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SUGAUTI MELAGIAI

Marijonų laikraštis sako, kad 
mes norėję įdėti i jo lupas nie
kuomet jo nesakytus žodžius, ir 
tęsia:

“Mes nesakėme, ar socialis
tų, ar ne socialistų rankomis 
mestos buvo bombos. Mums 
tas ir nesvarbu. Mums tik 
vienas dalykas buvo ir yra 
aiškus, kad jei tas bombas 
mėtė ir nesocialistai, tai jų, 
socialistų, sufanatizuoti žmo
nės.”
Gerai. Pažiūrėsime dabar, 

kaip tas laikraštis “nesakė’’. 
Trečiadieny, rugp. 10 d. jisai 
rašė:

“...Del ko mesta bomba 
Pbiladelphijoj į bažnyčią, del- 
ko išsprogdintas Balt i movės 
majoro namas, delko Bostone 
kelta riaušės, delko Berlyne 
ir kitur socialistų draugų 
anarchistų ruošta demonstra
cijos?” 
Paskutiniam sakiny neaišku, 

ar socialistai esą “draugai anar
chistų. ar anarcihstai— “drau
gai socialistai**. Bet socialistai 
čia vis tiek sugretinti su tais, 
kurie meto bombas. Tečiaus 
truputį toliaus tam pačiam ku
nigų organo straipsnyje jau 
kalbama ve kas:

“Faktas pasiliks faktu, kad 
už dviejų nusikaltusių anar
chistų gyvybę, socialistiniai 
gaivalai teroro keliu šimtus 
nekaltų žmonių kėsinosi iš
žudyti.”
Sekančiam to laikraščio nu

meryje redakcijos straipsnyje 
vėl rašoma apie Sacco ir Van- 
zetti bylą ir įvykusias dėl jos 
“riaušes”. Jas, girdi, ruošė 
“socialistai ir bolševikai”. Ir 
toliaus pasakojama, kad jiems 
(t. y. “socialistams ir bolševi
kams’’) rūpėjo ne išgelbėjimas 
nuo mirties nuteistųjų dviejų 
italų, bet tik—“patenkinti sa
vo kraugerišką troškimą riau
šių, griovimo ir bažnyčių naiki
nimo.”

Paskui minima, kad “Sacco 
šalininkai”, girdi, metę bombą 
j vieną įtalų katalikų bažnyčią 
Chicagoje; kad jiems (t. y. vis 
tiems patiems “socialistams ir 
bolševikams”) Sacco ir Vapzetti 
byla buvusi tik pretekstas “su
siorganizuoti, pasipinigauti ir 
savo teroristiniais darbais pa
bauginti žmones ir išsprogdi
nus keletą bažnyčių, pasotinti 
savo bolševikiškus jausmus”. 
Pagaliau, sakoma:

“Kad socialistams rupi ne 
darbininkų reikalai, bet tikė
jimo ir bažnyčių griovimas, 
tai jau gerai įrodė įvykiai 
Rusijoje, Meksikoje, dabar 
Jungtinėse Valstybėse ir Ber
lyne, kuomet Sacco-Vanzetti 
šalininkai, demonstruodami 
gatvėse, norėjo išjuokti baž
nyčią ir dvasiškiją...” 
lai, vadinasi, “nesakė”!

Klerikalų organas, pripliauš- 
kęs visą krūvą aukščiaus pa
duotų begėdiškų šmeižtų prieš 
socialistus prikišęs jiems 
“kraugeriškumą’’, “terorą”, 
“bombų mėtimą” ir “bažnyčių 
sprogdinimą’’, —dabar teisina
si, kad jisai visai nesakęs, ar 
tuos žiaurius darbus atlikę so-’

cialistai, ar ne socialistai. Da
rosi tiesiog šlykštu, matant Ši
tokį žemą, baily, šeškišką iš
sisukinėjimą!

šeško papročių laikydamasis, 
Lis “dvasiškų tėvelių” laikraštis 
ne tik mėgina ištrukti, užklup
tas prie žulikyslės, bet ir palei

džia savo šieškišką “perfiumą”, 
tvirtindamas, kad

“jei tas bombas mėtė ir ne- 
socialistai, tai jų, socialistų, 
sufanatizuoti žmonės.”
Jei ne socialistai, tai socia

listų sufanatizuoti žmones!
Tie besarmačiai, kurie savo 

šlamšte šitaip purvais drapsto 
socialistus, žino gerai, kad so
cialistai niekuomet nekurstė 
žmonių mėtyti bombas ar šiaip 
vartoti kokias teroro prie
mones. Jie taip pat žino ge
rai, kad socialistai, protestuo
dami prieš Sacco ir -Vanzetti 
pasmerkimą, apeliuoja ne į mi
nių fanatizmą, bet į žmonišku
mo jausmus. Fanatizmo, aklos 
neapykantos propaganda užsi
ima kaip tik pats Marijonų 
lakraštis, kuomet jisai, per akis 
meluodamas, skelbia, kad socia
listai žudą nekaltus žmones ir 
sprogdiną bažnyčias.

Bet ką tu jam padalysi! Ji
sai šmeižia ir gana. Humbugie- 
riams, spekuliuojantiems “Kris
taus” vardu, padorumas yra 
svetimas daiktas.

kartu su visais piliečiais ir ka
reiviais, kad smurtininkų val
džiai padalytų galą.
Kaip apskričių viršininkai pri
valo panaikinti nedarbą ir emi

graciją

“Kai dėl emigracijos ir be
darbių, tai prašysiu, vasarai 
atėjus, siųsti bedarbius į kai
mus, kai dėl emigracijos tai 
ypatingo dėmesio kreipti į slap
tus agentus. Prašysiu prista
tyti centrui žinių, kiek ir kas 
važiuoja į Latviją ir kitas vals- 
tylrcs. Pirmon eilėn turi būti

leidžiama išvykti 1/cdarbiams, 
antroj, eilėn — mažos vertės 
amatninkams ir tik toliau jau 
ūkininkams.”

Matai kaip Musteikis moka 
lengvai panaikinti nedarbą: iš
varys su policija bedarbius iš 
miesto j kaimą ir vasarą ne
darbo nebus, kur bedarbius žie
mą varys, dar turbut neišgalvo- 
jo. Mums žinoma, kad kai
muos bedarbių yra nemažiaus 
kaip miestuos, todėl bedarbius 
žiemos metu turbut varys į 
miestus.

(Iš “Liaudies Balso”.)

ATMOSFERA 
ir jos reiškiniai 

vA 4 *

(Tęsinys)

Smetoninės valdžios val
dymo budai

Balandžio jnėn. gale Vidaus 
Reikalų Ministeris. Musteikis, 
paprastai vadinamas deržimor- 
da, buvo sušaukęs apskričių 
viršininkų suvažiavimą. Suva
žiavimui pasibaigus, Musteikis 
jiems pasakė atsisveikinimo kal-

Kaip apskričių viršininkai turi 
kovoti prieš piliečių susirinki

mus

penkiolikos sieksnių aukštumo. | sę milijono su viršum gyvento- 
Tokiam vėjui esant pakrančių jų, liko vieni griuvėsiai ir gaiš
uotos buvo baisesnes už bangas, ravietės. Bet amerikiečiai ne 
dėl to jurininkai pasistengė kuo | toki žmonės kad nusimintų: dar 
toliausiai nueiti nuo kranto. O ne visur spėjo nuvežti griuvė-
vėjas juroje jų laivą ėmė ne
šioti dideliais ratais. Kiekvie
nas ratas buvo 200 kilometrų

sius, o jau daugely vietų statė 
naujus namus ir toje pat vieto-

ką, kurioje išdėstė smetoninės 
valdžios valdymo budus. Mus
teikio kalba taip aiški, jo siū
lomos priemonės tokios papras
tos, kad viskas aiškiai supran
tama be platesnio įvertinimo, 
lodei mes pasitenkinsime ryš
kesnėmis jo kall>os ištraukomis 
ir tik lrum|x)mis savo pastabo
mis.
Apskričių viršininkai turi Iš
rauti priešvalstybinius gaivalus

“Jus ponai viršininkai turi
te žinoti kas dedasi apskrityje 
ir kiekvienoj kaimo grįtelėj. 
Krašte iš senesnių laikų yra dar 
užsilikę visokių agitatorių ir 
priešvalstybinių gaivalų, tas 
visas elementas turi būti išrau
tas iš pat šaknų”.

Mes manome, kad reikėtų iš
rauti veik visus Lietuvos gy
ventojus.
Apskričių viršininkai privalo 
pašalinti iš savivaldybių nepa
tinkamus smetoninei vaildžiai 

žmones

“Kas liečia savivaldybes, tai 
aš, kaipo vidaus 1x4kalų minis
teris, neleisiu, kad valstybės 
aparate sėdėtų nepatikimas ele
mentas. Karo stoviui esant, 
yra pakankamai priemonių sa
vivaldybes nuo tokio elemento 
apvalyti’’.

Tokiu bud u savivaldybėse 
turės liktis ne žmonių rinkti
niai, bet apskričių viršininkų.
Aspkričių viršininkai privalo at
leisti visus neištikimus smeto
ninei valdžiai valdininkus, poli
cininkus—ir net kaimų seniū

nus

“Aš duosiu jums plačiausias 
tieses pasirinkti bendrai visus 
valdininkus nuo policijos vado 
iki eilinio policininko ir kai
mo seniūno...”

Seniūnui algą, matyti, lups 
visviena iš kaimo, tik rinks se
niūną ne kaimas, bet apskri
ties viršininkas.

Apskričių viršininkai turi rūpin
tis pašalinimu smetoninei val
džiai nepatinkamus tarnautojus 

ir iš kitų įstaigų

“Kai dėl kitų žinybų įstaigų 
veikimo, tai, kaip jau sakiau, 
apskrities viršininkas yra apsk
rities šeimininkas ir jo tiesio
ginė pareiga yra prižiūrėti ir 
jų veikimą. Negeistinam ele
mentui iš tokių įstaigų praša
linti prašysiu susitarti su vietos 
įstaigų viršininkais, o kur ta
tai vietose patiems negalima 
bus atlikti, prašysiu skubos 
keliu pranešti man; aš tai pa
darysiu.”

