęsite vieną valandą kiekvieną 
vakarą, mes mokėsime jums $40 į sa
vaitę.

MES PERTIKRINOME KITUS
MES PERTIKRINSIME IR JUMIS 

Šis darbas netrukdys jūsų dabartinio 
užsiėmimo. Darbas yra paprastas, 
patyrimas nereikalingas ir visai ne
keikia nieko pardavinėti. Jus galite 
tikt tai vietai, jei jus turite 25 irie
ms amžiaus. Jei jus esate tas žmo
gus kuris nori pasiekti ką nors aukš- 
esnio, negu dabartinis jūsų užsiėmi
mas, todėl atsišaukite asmeniškai u- 
taminke, rugpiučio 23, 8 vai. vakare, 
12 aukštas, Towers Bldg., 6 N. Mi
chigan Avė. Tas tiktai liečia tokius 
darbininkus, kurie nori dirbti, kurie 
nori ko nors atsiekti. Randasi neap- 
ribuotų progų šiame naujame projek
te, bet jus turite veikti greit, — VEI- 
KIT TUOJ — nes tos vietos bus už
imtos labai greit. Tai yra didžiausia 
proga Chicagoj, ir jei jus esate ge
ras darbininkas ir atsakysite j tai 
greit, nes aplikacijos nebus priima
mos po utaminko, rugpiučio 23, 8 vai. 
lygiai, 12< aukštas.

TOWĖR BUILDING
6 N. Michigan Avė.

NAMAS ir lotas pardavimui, ge
ra vieta dėl lietuvių. 1721 String St.

PUSĖ akro, 5 kambarių namas, ga- 
sas, elektra, telefonas, vanduo. Dr. 
Kirkvvpod, 3939 W. North Avė. Tel. 
Belmont 2407.

AKMENINIU frontu cottage, 8 
kambarių, naujai dekoruota, alyvų 
šildoma, bu $2000 galit veikti. Phone 
Kedzie 6026—4131 Gladys Avė.

PARDAVIMUI 100 pėdų frontage, 
netoli Fullerton Avė. už $1000, reikia 
$400 cash, kitus lengvais išmokėji
mais, didelis nuleidimas už cash. Ad
resas, 608 S. Dearborn St. Room 840, 
Box 4139 N.

PARDAVIMUI. Turime 35 pėdų 
kampą prie Byron St. Cementuota 
gatvė ir apmokėta, kaina $1600, rei
kia $400 cash, kitus išmokėjimais. 
Adresas, 608 So. Dearborn St. Room 
840. Box 4140 N.

PARDAVIMUI, 45 pėdų netoli 
Belmont Avė. už $1400, išmokėjimais, 
$100 cash ir po $20 j mėnesj. Vidur- 
miesČio banka trustee. Adresas, 608 
So. Dearborn St., Room 840, Box 
4141 N.

PARDUOSIU savo bungalow, lotas 
50x135, geriausioj vietoj, northwest 
už $500. Turi turėti $200 cash šią sa
vaitę, kitus pagal jūsų pačių norą. 
Adresas, 608 S. Dearborn St., Room 
840, Box 4142 N. .

For Rent TURIU PAAUKUOTI

“Naujienų” publika patiko ir 
vietos policijai, kuri dabojo 
tvarką. Policijos viršininkas 
buriui žmonių pasakė, kad Jo
kio gražaus, tokio tvarkaus pik
niko jis dar nebuvo matęs.

KAS turit ant išrendavojimo mažų 
štoriuką, malonėkit pranešti, Telef. 
BoulevaM 4435.

Furnished Rooms
RENDON 1 kambarys dėl vaikino 

arba vedusių porai be vaikų. 3939 S. 
Rockwell St. Lafayette 8043.

Antrą vertus, 
nepatinka, kad pas kai- 
daugiau “svečių” suva- 
ir vėliau pasilieka. To
ji protestuoja. Pasitai-

Nėra kito Baltinio 
iš kurio plauktų 
dek naudingų žinių.

Labai gražią, mažą cottage, netoli Ir- 
ving Park Bulvaro, ant didelio loto, 
šalvtakiai, miesto vanduo, viskas ap
mokėta, kaina $2500, turi turėti apie 
$350 cash, kitus po $80 j mėnesj. Ad
resas, 608 S. Dearborn St., Room 840. 
Box 4143 N.

Nužemintos kainos nuo 25% iki 50%
Visi seklyčios setai ir valgomojo kambario setai bus par
duodami nužemintomis kainomis bėgyje 10 dienų. Pirk
dami sučedysite iki 50%, tad pasinaudokite šia proga. 
Išpardavimas prasideda su 19-ta diena šio mėnesio ir už
sibaigs 29-tą d. šio mėnesio.

