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Smurtininkų teroras 
Lietuvoj nesiliauja

Austrijos sostinėj darbi
ninkų neramumai 

pasibaigė
Jungt. Valstijų matrosai ir avia
toriai išmušė 300 nikaragiečių

Terorizavimas pažangiųjų 
nesiliauja

Smurtininkų valdžia betgi gy
vena sunkia dienas, klerika
lams irgi ėmus ją pulti

Politikos apžvalgoj didžiau
sius New Yorko dienraštis, The 
New York Times, savo sekma
dienio leidiny apie Lietuvą ra
šo:

Sistematinis pažangiųjų po
litinių elementų Lietuvoje te
rorizavimas, Smetonos-Volde
maro valdžios pradėtas tuojau, 
kai praeito gruodžio mėnesį ji 
smili to pagalba įsivie&ptitavo, 
iki šiol vis nepaliauja.
Karo lauko teismai tebeveikia

Pranešimu iš Rygos liepos 1 
dieną, karo lauko teismas Kau
ne pasmerkė mirties bausmei 
tris komunistus, kaltinamus dėl 
priešvalstybinės agitacijos, bet 
prezidentas Smetona mirties 
bausmę pakeitė dviem dešim
tim metų kalėjimo.

To paties teismo buvo tei
siami kiti septyni asmenys, kal
tinami dėl šnipavimo generali
niam Lenkų armijos štabui. 
Trys jų buvo pasmerkti prrir- 
ties bausmei, du penkiolikai 
metų kalėjimo, o kiti du ištei
sinti. Pasmerktųjų mirties bau
smei vienas buvo sušaudytas, 
dviem mirtis pakeista kalėji
mu.
žiaurus persekiojimas socialde

mokratų

Kaip persekiojami socialde
mokratai, kurie prieš pervers
mą buvo krašto valdžioj bend
rai su valstiečiais liaudininkais, 
galima numanyt iš to, kati, pa
vyzdžiui, Krakenavoj buvo 
areštuotas visas vietos socialde
mokratų organizacijos vykdo
masis komitetas, o taipjau so
cialdemokratų organiaacij’os 
komiteto naciai Biržuose. Visi 
jie buvo kaltinami dėl prieš
valstybinės darbuotės.

Panevėžy mirties bausmei 
buvo pasmerktas vienas karei
vis, kaltinamas dėl komunist- 
nės propagandos, bet ta baus
mė jam buvo pakeista kalėji
mu iki dviejų dešimčių metų.
Pati smurtininkų valdžia gyve

na sunkias dienas ( y
Sunkioj padėty atsidūrė bet

gi ir pati dabartinė Lietuvos 
valdžia. Klerikalų partija, ku
ri padėjo Smetonos-Voldemaro 
tautininkų partijai nuversti 
buvusią socia|demdkral'ų-Uiu- 
dininkų valdžią, jau atsisako 
toliau ją remti, ir daugelis 
klerikalų vadų, tarp jų ir įta
kingas kunigas Krupavičius, 
ėmė aštriai ją kritikuoti. Kai 
kurios tos kritikos yra taip 
skaudžios, kad valdžios orga
nas “Lietuvis” vadina jas kone 
išdavikiškomis.
Kraštas reikalauja naujų Sei- 

ino rinkimų
Valdžia užsispyrė geisti 

tuvos konstituciją, ir sako, 

geriausias tam būdas busiąs 
referendumas, tuo tarpu kleri
kalai sako, kad jeigu reikia 
konstitucija keisti, tai tą gali 
padaryti tik krašto seimas, ku
ris turi būt išrinktas vietoj bu
vusio seimo, paleisto balandžio 
mėnesį, kai seimas pareiškė 
valdžiai nepasitikėjimo.

Bendrai visos opozicijos par
tijos reikalaute reikalauja, kad 
butų paskelbti nauji seimo rin
kimai, tečiau valdžia vis atsisa
ko tatai daryti.

Tvarka Austrijos sosti
nėj atsteigta

Kancleris Šelpei konferuoja su 
socialdemokratų vadais

VIENNA, Austrija, liepos 
18. — Tvarka Viennoj tapo 
atsteigta. Kanclerį* Seipel tu
rėjo konferenciją su socialde
mokratų atstovais, su burmis
tru Seitzu ir socialdemokratų 
vadu Baueru, tikslu užtikrinti 
ramią parlamento sesiją, išly
ginti skirtumus ir atsteigti 
normalinį gyvenimą.

Paskutiniais apskaičiavi
mais, per neramumus buvo 
septyniasdešimt žmonių už
mušta ir apie tris šimtus su
žeista.

Gandai apie svetimų 
valstybių norą įsimai

šyti, neteisingi
PARYžIUS, liepos 18.

Havas pranešimai iš Viennos 
sako, kad ramumas Austrę 
sostinėj beveik visai atsteigtas 
nors šian ir ten dar atsitinka 
susidūrimų su policija.

Gandai, kad svetimos valsty
bės norėjusios įsimaišyti, jei 
neramumai butų ilgiau pasitę- 
sę, esą neteisingi.

Viennos burmistras Seitz, 
kurs yra socialdemokratas, ii 
socialdemokratų vadas Bauer 
konferencijoj su kancleriu Sei- 
pelių pabrėžė, kad l>ent svar
biausiais ginčų klausimais tu
ri būt susitarta prieš trečiadie
nį, nurodydami, kad tą dieną, 
kai bus laidojamos neramumų 
aukos, neramieji elementai gali 
pasinaudoti proga naujoms 
riaušėms sukelti.

Viennos burmistras išleido 
atsišaukimą į gyventojus, 
graudendamas laikyltis ramiai 
ir padėti išlaikyti tvarką.

Socialdemokratai sten
gias neprileist prie 

pilietinio karo
Socialdemokratai stengias 

užbėgti už akių pilietiniam ka
rui ir neleisti komunistams 
išprovokuoti riaušių. Socialisti
nės darbų sąjungos išleistame 

I manifeste įspėja darbininkus, 
kad jie nesiduotų komunistams 
suvadžioti. Manifeste sakoma, 
kad “komunistai savo progra
mų apginkluoti darbininkus
tuojau privestų prie pilietinio garsųjį Monblano kalną, rado 

Lie- karo, o tai reikštų naują baisų snieguose trijų turistų kimus, 
kad kraujo liejimą, baisią ekonomi- Jie, matyt, žuvo praeitą rudenį.

nę katastrofą, badą, nedarbo 
padidėjimą, o žemės ūkio pro
vincijose, kur socialdemokratai 
dar yra silpni, darbininkai at
sidurtų naguose ginkluoto fa
šizmo, to pavojingiausio res
publikos gyvybei priešo.”

Pranešimai apie komu
nistų sukilimą tik 

pasakos
VIENNA, Austrija, (per 

Bratislavą), liepos 18. [Chicn- 
go Daily News koresp. Edgar 
Ansel MowrerJ. — Visuotinas 
darbininkų streikas paralizavo 
visą ekonominį Viennos gyveni
mą. Nė vienas traukinys ne
juda. Telefonai nė telegrafas 
neveikia. Miestą patroliuoja 
respublikos gvardija. Svaigieji 
gėrimai niekur neparduodami.

Pasakos apie komunistų su
kilimą yra tik pasakos. Vienna 
visai rami. Vakar miestas tu
rėjo visai normalią išvaizdą. 
Milžiniški automobiliai, pilni 
svetimšalių turistų, ramiai va
žinėja po miestą, jo įdomybių 
žiūrinėdami, o vadai-rodytojai 
jiems aiškina, kad ve Čia ar 
čia dar vakar buvusios barika
dos, čia policijos stotis “štur
muota”, čia trobesys apdaužy
tas ar sudegintas.

Nežinia, ar Seipelio valdžia 
dagi buvo prašyta rezignuoti. 
Socialdemokratai reikalavo tik, 
kad rezignuotų policijos virši
ninkas Schoeber ir kad jiems 
butų leista dalyvauti muisto 
tvarkos žiūrėjime.

Atrodo lyg negalimas daik
tas, kad tai butų buvus vieta, 
kur siautė tokia smarki audra, 
kur minios nebeklausė social
demokratų vadų, kariuos jos 
taip labai gerbia, ir kur moti
nos kėlė rankose savo kūdikius 
prieš ginkluotų policininkų šau
tuvus ir sakė jiems: “Tai 
šauk!”

Vargiai kas galėjo manyti, 
kad linksmieji vieniečiai butų 
mtaištininkai. Visi žymiausieji 
socialdemokratų ir komunistų 
vadai buvo tiesiai gaivaliniu 
masių veiksmu parblokšti.

RADO LOVOJ 4 PĖDŲ BAR
ŠKANČIĄJA GYVATĄ

PHILLIPS, Neb., liepos 18. 
— Vienoj netoli nuo čia esan
čioj farmoj šeimininkas ir jo 
pati, pabudę, rado savo ' lovoj 
keturių pėdų ilgumo barškan- 
čiąją gyvatę. Kaip ji jų neįkan
do, tikras stebuklas. Gyvatė 
buvo sugauta ir farmerys da
bar rodo ją visiems, kas nori 
matyt.

Žemės drebėjimas šiau
rinėj Persijoj

TEHERANAS, Persija, lie
pos 18. — Praneša, kad Chal- 
chale, šiaurinėj Persijoj, įvy
kęs žemės drebėjimas, padaręs 
nemaža žalos. Žmonių taipjau 
esą užmuštų. Smulkesnių žinių 
trūksta. ♦

Didelis franeuzų garlai
vis paskendo

PARYŽIUS, liepos 18. — 
Anksti vakar rytą St. Nazaire 
uoste staiga paskendo didelis 
franeuzų Sud-Atlantiųue linijos 
garlaivis Lutetia. Priežastis ne
išaiškinta.

RADO MONBLANE SUSA
LUSIUS TRIS ASMENIS

GENEVA, Šveicarija, liepos 
18. — Vienas jaunas amerikie
tis, Wlliam Lloyd, Genevos uni
versiteto studentas, pirmuti
nis šį sezoną žmogus lipęs į

I Pacific and Atlantic Photo!
Buvusio Vokietijos kaizerio sūnūs princas Friedrich Sigis- 

mund Hohenzollern, kuris užsimušė Šveicarijoj, krisdamas nuo 
arklio.

J. V. kareiviai nukovė 300 
nikaragiečių

Penki aeroplanai, bombarduo
dami liberalus Ocostale, iš
mušė 200

MANAGUA, Nikaragua, lie
pos- 18. — Jungtinių Valstijų 
laivyno kareiviai ir aeroplanai 
atakavo Nikjaraguos liberalų; 
generolo Sandino jėgas, ir po 
ilgos kovos, kuri tęsėsi per sep- 
tynioliką valandą, jas visiškai 
sumušė.

Kova įvyko Ocostale mieste. 
Generolo Sandino jėgos susidė
jo iš 400 kareivių, Jungtinių 
Valstijų laivyno kareivių ir 
Nikaraguos konservatorių val
džios kareivių bendrai buvo 
mažiau, bet laivyno brig. gen. 
Logan Feland pasiuntė pagal
bon penkis bombarduojamus 
aeroplanus iš Managuos. Tie 
aeroplanai ir buvo baisiausia 
nikaragiečių rykštė.

Oficialiu pranešimu, Ameri
kos aviatoriai, bombarduodami 
iš oro, išžudę 200, generolo 
Sandino kareivių, tuo tarpu 
kai laivyno kareiviai išmušę 
jų 100. Ir ‘per tą baisią sker-1 
dynę amerikiečių tik vienas 
kareivis buvo užmuštas, antras 
sužeistas.

Kovai einant, liberalų gen. 
Sandino pasiuntė pas Jungtinių 
Valstijų laivyno komanduotoją 
maj. Hatfieldą pasiuntinį, pra
šydamas vienai valandai ~ pa
liaubų. Maj. Hatfield atsakė, 
kad paliaubos busią tik tol, kol 
jis matysiąs baltą pasiuntinio 
vėluką.

Žymus Ispanų aviato
rius užsimušė

MADRIDAS, Ispanija, liepos 
18. — Cuatrovientes aviacijos 
lauke užsimušė, jo aeroplanui 
nukritus, žymus ispanų aviato
rius, kom. Joaųuin Loriga, kuis 
pernai buvo nuskridęs iš Mad
rido į Manilą, Filipinuose.

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

Bendrai gražu ir mažumą 
vėsiau; vidutinis mainąsis vė
jas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 63° ir 78° F.

šiandie saulė teka 5:30, lei
džiasi 8:22. Mėnuo teka 12:05 
vakaro.

Praplėtimas Angly motery 
teisių atidedamas

LONDONAS, liepos 18. — 
Premjeras Baldwin šiandie pa
reiškė atstovų bute, kad vy
riausybė nemananti pasiūlyti 
ateinančiai rudens sesijai įsta
tymo projekto, kuriuo moterų 
balsavimo teisės butų praplės
tos taip, kad galėtų balsuoti ir 
būti renkamos moterys, sulau
kusios 21 metų amžiaus.

Tuo budu tasai įstatymo su
manymus, kurio taip stipriai 
reikalavo skaitmeningos Britų 
moterų organizacijos, nebus 
įneštas anksčiau, kaip ateinan
čiais metais.

Pennsylvanijos angliaka- 
siij konvencija

SCRANTON, Pa., liepos 18. 
— šiandie čia prasidėjo United 
Mine Workers Distrikto No. 1 
angliakasių atstovų dvimetinė 
konvencija, kurioj atstovauja
ma 55,000 organizuotų anglies 
kasyklų darbininkų. Pirminin
kauja distrikto prezidentas Rf- 
naldo Cappelini.

Calles pašalino iš vietos 
policijos grafterius

MEKSIKOS MIESTAS, lie
pos 18. —- Prezidentas Calles 
įsakė atleisti iš vietos pulki
ninką Antonio Avila, karinės 
policijos viršininką, ir penkis 
kitus tos organizacijos narius. 
Jie buvo kaltinami dėl veržimo 
pinigų iš katalikų ir aplamai 
iš turtingų meksikiečių.

Sugriuvę namai užbėrė 
septyniolika žmonių

LONDONAS, liepos 18. — 
RegenJ gatvėj sugriuvo ketu
rių aukštų namai, griuvėsiuose 
palaidodami septyniolika as
menų. Penkiolika jų — vyrų, 
moterų ir vaikų buvo išim
ta gyvi, nors visi sužeisti, kai 
kurie pavojingai, o dviejų dar 
ieškoma.

10 žmonių žuvo per tor
nadą Kansas.

KANSAS CITY, liepos 18. - 
Paskiausiomis žiniomis, per 
tornadą, kurs praeitą šeštadie
nį siautė rytinėj Kansas vais
tijos daly, dešimt žmonių bu
vo užmušta ir daugiau kaip 
penkiasdešimt sužeista.

8 užmušti traukiniui už* 
gavus atomobilį

ASHLAND, Ky., liepos 18.— 
Chešapeake and Ohio pasažle- 
riniam traukiniui užgavus ties 
Brady, Ky., automobilį, buvo
užmušti juo važiavę šeši asme
nys, vyras, moteriškė, viena še
šiolikos metų . mergaitė ir trys Jungtinių 
maži vaikai.