“Aiškus dalykas, kad visoms 
tegalinčius partijoms sunku 
uždrausti susirinkimai, bet jei 
kur pasirodys agitacijos, nu
kreiptos prieš esamą tvarką, tai 
.tokie susirinkimai turi būti už
daromi, leisti ar neleisti susi
rinkimus galite tik Jus ir Tams
tų nutarimas galutinas. Jei 
šiuo klausimu kiltu nesusipra
timų su karo komendantais, 
prašysiu p.p. viršininkų pra
nešti man.” Musų išmanymu 
butų geriausia visai uždrausti 
piliečiams daryti susirinkimus. 
Juk piliečiams pilnai pakanka 
tų susirinkimų, kuriuos daro 
Smetona ir Voldemaras.

Smetonininkų nuomone, ne 
>iliečių pareiga svarstyt ką val

džia daro ir kaip ji daro. Val
džia ir pati tą puikiausiai žino. 
Smetonininkų išmanymu pilie-* 
čiai yra tam, kad mokesčius 
mokėtų, valdžios įsakynįų klau
sytų. Dabar piliečiai tai ir da
ro: vien valdžios išlaikymui, 
kuri piliečius smaugia, jie su
moka 60 milijonų. Už tai sme- 
lonininkų valdžia duoda žmo
nėms: karo stovį, karo cenzūrą, 
karo lauko teismus, Varnius ir 
Ištrėmimus, kalėjimus ir su
šaudymus, nedarbą ir Brazili
ją; o sau pasiima: Voldemaras 
palocių Paryžiuje (jei reiks nuo 
piliečių pabėgti), krašto Apsau
gos ministeris Merkys kyšį iš 
l>elgų firmos už nupirktus ka
riuomenei kulkosvaidžius, lenkų 
šnipas Glovackis generolo činą, 
galvažudys Plechavičius činą 
pulkininko ir teisę mušti karei
vius ir šalinti iš kariuomenės 
jam nepatinkamus karininkus; 
dvarininkai didelę valią ant 
darbininkų ir dalinai atgal sa
vo dvarus ir miškus.
Savanorių ir šaulių sąjungos 
turi apskričių viršininkams pa

dėti piliečius amaugti

“Rimčiai ir tvarkai palaikyti, 
reikia palaikyti ankšti ryšiai su 
karo komendantais, šaulių ir 
savanorių sąjungomis. Prašysiu 
su tomis sąjungomis įeiti j ar
timesnį kontaktą, kur galima 
joms padėti, o jos pagelbės 
Jums palaikyti vidują tvarką. 
Prašysiu pagelbėti savanorių 
sąjungos pirmininkui, teikti 
jam reikalingų žinių ir bendrai 
Šią sąjungą remti, padėti jai 
organizuotis ir žiūrėti, kad ji 
eitų tinkamomis vėžėmis.”

Apskričių viršininkai! Ko
mendantai! šauliai! ir Savano
riai!.. tos jėgos turi ginti sme
tonininkų valdžią nuo piliečių. 
Mes su pasitenkinimu galime 
pažymėti, kad smetoninei val
džiai gali bus ištikimi, tai tik 
apskričių viršininkai ir komen
dantai. Savanorių ir šaulių 
tarpe bus pakankamai tokių, 
kurie su šautuvu rankoje stos

Iš to kas čion pasakyta aišku, 
kad atmosferoje visai ramu gali 
būti tik tada, kai vieno sluoks
nio visose dalyse spaudimas esti 
vienodas. O jei spaudimas vi
sose vieno sluoksnio dalyse ne 
vienodas, tai tame sluoksnyje 
oro lygsvaros nėra ir oras iš ten 
kur didesnis spaudimas eina ten, 
kur mažesnis spaudimas. Už
tat suprantama, kad juo nevie- 
nodesnis oro spaudimas įvairio
se vietose, juo labiau judės oras 
ir juo stipresnis bus vėjas. Bet 
vėjo stiprumas priklauso ir nuo 
kitų priežasčių, kurių reikšmin
giausios — žemės nelygumas, 
•temperatūra ir drėgnumas.

Mažo spaudimo sritis arba ba
rometro minimumas žymi tuo, 
kad vienoje vietoje spaudimas 
smarkiai- puola (mažta) t. v. ci
klono vidury, o nuolat didėja 
(auga) tolinantis nuo centro 
(vidurio). Ciklone vėjas smar
kiai pučia ir visų pusių į ma
žiausio spaudimo vietą ir dėl to 
atsiranda milžiniško didumo oro 
verpetas. Dažnai atsitikdavo, 
kad ciklonas^ kurio centras bū
davo Atlanto vandenyne, už
griebdavo ir Europą ir šiaurės 
Ameriką, Taigi ciklonas tada 
būdavo kelių tūkstančių kilo
metrų pločio. Kai būna nediefe- 
is oro spaudimo nevienodumas 

tose vietos^ kur siaučia ciklo
nas, tada jis nepavojingas. Pa
prasti tada į vykstantieji reiški
niai yra šie: pirmiausiai siaučia 
stiprus vėjas, barometras vis 
smunka ir ima smarkiai lyti ir 
trankytis perkūnas. Paskui lie
tus nuolat nyksta, vėjas visai 
nutyksta ,oro barometras nu
smunka daugiausiai. Kur už
stoja tokia laikina tyla, ten yra 
ciklono centras. Tada vėl ima 
pusti smarkus vejai, bet jie pu
čia jau į kitą pusę. Vėl prasi
deda lietus, bet jau ne taip gau

sus kaip pirma. Retkarčiais, 
vėtra nutrūksta trumpam laikui 
ir oras palengva nurimsta.

Ciklonui siaučiant lietus būna 
labai gausus. Vokietijoje kar
tą ciklono metu tiek prilijo, kad 
visos upės išėjo iš kran
tų ir daugelyje vietų
sėmė miestus ir kaimus. Nelai
mė dar ir tuo padidėjo, kad sy
kiu su potvyniu tištiko ir dideli 
šalčiai ir išąiliejęs vanduo už- 
ūąlo. t

Cikloną artinantis galima pa
žinti iš to, kad atsiranda plunks
ninių debesų ir apie mėnulį ar 
saulę matosi vainikai. Po to 
užslenka tiršti debesys, pro ku
riuos vos gali saulę matyti, o 
tuoj aus ir vėtra prasfdeda.

Dideliam oro spaudimo skir
tumui esant tose vietose, kur 
siaučia ciklonas, vėtra gali tap
ti milžiniška ir gali baisiai iš
naikinti tuos kraštus. Ypatin
gu stiprumu atsižymi šiltų kraš
tų ciklonai. Indijos vandenyne 
juos vadina uraganais, Kitajaus 
ir Japonų jurose — taifūnas. 
Šiltųjų kraštų ciklonai skiriasi 
nuo vėseniųjų kraštų ciklonų 
mažesniu jų užimamu plotu ir 
neapsakomu šėlimu.

Uraganams siaučiant visada 
būna tokių liūčių, apie kurias 
mes nei supratimo neturime ir 
ypač energingų elektros reiški
nių — tropikų audrų. Visą 
uragano laiką tamsus audrų de
besys laiko užkloję visą dangų, 
tik vienoje vietoje būna praply- 
šę, o per tą plyšį matosi mėly
nas dangus. Ta vieta — uraga
no vidurys; jurininkai jį vėtros 
akimi vadina.

Jei laivas pakliūva j stiprų ci
kloną, tai jį nešioja jura kai 
vaikų žaislą. Vienas anglų lai
vas pakliuvo į cikloną; vėjas bu
vo labai stiprus, juromis vaikš
čiojo milžiniškos bangos — ligi

skersai. Į penkias dienas laivas 
padarė penkis tokius ratus. Ta
da ciklonas nuslinko okeanu to
lyn, o laivas išėjo iš jo ir išsi
gelbėjo nuo pražūties. Jei ura
ganas užgriebia krantą, tai bai
siausiai jį nuterioja. štai ką 
pasakoja žmogus matęs 1837 m. 
rugpiučio mėn/2 d. uraganą, 
nuteriojusį šv. Tomo salą Atlan
to vandenyne, prie Amerikos 
krantų: “...uraganas truko tik
tai 6 valandas. Vėjas plėšė 
stogus; dakalkos (dekpanės) 
nuo stogų lėkė ir taip smarkiai 
kirsdavo į duris, kad jas pra- 
mušdavo. Pusėtinai storus me
džius vėtra su šaknimis rovė. 
Vipname ar kitame dangaus 
krašte blyksėtojo Raibai. Vėjo 
užimąs maišėsi su perkūno 
trenksmais. 10 vai. > vak. vėtra 
pradėjo aprimti. Mes jau tikė
jome, kad musų baimė greitai 
baigsis. Tik staiga pasigirdo 
baisus pėrkuno, trenksmas. Uo
la, kurioje stovi musų namas, 
sujudėjo, subraškėjo. Perkū
nas uždegė kaž kokį namą. Vie
nu akimirksniu vėjas įpūtė ug
nį. Ne po ilgo liepsnojo ir vi
sas miestas. Mes skubiai išbė
gome iš namų. Mums stačiai į 
akis lėkė kibirkštys, liepsnojan
ti nuodėguliai ir iš juros vėjo 
atneštos putos... Kaip praslin
ko naktis — neatmenu. Tiktai, 
kai prašvito, išvydome baisų re
ginį: miesto vietoje riogsojo ap
svilusių griuvėsių krūvos. Pa
sėliai su žemėmis sumaišyti; 
nedideli mediniai namukai buvo 
nuversti į jurą, bažnyčios su
griautos... Visi prie kranto sto
vėję laivai pražuvo. Tik kur ne 
kur kyšojo iš vandens pasken
dusio laivo stiebas. Ant kran
to voliojosi žuvusių jurininkų ir 
miestiečių kūnai. Uostą sau
gojusi tvirtove buvo vėjo su
griauta. Milžiniški akmens bu
vo išmesti ant kranto iš 5—6 
sieksnių gylės.” Taip buvo iš
naikinta sala.