Globė Furniture Uphostering Co.
6637 So. Halsted St. Tel. Wentworth 6890

CLASSIFIED ADS. I
—«UT.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARDUOSIU savo Ceader grojiklį 
pianą su 75 roleliais ir suolelis už $75. 
Priimsiu $30 cash, o kitus išmokėji
mais į 8 mėnėsius nuo tinkamų žmo
nių.

SAVESTY, 
6512 So. Halsted St.

Parsiduoda lotas 33x125. Viskas y- 
ra. Gatavas dėl statymo stubos. Rei
kia įmokėti tiktai $150; likusius pini
gus lengvais išmokėjimais. Kaina 
$750. Klauskite L. NarmontGj etat 
$750.

Klauskite
L. NARMONTA

(Narmontaitė)
81 E. Madison St.,
312. Phone: State 7716Room

Dar

», k»>, kur. i kada
rengia, veikia ar kviečia

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PADAVIMUI ARBA MAINYMUI

Brighton Park
viena lietuvaitė gražuolė

Announcements
Pranešimai

SLA 36 kuopos nariams pranešu, 
kad užsimokėti duokles jie gali 
nns mane namuose (3200 Lowe 
įve.). Eidamas finansų raštininko 
nareigas, noriu atkreipti kiekvieno 

kuopos nario domę į tai, kad 
iusų teisės Susivienijime pirmiau
sia priklauso nuo to, ar esate už
simokėję mokesnius, ar ne. Narys, 
noužsimokėjęs per tris mėnesius, 
esti suspenduojamas. Taigi, kieno 
rnokesniai užvilkti, ateikite, nelauk- 

mas, pas mano i namus ir užsimo
kėkite. —J. Balchunas,

SLA. 30 kp. ifnansų F^št,

Šioj apielinkėj pereitą ket-| darni, kol įvyks kuopos šusirinki- 
virtadienį p-lė Milda Leeds 
laimėjo apielinkės gražuolių

PARDAVIMUI Saliunas tarp dvie
jų ddelių dirbtuvių. Kas pirmas, tas 
laimės. 2246 Blue Island Avė.

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė ant didžiausios gatvės Bridgepor- 
te. Per 30 metų išdirbtas biznis. 
Biznis cash. Parduosiu ant išmo
kėjimo arba mainysiu ant loto.

Aušros Knygynas,
<3210 So. Halsted St., Box 238.

45 automobilių telpantis ga
ražas; galima plikti su namu 
arba vieną biznį; įmokėti $3000. 
Savininkas mainys ant namo 
arba lotų.

8 flatų bizniavas namas su 
visais įtaisymais išsimaino ant 
farmos.

PARDAVIMUI biliardinė, nesvaij ei
nančių gėrimų parloras, randasi la
bai geroj vietoj, parduosiu pigiai. S. 
Pasco, 12217 So. Halsted St. Phone 
Comniodore 0951.

3 pagyvenimų mūrinis na
mas išsimaino ant bučemės ar
ba lotų.

SOFT Drink Parloris parsiduoda
Geroj vietoj. Tel. Victory 9768

5833
CUIROMISiKIS CO.
S. Western avė.

Hemlook 6151

\ 4
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2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraKtus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Miscellaneous

STOGDENGYSTČ
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkčj. Įsteigta 34 metų senu; 
tno. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty- 

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

3411-10 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114

re

KANDYS 
BLAKĖS 

DALESKITE JUMIS PALIUOSUO- 
TI NUO BEREIKALINGO RŪPES
ČIO APIE RAKANDUS. KAINA PI
GI. DARBAS GARANTUOTAS. EX> 
TERM1NATING CO., 159 N. DEAR
BORN ST. PHONE DERBORN 4941.

Phone Prospect 4320 
Prieš budavojimą pasitarki! su 

Stanley Kleehammer 
Generalis kontraktorius ir 

budavotojas 
5019 So. Westem Avė. 

Chicago

Bridgeport Paintiug 
& Hardware Co. 

iVfalevojam ir popiaruojam. U laikom 
malevą, popierą, stiklus ir t. t

3149 So. Halsted St 
Phone Yards 7283 

J. S, RAMAN6IONIS
Phone Republic 6322

ANTON M. ZIEGLER
Generalis Budavotojas ir 

Kontraktorius
Paveldėjas senos ir atsakančios 

firmos
M. ZIEGLER & SON.

Visas darbas garantuojamas 
Biznyje jau 50 metų

1943 W. 51 SU Chicago

RUBIN BROS.
• NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8700

Chicago
ELECTRIC KONTRAKTORIUS

SeniauBias ii lietuvių, kur duoda 
užganSdinimą. Įveda m elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik

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

Phone Victory 7452

isducational
Mokyklos

MOKINAME
Anglų kalbos, lietuvių kalbos, arit* 
metikos, pilietybės, knygvedystės, 
stenografijos ir kitų mokslo šakų. 
AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 

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