3% alus — nesvaigina
mas gėrimas, sako jury

LOS ANGELES, Cal., liepos 
18. — Alus, kuris turi tik 3 
mioš. alkoholio, nėra svaigus 
gėrimas. Taip išsprendė prisai- 
kintieji posėdininkai (jury), 
išteisindami Leną Andersonie- 
nę, pas kurią prohibicijos šni
pai buvo radę keturiasdešimt 
kvortų alaus, turinčio 3 nuoš. 
alkoholio.

Miesto chemikas Gaugy liu
dijo teisme, kad nuo tokio 
alaus žmogus negali pasigerti.

Įrekordavo stiprų že
mės drebėjimą

WASHINGT()NAS, liepos 
18. — Georgetovvno Universite
tas šiandie įregistravo smar
kų žemės drebėjimą, kuris tu
rėjo atsitikti apie 7,200 mylių 
tolumo nuo Washingtono. Su- 
purtymai, kurie tęsės per ketu
rias valandas, stipriausi buvo 
tarp 7:27 ir 7:32 ryto.

Japonai bandys išgelbė-
ti $2,500,000 aukso

■MASKVA, liepos 18. — Ja
ponų kompanija Sinkai Kogio- 
sio, Ltd., bandys išgelbėti pusę 
miliono sterlingų aukso ($2,- 
500,000) Anglijos kreisery 
Black Prince, kurs 1854 metais 
per smarkią audrą paskendo 
Balaklavos įlankoj, Krimo pie
tų vakariniame pakrašty.

14 fanatikų sudegino 
bažnyčią ir patyš 

sudegė
BERLINAS, liepos 18. —Iš 

Omsko per Varšuvą praneša, 
kad kur ten Kustanaje, Sibire, 
keturiolika tikybinių fanatikų 
užsidarę cerkvėje, padegę ją 
ir, kartu su cerkve, sudegę.

MADRIDAS, Ispanija, liepos 
18. — Primo de Rivera ir Ku
bos ambasadorius Garcia Koh- 
ly pasirašė prekybos 
sutartį tarp Ispanijos ir Ku
bos.

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

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

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

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

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

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

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUCIO APTIEKA, 283 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, I1L

Pan-Amerikos Darbo Fe
deracijos kongresas

WASIIINGTONAS, liepos 
18. — šiandie čia atsidarė pen
ktas metinis Pan-Amerikos 
Darbo Federacijos kongresas, 
kuriame dalyvauja delegatai iš 
trylikos valstybių, būtent: 

Valstijų, Meksikos 
| Kubos, Porto Rikos, Nikara
guos, Domingo respublikos, Ve- 
nezuelos, Panamos, Peruvijos, 
Honduraso, Kosta Rikos ir Sal
vadoro.

šios dienos sesijai pirminin
kavo Amerikos Darbi Feder-. 
cijos prezidentas Wm. Green.

Hnkov ir Hanjang atimti 
iš komunistų

LONDONAS, liepos 18. — 
Reutero pranešimas iš Šancha
jaus sako, kad generolas l.Io 
Čien, nuosaikiųjų nacionalistų 
vadas, paėmęs Hankovą ir 
Hanjangą, kurie iki šiol buvo 
komunistų rankose.

Borodinas apleido Hankovą
HANKOV, Kinai, liepos 18. 

— Praneša, kad Michailus Bo
rodinas, Kinų komunistų pata
rėjas, apleidęs Hankovą ir 
vykstąs į čengeau. Jo tikslas 
esąs prisidėti prie trijų sovietų 
karjerų, kurie andai buvo Pe
kino vyriausybes paleisti iš ka
lėjimo kartu su Borodino žmo
na ir dabar keliauja į Urgą.

Iš Užtik imą Marinių praneša, 
kad Hartkovo komunistinė val
džia norinti pagaliau rusų 
visai atsikratyti.

Farmerys nusižudė, 
išsisprogdindamas

* dinamitu
SPARTANBURG, S. C., lie

pos 18. — Sumanęs pasidaryti 
sau galą, gyvenęs netoli nuo 
čia farmerys Dock Bradley 
pasirūpino gauti dinamito ir, 
atsisėdęs ant jo, išsisprogdino. 

i Sprogimo jis buvo sudraskytas 
jį gabalus. Nusižudymo priežas
tis buvus nesveikata. Liko 
žmona ir pekos dukterys.

Aviatorius užsimušė, 
pasažierius susižeidė
RANTOUL, III., liepos 18. — 

. Aeroplanui nukritus žemėn, 
aviatorius Įeit. Herbert Vana- 
tta užsimušė, o jo pasažierius, 
studentas Benj. Craycraft iš 
Eustic, Fla., pavojingai susi
žeidė.
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Peoples Furniture Co 2IBAL0 PRAMONE • 
AMERIKOJE

didžiausios lietuviu krautuves chicagoje 
Užpildytos su augščiausios rųšies, Pianais. Radioins, Rakandais, Kau

rais, Pečiais ir visokioms namų reikmenims.
Taipgi išdirbinė ja dailiausius seklyčioms setus 

nuosavoje dirbtuvėje.
Ir yra autorizuoti pardavinėti labiausiai 
išgirtus muzikalius instrumentus.

KIMBALL PIANUS ir R. C. A. RADIOLAS.

Tik pailgindami prekių njšis ir gerai įsi
vaizdindami j Jums teikiamų patarnavimą 
ir tvarkingą šios pirkly bos vedimą, Jus da- 
žinosite, kad visuomet apsimoka pirkinėti 
namų reikmenis labiausiai atsakančiose 
(Most Reliable) Krautuvėse. Todėl Jus 
visais žvilgsniais busite geriau patenkinti 
lankydami Peoples Furnitūra Co. Krautu
ves. nes jus čia rasite geriausias prekes ir 
patarnavimą už mažesnį atlyginimą.

Lengvins Išmokėjimo Budus Pritaikom Kiekvienam 
Pagal Išgalę 

ir Setų DirbtuvėDvi

S 4177-83 Archer Avė., 1922-32 S. Halsted St.
Lalayette 3171 , (Janai 6982

s M. KEŽAS, Vedėjas J. NAKRO91S, Vedėjas
TnmnTnniinninimiiiiinnninminnin*

Tel. Yards 1546 
Bes. Tel.

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

škumas.
2313 South 
Halsted St.

Beverly 2300

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBES” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ...................................... $2.50
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ........... $1.50
Mokykloms ir Šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ....................   $3.00
šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai p.nno Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias

KAUNO ALBUMAS ..’........................................................................ .. 50c
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVES RAŠTAI. Septyniuose tomuose ...................... $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ................ ..................-..................... 5Uc

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ..................-..................................... 55c
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

VIENYBE
193 Grand Street ' Brooklyn, N. Y.

Pinigai Lenkijon
• • 
ir i

♦

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

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

nuoja $1.00.

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

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

J

Sunku Įsivaizdinti koks tai 
butų moderniškas gyvenimas 
be žibalo ir jo produktų šioje 
gadynėje. Visų automobilių, ku
rių apskaitoma apie dvide
šimts milionų Suv. Valstijose, 
varomoji jėga yra žibalas. Tai
gi visos mašinerijos vartoja
mos produkcijose ir transpor- 
tacijoj negalėtų apsieiti be ži
balo.

žibalas buvo žinomas per 
šimtmečius, bet tik paskutiniu 
laiku tapo plačiai vartojamas. 
1848 m. tūlas vaistininkas Pitt- 
sburgh’e rado žibilo šulinį Ta
pentum, .Pa., ir pardavinėjo 
puspantinę bonkutę “naturališ- 
ko vaisto” už penkiasdešimt 

; centų.
1854 m. Pennsylvanijos Ak

mens Kompanija buvo suorga
nizuoki ir ji pasiuntė Pennsyl- 

i vanijos žibalo garsiam chemi
jos profesoriui Benjamin Silli- 

; man, Yale universitete, ištyri
nėjimui ir jis išanalizavęs pa
rodė, kad žibalo Įvairus produk- 

, tai gali būti vartojami kūreni
mui, šildimui 'ir|ganvii^imui <giaza

Šitos kompanijos pirmas šu
linys buvo iškastas užveizdėto- 
jo Col. E. L. B rako, 1859 me
tais Titusville, Pa. šis žmo
gus vartojo gręžinio budus, ku
rie net ir šiandien vartojami. 
Per sekančius kelis metus dau
ginus šulinių tapo išgręžta šioj 
apielinkėj ir per daugelį metų 
Pennsylvanija buvo svarbiau
sia žibalo valstija. Bėgyje 
paskutinio dešimtmečio pereito 
šimtmečio daugumas žibalo 
gaunama iš Ohio ir Indianos 
valstijų, bet bėgyje dvidešimto 

i šimtmečio pirmo dešimčio žiba
las gautas iš Oklahomos ir 
šiaurinės Texas. Dabartiniu 
laiku žibalo atrasta Texas, Ca- 
lifornijos ir Wyoming valstijo
se. Suv. Valstijos produkuoja 
daugiausia žibalo — apie 65 
nuošimtį viso pasaulio žibalo. 
Meksika pristato apie 25 nuo- 

| šimtį visos produkcijos, ir Ru
sija, prieš karų, užėmė trečią 

j vietą.
Žodis “petroleum” paeina nuo 

lotynų kalbos žodžių “petra’’ 
ir “oleum”, kas reiškia “akme
ninis aliejus”, šis aliejus ran
dasi po žemės paviršiu ir jo 
istorija panaši anglies. Sako
ma, kad anglis yra liekana su- 
senėjusių augalų. Chemiška ši
luma ir spaudimas, per tūks
tančius metų, visokių augalų 
po vandeniu, vandenyje žuvų 
ir kitų vandens gyvūnų suda
rė puvimą, kuris paliko miši- 

’ nį Įvairių sudėjimų angliada- 
rio ir hydrokarbonų. Ir pana
šiai, kaip anglis apsaugota 
molio sluoksnių, taip ir alie
jus įsigėręs Į skatinę uolą ar
ba smėlį ir kalkakmenio stip
riai sulaikytas vietoj, šituo 
budu daug duobių aliejaus, lai
kančių milijonus bačkų, pre- 
zervuota giliai žemėje.

Vyrai gręždami pirmus alie
jaus šulinius nežinojo kiek- tur
to jie atneš savininkams. Nuo 
neišdirbto turto, kuris išeina iš 
žemės, beveik 250 priedinių 
produktų gaminama, ir jeigu 
skaitytume visus chemikalus, 
vaistus ir kitus produktus, tai 
skaičius pasiektų net 500. Tar
pe paprasčiausių produktų yra 
gazolinas, kerosinas, įvairių rų- 

: šių kurui aliejus, parafinas, 
j vaškas, šildymui aliejus, asfal
tas, koksas ir aliejus įvairiems 
tepalams.

Bet kaip šis svarbus produk
tas iš žemės išimamas? Pir
miausia reikalinga turėti geo
logas, kuris turi ištirti apie- 
linkes, kur šulinių dar nėra. 
Visos žibalo kompanijos samdo 

Į vyrus, kurie pristato savo 
darbdaviams informacijų apie 
visus gręžimus naujose vieto
se, pranešant ar šuliniai turi 
aliejaus ar yra sausi. šioje 
šalyje paprastai aliejaus ieško
tojai, arba kompanijos, padaro 

I sutartį su žemes savininku, su
lig kurios jie turi teisę prie 
aliejaus ar gazo, kas tiw ran
dasi toje žemėje ir jie savinin
kams užtikrina nuošimtį nuo

KUMŠČIUOSE SU JACK 
. DEMPSEY KETVIRTA

DIENY
Lietuvis kumštininkas Jack 

Sharkey-Juozas Žukauskas, nu
galėjęs visus žymesnius kumš
tininkus, ketvirlaideny, liepos 
21 d., New Yorke kumščiuosis 
su buvusiu pasauliniu čempio
nu Jack Dempsey, kurį nuga
lėjus beliks nugalėti pats čem
pionas Tunnoy. Sharkey sako
si jaučiasi prerai ir tikisi leng
vai Dempsey nugalėti.

rasto aliejaus; paprastai nuo
šimtis yra viena aštunta dalis.

Nustačius vietą gręžimui 
žibalo šulinio, pirmiausia pa
ruošiama viskas žemės kasi
mui, kas nevisuomet lengvai 
duodasi, nes kartais ta medžia
ga sveria nuo 150 iki 200 tonų. 
Reikia pastatyti keliamąją ma
šiną, kuri paprastai būna mo 
dinė arba kartais metalinė, nuo 
80 iki 95 pėdų augščio. Papė
dės apie 20 pėdų keturkampis 
ir višurgalvis apie 4 Va pėdų 
keturkampis, šulinio kasimas 
kainuoja labai daug pinigų. 
Lėkšto šulinio iškasimas kai
nuoja apie $3,000 iki $1,000, 
bei 2,000 arba 3,000 pėdų gi
lumo šulinis; kainuoja ' nuo 
$20,000 iki $40,000 ir kai ku
riomis aplinkybėmis net 100,- 
000. Iš anksto negalima žino
ti ar aliejaus bus rasta, ar ne. 
Yra labai, labai mažai šulinių, 
kurie j dieną pristato tūkstan
čius bačkų aliejaus. Daugumas 
šulinių pristato nuo 1 iki 50 
bačkų į dieną. Paprasta pro
dukcija yra 5 bačkos į dieną.

Pradžioje aliejaus industri
jos gabenimas grynos medžia
gos Į valinyčias sudarė labai 
svarbią problemą. Ir pradžioje 
buvo atlikta vagoniniais trauki
niais. Paprastas dalykas Penn- 
sylvanijoj matyti arklius trau
kiant didelius trokus su tik 5 
arba 7 pilnomis bačkomis. 1860 
metais gen. Karus, savinikas 
žibalo šulinio, sumanė pumpuo
ti aliejų paipomis į valinyčias. 
Ta sistema net šiandien varto
jama, bet pagerinta. Aliejus 
varomas per linijas nuo 2*/2 
iki 3 mylių kas valandą . Ir 
1921 metais, 4/5 dalis viso alie
jaus produktuoto Suv. Valsti
jose buvo nešamas paipomis. 
Pas sumažino kainą gryno alie
jaus. Paipų transportacija yra 
tik 40 nuošimtis gelžkelių va
tos. Pirmiaus kaštuodavo $1.00 
transportui vieną bačką alie
jaus vieną mylią vagonų, kuo
met rata dabar yra centai už 
bačką už mylią per 1,500 my
lių. Transportacija pompomis 
yra pigesne iki 1,600 kartų, 
šiandien paipų linijos sudaro 
tinklą, kuris pilnai apdengia 
aliejaus apielinkes šioje šalyje 
ir jas sujungia su valinyčių 
centrais. Kaip geležinkeliai, 
tos linijos randasi po jurisdik
cija Interstate Commerce Com- 
mission, kuri nustato ratas dėl 
pergabenimo aliejaus.

Aliejus taipgi transportuo
jamas -geležinkeliais didžiuose 
tankuose. Paipų linijos siunčia 
tik žalią, neišdirbtą aliejų, kuo
met gelžkeliai transportuoja 
visokį žibalą ir jo produktus 
tankuose iš 6,000 iki 12,000 ga
lionų kiekvienas.