Dar baisiau atsitiko Ameri
koje San Francisco mieste. Ten 
vėtra prasidėjo tuoj po žemės 
drebėjimo ir kas liko nuo žemės 
drebėjimo — vėtra pabaigė nai
kinti.' Iš vieno turtingiausiųjų 
ir gražiausiųjų miesto prie Di
džiojo vandenyno, turėjusio pu-

je atsirando vėl toks pat mies
tas kaip ir pirmiau.

Būna ir dar baisesnių uraga
nų. Buvo atsitikimų, kad vėjas 
pastvėrė juroje laivą ir nešė jį 
oru tiesiai į lygumas ar į mišką 
esantį gana toli nuo juros. 1825 
m. vienas uraganas pastvėrė 
lentų, medžių, sulaužytų baldų 
ir įvairių kitų sulaužytų daiktų; 
visa tai lėkė oru apto 80 kilome
trų ir tik tada papliupo lyti tais 
daiktais.

Stipriausias uraganas, kokį 
tik žmonės atsimena, buvo 1780 
m. rugsėjo mėn. 29 d. prie Ame
rikos krantų. Uraganas prasi
dėjo Barbadoso saloje, kur su
griovė visus namus ir su šakni
mis išrovė daugybę medžių. 
Paskui prie vienos salos paskan
dino visą anglų laivyną; išnai
kino kitą salą, kur žuvo 6000 
žmonių, prie trečios salos už
klupo franeuzų laivyną ir pas
kandino 40 laivų su 4000 žmo
nių, išgriovė iš pamatų kelis 
miestus. Vienoje tik Martini- 
kos saloje žuvo 9000 žmonių. 
Išnaikinęs dar kelias salas, ura
ganas nuėjo j vandenyną, kur 
paskandino dar kelis anglų lai
vus.

Tas uraganas smarkiausiai 
siautė Barbadoso saloje. Gy
ventojai nuo jo pasislėpė pože
miuose ir rūsiuose. Vėjas visa 
laužė ir griovė virš jų. Vėjas 
buvo toks trukšmingas, kad rū
siuose esantieji negirdėjo kaip 
virš jų griuvo namai.

(Bus daugiau)

Garsinki!^ Naujienose

GYVENIMAS
Minorinis žarnalas 

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidi) aa 

900 W. 52nd Street 
Chicego. III.

Tel. Boelevard 3669

Gyvenimui Turinys Rugp. mėn. 
Siela ir Medžiaga 
Musų amžius 
Juliui Janoniui — eiles, 
Ič Cikliaus Kalėjime — eiles, 
Ištraukų ištraukos. 
Iš mano atsiminimų, 
Žemiatė — 
Prenamerata metams ----- . $2
Pašei meta-------------------»
Koaiju 20c

John D. Rockefeller, Jr., sūnūs agarsėjusio aliejaus magna
to. Pastebėkite kaip jis, senstant, darosi nepaprastai panašus 
savo tėvą.

Lietuviai
■ 1

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

Vai.: 1—8 ir 7—8; Ned. 10—12 r.
Rezidence 6640 S. Maplewood Av.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Daktarai
— - \

DR. M ARGERIS
3421 So. Halsted Street 

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

Dr.A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160 
—• Valandos —

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

Ofiso ir Res. Tol Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH 

3464 So. Kalulei! St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakaro 
Kės. 3201 So. VVallace Street

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

4910 So. Michigan Avė
Tel. Kenwood 5107

Valandos:-į nuo H“ 11 vu^ ryte» 
‘ ’ I nuo 6 iki 8 vai. vakareTelefonas' Boulevard 1939

DR. iŠ. A. BRENZA
Ofiso Valandos

9 iki 12, 1 iki 3 dieną 
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, III.

I ■■ . ..................................................................................

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ii. i. , ■■ii..

... .. '■ ’ 1 1,1 •' .. ................... 1,1 7 
.. ................. . ..............—į

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

Ultravioletinė šviesa ir diathennia
V— ■ —.......- -



......

Pirmadienis

CHICAGOS 
ŽINIOS

ryte
kar-

Banditai anksti vakar 
apiplėšė pakelyj esančią 
čiainą Willow Springs apielin- 
kėj. Išnešė pinigų ir išvažiavo 
brangiu karkiamos savininko 
automobiliu. Pirm apleisiant 
karčiamą, plėšikai nukirto te
lefono vielą, kad iš karčiamos 
nebūtų galima duoti žinios grei 
tai apie įvykį policijai. Mano
ma, kad jie buvę tie patys ban
ditai, kurie į 24 valandas pa
darė visą eilę užpuolimų ir pa
šovė du vyrus.

vaiknas, tik šakalys. Susirin
kusi Coiniskeiy parke kokių 15 
—20 tūkstančių žmonių minia 
tiesiog duktė dūko. Ir nežino
damas iškalno, kad plonasis 
ja linas vaikinas yra Lindbergh, 
žmogus būtum manęs, jog ta 
įkaitusi, staugianti, švilpianti 
minia reiškia savo entuziazmą 
kam kam, tik ne tam “farmeriu- 
kui”.

Well, nežinia, kaip Lindbergh 
jautėsi, liet minia buvo tikrai 
dėkinga jam, kad jis atvažiavo 
Chicagon ir atlankė, kur ji bu
vo susirinkusi.—Rep.

Iš kriaučių gyvenimo

Garaže Louis Dtibowo, kuris 
turi buČernę adresu 3217 West 
Division st 
piktadario

pi i oz i ja ir 
nugalabijo

;., sprogo nežinomo 
padėta bomba. Ka- 
buvo vislų, tai eks- 
kilęs iš jos gaisras, 
virš 400 vištų.

Amalgameitų rubsiuvių uni
ja, kaip vakar buvo “Naujieno
se” pranešta, nubaudė Pommel, 
VValner ir Burke dirbtuvių 
savininkus keturiais šimtais 
dolerių už tai, kad šios dirbtu
vės mokėjusios darbininkams 
mažiau, negu unijos ir samdy
tojų padarytoji sutartis 
lauja. Nubausti tapę 
darbininkai, kurie dirbo 
gesnę algą, negu algų
jiems’ garantavo. Bausmė dar
bininkams buvo tokia, kad jie 
tapę išimti iš tų dirtuvių.

Kad samdytojai stengiasi 
keti mažiau, negu sutartis 
kalauja, yra suprantama:

reika- 
ir tie 
už pi- 
skalė

technikų konvenci-Dentistų
joj, kuri laikoma šiomis dieno
mis Chicagoj, buvo autorite
tingo prelegento pareikšta, kad 
Amerikoj kas metai dantų gy
dymui, taisymui ir tinkamam 
užlaikymui išleidžiama virš 
$300,009,000.

.Juozas Batorskis degtuku j l*°ka 
uždegė 5 galionų įtalpos kero-1kad 
sino blekę tuščiame garaže ad- 
resu: 7800 West Grand Avė., 
Elmwood Park. Blekė eksplo-; 
davo. Rezultatas toks: pats! 
Juozas, 20 metų vaikinas, 
sužeistas; vienas jo draugų, 
Valteris Klovas, užmuštas, o ki
tas—T. Jurek, sunkiai sužeis
tas. Batorskis, sakosi, nieko 
blogo nenorėjęs padaryti.

mo- 
rei- 
Juo 

mažiau bus mokama darbinin
kams, tuo daugiau (kitoms są
lygoms esant tolygioms) pasi- 

jiems, samdytojams. Bet 
darbininkai dirba pigiau, 
unijos sutartis jiems lei- 
— tai jau yra skriaudi- 
pačių savęs, skriaudimas 
darbininkų ir ardymas 

Natūralu, kad unija

1 džia,
I mas 
kitu 
unijos, 
kovoja su tokiais nusižengimais 
ir baudžia nusikaltėlius.

— Reporteris.

NORĖTŲ PERKELTI CHICA- 
GĄ f MICHIGAN

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Užmuštas jaunas lietuvis
Povilas Gasiunas, realestetenin- 

kas, buvęs “Varpo” bendrovės 
šėrininkas, užmuštas gatve- 
kario Willow Springs mies
telyj.

Kaip nuvažiuoti į “Naujie 
ny" piknikų?

vanos. Taigi nepamirškite: bu
kite ateinantį sekmadienį Gar
field parke, Hamlin avė. ir 
Lake st.

Plėšikai apiplėšė Jurgio Ka- 
minskio čebatų taisymo dirb
tuvėlę. Pasiėmė $175. Policis- 
tas John Lichter ėmė vytis ir 
■šaudyti plėšikus. Viena jo kul
kų pataikė p-niai E. Shopherd, 
kuri važiavo automobiliu. Ka
mi nskic dirbtuvėlė randasi ad
resu: 2711 So. California Avė.

kai šeštadieny j 
publika gatvėse 

skriejant

Chicago Tribūne rašo:
“Imant domėn apvalių metų 

klimatą, jį labiausia tinkamą 
rasime vos už šimto mylių į ry
tus nuo Chicagos, tai yra tuoj 
už Michigan ežero. Musų vieš- 
,'niaujantys vėjai yra iš vakarų. 
Ežeras tuos vėjus sušvelnina, 
Aplamai kalbant, Michigan ežą- 
ro rytinėse pakrantėse žiemos 
yra daug šiltesnės, o vasaros 
vėsesnės, negu pas mus. Karšti 
vasaros vėjai iš Kansas laukų,

Tuo laiku, 
vidumi i esčio 
temijo Lindbergh’j 
virš Chicagos ir šaukė kiek tik
plaučiai tesėjo sveikindami jį, 
auksinių dalykų krautuvėn, 17 aušta; ir kadangi žiemą vanduo
North State St., įėjo 3 bandi yra šiltesnis už sausžemį, tai
tai. surišo du krautuvės part- nu() J° įšyla vėjai. •
nerius ir jų draugą, ir susi
krovę brangmenų vertės $80,- 
000, išsiskubino savais keliais. 
Sakoma, kad banditai išnešę 
vien platinos už $50,000.

