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Sacco-Vanzetti byla 
dar nebaigta

Bus stengiamos iškelti ai
kštėn konspiraciją, kuria 

abudu anarchistai 
buvo pasmerkti

Neramios protestų demonstra
cijos užsieniuose nesiliauja

Vanzetti pelenus vežiosi? > Neramios Sacco-Vanzetti 
po Europos miestus demonstracijos užsieny

Chicago, III. Ketvirtadienis, Rugpiučio-Augiist 25 d., 1927

< Pacific and Atlantic Photo]
Susidaužęs ties Sturtevant, Wis., arti Milvvaukee, Chicago, Milwaukee and St. Paul traukinis, 

riame žuvo mašinistas ir peėkurys.

Trockis pranašauja pa
saulio revoliuciją

' r - — - -

Ji neišvengiamai įvyksianti po 
ateinančio pasaulinio Karo

------ f—
MASKVA, rugp. 24. Pa

sikalbėjime su Amerikos darbi-, 
ninku ekonomine delegacija, 
Leonas Trockis gyrė sovietų 
valdžią kaip pirmą sėkmingą 
bandymą parodyti, jogei socia
listinė pasaulio tvarka visai nė
ra utopija.
Trockis griežtai nuneigė, buk 

opozicija Bušų komunistų par
tijoje norinti, idant sovietai 
paskelbtų karą buržuazinėms 
valstybėms. Opozicija šiuo tar
pu sėdinti sudėjus rankas ir 
laukianti pasaulio revoliucijos, 
kuri .neišvengiamai įvyksianti 
po ateinančio pasaulinio karo.

Nužudytųjų anarchistų kūnai 
bus krematorijoj sudeginti 
ateinantį sekmadienį

Leipcige demonstrantai ataka
vo Amerikos konsulatą; 
sese vienas užmuštas

Jungtinių Valstybių gaminius 
nuo kitų.

Suomiai skelbia boikotą
ELSINKIS, Suomija, rugp. 

24. — Del Sacco i 
nužudymo, Suomių 
Sąjungų Kongreso 
sis komitetas išleido 
mą, kuriuo ragina 
darbininkus boikotuoti 

kunus buvo užmuštas ir kelios dešim-jkos manufaktūrą

LEIPCIGAS, Vokietija, 
piučio 24. — Minios

riau-

rug- 
demon-

• strantų, protestuojančių dėl 
Sacco ir Vanzetti nužudymo, 
puolė čia Jungtinių Valstybių 
konsulatą, ir dėl to tarp minios

i ir policijos įvyko susikirtimas, 
kuriame vienas demonstrantų

BOSTON, Mass., rugp. 24.— 
Sacco-Vanzetti gynimo komite-, 
tas paskelbė, kad nužudytųjų 
dviejų anarchistų, Bartolomeo 
Vanzetti ir Nicola Sacco, kūnai 
busią ateinantį sekmadienį kre- 
matorijoje sudeginti.

Komitetas planavo 1 
specialiai padirbtuose karstuo-’tys kitų sužeista. Keli policinir- 
se vežioti po Amerikos miestus, kai buvo taip pat sužeisti, 
tečiau sužinojo, kad panašios 
demonstracijos vyriausyliė ne
leis.

Kimus sudeginus, Sacco pele
nai bus atduoti jo našlei, gyve
nančiai Bostone su dvejetu vai
kų, o Vanzetti pelenus komite
tas planuoja* vežti į New Yor- 
ką, paskui į I/ondoną, Paryžių, 
Berliną, Stokholmą ir kitas Eu
ropos sostines, ligi pagaliau jie 
bus parvežti į Italiją, kur abu
du nužudytieji buvo gimę. Pele
nus lydės Vanzetti sesuo Lu- 
igia, kuri buvo atvykus į Ame
riką prieš pat jos brolio ir Sac
co nužudymą.