Bet kaip Amerikos žibalas, 
visiems žinomas produktas, 
transportuojamas į visas pasau
lio dalis? Yra toks-didelis už-

sielinis reikalavimas, kad' labai 
daug aliejaus, žaliojoj, neiš- 
dirbtoj formoj, eksportuojamas 
per septynias Jūres. Tam ti
kslui vartojama specialiai lai
veliai—oil tankors. Tai * yru 
plaukianti tanku sii nepaprastu 
kaminu užpakaly. Aliejus j 
juos Įpumpuojama ir išpum
puojama. Tankas sveria apie 
8,000 tonų pilno svorio.

Didžiausia lanka pasauly yru 
John D. Archbold’o tanku, pui
kios išvaizdos metalinė tanku, 
kuri talpina 20,000 tonų. Ame
rican Mercbant Marine turi la
bai daug tų “tankers”. Didžiau
sias privatiškas operatorius lai
vų yra Standard Oil Kompani
ja iš Neiw Jersey. Ta kompa- 
nijųa turi 57 tankus.

Žalias aliejus, kaip minėta, 
distiliavimu išvalomas. Sudėti
nės dalys skiriamos verdant 
tam tikruose distiliuojamuose 
induose. Kuomet gazas, nafta 
ir gazolinas išimama, indas pa
siekia 100 laipsnių Fabrenheit, 
ir verdantis laipsnis elementų 
nepavėlina vartojimr tų elemen
tų gazoline. Kuomet tempera
tūra kįla gauname kerosino, 
kuris vartojamas lempose, ku- , 
rios turi knatus. Kerosinas 
turi nuo 10 iki 15 atomų ang- 
liadario kiekvienoj molekuloj.

Distiliavimas tęsiamas pakol 
temperatūra yra virš 700 laips
nių Fabrenheit, kada kiti pro
duktai gaunami, tarpe kurių 
turime parafiną. “Midconti- 
nent” žibalas išduoda apie 4 
nuošimtį gazo, 25 nuošimtį 
gazolino ir naftos, 15 nuošim
tį kerosino, 40 nuošimtį gazi- 
nio aliejaus, 12 nuošimtį para
fino ir tepalų ir 4 nuošimtį 
kokso.

Kadangi kiekvienas penktas . 
žmogus Suv. Valstijose turi au
tomobilių, gazolino problema 
privalo visus užinteresuoti. Mes 
negalime produktuoti tiek ga
zolino, kiek automobiliai suvar
toja, kadangi tik iš 25 nuo- —
šimčio žibalo galima gaminti 
gaziloną. Gazolinas šiandien 
produktuojąmns iš nevartojamo 
gazinio aliejaus? 1921 m. Stan
dard Oil Kompanijos chemikai 
gamino gazoliną iš sunkesnių 
aliejų, taip vadinamų, “crack- 
ing” budu. Aliejus per dau
gelį valandų laikomas augštoj 
temperatūroj ir sulaikomas nuo 
virimo sunkiu spaudimu. Jei 
aliejaus temperatūra viršija 700 
laipsnių Fabrenheit, dideli 
karščio molekulai susiskajdo į 
rąažesnius, tokiu budu moleku- 
los, kurios pirmiaus buvo tin
kamos gaziniam aliejui dabar 
tinkamos gazolinui. Tas “crack- 
ing” procesas žymiai prisidėjo 
prie gazilino gaminimo.

Valinyčios randasi netoli jū
rių ir kitų vandenų, iš kur 
Amerikos žibalo industrijos 
produktai siunčiami į visas 
pasaulio dalis. Labai daug pi
nigų įdėta j šitą industriją. 
Pagarsinimai prie gazolino sto
čių visus supažindina su viso
kiu gazolinu. Kiek sykių ma
tėme žodį “Socony’’? Tas žo
dis sudarytas iš pirmutinių 
raidžių Standard Oil Campa- 
nijos iš Ncw York’o. Kitos ge
rai žinomos kompanijos yra 
Standard Oil Company iš New 
Jersey, Standard Oil Company 
iš Indiana, Standard Oil Com
pany iš California, Tide Water 
Associated Oil Company, Mary- 
land Oil Company, Vacum Oil 
Company ir Texas Oil Compa
ny.

Bet ką darysime kuomet ži
balas išsibaigs? Valdžios žino
vai sako, kad gal išsibaigs į 
dvidešimts metų. Gal chemikai 
tada turės naudoti depozitus 
akmens, žinomus kaipo “oil 
sbales” (aliejus iš uolų). Colo- 
radoj ir Uta h yra kalnai šito 
akmens, o Indianoj yra dau
ginus kaip 450 bilijonų tonų. 
Jis yra prisigėręs kietos orga
niškos medžiagos vadinamos “ko 
rogen”, kuri pavirsta aliejumi 
įkaitinant. Kiekvienas uolų 
tonas duoda nuo 10 iki 50 ga
lonų aliejaus, ir galų gale ga
lės pristatyti daugiaus gazoli
no, negu nuo žibalo dabar ga
minama. . Bet šiandien kasimo, 
skaldymo ir kaitinimo išlaidos 
yra tokios augštos, kad nega
li konkuruoti su žibalu. [FLIS].

Antradienis, Liepos 19, 1927

K AD sužinojus kiek daug 
smagumo jus galite gauti iš 
cigaretų, jus privalote rūky
ti Helmarus. Per 20 metų 
Helmarai pasiliko ištikimi 
savo draugams ir įgavo nau
jų. Kuomet tik dasilytčsite 
juos savo lupomis jus visuo
met pageidausit jų vietoje 
paprastų. Tūkstančiai vyrų 
grįžta prie Helmarų kasdien.

Kada
nori jus irgi ataigrįiite prie 

Helmarų

Šiandie
turėtų būti ta» laikau

Tai yra Didžiausia Lietuvių Muzikos Krautuvė 
Amerikoje, užpildyta su aukščiausios rųšies Pia
nais, Radioms, Phonografais, Rekordais, Rakandais 
ir Jewlery. Budrikas yra pardavęs du sykiu dau
giaus Pianų ir Radio kaip kitos visos krautuvės sy
kiu sudėjus. Pas Budriką Pianus, Phonagrafus ir 
Radios galima pirkt pigiaus negu kur kitur, todėl, 
kad Budrikas perka ant sykio daug, t. y. carlodais. 
Todėl ir gali pigiaus parduoti kaip kiti.

Budriko milžiniškas kapitalas daleidžia jums 
pirkti ant lengvų išmokėjimų be nuošimčio.

Autorizuoti pardavėjai: Aukščiausios Rųšies 
Pianų ir Gulbransen Registering Pianų, Brunswick 
Prismatone-Phonografų, Radiolų, Atwater Kent, 
Freshma/n Radio.

Dabar jau gavome naujus modelius 1928 Atwa- 
ter Kent, Freshman Brunswick-Prismatone, Radio
las, Gulbransen naujų Pianų.

Kviečiame visus pamatyt ir išgirst.

JoSo F. Budri K Ine.
3417-21 So. Halsted St. Chicag’o, IH.

Tel. Boulevard 4705 k
P. S. Per vasaros karščius Krautuvė Seredomis ir PėtnyČiomis 

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

3514-16 Rooscvelt Rd 
arti St. Louis Avė.

CHICAGO, 1LL.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

V.*)■.->»AR
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korespondencijosĮ Thorp, Wis,
Vietos lietuvių piknikas

Baltimore, Md.
Komunistas komunistų nuvertė 

nuo pačios

Vyreli tu mano, šitas mar
gas svietas taip, rodos, šiuo 
laiku tik ir verčiasi per galvų, 
— per šonų, kuliais ir visaip. 
Verčiasi partijiniai, verčiasi 
valstybiniai, verčiasi sektanti- 
niai, pagalios, vyras vyrą nu-, 
verčia nuo pačios. Ištiesų mes 
gyvenam pilnoj perversmo ga
dynėj ir istorikai tatai turėtų 
pasižymėtivf savo kišeninę kny
gelę.

Da visai nesenai “Laisvės” 
redakt. V. Paukštis liko nuvers
tas nuo savo pačios per tos pa
čios “L.’’ džiazerį. Dabar pas 
mus kaip tik panašus pervers
mas įvyko, tik su didesne ko
munistiška revoliucija. Perei
tais metais viena komunistiška 
pora, kuri save vadinosi Gied
riais, susivaidijo ir pakėlė re
voliuciją. “Kaitas” tęsėsi per

kelis mėnesius; barikados bu
vo statomos lovoj ir po lova. 
Pagalios, vieną gražių dienų 
įvyko ir persišaudymas iš 
karabinų. Išgąsčio buvd ga
na daug, bet sužalotų 
nebuvo. Po šito įvykio Giedrys 
liko nuverstas, areštuotas ir 
patupdytas ant metų laiko į 
šaltąjį Sibirą už revoliucijos 
kėlimą prieš komunistiškai pro- 
letarišką perversmų, paremtų 
svetima diktatūra. Dabar Gied
rys kenčia, o i>erversmą pada
ręs diktatorius turi gerus lai
kus.

Vietos komunistai nors ir 
“belivina” į diktatūrų, bet sa
ko, kad šitas perversmas įvy
kęs ne pagal trečiojo interna
cionalo težins, bet daugiau 
esąs |>anašus į Smetonos fašis
tišką smurtą, nes čia esą tik 
smetona ir grail>oma, o ne kas 
kitas. Well, gal ir taip, bet ko
munistams sunku tikėti, kuomet 
jie smurtais yra ne mažiaus 
susitepę, negu kad fašistai.

K. J.

Nedėlioj, liepos 10 d., Jono 
Kurtinaičio darže buvo vietos 
ir apielinkės lietuvių piknikas 
sušelpimui jauno nelaimingo 
lietuvio ūkininko, kurs pereitų 
rudenį neteko dešinės rankos 
bepiaustydamas malkas pas 
kaimyną.

Kadangi diena buvo labai 
graži, tai nekurie žmones šie
nų vartė ar vežė, taigi visi, ku
rie butų galGję atsilankyti pik- 
nikan, nebuvo. Bet vis tiek 
buvo gana apsčiai žmonių. Bu
vo.’ keletas šeimynų atvažiavu
sių net iš už 40 mylių tolumo,- 
nes visi važiavo automobiliais. 
Automobilių buvo privažiavę 
tiek, kad ant kiemo nebuvo nė 
kur apsisukti.

Visi žmonės labai linksmai 
laikų praleido. Jaunuoliai pri
sišoko tiek, kad ir padai nu
plyšo, o senesnieji tai tiek pri- 
sidainavo, kad net ant antros 
dienos gerklės skaudėjo. Vie
nu žodžiu, piknikas labai gerai 
pasisekė. O ir tam musų nelai
mingam viengenčių! Vincui

Klovui buvo ne per blogiausia, 
nes ant pikniko surinko $40 
aukų, kad jis galėtų dirbtiną 
rankų nusipirkti (jis rankos 
neturi nuo alkūnės). Daugiau
sia aukojo S. Pabedinskas — 
$10 ir F. Mikolainis — $5. Ki
ti irgi paaukojo gana daug, bet 
ne šiame piknike, o kokį mė
nesį pirmiau.

Visi išsiskirstė apie šeštų va
landų karvių pamilžti, o vakare 
ir vėl susirinko,( bet šį kartą 
beveik vien tik jaunuoliai, nes 
programe buvo tik šokiai. ‘Visi 
šoko ir linksminos iki vienuo
liktos valandos nakties. Po to 
visi išsiskirstė.

John V. Kurtinaitis.

So. Omaha, Nebr.
Barzdaskučio prasimanimai.

r

Rūgštymai Viduriuose 
“Phillips Miik of Magnesia” 

Geriau negu Soda

Yards 4951 
Mrs. Anielia Jarusz-KRushillas 

AKUšERKA 
3252 So. Halsted St.

•ji■ ••■■•■ . ................................................................... i,

$10.000 Accident POLICY
NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

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

Inter-Ocean CasualtyCo
A Stock Company

SPECIAL LOSSĘS FOR If sustained If sustained in m
in the the manner de- (

manner sribed in Para-
LOSS OF described in graphs 2 to 9

Paragraph 1 inclusive

Life ............................................................. $10,000.00 $500.00
Both Hands ............................................. — 10,000.00 500.00
Both Feet ................ ........................ 10,000.00 500.00
Sight of Both Eyes .................................. 10,000.00 500.00
('ne Hand and One Foot.......................... 10,000.00 500.00
One Hand and Sight of One Eye........... 10,000.00 500.00
One Foot and Sight of One Eye............... 10,000.00 500.00
Either Hand ................................. . .......... .. 5,000.00 250.00
Either Foot ................................................. 5,000.00 250.00
Sight of Ęither Eye .................................. 5,000.00 250.00

SKaityK.it ir Pagalvokit
Apsaugoki! save ir šeimyną 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 į NAUJIENŲ ofisą kartu su 
registracijos mokesčiu. 
Kurie dar nėra NAUJIE
NŲ prenumeratoriai, ar
ba skaito laikraętį nere- 
guleriai, 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 j NAU
JIENŲ raštinę kartu su 
registracijos mokesčiu, 75 
centais. Tuojaus po ap- 
laikymo aplikacijos bus 
patikrinta skaitytojo tik
rumas ir kontraktas pa
siųstas apdraustąjam. 
Neatidėliokit 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 Accident Insurance Policy, kuri 
bus išduota Inter-Ocean Casualty Company, išimtinai nuolati- 
niems NAUJIENŲ skaitytojams, čia įdedu registracijos 75c.

Į Į Aš dabar esu nuolatinis NAUJIENŲ 
— skaitytojas ir busiu juomi tokiu pagal 

šitą plicy per vienus metus.
I 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 | Siuntinškit njan NAUJIENAS paštu 
per vienus metus už Chicagos $7.00, 
Chicagoj $8.00 ir dar dadSsiu 75c. 
apdraudos registraciją.

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

Apdraudos Gavėjas ..........-......... -.................................... -..............
Gatvė Adresas
Miestas ...........
Užsiėmimas ...

Prisiųskit šitą aplikaciją su 75c. Money Orderiu arba čekiu

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

ir liudiju kad —

Padekit 
ženkleli 
J tinkamą 
kletkutę 
paženklinimui 
savo 
atsakymo

Valstija
.... Apt.
Tel......

Naujienų 159 num. buvo ap
rašytos kun. žvalionio prakal
bos. Tame aprašyme Pumpe- 
nietis nepalietė pašalinių as
menų. Bet vietinis bolševikų 
barberis, turintis dideles ka- 
zarmes dėl raudonosios armi
jos, rašydamas Vilny bando 
pilti srutų kibirą ant galvos 
visų vietos progresyvių lietu
vių.

Atsakinėti į kiekvieną bolše
viko užmetimą nematau reika
lo, — gaila vietos laikrašty; 
atsakysiu tik į pačius svarbiau
sius.