Lindbergh subatoj atlėkė 
Chicagon garsiuoju savo mo
noplanu “The Spirit of St.

Louis”. Pasirodė jis apie 1:15 
po pietų. Kelis kartus apsuko 
vidurmiestį dideliu ratu, pasi
leido municipalės orlaivių sto
ties link. Čia nusileido.

Jį pasitiko oficialia komite
tas priėmimui. Paskui automo
biliu jis atvyko į policijos ma
nevru vietą, Comiskey parką, 
kur mayoras Thompson pa
sveikino. o policijos viršininkas 
Hughes prisegė medalį. Paskui 
Linderbergh’io partija išvažia
vo kitur. Vakare buvo surengta 
jo pagerbimui vakarienė Ste- 
vens viešbuty]. Vakarienėj da
lyvavo apie 2,000 žmonių. Lind
bergh pasakė kalbą raginda
mas chicagiečius 
visus Amerikos
plėsti komercinį susisiekimą oru.

Teko pamatyti Lindhcrgh’į 
Comiskey parke. Aukštokas jau
nas vyrukas. Apsivilkęs trum
pu skuriniu ploščiuku, kokius 
nešioja lumberdžekiai, trukų 
draiveriai ir šiaip darbininkai, 
kuriems* tenka vėsiais rudens 
rytmečiais dirbti lauke. Saulės 
nudegęs tiek, kad sunku butų 
atskirti nuo indėno. Lindbergh 
panašus 'greičiau buvo kokiam 
nors plumberio pagelbininkui, 
o ne oro Kolumbui.

Tiesa, kad jis išrodo aukšto
kas. Bet palyginus jį su ma- 
yoru Thompsonu, su kitais “di- • • • * * " dūliais” ponais, jis išrodė tik muzikantess.—Report.

ir, abelnai, 
gyventojus

“Tečiaus negalima perkelti 
Chicagos j rytines ežero pakran
tes, nei iš tenai malonaus kli
mato negalime atgabenti į Chi- 
cagą. Giros klimato ypatybės, 
kurios randasi skersai ežero, 
yra tai didelis musų kaimynų 
turtas, kurio naudojimas tuo 
tarpu ciheagiečiams yra apru- 
bežiuotas. Keliavimas laivais 
ar traukiniais užima perdaug 
laiko. Aeroplanais be jokių pa
vojų butų galima perlėkti į 
pusvalandį. Greiti laivai galė
tų perplaukti į mažiau kaip 3 
valandas. Kitaip sakant, aeror 
planai suartintų mus su tuo 
malonaus klimato kraštu; ir 
greiti laivai padarytų revoliu
ciją visam rytiniam ežero kraš
tu*. Tenhis dar yra daug vie
tos; ir reikėtų sutvarkyti ko
munikaciją taip, kad chicagie- 
čiai galėtų ten gyventi per 
valius metus.”

Lietuviai tomis vietomis 
sidomėjo tik šiais metais, 
nuo dabar jų domesys darosi 
vis didesnis.—R.

Povilas Gasiunas, chicagictis 
realestateninkas, buvusios “Var
po’’ bendrovės šėHninkas, šeš- 
tadienyj, liepos 13 d., tapo už
gautas Jpliet gatvekario kaip 7 
vai. ryte. Agabentas Chicagon, 
į Wesley Memorial ligonbutj, 
jis, neatgavęs sąmonės, mirė 
tą pačią dieną 1:25 po pietų.

Apie nelaimę, ištikusią a.ai 
Povilą Gasiuną,. chicagiečiai, 
mirusiojo draugai ir pažįstami, 
sužinojo iš mirusiojo brolio, 
kad Povilas jau buvo persisky- 
ręs su šiuo pasauliu ir kai jo 
brolis atvaživo į Universal 
State Bank’ą klausti rodos p. 
Elias’o, banko 
daryti toliau.

P-nas Imlias 
broliui pavesti 
datuvčmis -lietuviui graboriui, 
—jei galima tokiam, kuris turi 
koplytėlę. Mat, nabašninkas 

Povilas, kaip biznierius, kaip 
asmuo pasižymėjo visuomeni
niame Chicagos lietuvių gyve
nime, turėjo daug draugų ir pa
žįstamų, kurie jaus pareigą ir 
norės atiduoti paskutinį patar
navimą. O tokios vietos, kaip 
graborių kaplytėlės, yra palan
kesnės didelėms šermenims, ne
gu privačiai gyvenamieji na
mai.

Nelaimę nabašninkas Povi
las patiko taip: jis atvažiavo 
j Willow Springs automobiliu 
ir sustojo ant Archer Avė. prie
šais statomą gasolino stotį ir 
restoraną kitoj gatvės pusėj. 
Tai buvo jo statomi trobesiai. 
Išlipęs iš automobilo, jis ėjo 
per gatvę. Ir tuo momentu už
važiavo ant jo Jolict gatveka- 
ns.

Be sąmonės jis buvo nuga
lintas j Weslcy Memorial li- 
gonbutį, Chicagoj. Vienok ir 
čia nelaimingas jaunas vyras 
atgaivinti nepavyko, ir, neatga
vęs sąmonės, jis persiskyrė su 
šiuo pasauliu tą pačią dieną 
kaip 1:25 vai. po pietų. Mano
ma, kad jis miręs dėl gilios 
žaizdos pakaušyj, kairėj galvos 
pusėj.

Amerikoj paliko brolį, o Lie
tuvoj motiną našlę. A. a. Povilas 
Gasiunas buvo pirm atvykimo 
Amerikon rusų Armijos kari
ninkas (oficieras). Persiskyrė 
su šiuo pasauliu dar jaunas, 
pačiame jėgų žydėjime.—V.

prezidento, kas

patarė mirusiojo
rupipnimųsi lai-

Mirė A. Bijanskas

p.

ap-

su- 
l>et

Merginų trupei gerai 
vyksta

Peter Pan merginų orkestrai, 
kurioj dalyvauja ir lietuvaitė, 
p-le Aldona Grušaitė, iš Chi
cagos, gerai sekasi Kanadoj. 
Jos, kaip jau buvo minėta, gro
ja Begina mieste teatre. Jų 
kontraktas jau pasibaigė, bet 
publikai jų grojimas taip pati
ko, kad teatras, norėdamas pa
tenkinti publiką, pakvietė or
kestrą pasilikti dar vieną sa
vaitę. Vietos laikraščiai tiesiog 
apipila pagirimais chicagietes

Daugelis “Naujienų” skaity
tojų duoda mums svarbų klau
simą, būtent: kaip nuvažiuoti 
į “Naujienų” pikniką? “Nau
jienų” piknikas įvyks didėliame 
Calumct Grove, netoli už Blue 
Island miestelio, kuris randasi 
pietvakariuose prie Western 
Avė. ir apie 135 bloke į pietus. 
Kadangi Chicagos rubežiaf pa
sibaigia 127 bloke, tai, vadinasi, 
nepertoli nuo miesto rvhežių.

Kaip važiuoti gatvekariais?
Važiuojantiems gatvekariais 

“Naujienų” pikniko komitetas 
išdirbo sekamą “raut’’, kuris 
bus patogus dėl kiekvieno, bū
tent: STATE St. iki 119 ir Hal- 
sted. šita linija yra žinoma 
visiems ir labai lengvai pasie
kiama iš visų miesto dalių. 
“STATE -119—Morgan” veža 
be persėdimo nuo Division ir 
Wells gat. iki ,119 ir Halsted 
gatvių. State gatvę galima pa- 
pasiekti visais skersiniais gat
vekariais į pietus nuo Divisoh 
St. Iš Nortii-Sidės, Milvvaukee 
Avė., važiuoti miestan. Prie 
119 ir Halsted gatvių paims 
visus piknikierius pono Sudinto 
trokai ir nuvėŠ iki daržui ir 
vakare parveš. Trokai važinės 
ten ir atgal per visą dieną, pra
dedant 10 vai. ryte. Trokai tu
rės “Naujienų’* ženklus ir tar
naus visiems naujieniečiams ir 
pikniko svečiams.

Apie kitus važiavimo 
parašysime rytoj.

SPORTAS
K. Požėlos pareiškimas

nu- 
kad 
laiš- 
bol-

perduoti 
ras mane 
tinkamai

paš- 
kal- 
nu-

budus

Aukos ‘Liaudies Balsui’
— .. &

Kastantas Olšauskas, gyvenąs 
2525 West 46th St., Chicago, 
III., užsirašė Rygoje leidžiamą 
laikraštį “Liaudies Balsas”, su
mokėjo $1 prenumeratos iki 
galo metų ir aukavo $4 dolerius 
laikraščio palaikymui. Pinigai 
priimti “Naujienose,’. Ilgai ne
laukus jie bus išsiųsti 
dies Balsui.

PRANEŠIMAS

“LiaU-

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
4-tos kuopos mėnesinis susiriri- 
kimas įvyks antradienyj, rug
pjūčio 16 d. Raymond Chapel 
salėj. Susirinkimas prasidės 8 
vai. vakare. Draugai, bukite vi
si susirinkime. Vasara jau gero
kai pasiirė pirmyn, metas pasi
tarti apie busimą darbuotę, kai 
vėsesni laikai užeis.—V. P.

Manjuelfe Park
Siaučia plėšikai

Praeitą ketvirtadienį plėšikai 
apkrauste p-nios S. čerienės ir 
K. Liaudanskų butus (6448 S. 
Bockwell St.).