40 sužeistų Ix>ndone.
LONDONAS, rugp. 24. — 

Hyde Parke vakar vakarą įvy
ko milžiniškas Sacco-Vanzetti 
protesto mitingas, kuriame da
lyvavo apie 20,000 žmonių. Kui 
paskui minios bandė žygiuoti 
į Amerikos ambasadą ir čia 
suruošti demonstraciją, imtos 
ir pėsčios policijos būriai pasto
jo joms kelią. Kautynėse su po-: 
licija keturiasdešimt asmenų, | R’atlšės Paryžiuje 
jų tarpe keturios moterys, bu-1

liūdnas ir tuščias nepaslanku
mas. Tai buvo baimė prieš su
rauktus kapitalistinių išnaudo
tojų antakius ir visiška stoka 
idealizmo ir šiltesnės širdies.

Didelė traukinio katastrofa 
Anglijoje

ir Vanzetti ^os ^artos Amerikos teisminę
Profesinių 
vykdoma- 
atsišauki- 
Suomijos 

Ameri- 
i ir kitokius 

Suomijoj parduodamus produk
tus.

DemoitHUącija Aus- 
• tralijoj

SYDNEY, Australija, 
24.
Vanzetti nužudymo, ties Ame
rikos konsulatu čia buvo suren
gta demonstracija, kurioj daly
vavo daugiau kaip 4,000 darbi
ninkų. Demonstracija buvo ra
mi.

rugp.
Protestui dėl Sacco ir

vo sužeista. Daug demonstran
tų areštuota.

Riaušės Amsterdame
AMSTERDAMAS, Ilolandija, 

rugp. 24.4 — Riaušėse, kuriosŠaukia nacionalę Sacco-
' ,, , i ugp. ----- rviuusesv, Minus

Vanzetti konterenciją kii0, kai policija bandė sulaiky-
ti protesto dėl Sacco ir Vanzet
ti nužudymo demonstraciją, ke
liolika asmenų buvo sužeista. 
Mestu akmeniu buvo išmuštas 
Amerikos konsulato langas.

Neramumai Por
tugalijoj

IJSABONAS, Portugalija,

Gynimo komitetas, bendrai 
su Nacionalinio Sacco-Vanzetti 
Piliečių Komiteto atstovais, 
nutarė sušaukti New ¥orke 
rugpiučio 28-29 dienomis na-t 
cionalinę konferenciją tikslu į-' 
kurti tam tikrą Sacco-Vanzetti ; 
sąjungą, kurios siekimai busią 
tolfi: |

1. Įsteigti Sacco ir Vanzetti 24. -— Išvaikyti didelei 
nekaltumą ir iškelti aikštėn vi
są sąmokslą, kuriuo jie buvo 
pasiųsti į elektros kėdę.

demonstracijai, kuri buvo O- 
porto mieste suruošta ties 

pasiųsti i elektros kėdę .' Jungtinių Valstybių konsulatu,
2. Išreikalauti, kad senatas policijai i pagalba buvo pašauk- 

padarytų teisingumo departa
mento kvotą.

3. Priversti atidaryti teisin
gumo departamento arcliivą ir 
išvilkti švieson ' 
federalinių agentų 
konspiracijoj prieš • 
Vanzetti.

ta kariuomenės dalis. Kelioli
ka demonstrantų buvo sužeista.i

' Lisabone ir Oportoj apie A- 
merikos konsulatus pastatyta 

valstybės ir stiPri P°liciios sargyba.
dalyvumą
Sacco ir Sudegino J. V. vėliavą

I JOHANNESBURGAS, Pietų 
Afrikos Sąjunga, rugp. 24. — 
Per Sacco-Vanzetti protesto 
demonstraciją čia rotušės laip
tuose buvo minios 
Jungtinių Valstybių 
Kalbėtojai ragino 
Amerikos prekes. .

1 Boikotuos J. V. prekes

4. Sudaryti tam tikrą komisi
ją iš profesorių, publicistų, tei
sininkų ir darbo organizacijų 
atstovų, kuri ištirtų gubernato
riaus Alvano T. Fullero spren
dimą ir jo patariamosios komi
sijos raportą. i

5. Iškelti aikštėn nelabą vai-Į 
džios ir privatinių agentūrų BUENOS AIRES, Argentina, 
šnipų ir agentų provokatorių rugp. 24. — Protestui* dėl Sacco 
darbuotę kaltinimų 
mo sistemoje.