Vilnies- 157 num. barberis 
Reporteris sako: “Paima balsą 
menševikėlis Juzeliūnas, p. 
Šarpaitis, Strazdas, Uvikicnė ir 
Šukienė. Visi nusiskundė, kad 
čia sunku suorganizuoti para
piją.” Tai yra grynas barberlo 
melas. Tie žmonės tik pareiškė 
savo, nuomonę linkui tautiškos 
bažnyčios; jie kaip vienas pa
sakė, kad jiems nereikia nė 
tautiškos, nė romiškos bažny
čios, bet kas nori romiškos 
bažnyčios, tai butų geriau, 
kad tie žmonės dėtųsi prie 
tautiškos bažnyčios, nes ji ne
priklauso Komos trustui ir yra 
liuosa nuo kitataučių rankų. 
Taigi barberis iškreipė tų žmo
nių kalbos prasmę.

Tas barberis toliau rašo: 
“Kun. žvalionis buvo apsisto
jęs p. Juzeliuno ‘hotely’ ir ten 
menševikai su kunigu turėjo 
pasitarimus kaip sutverti pa
rapiją”. Visai ne. Kun. žvalio
nis pirmučiausia sustojo pas 
ALDLD. 95 kp. narį Joną Ar- 
mošką. Tik kad J. Armoška ne
turėjo vietos svečiui ir žinoda
mas, kad Juzeliūnas turi hote- 
lį, tai svečią ir supažindino su 
Juzeliunu. Bet kokia čia svar
ba, kad Juzeliūnas turėdamas 
tuščią ' kambarį išrendavo jį 
kun. Žvalioniui. Pas jį gali ren- 
duoti kambarį ir bolševikai,— 
ir renduoja. Štai kada lankėsi 
Omahoj bolševikas Mizara, tai 
taipjau buvo apsistojęs Juzeliu
no hotely, ten gyveno ir pietus 
valgė. O gal ir už tą Juzeliūnas 
yra nusidėjęs?

Toliaus tas barberis tauškia: 
“Vadinasi, p. Juzeliuno sureng
tos misijos tautiškam mulkin
tojui nenusisekė. Aukų surink
ta $7 su centais.” Ne Juzeliū
nas rengė prakalbas kun. žva
lioniui, bet pats kun. žvalionis 
išrendavo J. Armoškos svetai
nę, pats ir lapelius pasigamino. 
O kaslink aukų, tai mačiau 
duodant dolerines mulkį diplo
matą ir kitus bolševikus.

Klausiu bolševikų: kodėl jie 
sudarė bendrą frontą su fašis
tais prieš Juzeliuną ir jau nori 
daryti kumštynes atakas? Jau 
vienas fašistas liepia Juzeliu- 
nui nusiimti akinius. Bet tur
būt kaip sako patarlė: “meška 
ir lokis abudu tokie”, taip yra 
ir čia, — bolševikai nuo fašis
tų netoli bėgę. J

— Vergas Bolševikų.

■

Phone Central 1110 
Res. Canal 0403 /

JOHN S. RYBICKI
ADVOKATAS

54 W. Randolph St.
Room 607 Woods BIdg.

■ - ----------------- —

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

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

Viršuj Universal
State Bank 

/

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

A. VIOIJAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

Tel. Yards 1119
Baigusi skute
ri jos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

Valandos nuo
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 ikj
9 vai. vakare.

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

• skaudėjimą

JŪSŲ AKYS

Jūsų akys tai jūsų didelis turtas. 
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.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naniienna

ADVOKATAI
JOHN KUCHINSKAS ir BALYS F. MASTAUSKAS praneša visuo
menei, kad nuo Liepos (July) 1 d., 192T, abudu turės savo ofisą vie
noj vietoj ir iš vieno praktikuos advokatystę, būtent, vedimą visokių 
provų-bylų (visuose teismuose), egzaminuos abstraktus ir kitokius 
nuosavybės dokumentus pirkime ar pardavime namų, lotij ar biznių; 
taipgi darys visokius legališkus dokumentus, raštus, kontraktus ir 
suteiks patarimus (rodąs) kiekvienam reikale.

Ofiso antrašas:
2221 West 22nd Street

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

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

[ gausit tikrą ir teisingą patarnavimą visuose reikaluose.

Lietuviai Advokatai
K.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn 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. 

NedSliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K.JURGEUONIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St*

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

Tel. Yards 0141 
Bylos visuope teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojlmai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

John Kuchinskas Ir 
Bailys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

r-1”............... *

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395
........................... I ■■ i I

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

112 Weet Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republfc 9600
Ii ■ .............. ■ i ii. i

DR. G. SERNER
LIETUVIS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėliomis nuo 10 iki 1. ,

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

ĮmųjJMyfojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avė.

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

Nedėlioj pagal sutarti

Telephone Yards 0904

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 8210

' DR. NERZMAN
—Iš RUSIJOS—

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyių, 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: 3110. Naktį

j South Shore 2288 
' Boulevard 4186

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 lubos 

Chicago, III.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

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

Ofisas 3102 So. Halsted St„ Chicago 
arti 81 st Street

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterį Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

DR. FREDA HIRSCHBERG 
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

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

Phones: Office Pulman 9278 
Res. Plaza 2222

.! , ............... „..J

HARRY LAWRENCE
ADVOKATAS

11256 Michigan Avenue 
Telephone Pullman 9278 

Miesto Ofisas
77 W. Washington Street 

Telephone Central 3540

SKaityK.it


Antradienis, Liepos 19, 192

-naujienos-
The Lithuaniaa Daily Neirs

Publiahed Daily Except Sunday 
by the Lithuanian Daily News Pub. 
Co. Ine.

Editor P, GRIGAITIS

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephoae Roosevelt 8509
Subacription Kates:

18.90 per year in Canada
>7.00 per year outside of Chicago.
>8.00 per year in Chicago.

3c. per copy.

Entered as Second Clasa Matter 
March 7th. 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, iiakiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III — Telefonas: Rooaevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina:

Chicago je — paltu:
Metams ........ -........  _ >8.00
Pusei metų...................    4.09
Trims mėnesiams .................... 2.50
Dviem mineaiams...............1.50
Vienam minėsiu! ____________ .75

Chicagoje per neilotojus:
Viena kopija ................................. 8c
Savaitei .................—....._........  18c
Mėnesiui »•••••••••••••••••• 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje,

Metams ........... „ >7.00
Pusei metų ----------   8.50
Trims mėnesiams _______   1.75
Dviem mėnesiams n__________ 1.25
Vienam mėnesiui  ...........— .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ............... -----------------  >8.90
Pusei metų_________ ____ — 4.00
Trims mėnesiams_________ 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

cijos socialistai niekuomet nc- 
atsi žadėjo.

Savo melagystėmis tečiaus 
IMits Sirvydas save išduoda. 
Jeigu jo vienminčiai| reikalavo 
Lietuvai autonomijos, tai išei
na, kad jie buvo priešingi Lie
tuvos atsiskyrimui nuo Rusijos. 
Mes autonomija anaiptol ne
reiškia nepriklausomybės.

Vadinasi, autonomijos šali
ninkai norėjo, kad Lietuva pa
siliktų Rusijos dalis. Kuriuo 
tad budu jų pozicija galėjo būt 
geresne, negu socialistų, kurie 
buk agitavę už “susidėjimą 
su Husija”?

IR KINIJOS KOMUNISTAI 
“NO GOOD”

MEKSIKOS KATALIKAI PALIUOSUOJAMI.

Meksikos prezidentas Calles (ištark Kajes) išleido 
dekretą, kuriuo įsakoma paleisti iš kalėjimų ir sugrąžin
ti iš trėmimo visus katalikus, nusidėjusius priešvalstybi
niais darbais. Jiems ne tik grąžinama laisvė, bet ir ne
statoma jokių sąlygų. Reiškia, katalikai gauna pilną am
nestiją.

Šitą prezidento Calles’o žinksnį civilizuotas pasaulis 
gali tiktai pasveikinti.

Kai Meksikos valdžia ėmėsi aštrių priemonių prieš 
kunigus ir jų aklus pasekėjus, pasikėsinusius atviro 
maišto ir smurto keliu sutrukdyti įstatymų vykinimą 
krašte, visiems pažangos ir žmoniškumo šalininkams bu
vo liūdna į tai žiūrėti. Bet nebuvę galima už tai smerkti 
valdžią, kadangi kitokios išeities ji neturėjo. įsigalėjęs 
per šimtus metų, klerikalizmas Meksikoje nenorėjo atsi
žadėt savo privilegijų ir nusilenkti daugumos žmonių iš
rinktai valdžiai. Nevartojant jėgos prieš tą liaudies iš
naudotoją, nebūtų buvę galima jj suvaldyti.

Tečiaus represijų politika, kad ir gerais norais vyki
nama, visuomet yra pavojinga. Valdžia, ėmusi aštriai 
bausti savo priešus, gali labai lengvai peržengti ribas. 
Antra vertus, aštrios bausmės dažnai padaro priešus dar 
atkaklesniais, kas savo keliu verčia valdžią eiti vis prie 
didesnio ir didesnio griežtumo. Ilgesnį laiką prasitęsus 
šitokiai padėčiai, demokratinė, žmonių daugumai tar
naujanti valdžia gali nejučiomis pavirsti despotizmu.

Meksikoje šito pavojaus buvo. Viena, dėl to, kad 
žmonių masės tenai dar nėra apsišvietusios; antra, dėl 
to, kad klerikalizmas, prięš kurį valdžiai teko kovoti, re
miasi tamsuolių fanatizmu. Kiek žiaurumo yra tuose 
fanatikuose, matyt buvo iš to pasibaisėtino užpuolimo 
ant traukinio, įvykusio keletas savaičių atgal, kur kuni
gų vadovaujama gauja paskerdė apie šimtą kareivių ir 
civilinių pasažierių. Po šito ir kitų panašių klerikalinio 
teroro aktų silpnesnė valdžia butų netekusi pusiausviros 
ir butų pradėjusi prieš savo priešus beprotiško keršto 
kampaniją (kaip sakysime, Rusijos sovietų valdžią).

Nepcrsenai Brooklyno “Lais
vėje” viena Maskvos davatkė
lė reiškė didelio džiaugsmo, 
kad Kinuose darbininkų judėji
mas esąs labai “grynas”. Girdi, 
tenai visi susipratę darbininkai 
(iną paskui komunistus, ir pa- 
stariemsiems esą labai lengva 
skiepyti darbininkams “tikras” 
Lenino idėjas, kadangi darbi
ninkų masės Kinijoje niekuo
met nebuvusios užkrėstos “geL 
tonojo socializmo” nuodais, 
kaip vakarų Europoje.

Bet paklausykite, ką dabar ta 
pati “Laisvė” rašo apie Kini
ją. Komunistų internacionalai 
šiomis dienomis pasiuntęs “įsa
kymus” (!) Kinų komunistų 
partijai, kaip ji turinti veikti. 
J uose įsakymuose • kominter- 
nas peikia Hankovvo valdžią ir 
liepia komunistams iš jos pa
sitraukti. Paskui: K

“Smarkiai kritikuoja tuos 
partijos vadus, kurie daro 
kompromisus su buržuazi
niais elementais; kritikuoja 
pportunistus. z

♦

$

A. Puškinas

Verti 
J. Montvila

Bet prezidentas Calles nesidavė įstumti į tas kruvi
nas vėžes. Pasiekęs to, kad maištininkai tapo numalšin
ti, jisai, ažuot pasinaudoti šita proga, kad toliau visiškai 
išnaikinus savo priešus ir dar labiau sustiprinus savo ga
lią, — dovanojo bausmę nusikaltėliams. Taip pasielgda
mas, jisai parodė šimtą kartų daugiau krikščioniškumo, 
negu visi patentuotieji “Kristaus mokslo skelbėjai”.

Klerikalai Meksikoje yra ne tiktai sumušti ginkluo
toje kovoje, bet ir nugalėti moraliai.

ATŠAUKIA MELAGINGAS ŽINIAS.

Chicagos “Daily News” korespondentas, atvykęs į 
Austrijos sostinę, sakosi neradęs tenai jokio “bolševiz
mo”. Miestas esąs visai ramus, tik generalis streikas su
paralyžiavęs visokį judėjimą ir respublikos gvardija (so
cialistų vadovaujama darbininkų organizacija) saugo
janti tvarką gatvėse.

“Pasakos apie komunistų sukilimą”, rašo tas pats 
korespondentas, “tiesiog yra nieku neparemtos.”

Del smulkmenų, liečiančių Vienos riaušių pradžią ir 
priežastis, žinios telegramose da ir šiandie nėra pilnai 
aiškios ir vienodos. Bet kad tenai nebuvo jokio bolševi
kiško sukilimo arba pastangų įsteigti “sovietų respubli
ką”, tai šiandie yra neabejotina.

Tie, kurie buvo tas melo antis paleidę pasaulin, da
bar visaip sukinėsis ir teisinsis ir tuo tikslu mėgins iš
kreipti faktus.

BE MELO NĖ ŽINKSNIO

“Vienybė” rašo, kad 1917 m. 
Amerikos lietuviai socialistai 
buvo “priešingi uet Lietuvos 
autonomijai ir vis agitavo su 
Rusija susidėti.”

Tai yra dvi melagystės vie

name sakinyje. Viena, socia
listai neagitavo, kad Lietuva 
dėtųsi su Busija; antra, jie ne
buvo priešingi Lietuvos auto
nomijai.

Dar 1914 m., Brooklyno sei
me socialistai stojo, kad Lietu
vai butų pripažinta teisė sava
rankiškai spręsti savo likimą, 
— kas reiškė, kad socialistai 
reikalavo Lietuvai ne tik auto- 
nomijos, bet net visiškos ne
priklausomybės; Ir šitos pozi-

. “Įsako komunistams vys
tyti agrarinį judėjimą ir 
plėsti proletarinės revoliuci
jos idėją. Organizuoti valstie
čius ir darbininkus dėl pro
letarines revoliucijos; siste- 
matiškai apginkluoti juos.

*‘() jeigu ant Komunistų 
Partijos butų puolimas ir 
jos nariai butų persekiojami, 
tai sudaryti požeminę (! “N.” 
Red.) Komunistų Partijos 
mašiną (! “N.” Red.) tęsi
mui dari?©. Daryti griežtą 
žingsnį prieš oportunistinę 
Komunistų Partijos vadų po
litiką.”
Taį/ tau, Jurguti, ir devin

tinės! Pasirodo, kad Kinijoje 
proletariškos revoliucijos daly
kai stovi blogiau, negu kurio
je nors “geltonojo socializmo” 
užnuodintoje šalyje. Vakarų 
Europoje, kur “geltonieji” so
cialistai yra galingi, Maskva, 
tiesa, neturi progos daryti sa
vo “revoliucijas”, bet tenai ko
munistai bent gali atvirai veik
ti. O Kinijoje jie numato, kad 
jiems neužilgo gal; reikės lysti 
į požemį!

Ir tai dar ne viskas. Pasiro
do, kad Kinijoje “oportunizmo 
kirminas” ne tik j “grynąsias” 
darbininkų mases įlindo, bet 
ir į pačią “gryniausios” komu
nistų partijos vadovybę!

Tai, mat, kiek mūsiškiai “le
ninizmo” apaštalai išmanė apie 
Kinijos darbininkų judėjimą, 
kuomet jie kėlų jį į padanges. 
O betgi jie išeikvojo kubilus 
rašalo, tą judėjimą “aiškinda
mi” ir pasaulį “mokindami”, 
kaip j j reikia suprasti.