Plėšikai nužiūrėjo, kad nie
ko nėra namie, tad dienos vi
duj įsilaužė į vidų. Jie viską 
apvertė aukštyn kojomis, be
ieškodami pinigų ir auksinių 
daiktų. P-ni Cerienė pasigenda 
poros deimantinių žiedų, 
vogta ir Adelės Zavest 
gyvena kartu su p-nia 
ne) deimantinis žiedas.

Nemažai nukentėjo ir
danskai, iš kurių buto plėšikai 
išsinešė netik auksinių daiktų, 
bet dar kiek ir pinigų. —R.

Pa- 
(kuri 

čerie-
šeštadieny, kaip 8 valanda 

vakare, mirė Aleksandras Bi- 
įanskas, gyvenęs 3255 So. Hals
ted street, t£vas inžinieriaus ir 
gabaus muziko, Jono Bijansko.

A. a. Aleksandras Bijanskas 
vienas geniausių Chicagos lie
tuvių ir pirm kokios 20 metų 

vienas žymiausių visuomenės 
darbuotojų Chicagoj. Anuose 
laikuose a.a. A. Bijanskas pa
sižymėjo iškalbingumu. Veikė 
ir vadovavo gal būt didžiausiai 
tais laikais lietuvių progresy- 
vei tautinei organizacijai, Si- 
mano Daukanto Draugijai. Dar
bavosi energingai ir pasekmin
gai Lietuvių 
Amerikoje.
buvo vienas stambiųjų tautiškų [ 
vadų.

Mirė Akksandras Bijanskas po pietų, apie 1 valandą įvyks 
susilaukęs 61 metų amžiaus.! rungtynės suaugusiųjų. 
Laidotuvėmis rūpinasi laidojimo! 
įstaigos 
Laidotuvės įvyks 
rugpiučio 17 dieną. Kūnas bus se išėjo pergalėtojais (jomis), 
palydėtas į šv, Kazimiero ka- Imsis, taip sakyti, čempionai už 
pinos. , , ‘ čempionatą. Bus dalinamos do-» /K

Liau-

Ufagt tiria 
FTUvT viUv

WestsMės parkų teniso turnU 
mentes

Nedėldienyj, kaip 9:30 ryte, 
įvyks Garfield parke tenniso 
rungtynės, kuribše , dalyvumą

Susivienijimui ims Feriausieji Jo^jai.
Trumpai kalbant, merg1”!0S ,r vaikmai. Pirm.au- 
i„...ki....„.Hali,. .3la !oš merginos, jaunesnes

kaip 14 metų, paskui — vaiki
nai, jaunesni kaip 18 metų. O

Šiose rungtynėse dalyvaus 
vedė jas, p. Mažeika. įtik tie vaikinai ir merginos, 

trečiadieny, kurie atskirų parkų kontestuo-

ponai iš 
mano 

kuriuos

ma-“Dirvos” 
šmeižKtmč^ 

aš niekuomet

kad ■
tai;

fal-

Paskutiniame “Dirvos” 
meryj (No. 33) rašoma, 
aš kokius tai melagingus 
kus siuntinėjęs Clevelando
ševikams ir katalikams. Turi
nys tačiau tų laiškų neskelbia
ma. Tad aš prašau “Dirvos”, 
kad ji paskelbtų savo skiltyse 
visus tuos mano laiškus, kur 
aš račiau, jog “Dirva” mane 
nuskriaudė. Maža to, aš pra
šau “Dirvos“ tuos mano šmei-, 
žiančius laiškus 
tu i, kuris, jeigu 
tų esant, galės 
bausti.

Taigi 
lonėkite 
laiškus,
nesu rašęs (ir jus tai gerai ži
note) paskelbti visuomenei.

Beje, jus drįsote “Dirvoj” 
parašyti, kad aš turnamento 
rengėjams atsiuntęs sekamų 
pasiūlymų:

“Aš (Požėla) sutinku ristis 
su Komaru, Sai'palium, Juška' 
ir kitais ir šių vasarų surengki-1 
te man penkias ristynes. Bet1 
tuos vyrus aš turiu paguldyti,1 
kitaip j Clevelandų nevažiuo-j 
siu, taigi išreikalaukite jų 
jie man atsigultų, o jei ne 
biznio nebus”.

Tai yra aršiausios rųšies
sifikacija. Ir kadangi ji skel
biama viešai laikraštyj, tai, 
man n ieko kito nebeliko dary
ti kaip tik kreiptis į advokatų.1 
Ponai iš “Dirvos” turės progos 
mano advokatui pristatyti 'įro
dymus, kad aš turnamento 
rengėjams tokį pasiūlymų esu 
siuntęs. — K. Požėla.

P. S. P-as Komaras toj pa
čioj “Dirvoj” giriasi, kad į 20 
minučių galįs mane du kartu 
paguldyti. Labai malonu. Jis 
turės progų parodyti savo ga
lybę. Pradžioj - ateinančio mė
nesio vienas Clevelando klu
bas rengia ristynes. Ristis esu 
pakviestas ir aš. Man praneša 
p. K. Si vokas, kad aš su Koma
ru turėsiu ristis. Taigi tada 
p. Komaras ne žodžiais, bet 
darbais galės parodyti, kiek 
kartų jis mane gali į 20 minu
čių paguldyti. — K. P.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slapta^ ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal,

Or. J. W. Beaudutte
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO
1800 So. Ashland Avė.

Valandos:
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė- 

lioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet]]
REZIDENCIJA:

2226 MarBhall Blvd.
TELEFONAS CRAWF0RD 1480

TELEFONAS CANAL 9464

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė.
* CHICAGO, ILL.

PATYRIMO
visokių akių

JAN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir 
pritaiklmo akinu 

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

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Pastebėki! mimo iškabas 

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vak. 
Ncdėlioj uždaryta.

Tel. Canal 0523.

$. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotoj as
2314 W. 23rd Place 

Chicago, III.
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 1271 
ir 2199

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra nau<Hifcuoa

POVILAS GASUNAS
Mirė Rugpiučio 13 dieną, 2 valandą po pietų , 1927 m., sulau

kęs 28 metų amžiaus; gimęs Traškunų valsč., Panevėžio paviete, pa
likdamas dideliame nubudime savo mylimuosius ir mylinčius Ame- 

* rikoj brolį Joną, O Lietuvoj motiną, brolius, ir seseris. Dabar randasi 
prirengtas į paskutinę kelionę S. P. Mažeikos koplyčioj, 3319 Auburn 
Avenue.

Laidotuvės įvyks Ketverge, Rugpiučio 18 dieną, (j kurias kapi
nes bus pranešta rytoj).

Visi A. A. Povilo Gasuno giminės, draugai ir pažįstami ir taip
gi draugai likusių nubudime jo mylimųjų esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nubudęs Brolis.
Laidotuvėse patarnauja graborius S. P. Mažeika. Tel. Yards 1138

ALEKSANDRAS 6YANSKAS
Mirė Rugpiučio 13 dieną, 7:45 valandą vakaro, 1927 m., sulau

kęs 61 metų amžiaus; gimęs Šiaulių apskr., Žagarės mieste, palik- 
darrias dideliame nubudime savo mylimuosius ir mylinčius, moterį 
Oną, dukterį Marijonų Mikolaitienę, žentą daktarą Mikolaitj, du su- 
nu Joną ir Aleksandrą, marčias ir brolį Jonų, o Lietuvoj du brolius 
Kazimierą ir Antaną.

Dabar randasi prirengtas j paskutinę kelionę 3255 So. Halsted 
Street.

Laidotuves įvyks Rugpiučio 17 dieną, 8 vai. ryto iš namų'į šv. 
Jurgio paiapijos bažnyčių, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už 
včltonič sielą, o. iš ten bite .nulydėtas j šv.; Kazimiero kapines.

Visi A. A. Aleksandro Byansko giminės, draugai ir pažįstami 
ir taipgi draugai likusių nubudime jo mylimųjų esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą. '

Nubudę liekame, Moteris, Duktė, žentas, Simai, Marčios ir 
Brolis.

Laidotuvėse patarnauja graborius S. P. Mažeika. Tel. Yards 1138

Paataba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUS!! 
OPTOMTTRTSTAS

LIETUVIS AKIŲ 8PECIAI
Palengvins akių įtempimą kuria 

s_______ _ kaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karfttj, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsilsimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos valkus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Seniausia {steigta linija

Paimkit savo draugus ir šeimyną 
ant šito gražaus laivo, kuris 

yra aliejum kūrenamas 

“IROQUOIS”
Nfra dulkių Nėra suodžių

Tiktai

75c
ROUND TRIP DAILY

Laave Chicago (laily 9:4* a. m. Hom. 9:8# p. ra. Saturday 2:80 p. *.
Nl<bt Boatsi Frlday 10:80 p. a.

Nedėl. ir subatoj Round trip $1.50 
Pigiomis kainomis Cafeteria 

Collegiale Orkestrą

ŠOKIAI DYKAI

BENTONCOC HARBOR
& ST. JOE

Loava Chicago A a. m. Daily 
Bacapt Saturday and Sunday

Througb T1cket« to nll Khorc Lina Motor 
Coa«b Co. uoloti via South Haveo 

Thru Farae
HAUGATl’CK .................................. 11.75
nOLLAND ....................................... t.»5
GKA.ND KAl’HKS. 
OMANU HAVEN . 
MUSKEUON .... 
FAW l’AW L.1KK 
Scot sonia 
Miami Park

_______ 1.63 | 
(Lith-Monor) $1.25 
Beach 
•i b«hci

....... $125
i/-’

1

\.i ■l> <1 >I»K l,)> Ill4t'» 
ūk-* r. 