Bolševikų pleperiai dėl to 
taip drąsiai ir plepa apie vis
ką, kad jie nežino nė to, kad 
jie nieko nežino. Tai yra drą
sa, kaip rusai sako, “kruglych 
durakov”! *

PIKIŲ »
DAMA f

(Tąsa)

Liza, Liza kur seki ? Apsirėdy-
— atsakė.
Paspėsi dar. Sėsk čia.
Atversk pirmą tomą ir skai

tyk balsiai.
Panelė paėmė knygą ir per- 

i kaitė kelias eilutes.
Garsiau* suriko grafienė, kas 

tau, ar žado netekai? Slinkis ar
čiau, na!

Liza dar porą puslapių per- 
l kaitė.

Grafienė sužiovavo.
—Niekai vieni!'—mesk šalin 

tą knygą,— tarė ji. Nusiųsk ją 
Pauliui ir liepk padėkoti...

O karieta, ar bus?
Karieta jau laukia— pažiūrė

jus gatvėn, tarė Liza.
Kodėl tu dar neapsirengusi?
tarė grafienė. Vis tavęs laukti 

reikia. Tas nepakenčiama!
Liza nubėgo savo kambarin. 

Ir dviem minutėm nepraslinkus, 
grafienė pradėjo skambinti.

Trys mergelės-tarnaitės įbėgo 
per vienas, o kamerdineris per 
kitas duris.

Kodėl jūsų negalima prisi- 
c kambinti?—suriko ant jų gra
fienė:—pasakykit Lizai, kad aš 
jau laukiu.

Elzbieta įėjo kambarin jau 
apsirengusi ir su skrybėle.

Galų—gale!—tarė grafiene. 
Kas per parėdai? Kam visa tai? 
Vilioti kam?..

O kaip šiandien oras? — ro
dos, vėjas?

Vėjo nėra, labai ramu, jūsų 
Šviesybe, atsakė kamerdineris.

Jus visuomet pripuolamai pa
sakote. Atidarykit langelį. Nu 
gi kaip, vėjas! ir koks šaltas 
dar!

Nevažiuosime. Bereikalo, Li
za apsirengėm.

—“Tai. mano gyvenimėlis...” 
pamanė Liza I.

Ištiesų Liza I. buvo labai ne
laimingas sutvėrimas. Svetima

duona karti, sako Dantė, ir sun
kus laiptai ‘Svetimi. Kas gi jeigu 
ne Liza, būdama grafienės auk
lėtine, tą taip gyvai atjausti ga
lėtų ?

Iš prigimimo grafienė nebuvo 
taip jau blogas žmogus, bet, bū
dama savotiško budo, išlepinta 
moteris, šykšti egoistė, kaip ir 
visi seni žmonės, savo amžį at
gyvenę, dabarties nepripažįstą.

Ji dalyvavo visuose trukšmin- 
guose pasilinksminimuose, ba
liuose, tenai, kame nors kampe 
atsisėdus, senos mados rūbais 
apsitaisius, bereikalingai puošė 
baliaus salę.

Atvažiavę svečiai, sulig pa
pročio mandagiai ją pasveikina, 
o paskiau niekas prie jos ir ne
prieina.

Savo namuose ji visą miestą 
priiminėdavo, bet mažai ką jų iš 
veido pažinojo, vien etiketus 
stropiai sekdama.

Skaitlinga tarnų gauja, nutu
kę ir pražilę jos prieškambary, 
darė ką norėjo, apgaudinėdami 
mirštančią senutę.

Liza buvo namų kankine. Ji 
pilstydavo arbatą ir gaudavo 
barti už perdidelį cukraus aik- 
vojimą; ji garisiai skaitydavo 
romanus ir turėdavo atsakyti 
prieš grafienę už autoriaus klai
das; ji eidavo drauge su grafie
ne pasivaikščioti ir atsakydavo 
už, orą ir gatvę.

Jai buvo nustatyta alga, ku
rios jai niekad nedamokedavo, 
tuo tarpu iš jos reikalavo, kad 
butų gražiai ir švariai apsirė
džiusi. žmonose ji labai menką 
rolę lošė. Visi ją žinojo, bet 
niekas jos nepatėmydavp. Ba
liuose ji šokdavo tiktai trūks
tant vis-a-vis ir damos imdavo 
ją kartu su savim eidamos į mo
terų kambarį rūbų pasitaisyti.

Būdama savamylė, ji gyvai 
atjautė savo vargingą padėtį ir,

dairydamasi aplinkui, nekantriai 
laukė išgęlbėtojo.

Bet jaunuoliai į ją domės ne
kreipdavo, nors ji buvo šimtą 
kartų meilesnė ir gražesnė už 
tas, biaurias šaltas panas, apie 
kurias jie sukinėjosi.

Kiek kartų ji, tyliai apleidus 
svečių kambarį, eidavo verkti į 
savo menką, paprastą kambarė
lį, kuriame komodos, tapyta lova 
stovėjo ir tamsiai žibėjo žvakė.

Vieną kartą—tas atsitiko dvi 
dieni po vakaro, šio pasakojimo 
pradžioj aprašyto ir sąvaitę 
prieš tą sceną, prie kurios da
bar apsistojome.

Liza, sėdėdama prie lango, 
siuvinėjo. Netyčia dirstelėjo 
gatvėn, pamatė jauną inžinierį, 
kuris nejudėdamas stovėjo, į- 
smeigęs akis į jos langą.

Ji nulenkė galvą ir vėl pradė
jo siuvinėti;, penkioms minu
tėms praslinkus, jaunas karinin
kas stovėjo toje pat vietoj.

Neturėdamas papročio koke
tuoti su praeinančiais pro šalį 
karininkais, ji nustojo gatvėn 
žiurėjus ir apie dvi valandi siu
vinėjo nepakeldama galvos.

Pašaukė pietų. Ji atsistojo, 
pradėjo dėstyti savo siuvinius ir 
netyčiomis dirstelėjo gatvėn, vėl 
pamatė karininką. /

Tas jai pasirodė keista. .
Po pietų ji priėjo prie Įaugo, 

bet karininko jau nebuvo.
Dviem dieriom praslinkus, be

eidama su grafiene karieton, ji 
vėl jį pamatė. Jis stovėjo prie 
pat tako, vedančio iš grafienės 
rūmų, bobro apikaklę užsivertęs, 
o juodos jo akys iš po skrybėlės 
žibėjo.
Liza išsigando ir susijudinus į- 
lipo karieton. Namo sugrįžus ji 
pribėgo prie lango— karjninkas 
stovėjo toj pat vietoj, akis j ją 
įsmeigęs, žingeidumo kankina
ma, ji atsitraukė nuo lango. Ją 
apėmė naujas, jai dar nežinomas 
jausmas. Nuo to laiko nebuvo 
dienos, kad jaunuolis, jau žino
mu laiku, nepasirodytų prie na
mo lango.

Tarpe jųdviejų užsimezgė be
sąlyginiai santykiai. Sėdėdama 
prie lango ji jaute jį prisiarti
nant. Pakeldavo galvą ir kas
dien vis ilgiau į jį žiūrėdavo.

Jaunuolis už tą jai buvo dė
kingas J savo smailiu jaunystės 
žvilgsniu ji patėmydavo, kaip 
jis paraudonuodavo, kaip tik jų
dviejų žvilgsniai nusitikdavo.

Sąvaltei praėjus, ji jam nusi
šypsojo... Kada Tomskis pasipra
šė grafienės leisti perstatyti jai 
savo draugą, jaunos mergaitės 
širdis sudrebėjo.

Bet sužinojus, kad Narumo- 
vas ne inžinierius, o kavaleris
tas ,ji gailėjos pasakius savo pa
slaptį vėjavaikiui Tomskiui.

Hermanas buvo sūnūs suru
sėjusio vokiečio, palikusio jam 
nedidelį kapitalą.

Norėdamas ligi tiek prasigy
venti, kad galėtų > tapti nepri
klausomu, jis gyveno vien iš gau
namos algos, neimdavo net pa
lūkanų gaunamų nuo kapitalo.

Jis buvo aistringas, karštuo
lis; ir tik savo tvirtumo dėka, jis 
išvengdavo jaunystės klaidų. Pa
vyzdžiui, jis būdamas tarp loši
kų, niekad kortų į rankas neim
davo, nes apskaitliuodavo. kad, 
i.not jo: “neverta aukoti reika
lingus pinigus tam, kad išlošti 
nereikalingos”—tuo tarpu kiau
ras naktis sėdėdavo už lošiamų
jų stafų ir didžiausiu įdomumu 
sekdavo įvairius lošimo pervers
mus.

Anekdotas apie tris kortas la
bai paveikė į jo vaizduotę ir 
kiaurą naktį jis vien tik apie 
tai galvojo.

Na, ką—galvojo jis kitą dieną 
vaikščiodamas po Petrapilį, — 
jeigu senė grafiene atidengs 
man tą savo paslaptį? arba nu
rodys man tas tris kortas? Ko
dėl neišmėginti savo laimės?

Perstatyt jai, prisigerįnt prie 
jos, arba kad ir įmylimuoju tapti, 
bet visa tam reikia laiko, o ji 
jau aštuoniasdešimts septynių 
metų ir dieną, kitą pagyvenusi, 
gal numirti.

Bet ir anekdotas? Ar galima 
jam tikėti? Ne. Apskaitliavimas,

susilaikymas ir darbštumas, 
štai mano trys kortos, štai kr s 
man suteiks laimę ir savystovu- 
mą. ,

Taip begalvodamas jis atsidū
rė vienoj didžiausių Petrapilio 
gatvių. Gatvėj buvo didelis ju
dėjimas. Važiuoti ir pėsti taip 
ir siuvo į visas puses. Viena po 
kitai privažiuoja karietos prie 
senovės architektūros namo du
rų. Iš karietos, kas minutę pa
sirodo: tai graži panelės kojikė, 
tai dryža kojinė, su diplomatiniu 
bateliu. -

Hermanas sustojo.
—Keno tasai namas? —pa

klausė jis stovinčio prie kampo 
kioskininko.

Grafienes*** atsakė tasai.
Hermanas nerimavo.
Stebėtinas anekdotas jam 

prieš akis atsistojo. Jis pradėjo 
vaikščioti apie namą, galvoda
mas apie jo savininkę ir jos ne
paprastą gabumą.

Vėlai vakare sugrįžęs į savo 
ramų kampelį, ilgai jis negalėjo 
užmigti, o kada užmigo, jam 
prisisapnavo kortos, žalias, pini
gais apkrautas, stalas. Statė jis 
kortas vieną po kitai, kirto ban
kas, nuolat išlošinėjo ir susižerė 
pas save pinigus ir auksą.

Pabudęs atsiduso, netekęs sa
vo fantastingo turto; išėjo gat
vėn, ir vėl atsidūrė prie grafie
nės namo.

Nematoma jėga, j j rodos 
traukte traukė į ten. Jis stebė
jo ir pradėjo žiūrėti į langus. 
Vienam lange jis pamate juoda
plaukę galvą nulenktą, mato
mai, pęie knygos, ar kito kokio 
darbo. Galvelė pasikėlė. Herma
nas pamatė juodom akim gražų 
veidrodį.

Toji minutė nusprendė jo li
kimą.

III.
Vos spėjo Liza nusirėdyti, 

kaip grafienė vėl reikalavo pa
duoti karietą.

Juodu išėjo sėsti karieton. 
Tuo pat laiku, kada du lekaju, 
už rankų paėmę, senutę įkėlė 
karieton, prie pat karietos ratų, 
Liza pamatė savo inžinierių; jis 
paėmė ją už rankos, ji išsigando, 
tuo tarpu jaunuolis dingo, tik 
jos rankoj liko laiškelis.

Ji paslėpė laiškelį į pirštinę ir 
viąs kelionės laiką buvo lyg ap
svaigus; nieko ji nematė ir ne
girdėjo. Grafienė turėjo papro
tį bevažinėdama vi sako klausi

nėti: ką mes susitikome? kaip 
as tiltas vadinasi? Kas ten iš

kaboj parašyta?
Liza šiandien atsakinėjo visai 

beprasmiai ir tuomi grafienę 
labai įpykino.

—Kas tau pasidarė? Ar sta
bas ištiko, ar ką?

Ar tu manęs negirdi, ar nesu
pranti ?..

Ačiū Dievu, dar aš iš proto 
neišėjau!

Liza jos nebeklausė. Namo su- 
gryžus ji nubėgo savo kamba-Į 
rėlin, išsiėmė iš pirštinės laišką; 
jis buvo užlipintas.

Liza perskaitė. Laiške Her
manas prisipažino meilėj; jis 
buvo labai meiliu tonu parašy
tas ir žodis žodin imtas iš vokie
čių romano. Bet liza vokiečių 
kalbos nemokėjo ir todėl buvo 
patenkinta gautuoju laišku. Vie
nok dėl jo ji labai nerimavo.

Pirmą kart savo gyvenime ji 
nuėjo į slaptus ankštus ryšius su 
jaunu vyru. Baisus jai išrodė jo 
storžeiviškumas. Ji gailėjosi ne
atsargiai pasielgusi ir nebežino- i 
jo kas daryti: ar daugiau nebe
sėdėti prie lango, kad jaunuolis, 
matydamas, jog juomi neįdomi | 
maujamasi atšaltų, ir toliau jos') 
nepersekiotų? ar nusiųsti jam 
laišką atgal? ar atsakyti šaltai 
ir sprendžiamai?

Sėdus už stalo, pasiėmė plun
ksną? popierio ir užsimąstė. Ke
lis kartus ji pradėjus rašyti 
laišką—suplėšo: jai išrodė, tar 
perdaug save žeminanti, tai per- i 
daug šiurkštus.

Galop jai pavyko prašyti ke- . 
lias eilutes, kuriomis ji buvo | 
patenkinta. ,

\ (Bus daugiau)
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CHICAGOS 
ŽINIOS

DEMOKRATŲ IR REPUBLI-
KONŲ ALICIJOS ŽIAURUMAI

Keletą moty gyvenau mieste 
Mihvaukee, XV’s., kame jau ge
roką skaičių, metų socialistų 
administracija valdo miestą, ir 
apie 4-tas laikotarpis vietinis 
socialistas majoras, XV. 1). 
Hoan, šeimininkauja ir kame 
dabar apie 40 nuošimtis ran
dasi socialistų aldermanų. Pa
skatintas tečiaus garsais apie 
didesnius uždarbius Illinois 
metropolyj Chicagoj, sumaniau 
jame apsigyvent bei savo lai
mę išbandyt. Bet pribuvęs la
bai apsivyliau. Pagyvenęs tūlą 
laiką patyriau, kad čia sąlygos 
daug blogesnės. Visi produktai, 
drabužiai bei apavos daug bran
gesni, visur nešvarumai, dauge- 
lyj vietų šalygatviai iširę, gat
vėse duobės išmuštos, taip kad 
IX) lietaus, kada esti pripildy
tos vandeniu ir kada užvažiuo
ja automobilis arba trekas, ne

ieną praeivį nemalonu purvy
nu apteikia. Ir už tuos nuo
stolius nei iš nieko atlyginimo 
negali ieškot.