-u f’-u
V EnJ

or

Antanas Misevičia
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 13 d., 6 v. ryto, 1927 
m., sulaukęs 46 metų amžiaus, 
gimęs Panevėžio apskr., Puša
loto parap.. šiaudines kaimo, 
paliko dideliame nubudime bro
lį Mikolą, seesrį Barborą, švo- 
gerj Juozapų, brolienę Agnieš
ką, pusbrolius ir gimines. A- 
merikoj išgyveno 22 metu. Kū
nas pašarvotas, randasi 3250 S. 
Emerald Avė.

Laidotuvės įvyks Utarninke, 
rugp. 16 d., 8 vai. ryto, iš na
mų į šv. Jurgio parap., bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielų, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Antano giminės, 
draugai ii- pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir Atsisveikini
mą.

Nulindo liekame, Brolis, Se
suo, Broliene ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Kadžius. Tel. Boulevard 
76G7.

J. F. RAOZIUS
Pigiausias Lietuvis ' 
Graborius Chicagoje

Laidotuvėse i a tar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdii- 
bystės.

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

SKYRIUS:
32^8 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

SIUSKIT PEK 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

to prašo Lietuvos žmonės r 
taip pataria Lietuvos bankai
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

?oseland
antradienį įvyko 

Draugijų Sąryšio delegatų su
sirinkimas. legatų buvo vi
dutiniai. Svarbesnius rapor
tus paduosiu.

Knygiai raportavo, kad kny
gyne viskas tvarkoje. Draugi
jos, kurios laiko susirinkimus 
Aušros kambariuose, savo už
duotį išpildo, paskirtomis die
nomis kambarius išplauna. Auk- 
s’nės žvaigždės Kliubas paau-

, Delegatai išreiškė padėką kliu- 
i bui už auką. Turiu priminti, 
, ka šis kliubas visada remia 
Aušros knygyną. Todėl jam la
bai sekasi augti nariais ir fi
nansais. Išvažiavimo gaspado- 
riai raportavo, kad įvyko du 
išvažiavimu, kurie buvo pasek
mingi. Nuo jų pelno liko $50. 
Serijų komisija raportavo, kad 
serijas sekasi platinti. Draugi
jos, kurios yra prisidėjusios prie 
Sąryšio, nupirko po vieną se
riją, kitos 
žmonių, 
seriją.

Iš jų 
vietinės
žmones remia knygyną. Kadan
gi remia šitą vienintelę apšvie
tei ištaigą, delegatai už rėmi
mą reiškia viešos padėkos. Jau

po dvi. Sako, yra 
kurie paėmė vienas po

raĮK>rtų matosi, kad 
draugijos ir pavieniai

ATVIRAS LAIŠKAS CHICAGOS LIETUVIAMS
GERBIAMIEJI:

šituo svarbiu laišku kalbame į Jumis — Jūsų pačių rei
kalu. Raginame Jumis dėtis į Chicagos Lietuvių Draugiją 
Savitarpinės Pašalpos, kur yra viena iš stambiausių pašal
pos organizacijų mieste Chicagos. šitos Draugijos pinigi
nis turtas siekia arti $20,000 ir jos narių skaičius apie tūk
stantis. žodžiu sakant, šitos Draugijos finansinis stovis y- 
ra pilniausiame žydėjime, pertat tikriausiai užtikrinta kiek
vienam šios organizacijos nariui priklausoma pašalpa išti
kus ligai ir pomirtinė — ištikus mirčiai.

Mažai yra pašalpinių organizacijų, kurios taip tiksliai 
galėtų aprūpinti savo narių rytojaus dieną — ištikus jų li
gos nelaimei, kaip kad Chicagos Lietuvių Draugija Savitar
pinės Pašalpos. Čia paminėtina, bent svarbiausi faktai kas 
būtinai reikia žinoti kiekvienam Chicagos lietuviui — vy
rui ir moteriai, kuriems rupi tinkamai apsaugoti savo ry
tojaus dieną, savo paties naudai, kad laike ligos šeimyna 
nejaustų trukumų, kad skurdas nebūtų sergančios šeimy
nos nario svečiu ir ištikus mirties priepuoliui, butų tinka
mai palaidotas be piniginių nuostolių tiems, kurie rūpinasi 
velionio paskutiniu patarnavimu.

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. nariai turi 3 pašal
pos skyrius ligoje — 1-mo skyriaus serganti nariai gauna 
ligoje pašalinis $6.00 savaitėje, 2-ro skyriaus serganti na
riai gauna ligoje pašalpos $10.00 savaitėj, 3-čio skyriaus 
serganti nariai gauna ligoje pašalpos $16.00 savaitėje. Po
mirtinė nariams sumokama iš Draugijos iždo — nariai liuo- 
si nuo mokėjimo pomirtinės duoklių, taipgi liuosi nuo baus
mių už nelankymą susirinkimų, parengimų ir tt.

Chicagos Lietuvių Drattgija S. P. savo nariams išmo
ka pašalpą ligoje byle kur gyvenantiems Suvienytose Val
stijose Amerikoje. Nariai iškeliavę į Lietuvą gali būti 
Draugijos nariais su teise gauti pomirtinę. Nariams ligos 
pašalpa mokama 70 savaičių, o už susižeidimus iki pat mir
čiai. Nariai nėra šalinami iš Draugijos neatsižvelgint kiek 
metų narys sirgtų, pasimirus yra išmokama pilna pomir
tinė — pomirtinės paveldėtojui.

Šituo laiku Chicagos Lietuvių Draugijoje eina vajub 
tikslu, kad davus progą visiems Chicagos lietuviams 
rams ir moterims nuo 16 iki 45 metų amžiaus ateiti į šitą 
Draugiją. Įstojimas Draugijon eina sulig amžiaus. Laike 
šio vajaus priimamos ir čielos Draugijos bei kliubai —są
lygos dėl jstojančių pašalpinių organizacijų gana prieina
mos. Lietuviai toliau gyvenanti nuo Chicagos irgi gali įs
toti Draugijon, bet būtinai privalo atvykti 
Draugijos daktarą egzam i nacijos reikalui.

Yra aišku kiekvienam, kad sėkmingas 
šalpos organizacijų yra galimas tų, kurios
gaiš, skaitlingos nariais, moka įtraukti čiagimį lietuvių 
jaunimą, turi atsakomingą tvarką Draugijos nariams, ku
ri neapsunkina esančių narių organizacijoje — tinkamai 
narius aprūpina ligos nelaimėje ir tt. Tokios orgaizacijos 
yra palaima savo nariams, nes jie randa širdingą patarna
vimą laike ištikusios jų gyvenime tragingo nuotikio. Šito
kia draugija yra Chicagos Lietuvių Draugija Savitarpinės 
Pašalpos, pertat visiems Chicagos lietuviams verta dėtis 
prie šitos organizacijos, nes laike ligos 
kaip piniginę, taip ir moralę paramą.

Lietuviai, vyrai ir motys, dar sykį 
kviečiami į Chicagos Lietuvių Draugiją
savo pačių reikalų. Prašymą įstoti Draugijon gali priduo
ti pas kiekvieną šios Draugijos narį, veikiantį kontestantą 
arba kreipkitės asmeniškai į Draugijos Kontesto Raštinę, 
1739 So. Halsted St. (“Naujienose’5 — čia galėsite gauti 
reikalingas informacijas apie Draugiją ir išpildysite apli
kaciją įstojimui į Draugiją, esate kviečiami per savo įga
liotinius ateiti pasitarti apie sąlygas.

Jeigu Tamstai nėra liuoso laiko asmeniškai atvykti j 
Kontesto Raštinę, malonėkite išpildyti žemiau esamą “Pa
reiškimą” ir iškirpę prisiųsti į Kontesto Raštinę žemiau 
pažymėtu adresu. Musų Draugijos atstovas atvyks pas 
Tamstą asmeniškai pasikalbėti šituo reikalu Jūsų nuskirtu 
laiku arba suteiks reikalingas informacijas laišku. Lauksi
me.

asmeniškai pas

bujojimas pa
turi ingos pini-

nelaimes turėsite

esate nuoširdžiai
S. P. aprūpinimui

PAREIŠKIMAS'::
Noriu įstoti Chicagos Lietuvių Draugijon S. P., bet neturėdamas 

liuoso laiko atsilankyti asmeniškai j Jūsų Draugijos Kontesto Raš
tinę, prašau Jūsų Draugijos įgaliotinio atsilankyti į mano namus 
paaiškinimui man reikale įstojimo Draugijon arba suteikite plates
nes informacijas laišku.

Mano Vardas Pavardė ........................ ..................................................
Adresas ......................................................................................................
Lubos .........   Telefonas ......................... .......................... ............
(Iškirpę šitą “Pareiškimą” siųskite žemiau pažymėtų adresu)

Chicagos Lietuvių Dr-jos Kontesto Raštinė, 
1739 So. Halsted St Chicago, III

kurie išeina prieš kny- 
Manaii susilauks papei-

gentams, kurie laikė prelekci- 
jas pereitą žiemą Aušros kny
gyne. šiame susirinkime nuta
rė išreikšti viešą padėką p. A. 
Yonaičiui už auką ir pasidar
bavimą liepos 81 d. Aušros 
knygyno išvažiavime.

Draugijų Sąryšio delegatai 
visada pagerbė ir pagerbs tuos 
žmones, kurie rėmė ir rems 
Aušros knygyną, bet pasmerks 
tuos, 
R.vną.
kimo “Vilnis”, jeigu tai ji ne
perstos talpinusi koresponden
cijas puskvalio, kuris savo ko
respondencijomis visada išeina 
prieš knygyną. Delegatai visa
da nepatenkinti tokiomis ko
respondencijomis. Keli delega
tai buvo pradėję kelti aikštėn 
puskvailio korespondencijas, bet 
kiti sujaikf. tSialco, polaukime 
kol jisai daugiau parašys tokių 
puskvailiškų korespondencijų 
prieš Aušros knygyną. Tadai 
mes galėsime viešai papeikti nei 
puskvailį, bet “Vilnį**, kad ji 
talpina tokias korespondencijas, 
kuriose niekinama ir purvina
ma Aušros knygynas.