Kad čia buržuazinių partijų 
policija daug žiauresnė, tai čia 
paduodu keletą faktų. Vieną 
nedėldienį bevaikščiodamas tu
rėjau surasti komfortų vietą. 
Kadangi svaigalų nevartoju, 
tai, man nemalonu užeiti į 
smuklę. Todėl sumaniau užeiti 
į artimiausią stotį. Tuom tar
pu pradėjo lyti, tai nuspren
džiau palaukt kol nustos. Pasi
ėmiau katalikiškos draugijos 
leidžiamą laikraštį “Sunday 
Vizitor” ir ramiai sau skaitau. 
Už tūlo laiko prieina policistas 
ir manęs klausia, kokio aš 
traukinio laukiąs. Atsakiau, 
kad niekur nesu pasiryžęs va
žiuoti, bet delei reikalo bu
vau užėjęs, o kadangi dabar 
lija, tai ir užtrukau. Nors tuo 
sykiu suolai buvo beveik tušti, 
ale man ir tos vietos pagailėjo 
ir liepė stotį apleisti. Aš tai 
ir padariau.

Keletą savaičių vėliau man 
vėl tokiu pat. reikalu teko į 
stotį užeiti. Vėl priėjo tas pats 
policistas ir vėl užklausė, ko
kiu reikalu aš čia sėdžiąs. At
sakiau, kad delei lietaus užė

jau. Dievulėli tu mano, kad iš
vers akis, kaip tas bulius, pa
reikšdamas: “1 am going to 
bust you right away!”

Tretį kartą užėjau vėl į 
miesto užlaikomą užeigą. Tarpe 
kitų buvusių lankytojų viena 
ypata stovėdama valė sau pirš
tų nagus. Atėjo valdžios tar
nas ir kad suriks ant žmogaus, 
tai net man per visą kūną kaip 
griaustinis peij&jo. Pamąsčiau 
sau, tai čia ne socialistinės ad
ministracijos valdomas miestas, 
nes ten pragyvenau su virš sep
tynis metus ir visur vaikščio
jau ir užeidavaau, bet per tuos 
keletą metų tiek žiaurumų ne
patyriau, kiek čia gyvendamas 
per keletą mėnesių. Bet nevei- 
žint kaip čia| policija žiauriai 
elgiasi su “nusižengėliais įsta
tymams”, vienok kriminalistų 
negali išnaikint, ir jie neįstengs 
tai padaryti, pakol nesumažins 
darbo valandų/ ir nebus pro
gos gaut užsiėmimo visiems 
bedarbiams. —D.

Chicagos policininkų 
manevrai

šiemet Chicagos policininkų 
manevrai žada būti įdomesni ir 
įvairesni, nekad jie yra buvę.

Nepaisant Kainų, Puikių Rakandų
Liepos Mėnesyj Išpardavimas

Galutinas išpardavimas visokių atskirų šmotų ir setu — 1,946 šmotų. 229 
setų. —• visas sandelio stekas — kiekvienas šmotas dikciai atpigintas — visų 
stotų skaitlius yrą aprubežiuotas.

Pasinaudokit iŠ musų lengvų išmokėjimų plano 
ant visų pirkinių už $25 ar daugiau

Miegokit patogiai — pilnos mieris ”99 coil double 
decked spring”, kuris paprastai perduodama po $15. 
Galutino išpardavimo 7 OC
kaina ................................................. 5 ■ *^0

Mes turime 32 colių vatinius matracus, pilnai 50 
svaių, verti $12.50 kiekvienas. QC*
Specialiai kyl jų yra ....... ,...............

Visos musų reguliarių kainų $45 box spring ir mat
racai. Jis susideda iš 50 svarų fe! t matraco, 72 coil 
lankomis suveržto box spring, su K A
giaž u užvalkalu. Visas outfit’as

Nepaprastai pigios kainos metalinių lovų, gražiai 
dekoruotos riešuto ir mahogany, kai kurios su že
mais galais, vertos iki $30,. Viso.; CIO 
kainuotos dabartiniam išpardaymui'po

Ekstra gerai padaryti armijos cot, turi gražius ga
lus ir stiprius springsus, tiktai 48 bus CO 
parduota tomis kainomis .................. vU

Štai proga nusipirkti miegruimio setą 
labai pigia kaina

Tiktai 1—trijų šmotų setai tos rųšies. Gražiai dė
kot uoti, ualnut užbaigimo. Lova, 48 colių dreseris 
ir didele skrynutė stalčių. CQQ A A
Kol jų yra 3 šmotų setas po U V

18 brangių 1 šmotų setų, kurie yra parduodami 
dvigubai šių kainų. Tie yra puikiausios rųšies ir 
užbaigimo, ir turit pamatyti, kad tinkamai įverti
nus. Jie čionai ilgai nebus tomis C 1 CQ K A 
kainomis. Bukit anksti pasirinkimui 4* ■ Ow <vU

Mes turime 28 skirtingas skrynutes, labai tinkamas' 
dėl migruimio, susidėjimui skalbinių ir t. t. už
baigti golden oak arba aržuoliniai, C 7 CIK 
kiekvienas .......................................... f

Parloro setai atpiginti Greitam 
Išpardavimui

•
Trijų šmotų mohair setas, pirmiau kainavo $275.
Šis setas geros rūšies, su išdrožinėtais frėmais, 
apverčiamomis paduškaitėmis. C* 1 Aft
Pažiūrėkit pirm pirkimo ........... ▼ l"l?r.'VV

38 Jaųuerd velour parlor setai,, visi 3 šmotų, visi 
turi apverčiamas paduškaites, geriausios springsų 
konstrukcijos, išmarginti frėmai, gražus pasirin
kimas patternų, užbaigai Kfl
liepos mėnesio tik ..............................

Sutaupykit 25% iki 50% dėl valgomo 
kambario rakandų

Paprastai verti po $135, riešuto medžio 
riausios rųšies. Šios kainos patiks bile 
kuris žingeidauja i valgomo kambario
Krėslai ir stalas yra walnut apart stalo viršaus. 
Krėslai yra gražiai dengti.
15 setų šiomis kainomis ..........

setai, ge- 
asmeniui 

rakandus.

Kiti setai taipgi geri ir ant jų taipgi 
galite daug sutaupyti.

1— $285—šmotų
setas .....................
2— $198—8 šmotų
setao ..... ..............
7—$98—7' šmotų 
setas .....................

$198.00
$129.50

$59 00

Ledaunes
Vertės $15 
ledaunes ...
Vertės $21 
ledaunes ...
Vertės $35 
ledaunes ..
Vertės $60 
ledaunes ...

$9.95
$17.50
$24 50
$39 00

Mes turime apie 200 ledaunių kurias turime išparduoti šiame mėnesyj.
Pirkit dabar ir sutaupykit. • •

Atsiminkite, kad mes suteiksime gerą kainą už jūsų senus rakandus. Cash 
ar credit. Visas tavoras garantuotas arba pinigai grąžinami.

Central* District >Furniture Co
^3621-23-25lSouth HalstecįjStreet įį^

Tie manevrai bus rugpiučio 
13, 14 ir 21 dd. Comiskey par
ke ir \yrigley darže. Visas pel
nas eis Policininkų Labdarin
gos Asociacijos naudai. Ši aso
ciacija rūpinasi našlėmis ir 
našlaičiais tų policininkų, ku
rie žuvo savo pareigas eidami.

■ ■ —— ■■ -—r— 1 ■ ■ -

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
Musų tavorščių nuliūdimas tai 

ne juokai 
t

Tai tik jus pamislikite sau 
—ir .po šimts plynių — tai ne 
juokai!

Dabar susidarė tokia padėtis, 
tokios painios aplinkybės, toj 
musų bolševikų politikoj; ir 
pati bolševikų politika taip su
sisukusi, taip susiraizgusi, kad 
net vyriausi komisarai negali 
atraizgioti.

Roseland
Ateinantį sekmadienį bus la

bai linksmas roselandiečių iš
važiavimas į Palos Park miš
kus. Tą išvažiavimą rengia 
darbštusis Lietuvių Scenos My
lėtojų Batelis, kuris per žiemą 
surengia roselandiečiams ir 
jų draugijoms daug gražių va
karų, o ir vasarą nori visus 
palinksminti gražiuose miš
kuose. Išvažiavimas bus Palos 
miškuose toje pačioje vietoje, 
kur Ratelis visuomet savo iš
važiavimus rengia.

Išvažiavimas bus labai links
mas, nes bus muzika ir šokių 
mėgėjai galės užtektinai pasi
šokti žalioj lankoj; bus dar 
žaismės ir įvairios rungtynės, 
už kurias bus duodamos dova
nos. Bus ir labai skanaus le- 
monado. Ratelis kviečia visus 
roselandiečius dalyvauti šiame 
linksmame išvažiavime.

Yes — ypatingai su ta SLA. 
36-ta kuopa. Ir kas blogiausia, 
tie visi “buržujai”, “menševi
kai” nepasako, ką anie daro!

Mes žinome, kad jie turi 
“snošenijas” su Centru ir kad 
jie laiko visokius “buržujiš
kus” susirinkimu^ bet kokius? 
Na, ir suk galvą sau! Mes pa
tys tiesa, laikome sobranijas 
ježednievnoj nuolat, ir pasa
kom viskij. kų. žinom ir ko ne
žinom. Zednjį dieiuj išrežiam po 

ilgiausiu straipsnį.
Bet pas j uos kas dedasi, tai 

visai mums nežinoma. Net ir 
musų tavorščiai barzdą glosty
dami negali išvyrozyti.

šimts kalakutų! Darytume 
revoliuciją, bet nėra kuo da
ryti. Nors n?es turime pi liras 
teises ir pozvolenijas iš Mask
vos kelti revoliuciją, bet kiti 
žmones nekreipia nei menkiau
sios atydos į musų cirkuliarus, 
kuriuos siuntinėjame SLA. na
riams.

Tie Susivienijimo nariai ne
ima vnimanijon visai Moskovs- 
kago obščestvennago diela, ir, 
matyti, žmonės tik juokus kre
čia iš musų ježednievnos ir jos 
ękzekvijų.

O gal dar galų gale reikės 
poproščatsia su 36-ta kuopa? 
Ale dar yra viena opasnost. 
Musų tovarišči ir ježednievna 
perdaug riebiai išpliurpėm, ir 
gali būt bile laiku trevoga. Ga
li priseiti prisiartinti net prie 

'grotelių ir skloniat savo gne- 
kus prieš teisėją.

Tai jau tas butų visai bur
žujiškai. Juk suprantama, kad 
Amerika riešitelno negali su
prasti to, ką Maskva diktuoja. 
Taigi butų sunkus išaiškini
mas prieš dėdę sudžią.

Bet aš manau, kad musų ta
vorščiai ateityj bus gudresni 
ir užstatys barikadas, ateinan
čiam 36-tos kuopos susirinki
mui. Ale dlia ostorožnosti mu
sų maskviškė ambasada turė
tų nusamdyti visas svetaines 
ant Bridgoporto ir kitų koloni
jų rezervus kaip tik tą dieną 

j kai 36-ta kuopa laikys susirin
kimą. Vot ir pasirodys jų men- 
šinstvo! Galės važiuoti j New 
Yorką susirinkimą laikyti.

Ar ne fine? Taip mes, tova- 
riščiai, ir turėtum padaryti!

— M. K. š.

Pereitą sekmadienį buvo p. 
p. J. S. Šimkų, 10225 Perry 
Avė., sunaus krikštynos. Sū
nui duotas vardas Jonas. Krikš
to tėvais buvo gerai . visiems 
žinomi p. p. C, Strumilas ir 
S. Liutkevičienė. Pokily daly
vavo giminės ir artimesnieji

(
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L A
islovas Svazis

:yrė su šuo pasauliu 
(> <1., 9:55 "v**!, vnkarc,

sulaukęs 7'/į metų am- 
męs Gary, Indiana, pa
čiame nuliudime moti- 
likų, po tėvais Bagročai- 
Juozapą, brolį Juozapą, 
mediktą. Kūnas pašar- 
indasi 7305 So. Oakley

u vės jvyks Seredoj, lie- 
I., 8 v. ryte iš namų i 

Prasidėjimo Panelės 
Švenčiausios parapijos 
, kurioje atsibus geuu- 
i maldos už velionio sie- 
ten bus nulydėtas j šv. 
’o kapines.

u A. Bladislovo Svazis 
draugai ir pažįstami 

širdžiai kviečiami daly- 
aidotuvėse ir suteikti 
kutinj patarnavimą ir 
inimą.

lę liekame, Tėvai, Bro- 
10, ir giminės. Laido- 
patarnauja graborius

. Tel. Yards 1741

Antanas Lukšas

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠL1 ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. Nedė- 
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet|]

REZIDENCIJA: 
2226 Marshan Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480 
TELEFONAS CANAL 9464

draugai. P-nas J. S. Šimkus 
yra malevojimo ir dekoravimo 
kontraktorius, be to nuliekamu 
laiku jau daug metų labai daug 
darbuojasi Liet. Scenos Myl.
Rately. Jis yra didelis scenos 
mėgėjas. Retas roselandiečių va 
karas praeina, kad jis ne vai
dintų. Bet tankiai pasirodo ir 
chicagiečių scenoje. — Rep.

Pastabai Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOM’RTRISTAS

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių (tempimą, kuris 

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

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Nau pelnų kablegramą

A + A |

Teodozei Kontowt |
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Liepos 18 d., 8:24 v. ryte, 1927, 
sulaukęs <»xi nr». amžiauH, • ■
Kauno rėd., Šiaulių apskr., Pa- ■ 
pilių parap,, Rudykių kaime, I 
paliko dideliame nuliudime 5 
sūnūs: Hipolitų, Kleofų, Wale- ■ 
rian, Mesczislaw, Juozapą, 2 I 
dukteris Kazimierą Vladislovą I 
Raudonis ir gimines. Kūnas pa- | 
šarvotas, randasi 4539 South I 
Marshficld Avė. B

Laidotuvės įvyks Seredoj, Lie- B 
pos 20 d., 9:30 vai. ryte iš na- B 
mų j širdies Jėzaus Kristaus 

B parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 

B velionio sielą, o iš ten bus nuly- B 
B dėtas į Resorection kapines.

Visi A. A. Teotozii Kontowt B 
B giminės, draugai ir pažįstami B 
B esat nuoširdžiai kviečiami daly- 

j B vauti laidotuvėse ir suteikt jam 
i B paskutinį patarnavimą ir atsi- B 

sveikinimą.
Nuliudime liekame, Sunai, I 

Dukteris ir giminės. Laidotu- I 
vėse patarnauja graborius Eu- į 
deikis. Tel. Yards 1741.

Lietuvis Kontraktorius
Suvedam Šviesas ir 
elektros jiegą j nau
jus ir senus namus i) 
mainom naujas Įtam
pas j senas; duodame 
ant. lengvo ilmokėji- 
mo-

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

------------ --------------------------- - į »

J.

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

, Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av.

Tel. Y»rds 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. lyafayette 0727 

SKYRIUS
1410 S'o. 49 Ct., Cicero

Tel. Cicero 3794 ir 8094 
SKYRIUS

3201 Aubum Avė., Tel. Blvd 3001

Persis-k i re su šiuo pasauliu 
Liepos 17 d., 3:45 vai. po pietų, 
1927 m., sulaukęs 33 metų am
žiaus, gimęs Kauno rėd., Uk
mergės parapijoj, Laičių kaime, 
paliko dideliame nuliudime mo
terį Uršulę po tėvais Glebiutė, 
sūnų Joną, dukterį Oną, dėdę ir 
gimines. Kūnas pašarvotas, 
randasi 51 E. 100 Pl„ Roseland, 
III.

Laidotuvės įvyks Seredoj, Lie
pos 20 d., 8 vai. ryte iš namų 
į Visų šventų parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas j Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Antano Lukšas gi
minės, draugai ir pažįstami e- 
sat nuoSirdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame, moteris, sū
nūs, duktė, dėdė ir giminės. 
Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis. Tel. Yards 1741

Antanas Lukšas, Jr.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Liepos 17 d., 3:45 vai. po pie
tų, 1927 m., sulaukęs 9 metų 
amžiaus, gimęs Chicago, III., 
paliko dideliame nuliudime mo
tiną Uršulę po tėvais Glebiutė, 
brolį Joną, seserį Oną uėdę ir 
gimines. Kūnas pašarvotas, ra
ndasi 51 E. 100 Pi., Roseland, 
III.

Laidotuvės įvyks Seredoje, 
Liepos 20 d., 8 vai. ryte iš na
mų į Visų šventų parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas i Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Antano Lukšas gi
minės, draugai ir pažįstami e- 
sat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti pa
skutinį patarnavimų ir atsisvei
kinimų.

Nuliūdę liekame, motina, bro
lis, sesuo, dėdė ir giminės. Lai
dotuvėse patarnauja graborius 

jEudeikis. Tel. Yards .1741

J. F. BADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoje

Laidotuvėse tatar- 
Dauju geriau ir pi
giau negu kiti, to- 
dėl, kad priklausau 
.)rie grabų išdir- 

' q bystės.
OFISAS:

668 W. 18th St.
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3?3R s. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

LACHAViCZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 
2314 W. 23rd PI u <

Chicago, 111.
Patarnauja laido

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

Teli Canal 1271 
ir 2199

Pranešimas Draugi 
joms ir Kliubams

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

Laikai jau pagerėjo, todėl dabar 
yra geresnė progą geresni pelną pa 
daryti, vestuvėms ir Šiajp pasilinks- 
minimas yra paranki svetainė, į ra 
žiai papuošta, švariai užlaikoma.

Kreipkitės pas

M. A. MELDAŽIS
I K

2244 Wert 23 PlaceI
Phone t anai 1(H»8
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių
Kensington

la
jų

stančiojo žmona su dvejetu vai
kučių. Ji alpo iš gailesčio ma
tydama Žųstantį savo vyrą, ku
ris gailestingai šaukėsi pagel
tos, bet jokios pagelbos suteik
ti jam negalėjo. Tik vienas tos 
apielinkės gyventojas George 
Edwards Šoko vandenin gelbė
ti Lukšį, bet tasis pastvėrė pa
tį gelbėtoją ir gelbėtojui neli
ko nieko daugiau, kaip gelbėti 
savo paties gyvastį, nes kitaip 
ir jis žūtų. Todėl jis išsiliuosa- 
vo iš skęstančiojo glėbio ir vos

kartum, ir tai sakytų, kad dur
nas buvo. Mano- supratimu, 
idant įtikus visiems, reikia 
būti neregiu, nebyliu, bepro
čiu ir pinigų daug turėti. Tuo
met ką tik kas sakys, bus 
kas vietoj. —Pustapėdls.

Marquette Park

vis-

nis. Pirm išvažiavimo jie krau
stėsi j Marquette parką. Besi
krausiant lenkutis vaikėzas pa
vogė iŠ jų $180 auksiniais pi
nigais. Jei kas pastebėtų vai
kėzu? mainant auksinius pini
gus, duokite žinoti sekamu ad
resu: 6738 S. Artesian avė.

Report.
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PARDAVIMUI Lunch Room, Soft! MES PERKAME IB PA-
Lietuvių Socialistų Sąjungom 4-toa Dlnks parlor. Priežastis — nesutiki- mnro-ičiim i

kuopos susirinkimas įvyks antradie-mas patmeriu. Vieta apgyventa vi-;*’ . a u‘ 8 • I
nyj, liepos 19 d., Ruymond Chapel šokių tautų. 2246 Blue Island Avė. dvi dienas.
svetainėj. Visi kuopos nariui bukite j 
Rurinikime. Pradžia 8 vai. vakare.

Valdyba.Visi kensingtoniečiai yra 
bai nuliūdę, kad linksmame 
didžiausios ir rimčiausiai tvar
komos D. L. K. Gedimino drau- jxats išplaukė j krantą, 
gijos išvažiavime pereitą sek-i 
madienį ištiko didelė nelaimė.; Paskendus Lukšiui pradėjo 
— prigėrė tėvas ir jaunas su- ^išk^ti kaip įvyko nelaimė. Lu- 
nus.

IšvažiavoLS" buvo labai lin
ksmas ir skaitlingas. Suvažia
vo netik Kensingtono lietuviai, 
bet daug atvyko ir iš Roselan- 
do. Vieta irgi patogi. Vieni 
šoko muzikai griežiant, kiti 
šiaip sau žaidė, o niekurią vai
kščiojo palei upę ar žuvavo. 
Ypač traukė vaikus sriauni Ca- 
lumet upė, kuri nesenai tapo 
pagilinta ir paversta į kanalą. 
Keli vaikai žuvavo ; 
upėj traptų. f 
gal tik keli tematė.

pasigirdo šauksmas: 
skęsta“. Sustojo šokiai ir žaidi
mai ir visi puolė prie upės. Vi-

tu
pas

Bridgeportas
PETRZILEK BROS.

1647 W. 47th Str.

ant rastų

kšio sūnūs Antanas, Jr., 9 m., 
žuvavo ant traptų. Bežuvauda- 
mas paslydo ir įkrito upėn. 
Tėvas, nors pats nemokėda
mas plaukti, šoko vaiką gelbė
ti. Vieta buvo gili, virš 14 pė
dų, tad ir tėvas ėmė .skęsti. Pa
leidęs vaiką ėmė pats gelbėtis, 
bet negalėdamas plaukti neį
stengė išsigelbėti. Del nemokė
jimo plaukti (nes Lietuvoj ge
ru mokėjimu plaukti nesirūpin
davo: esą beplaukant greičiau 
gali įvykti nelaimė) nė kiti ne-

Pradžią nelaimės gaj^jo jlim sutejųtj pagalbos.
Tik urnai

“Vaikas
Nelaimė įvyko apie 2-3 vai. 

po pietų. Atvyko ugniagesiai ir 
policija, kuri tik po dviejų va
landų darbo surado tėvo lavo-

dury upės plūduriavo Antanas na jr jį įg vandens. Val- 
Lukšis (vakar klaidingai Nau- g, javoną tesurado tik daug
j ienose buvo pažymėtas Char
les Lačkunas) ir šaukėsi pa
galbos. Vaiko gi jau nebebuvo 
matyti. Ant kranto 
daug 
žiurėjo 
niekas 
teikti, 
jau pagyvenę žmonės ir vaikai, 
gerai plaukioti negalintys, o 
jaunimo išvažiavime nebuvo. 
Kažkas atnešė virvę ir bandy
ta skęstančiajam primesti, bet 
virvė buvo visai trumpa ir 
dar kelių pėdų nesiekė nelai
mingojo. Klaiku yra žiūrėti 
kaip už keliolikos pėdų žūsta 
žmogus ir kartu negali suteikti 
jam pageltos, 
susirinkusių butų 
vę savo gyvastį, 
skęstantįjį, bet 
gerai plaukti 
skęstančiojo neišgelbėsi.
pat ant kranto stovėjo ir skę-

susirinko 
žmonių ir gailestingai 
į skęstantį žmogų, bet 
pagelbos negalėjo su
neš susirinkusieji buvo

Gal didžiuma 
mielai rizika- 

kad igelbėti 
nemokėdamas

ir pats žūsi ir 
Čia

WĘNNERSTENS
ųontndan

TIKRI APYNIAI
SAIYKLE

’<£4<£ iškelia

Toniką
Mrs. Mario 
rašo:
nuo gero toniko “Severa’s Regula- 
tor.” Tai yra labai geros gyduoles. 
Severą’ gyduolės turi pirmą vietą 
musų namuose.”
W. F. Barrra C®., Cedar Rapida. Iowa

Moterys 
Giria

Krajnek, Maribel, Wis., 
Aš atgavau savo sveikatą

StVĘR45 
nEGUlATOD

Ten ir iš LIETUVOS
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu

COLUMBUS
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms

100 N. LaS'alle St., Chicago, III. 
arba prie vietinių agentų

Vakar p. Eudeikio kop- 
buvo koronerio tyrinė- 

Iš ten abiejų žmonių 
liko parvežti į velionio 
51 East 100 Place. Iš

Lukšis

vėliau, 
lyčioje 
jimai. 
kūnai 
namus
namų rytoj bus išlydėti į baž
nyčią, o iš ten į šv.v Kazimiero 
kapines palaidojimui.

Velionis Antanas 
(angliškai rašydavusi Lucas)
priklausė D. L. K. Vytauto No. 
2 draugijai Boselande, taipjau 
prie vietos parapijos. Paliko 
labai nuliudusius moterį ir 
dvejetą vaikučių — dukterį 
Oną, 10 m. ir sūnų Joną, 7 m.

• • • »
A. a. Antanas Lukšis nebuvo 

1). Liet. Kun. Draugijos narys. 
Jis tik dalyvavo išvažiavime. 
Draugijos valdyba, pasitarusi 
su pikniko rengimo komitetu, o 
taipgi sU kai kuriais nariais, 
nutarė nupirkti gėlių vainiką, 
kaip išraišką užuojautos žuvu
siojo šeimynai.

— Reporteris.

VISAIP BLOGAI

kam i--

“šyk-
Kazi-

su moterim — sa-

Jis jau 
sentikius.” 

vietas daž- 
amžinas žy- 
iš vietos į

Jeigu žmogus negersi munšai- 
no, kiti sako: “Davatka, judo- 
šius.” Gerk munšainą — tuo
jau pasakys: “Pijokas, munšai- 
neris” ir t. t.

Nerūkyk, sako: “Ot tai sala- 
veišis“. Kuky k — sakys: “Tai 
už dyką pinigus degina ir bur
ną paverčia į dirbtuvės 
ną.”

Nekaziiiuok — sakys: 
štuolis, dreba dėl cento.*
riuok — tuoj gausi vardą: 
“Geinhleris, kozirninkas” ir da 
koks kitas.

Gražiai pasirodyk — sakys: 
“Ot sportas, mano, kad jis koks 
milionierius.“ Apsirenk pras
tai, tuojaus išgirsi: “Ot tai tik
ras bomas apsileidėlis.“

Nekalbėk
kys: “Tai matyt, kad jau iš 
jo nieko nėra, nusidėvėjęs“, ar 
kaip kitaip. Kalbėki su mote
rim — sakys: “Na, tam žalčiui 
reikia užkurt pirtį, tai nelys 
prie leidžiu.“

Buk pas vieną gaspadinę ke
lis metus — sakys: 
turi su jai gerus 
Mainyk gyvenimo 
nai — sakys: “Tai 
das, eina ir eina
vietą — niekur negali pabūti.“

Atnešk gaspadinei anglių iš 
skiepo — sakys: , “Ne už dyką 
jis jai neša.“ Nenešk — sakys: 
“Ot tai bjaurybė, tinginys, ‘ne- 
ver’ moteriai pagelbėti“.

Dirbk idrbtuvėj neišlikdamas 
iš darbo — sakys: “Tai velnia- 
pinigis; užsimuš todirbdamas.“ 
Pradėk išlikti kokią dieną, ir 
vėl sakys: “Valkata, tingi dirb
ti.“

Na, ir pasakykit, gerbiamie
ji, kas reikėtų daryti, kad įti
kus visiems? Jeigu žmogus iš
mėtytum pinigus gatvėn, o už 
likusius nusipirkęs virvę pasi-

reikia remti savuosius

' Savasis pas savąjį
— Klausyk, Beporteri, ar 

pritari obalsiui “savasis 
savąjį“?

—Taip, pilnai, jei savųjų pa
tarnavimas yra taip jau geras, 
kaip svetimtaučių.

—O jei jis- nėra — kaip ta
da?

—Well...
Taigi well! Klausyk: nese

nai nusipirkau automobilį iš 
saviškio. Sumokėjau $2075. Da
vė man užtikrinimą, kad bus 
pataisyta, jei bus reikalinga 
taisyti. Na, pradėjau važinėti. 
Springsas liuesas. Susėda trys 
ypatos ir prislėgia vežimą prie 
rato. Atmindamas garantijas, 
žadėtas kai pirkau, nuvežiau 
automobilį pas savo tautietį, 
kad pątaisytų. Ir pataisė: su
lenkė fenderį, o springsas koks 
buvo, tokį paliko. Na, ir laiky
kis tu obalsio: “Savasis pas sa
vąjį!”

—Man taip rodosi — tęsė 
savo kalbą Marquette parkie- 
tis
)et kai jie duoda tokį patarna

vimą, kaip svetimtaučiai.
Apie piknikus

Vienas vietos'biznierius skun
dėsi Beporteriui: renka aukas 
Lietuvos reikalams. Gerai. Ben- 
ka aukas kokiam nors labda
ringam tikslui, visuomenės rei
kalams — gerai. Renka aukas 
parapijai — irgi gerai. • Bet 
kad renka aukas piknikams, 
tai jau perdaug

— Tur būt iš siurprizų parti
jų! kolektuotojų pasimokino — 
pastebėjo Beporteris.

—Gal būt...* bet sutik, kad 
tai Ims jau ąršiausioš rųšies 
mokyklos pamokos.

—Na, o ar'apsčiai aukavai?
—Nieko. Bet ve kas: papra

šyk per “Naujienas’,> kad tos 
rinkėjos aukų piknikams arba 
pardavinėtojos tikėtų bent nu
sipraustų pirm negu jos eis per 
biznio įstaigas. Ateina nesi- 
praususios, ir žmogus manai, 
kad ne piknikui jos renka pi
nigus, o muilui nusipirkti.

—Gerai -— prižadėjo Repor
teris.

—Dar vienas prašymas. Pami
nėk, kad rengėjos piknikų mu
sų apielinkėj švariau užlaiky
tų piknikuose valgius, gėrimus 
ir aiskrymą. Supranti, nueini 
piknikan. Norėtume pasiimti 
ką užvalgyti. Pasižiūri kaip 
vaikai purvinom! rankom tąso 
duonos riekes, čiupinėja mėsą, 
pirštais kabina aiskrymą ir 
laižo, pasidaro biauru ir nega
li jau valgyti. O švarumas ne
sunku juk užlaikyti. Kai tokius 
piknikus rengia, tai žmogus 
esi linkęs vieton pusės dolerio 
įžangos sumokėti visą dolerį, 
kad tik neberengtų piknikų.