• —Delegatas.

dingierius užsimoka burdfc iš
kalno, tai jį gali išvyti pirma 
laiko ir pinigų negrąžinti. Tai
gi kalbamas korespondentas 
perspėja savo “brolius”, tokius 
pat pavienius kaip ir jis, kad 
mokėdami už burdą iškalno, jie 
paimtų ir kvitas, kuriose butų 
pažymėta, jogei pinigai sumo
kėta iki tokiam laikui.

Well, tokių gaspadinių, kaip 
kad apkalbėtos auščiau, yra 
ne tik Marųuette parke, bet ir 
kitose apieiinkėse. Patarimas, 
kad burdingieriai, mokėdami 
pinigus iškalno, paimtų ir kvi
tas, rodosi neblogas. O kai 
dėl skundų, kad gaspadinės iš- 
viliojančios pinigus, tai burdin
gieriai turi kaltinti greičiau 
patys save. — Reporteris.

Naujienų Laivakorčių
I • I
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CLASSIFIED ADVERTISEMEN
♦

Announcemcnts 
Pranešimai

LSS. 4KP. SUSIRINKIMAS
Lietuvių Socialistų Sąjungos 4-tos 

kuopos susirinkitpas įvyks antradie
nio vakare, rugpiučio 16-tą, Raymond 
Chapel salėj. Susirinkimas prasidės 
8 vai. Visi nariai malonėkite būti.

Kp. Raštininkas.

Musical Instruments 
Miir.iInstrumentai

$750 Player Pianas už $105 su ro
lėmis ir benčium. Pamatykit 6136 So 
Halsted St.

Fumiture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

For Rent
RENDON Storas tinkamas dėl Bar- 

ber Shop. arba kitam bizniui, steam 
heat. 4600 So. Paulina St. Yards 3884

RENDAI Storas su fikčeriais bu- 
čemės ir grosernės. Išdirbtas Biznis 
išdirbtas per daugel) metų. įlenda pi
gi, arba parduosiu fikčerius. 4643 S. 
Union Avė.

KRAUTUVE rendon, tinkama bile 
kokiam bizniui. Vr. G9th St. Teel. 
Hcmlock. 79H1

Fanns For Sale 
Ūkiai Pardavimui

LAKE GENEVA 40 akrų farma, 7 
ruimu namas, barnios, ir daugiau bu- 
dinkų, sodnas, pusė mylios nuo dide
lio Summer resorto, 9 karvės, 2 ark
liai, 25 kiaulės, vištų, ir visokios ma
šinerijos kas tik reikalingas. Ant 
žv’ravoto kelio. Parduosiu pigiai, j- 
mokėti reikia $2,500. Atsišaukit nuo 
6 iki 8 vai. vakare. Chas Zekas, 4454 
So. Westem Avė.

$60.000 vertės naujų bankruto ra
kandų. Sutaupykit pirkdami šiuos 
naujus rakandus. Pigiai greitiems 
pirkėjams. Gražus Mohair parloro se
tas, riešutiniai valgomoj kambario se 
tai, bufetai, 2-3-4 šmotų miegruimio 
setai, Wilton kaurai, lempos, veidro
džiai, stalai, Coxwell krėslai, 4 kam
barių outfitas tik $340. Dykai dasta- 
tymas, Fireproof Storage, 6542 N. 
Clark St., atdara vakarais iki 10, 2 
blokai N. nuo Devon Avė
 __ to. Del informacijų kreipkitės vakare.

PARDAVIMUI FARMA 
IŠ AKCIJONO

SALIUNO fikčeriai pardavimui, 
nebrangiai. 1415 W. Van Buren St. 
Tel. Monroe 4022.

Parsiduos iš akrijono 200 akrų far
ma su triobomis, August 20 d., 1927 
m., 11 vai. iš ryto, Marinette mieste, 
Wisconsin valstijoj. Farma randasi 

i pusantros mylios nuo Pembine mies-

B. KUNDROT, 
3816 So. Union Avė.

Remontuoja Bethoveno 
Konservatorijų

Didžiulio namo pusėje, kur 
vieta dabar 

padidinta ant tiek, kad už- 
visą viršų trecių lubų. Ten 
gana ruiminga salė, kur 

duodami koncertai 
mokinių, pa-

apie muziką, o 
kambariai bus užimti 
mokinimui. .

Pociai, kurie nereika-

Gerai žinoma chicagiečiams 
Bethoveno Konservatorija visu 
smarkumu remontuojama, taip 
kad studentai po atostogų pa
grįžę nei nepažins savo mokyk- 

| los.
randasi mokykla,

| bus 
j ims
I bus
bus
pasižymėjusių
skaitos
visi kiti

| studentų
P-nai

liauja, idant butų apie juos aiš
kinta, kokią vietą jie užima 
musų muzikališkoje Cbicagoje, 
deda visas pastangas, idant stu- 

: dentai, atėję į konservatoriją, 
I rastų netik atatinkamus moky- 
i tojus, bet ir patogią, gražią

I Mokininuosi ir registracijos 
i sezonas atsidaro nuo l-mos rug
sėjo ir tęsiasi per visą metą iki 

I pabaigos birželio mėnesio. No- 
' rintys įsirašyti studentai gali 
•jau dabar atsilankę tatai pada- 
• ryti. Konservatorijos raštine 
yra adresu 3249 So. Halsted

I Ponai Pociai ne tik kad už- 
sitarnavo pagarbos žodžio kaip 
artistai, dalyvaudami kuone vi
sur už mažiausį atlyginimų lie
tuvių įrengimuose, bet ypatin
gai už ištobulinimų tokios gra- 

I žios muzikališkos įstaigos, kur 
' kiekvienas lietuvio kuidkis gau- 
1 na gerą pradžią muzikos sritį- 
• je ir prirengimas yra gražiai 
1 ateičiai. Taigi chicugiečiai, su- 
1 silaukė muzikos jstaigos, kuri 
■ gali lygintis Amerikos garsioms 
įstaigoms.—D. M.

Senberniams perspėjimas
Reporteriui pateko į rankas, 

kaip jis spėja, senbernio ko
respondencija. šios korespon
dencijos turinys yra daug maž 
toks:

Pastaruoju laiku daug lietu
vių keliasi Marųuette parko 
apielinkėn gyventi. Keliasi ne
tik šeimynos, bet ir pavieniai, 
vadinami senberniai. Ir štai 
kokių vietų jiems tenka užeiti: 
girdi, jau ir čia esama “gaspa- 
dinių”, kurios netik kad už 
kambarį ir burdą ima suderė
tus pinigus, bet stengiasi iŠvy- 
lioti visus pinigus, kiek tik jų 
burdingierius turi. O kai išvy- 
lioja, tai tokiam burdingieriui 
duoda, taip sakyti, “po šapkie”, 
t. y. veja lauk. Paskiau vėl gar
sina, kad ieškančios burdin- 
gierių, ir vėl pakartoja tą pa
čią taktiką. Jei nužiūrima ga-

Aš, Minnie Danta, 2308 W. 
22nd Place, noriu tarti padė
kos žodį “Nauijenoms” už ge
rą ir greitą patarnavimą.

Dalykas toks, kad per trejus 
metus mes kankinomės su vie
na laivakorčių 
buvo apsiėmusi 
Ameriką musų 
ją Zamokslaitę. 
ėjo.

Pagalios, netekę kantrybės, 
kreipėmės į “Naujienų” Laiva
korčių skyrių. Ir štai “Naujie
nų” pagelba susilaukėm duk
ters iš Lietuvos į 5 mėnesius 
laiko. ♦

, Dar kartą ačiū.
—■Minnie Danta.

agentija, kuri 
atgabenti į 

dukterį, Emili- 
Ir nieko neiš-

Vaičkaus teatras

Kaip girdėjome, Vaičkaus 
atro sezono atidarymui,

Rendon. Tčmlkyte daktarai, advo
katai ir kam yra reikalinga ofisų, 
dar yra keletą moderniškų ofisų, 
naujam name ant kampo Halsted ir 
35-os gt., kur yra didžiausis biznio 
veikimas Bridgeporte. Turime gerų 
Storų ant Halsted prie 35-os gat. Del 
platesniu žinių kreipkitės pas Chas. 
J. BagdŽiunas & Co„ 736 W. 35th St. 
Boulevard 0012

Business Chances
Pardavimui Bizniai -------------------------------------------------------

PARDAVIMUI pigiai grosernė, ken
džių ir kitokių daiktų krautuvė. Prie- 
žastj pardavimo patirsit ant vietos. 
2955 Emerald Avė,

Finaneai-Paskolos

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

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 820 Central 6260

Fumished Rooms
REIKALINGAS kambarys de) mok

sleivio pas blaivius ir švarius žmo
nes. P. S. Aušros Knygynas. 3210 S. 
Halsted St.

RENDAI kambarys šiltu vandeniu 
apšildomas dėl vaikinų be valgio. 1 fl. 
7030 So. Campbell Avė,

KAMBABIS ant rendos dėl 
vyrų arba merginų, su valgiu 
ar be valgio.

Mrs. Burba, 2-ros lubos 
2553 W. 43rd St.

Chicago, III.

PARDAVIMUI saldainių krautuvė 
prie Parko, netoli aukštesnės mokyk
los, gera vieta. 1417 So. Union Avė.

PROGA visam gyvenimui. Pardavi
mui automobilių biznis, West Side, 
randasi netoli Chicagos, gyventojų 
70,000, greitai parduodami populia
rus karai. Renda nebrangi, lysas 
pagal sutarti, veikit greit. Naujienos, 
1739 So. Halsted St. Box 955

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė. Atsišaukit po 7 vakare. 5223 
So. Hobey St. Hemblock 1169.