ženočiams geriau sekasi, 
negu senberniams

—Ar gali išaiškinti, kodėl 
ženočiams geriau sekasi nekad 
Ringeliams?

—Jei turi omenėj peštynes, 
įvykusias pereitą savaitę, tai 
reikia pasakyti, kad ten singe- 
liai nedalyvavo.

- -Ne apie peštynes kalbu. 
Apie kontraktorius. Kaip ženo- 
čiai, tai čia nespėja pastatyti 
namus, ir, žiūrėk, jau jie par
duoti.

—Tur būt singeliai nori dau
giau uždirbti...

—Veikiausia taip ir yra. Bet, 
rodosi, turėtų būti kaip tik 
priešingai. Singeliai mažiau iš
laidų 
taip 
būti.

Apkūlė automobilį
Bridgeportietis, p-as Norkus, 

turįs vieną geriausių valgyklų 
ant Bridgeporto, adresu 750 
W. 31) St., prie pat Halsted 
gatvės, nesenai nusipirko au
tomobilį. Pereitą nedėldienj, 
apie 1:30 po pietų, kai jo au
tomobilis stovėjo prie šalygat- 
vio; kitas automobilis, važia
vęs pro šalį, trenkė p. Norkaus 
automobilio šonan. P-nui Nor
kui padaryta apie $200 nuo
stolių. Įvažiavo p. Norkaus au- 
tomobilin Irctuvis, gyvenąs ad
resu 3145 So. Emerald avė.

Susirgo p. Jucius
Didžiausios ant Bridgeporto 

lietuvių valgyklos savininkas, 
p. Jucius, susirgo. Guli lovoj. 
Sutino kojos. Yral vilties, kad 
p. Jucius neužilgo pasveiks.

Bytlja ir jaunuosius
Bridgeporto biznierių tėvas, 

p. Olšauskas, nors jau senyvas 
žmogus, golfo i aikštėje, kaip 
Beporteįiui aiškino vienas lie
tuvis golfininkas, bytija dar ir 
jaunuosius, tvirtesnius vyrus. 
P-as Olšauskas golfui lošti ne
reikalauja daug lazdų: jam vie
nos užtenka. Girdi, kam nešio
ti visą krūvą lazdų ir varginti 
pečius, kad galima be tokios 
sunkenybės apsieiti.* Savo ga- 
gumus golfo lošime p. Olšaus
kas parodė pereitą sekmadienį, 
Pilows golfo parke. —Report.

P-ia Saboniene, pasižymėju
si lietuvių tarpe smuikininkė, 
tapo sunkiai sužeista automo- 
jiliaus nelainiėji P-as Sabonis 
yra vargonininkas kun. Albavi- 
čiaus parapijoj, 18-tos gatvės 
apielinkėj. —Rep.

Ar jus žinote, kad
The “Greit lįjastęrn” buvo savo 

aiku dideilr laivas, bet šiandien jis 
butų mažiukai sulyginus su jūrių 
milžinais. Jis buvo pabudavotas Lon
done ir paleistas plaukiojimui 1858, 
tainavo $300,000. Ilgumo turėjo 680 
>ėdų, platumo 82’/6 pėdų, aukštumo 
>8 pėdų. Turėjo 8 inžinus 11,000 ar
elių jėgos. Jis plaukiojo pamažu, jis 
buvo tinkamas dėl ptatiesimo Adan
ti ke kabelio. Ar jus žinote, kad tu
zinai skirtingų cigaretų pasirodė ir 
vėl dingo. Kelmavai visuomet buvo 
viršui visų. Jus turite susipažinti su 
Hel marais.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Nauiienoo 
vtr

CLflSSIFiED abS?)
Kas, ką, kur, i ■ kada 

rengia, veikia ar kviečia

Announcements
Pranešimai

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

SLA. 36 kp. ifnansų

užsimo-

r^t.

susirin
liepoą

Pildomojo Komiteto 
ivyks trečiadieny,

8 v. v., Naujienų bute. Yra

LSS
kimus
20 <1., , _ _ .
svarbus dalykai aptarimui. Prašau 
nosivčlinti. —JHarė Jurgelionis, sekr.

gyvenimui turi, tai ne 
godus ant pinigų turėtų

Išlydėjo Lietuvon
Pereitą sekmadienį Marųue- 

tte parkiečiai išlydėjo Lietu
von p. Petrą Pažemecką, brid- 
geportietįf' kuris gyveno ant 
Auburn avė. ir 32-ros g-vės. 
Kartu išvažiavo ir p. Stapulio-

Cicero Liet. Liuosybės Namo B-vės 
Dalininkams

Gerbiami Dalininkai:—Ciceros Liet. 
Liuosybės Namo B-vės visuotinas 
pusmetinis dalininkų susirinkimas |- 
vyks Seredoj, Liepos-July 20 d., 1927 
m., savoj svetainėj, lygiai 7:80 vai. 
vakare, po num. 1401 So. 49th Ct., 
Cicero, III.

Gerbiamieji prašomi bukit laiku, ir 
visi atsilankykit, nes labai svarbių 
reikalų yra aptarti, kas liečia B-vę. 
Šis susirinkimas bus svarbesnis už 
visus atsibuvusius susirinkimus.

Kviečia Direkcija.

Real Estate For Sale
Namai-žemž Pardavimui_____

___________________________ _ PARDAVIMUI 6 kambarių
KAMBARYS romiai, didelis, švie- bunga)ow, randasi Marquettc $250,000

sus vyrui ar merginai su ar be vai- Manor prie dviejų bulvarų, tik1 Paskolinsiu dėl antrų morgičią,
Kio. 6»27 S. Wu»htenaw Avė. viena8 ,)1()ka? nu<> ■ “į“

1 ir du blokai nuo parkų. Nu
karštu

Furnished Rooms

RENDAI 4 betruimiai, kičinas, mau-1 -
dynč ir su kitais visais parankumais. mas gražaus modelio, 

Savininka.‘> ant i fioro. vandeniu šildomas, geras skle- i 
5333 So. Emerald Avė. . .tl . . , ., . . . pas ir viskai; viskas puikiai ir 

moderniškai įrengta. Lotas 30: 
ar dviem, maudynė, garų apšildoma, pėdų. Garažas dėl dviejų karų.

Tai yra puiki vietele mylin- į 
j tiems ramų ir patogų gyveni
mą žmonėms. Savininkas sutin
ka parduoti ant kontrakto ar 
duoti 2-rą morgičių. Matykit 
savininką.

J. ŠMOTELIS, 
1739 S. Halsted st.

RĖNpAI ruimas vyrams, vienam 
i ’ . ‘ . I
5601 So. Winchester Avė. 2 lubos.

Personai
Asmenų Ieško

Pajieškau apsivedimui vaikino ne 
senesnio 30 m., kad butų gražus,, pa
mokytas, pasiturintis ir neprastas. Aš 
esu mergina 20 m., graži pamokyta. 
Su pirmu laišku meldžiu prisiųst pa
veikslą ant pareikalavimo sugrąžin
siu. Meldžiu rašyt angliškai. May 
Jasiunaičie, 565 E. Columbia St., Det- 
roit, Mich.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

LIETUVIAI VYRAI
Mes turime labai gerą planą 

dėl švarių, energingų lietuvių 
vyrų virš 25 metų amžiaus. Iš
rinkti vyrai darys biznį su lietu
viais ir dirbs po mano priežiūra 
ir su didžiausia koperacija, tin
kanti vyrai gali uždirbti daug 
pinigų iš pat pradžių. Ar jus 
norite pasiliuosuoti iš mažai ap
mokamos klases žmonių ? Ar jus 
tikrai turite daug ambicijos? 
Todėl atsilankykit šiandie ir pa- 
simatykit su manim asmeniškai, 
aš jums nurodysiu kaip galite 
padaryti didelę pradžią. Darbas 
pilną arba dalį laiko. Pasimaty- 
kit su Mr. F. A. Sunega, Room 
346, 29 S. La Šalie St. Ofisas at
daras nuo. 9 ryto iki 8 vakaro.

REIKALINGAS patiręs Ringelis 
bučeris. 6110 So. State St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo, gera mokestis—guolis ir val
gis. 3800 Emerald Av. Boulevard 7635

REIKIA moteries abelnam namų 
darbui. Turi mokėti gaminti papras
tus valgius ir biskj mazgoti. Pagei
daujama tokia kuri myli vaikus. Mes 
turime 1 metų kūdikį. Duosime už
laikymą ir $15 j savaitę tinkamai y- 
patai. /

Spiegei
7026 So. Peoria St.

Musicai Instruments
Muzikos Instrumentai

STEGER grojiklis pianas, pirmos 
rųšies stovyje, $75, 40 rolelių, taip 
geras kaip naujas, ir combination 
cabinet benčius, $25 cash, kitus 
išmokėjimais į 4 mėnesius.

6512 S. Halsted st.

GALUTINAS išpardavimas vartotų 
fonografų, $15. Vargonai, $25. Upright 
piano, $25. National Piano Stores, 
Ine., 2332 W. Madison St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA saliuno barai, 
nebrangiai. 3956 W. Ferdinand st.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, darom gerą biznį. Pardavimo 
priežastis—liga. 3432 S. Halsted St.

PADAVIMUI namų kepyklai ir de- 
lekateaen krautuvė. Tinkanti Lietu
viams ar Bohemian. 3022 W. 59th St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė 
ir sykių šaldoma mašina. Turi būti 
parduota iki Liepos 21, nes Liepos 21 
iš ryto parsiduos iš Hcitacijos. .

10415 So. Michigan Avė. 
Paaiškinimai

Phone Prospect 1117

LUNCH ROOM parsiduoda pigiai 
iš priežasties ligos. Yra labai geroj 
vietoj dėl biznio ant 14-to PI. ir Mor
gan St. prie naujo marketo, visas ar
ba pusė.

1022 W. 14th PI.
Phone Canal 0825

PARDAVIMUI pigiai ir greit bar- 
bernė 2 krėslų; biznis išdirbtas, 89 E. 
107 St.

PARDAVIMUI kriaučių Supa, pro- 
sinimui drabužių mašina ir kiti visi 
reikalingi dalykai. Darbo užtenka dėl 
3 kriaučių. 3404 So. Halsted St.

WESTERN avė lotai. Pardavimui 
2 bizniavi lotai ant Western Avė. ir 
69th St. Savininkas Roosevelt 3671.

PARDAVIMUI ką tik užbaig
tas naujas mūrinis namas, 2 
pagyvenimui po 5 kambarius, 
karštu vandeniu šildomas, ar- 
žuolo užbaigtas, visi įtaisymai 
naujausios mados, ice baksiai, 
prosinimui lentos, įmūrytos va
nos ir lietaus lašų vanos, skie
pas pleisteriotas ir cementuo
tas, kaina $13,500, morgičių 
$8500. Namas randasi 7014 S. 
Rockwell St. Atsišaukit pas 
savininką. A. Michalo, 2545 W. 
69 St.

ROCKFORDO IR BELOIT ATYDAI!
Tūriam Štarą ir 9 ruimus pagy

venimui, ant pirmo aukšto. Storas ir 
4 ruimai, ir ant 2-ro aukšto 5 rui
mai, 2 automobilių garažas. Randasi 
labai geroj vietoj. Parduosiu labai 
pigiai, arba mainysiu j Rockfordo ar 
Beloit namą. Musų namas randasi 
Kenosha, Wis. Kiyipkitės per laiškus 
ar ypatiškai,

Martin’s Realty Co. Realtors, 
4604—7th Avė., 
Kenosha, Wis.

X

PARSIDUODA medinis namas 8 
kambarių, yra vana, gasas ir elektra. 
Lotas 37pėdų, gražioj vietoj prie 
Marųuette Park. Kas mylite dailioj 
vietoj gyventi tuojaus, nes didelis 
bargenas.

3252 W. 65th St.

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

4548 So. Wallace St. 
Phono Yards 2250

PARDAVIMUI mūrinė bungalovv 6 
šviesus kambariai, karštu vandeniu 
apšildomi, status stogas, metaliniai 
langų stripsai, užpakalyj uždarytas 
porčius. Dviejų karų garažas. Išbru- 
kuota ėlė.

6212 So. Franci sco Avė.
Phonė Prospect 2746

PARDAVIMUI kampas 2 flatų mū
rinis ir 1 didelė krautuvė, su grosor- 
ne ir bučeme, 7 kambariai viršui, lo
tas 73 pėdų prie Archer Avė. Senai 
įsteigtas biznis, geras biznis. Parda
vimo priežastis — vyro liga.

5129 Archer Avė.
Lafayette 0392

PARDAVIMUI Marųuette Manor 4 
flatų namas, 2-5 ir 2-4 kambarių, ga
ru šildomas, uždaromos lovos, Kewa-1 
nee boileris, naujai dekoruotas, 2 ka
rų garažas, randasi ant North-East 
kampo, 62 St. ir Talman Avė. šaukit 
savininką, 6159 So. Talman Avė.

Phone Prospect 1039

Farms For Sale
UIdai Parta^^^^ 

PARDAVIMUI Farma 80 akrų, 8 
kambarių namas, daržinė, 4 akrai se
nų vynuogių, 3 akrai naujų vynuogių, 
Obelių, grašių, gervuogių, aviečių, 
žemuogių, pyčių. Farma randasi prie 
gero kelio. Pipe Stove Avė. keturios 
mylios nuo centro Benton Harbor, 
Mich.

Tik $16,000, cash $5,000. kiti 
išmokesčių arba morgičių.

Savininkas,
148 W. 26th PI. 

Telefonas Victory 4419
M. Macevich

iki 9:80 vai. ryto 
La Šalie Broom Co.

ant

PARDAVIMUI gera farma 80 ak
rų, su gyvuliais, mašinomis ir javais. 
Netoli nuo miestuko ir mokyklos. M r. 
Joseph Sodomka, R. No. 1, Box 13, 
Scottville, Mich.

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

Phone Central 6260

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

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

MES SKOLINAM pinigus labai len
gvomis sąlygomis, tik po biskj įmo
kėti kiekvieną savaitę j metus laiko 
išmokėjimui*. Atsilankykit ir klauskit 
apio musų planą.

CHARLES JACOBS, 
‘8244 So. Halsted Street, 

Boulevard 6520

NEBOKUOJAM ROM IŠENO 
už antrus morgičius už $1(X), 
$200 arba *300.

Peoples Loan Service 
1647 W. 47 Str.

Miscellaneous

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

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

Phone Lawndale 0114

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 St, Chicago

Phone Prospect 4320 
Prieš budavojima pasitarkit su 

Stanley Kleehammer 
Generalis kontraktorius ir 

budavotojas 
5019 So. Westem Avė.

Chicago

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

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

3149 So. Halsted St.
Phone Yards 7282

J. SL RAMANČIONIS

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė..
Tel Lafayette 8705—8700

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias ii lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. J ved am elektros dra- 
tus, motorus, taisėm elektros reik

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

Phone Victory 7452

Educational
Mokyklos

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

International Barber College
651—672 W. Madison St.

arba 109 S. Wells St. '

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

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