ANT pardavimo cigarų, cigaretų, 
kendžių, ice cream ir notion biznės 
kampas per 30 metų. Priežastis par
davimo — einu j didesnj biznj. 1851 
Canalport Avė ir Jefferson St.

te- 
kurs 

J įvyks rugsėjo 11 Lietuvių Au
ditorijoj, statant veikalą “Du 
keliu”, renkama programa. 
Spėjama, kad tai bus viena iš 
didžiausių programų šiame se
zone, nes bizrileriai nujausda
mi geras pasekmes noriai gar
sinasi. Jie ir neapsirinka, ka
dangi vaidinimas žada būti ne
paprastas, nes veikalo gražu
mas ir artistų pasiruošimas už
tikrina publikai nepaprastą pa
sisekimą.

Atėjusieji džiaugsis Ir dėkos 
artistams, neatvykusiejl gailė
sis, kadangi tas veikalas nebus 
pakartotas. Jo pastatymas 
rištas su perdaug didelėmis 
laidomis.

Personai 
A *menu Ieško

Aš, Antanas Kuprėnas, ieškau sa
vo brolio Juozapo Kuprėno, turiu 
labai svarbų reikalą dėl Lietuvos 
dalykų. Kreipkitės pas mane kuo- 
greičiausia.

4517 So. Washtenaw Avė.
Chicago, III.

PARDAVIMUI groserio ir saldai
nių krautuvė. Atsišaukit tuojau, 
gausit pigiai, 1358 W. 13 St.

PARDAVIMUI barbemė, labai pi
giai, geroj vietoj, 3 gyvenimui kam
bariai iš užpakalio. 3943 S. Francisco 
Avenue.

NEBOKUOJAM KOMISENO 
už antrus morgičius už $100, 
$200 arba $300.

SMALL LOAN SERVICE 
1647 W. 47 Str.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai.
Paskola suteikiama 

j vieną dieną
Perkame real estate 

kontraktus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00
3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6738-0716

Davis

Town of Lake

su- 
iš-

Sąuare parko knygynas

Davis Sųuare parkutyj, Fiel- 
do trobesyj galima gauti skai
tyti įvairiausių knygų — ir ne 
tik anglų kalboj. Kiekvienas 
gali gauti skaityti ir parsineš
ti namo knygų toj kalboj, ku
rios jis (ji) norėtų. Čia galima 
gauti knygų lietuvių kalba‘ru
sų, lenkų, vokiečių ir tt. ir tt.

Visos knygos galima gauti 
veltui. Kreipkitės tik į parku- 
Čio knygyną, išduos jums kor
telę ir galėsite imti skaityti 
kokių tik knygų yra Chicago? 
miesto knygyne.

Knygynas atidarytas nuo 1 
valandos iki 9-tos valandos va
karo. f i f i i ' :

Įciassifiedads.Į
Kaa, ką, kur, ?aiv < kada 

rengia, veikia ar kviečia

limybių pasipelnyti iŠ burdin- ’!»
gierio, jis laikoma ilgiau; jei 
matoma, kad yra šikštus ir kad 
iš jo nieko nepeši, tokio bur- 
dingieriaus ilgai nelaikoma.

O kas dar aršiau — jei bur-

Announcements 
Praneiimal

SLA 36 kuopos nariams pranešu, 
kad užsiinokCti duokles jie gali 
pas mane namuose (3200 Lowe 
avė.). Eidamas finansų raštininko 
pareigas, noriu atkreipti kiekvieno 
36 kuopos nario domę j tai, kad 
jūsų taisės Susivienijime pirmiau-
-na ui intaMOM mi varnu
simokčję mokesnius, ar ne. Narys, 
neužsimokčjęs per tris mėnesius, 
esti suspenduojamas. Taigi, kieno 
inokesniai užvilkti, ateikite, nelauk
dami, kol jvyks kuopos susirinki
mas, pas mane j namus ir užsimo
kėkite. —J. Bale hunas,

SLA. 36 kp. ifnansų f-'M.

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba, nafilėsi turi būt Amerikos pilie
te, aš esu Vaikinąs 26 m. plačiau pa
rašysiu apie są^'ė' laiške.

Antanas Stankus, x 
4046 Montgomery St. 

Chicago, UI.

PARDAVIMUI barberjiė, 2 baltų 
kėdžių, gera vieta, lietuvių ir kitokių 
tautų apgyventa, biznis geras, lysas 
dėl 4 metų. Garu šildoma ir karštas 
vanduo. Renda pigi.

5004 W. 16th St., 
Cicero, III.

Miscellaneous

Help Wanted—Mak 
Darbininkų Reikia

Lietuviškai kalbantis, smagiai 
atrodantis vyrai! Aš jums ga
liu pasiūlyti progą, su pagelbti 
kurios padauginsite savo įplau
kas. Nuolatinis darbas, su di
dele ateičių. Vienas mano tar
nautojų, kuriam šis biznis buvo 
visai naujas, uždirbo pernai 
$10,000. Jus galite tą patį at
likti. Klauskite : General Mana- 
ger, Room 660, First National 
Bank Building, 31 S. Clark St.

Real Estate For Sale 
Namai-žemi Pardavimui

PRIE 47 St. biznio namas, parduo
siu arba mainysiu į lotą arba mažes
ni namą ar i morgičius, equity $14,000 
Atsišaukite 3018 So. Millard Avė.

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

REIKIA DARBININKŲ
Vyrai, padarykite savo liuosą 

laiką brangiu. Mes turime su
organizavę lietuviu skyrių ir 
reikalaujame keletą gerų, ištiki 
mų vyrų dirbti su mumis. Kele- 
v*». valandų kas dieną, arba kele
tą dienų, kas savaitę per visus 
š uos metus. Jus galite atlikti 
šį aarbą labai lengvai be atsi
traukimo nuo dabRitinio jūsų 

.užsiėmimo. Labai geras pelnas. 
Puikus pasikėlimas gyvenime. 
Kreipkitės į Room 874 First Na
tional Bank Building nuo 10 va
landos iš ryto iki 1 valandos po 
pietų arba Utarninko vakarais 
nuo 6 iki 8 vak. Klauskite

ADAM MARKŪNAS, 
Gėn. Mgr.

88 South Derborn Street, 
Chicago, III.

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

7114 S. Campbell Avė.

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

3411-16 Ogden Ave^ 
Phone Lawndale 0114

Bridgeport Paintmg 
& Hardware Co.

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

3149 So. Halsted St 
Phone Yards 7289

J. 8. RAMANCIONIS, Frez.

REIKIA sargo i garažą, nuolat dar
bas, gera mokestis. West Aubum 
Garage, 7931 So. Racine Avė.

Help Wanted—Ėemale 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergina arba mote
ris prie tabako taisymo cigarų dirb
tuvėj. Stanley Walski, 4501 So. Her- 
mitage Avė.

Musical Instruments 
Muaikoa Inetrumeatai

PARDUODU savo Ceader grojikų 
pianą, su 75 roleliais ir suolelis už 
$75. Priimsiu $30 cash, o kitus išmo- 
cčjimais j 3 mėnesius nuo tinkamų 
dmonių.

SAVESTY, 
6512 So. Halsted St.

PARDAVIMUI mūrinis cottage 5 
kambarių, gerai aptaisytas, fumace 
apšildomas, šiltas vanduo. 3628 So. 
Lowe Avė.

BARGENAS
7230 So. Rockwell St.

5-5 kambarių su trims miegamais 
kambariais, naujas muro namas, ar
ti' Jo tr’m’ngni, abu fliorai vandeniu 

vldomi. įmūrytos vanos, sun palor. 
Kaina labai pigi.

Atsišaukite pas savininką
JUOZAS VILIMAS
4405 So. Fairfiel Avė.

Phone Lafayette 5948

REAL ESTATE FOR SALE
TfiMYKIT $1000.00 padarys jums 

antrą $1000.00 trumpam laike:
Namas ant Union Avc. 2 pagy

venimai po 6 kambarius, elektra, 
maudynė, cementuota elė, kaina 
tiktai $3500. Inmokčt $1000.

2 namai ant vieno loto, 2 pagy
venimai po 5 ir 4 kambarius, kaina 
iktai $3500. Inmokėti $1000.

Namas ant Union Avė. prie 34-tos, 
2 pagyvenimai’ po 6 ir 7 kambarius, 
karšto vandens apšildoma, kaina 
tiktai $7000. Inmokėti $3000. šita 
caina ant trumpo laiko tiktai.

Namas ant 55-to Bulvaro, 6 pa
gyvenimai po 6 kambarius, mainos 
ant 2 pagyvenimų namo pietų da- 
lyj mjesto.

Nelaukite, ateikite dabar pamatyti 
naujų puikausiu namų ant Bridge- 
jorto, kur| mes statome ant 35-tos 
arpe Union ir Ix>we Avė; 4 pagy

venimai, visi dideli šviesus kamba
riai, su valiausiais paisymais, šilu
ma, gazo pečiai, ledo skryne ir t.t. 
Parduosime su labai lengvom išly
gom arba priimsime namą arba lo
tus kaipo dali mokesčio.

Del platesnių žinių kreipkitės 
pas.

CHAS. J. BAGDŽIUNAS & C.O.
736 West 35th Street 

(j rytus nuo Halsted St.)
i

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bučer- 

_ nių, Delikatessen, 
r Ręst au rantų, Ken
džių, Bekemių, Mu
sų specialumas. Ge- 

patarnavimas, žemos

Sc. State Street

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8700

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias ii lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. {vedam elektros dra- 
tus, motorus, taigom elektros reik

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

Phone Victory 7452

Educational 
Mokyklos

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

J. P. OLEKAS, Mokytojas
3106 S. Halsted 9t.. Chicago, TU.

AR JUS NORITE 
didesnj užmokesnį, geresnes darbo 
sąlygas? įleiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
naus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
tim Darbą surandame $20.00 Ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važiuoti. Instrukcijos $15.00 Ir 
dauginus.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

8CHOOL 
1507 W. Madlson Street