6. Įsteigti fondą 
nai ir jos vaikams

7i Įsteigti Sacco 
paminklą.

sudeginta 
vėliava, 

boikotuoti

vyriausybę amžinai Žymės vie
nas tik vardas — Pontljaus Pi
loto.0

Šveicarija panaikina 
mirties bausmę '

Sacco-Vanzetti byla padarė 
stiprios įtakos Šveicarijos įsta
tymų leidėjams: parlamentas 
priėmė įstatymą, kuriuo mir
ties bausmė visai panaikinama.

LONDONAS, rugp.
Devyni žmones buvo 
ir dvidešimt ar daugiau sužeis
ti didelėj traukinio katastrofoj, 
įvykusioj šiandie Kente, apie 
dvidešimt mylių į pietų rytus 
nuo Londono.

24. — 
užmušti

Švedę garlaivis paskendęs 
•suiGžmoniy

Anglis bus brangesnė
Nuo rugsėjo mėnesio 1 dienos 

tonui reikės mokėt 50 centų 
brangiau

HAZLETON, Pa., rugp. 24.
— Lehigh Coal and Naviga- 

tion kompanija, operuojanti 
kietosios anglies kasyklas Haz- 
letono srity ir Panther Creek 
klony, paskelbė, kad kainos 
angliai pakeliamos ir nuo rug 
sėjo mėnesio 1 dienos tonui rei
kės mokėt 50 centų brangiau 
tai yra tokią kainą, kokia kad 
buvo prieš balandžio 1 dieną.

Girdėt, kad kitos kietosios 
anglies kasyklų kompanijos 
rengiasi tą pat padaryti.

Meksikos banditai puolė 
traukinį

Keliolika žmonių buvę umžušta 
ir sužeista; sužeista ameri
kietė

WASIII£JGTONAS, rugp. 24. 
— Valstybės departamentui 
praneša, kad meksikiečių ban
ditų būrys vakar puolė trauki
nį ir kad keliolika žmonių bu
vę užmušta ir sužeista. Tarp 
sužeistų esanti viena amerikie
tė, Florence Anderson, grįžu
si iš Meksikos Miesto į Los 
Angeles.

Užpuolimas įvykęs netoli 
nuo Acaponetos, Nayarito pro
vincijoje, Meksikoj. Banditai 
paleidę į traukinį apie ketu
riasdešimt šūvių.

Gailos busiąs neitralus 
i prezidento rinkimais
MEKSIKOS MIESTAS, rug- 

piučio 24. — Prezidentas Calleį 
išleido pareiškimą, kuriame ji> 
sako, kad dėl ateinančių rinka
mų jis nefavorizuojąs ir nefaj- 
vorizuosiąs nė jokio kandidato 
į prezidentus. Dabartinėje kami- 
panijoje vyriausybė laikysiant 
tis griežto neitralumo.

Zaglul Paša, Egipto kovo 
ė o jas mirė

Buvusia Serbijos kara- 
liunas bandė nusižudyti

VIENNA, Austrija, rugp. 24. 
— Iš Belgrado, Jugoslavijos 
sostinės, praneša, kad Niše 
bandęs nueižudyti buvusls Ser
bijos ka ra liūnas Jurgis. Bandy
damas nusižudyti jis taip susi
žeidęs, kad vargiai begu išlik- 
siąs gyvas.

Jurgis yra vyresnis Jugosla
vijos karaliaus Aleksandro bro
lis. Serbijos sosto paveldėji
mo jis atsisakė 1909 metais. 
Nuo laiko, kai karo metais jis 
buvo sužeistas, jis niekados ne- 
bepasveiko kaip reikiant.

RADO TRAUKINIO SUVAŽI- 
NfiTĄ DARBININKĄ

Sovietai sušaudė moteriš
kę, Klepikavo žmoną

MASKVA, rugp. 24. — Kle 
pikova, moteriškė, kuri praeitą 
mėnesį buvo teismo Kronštad- 
te pasmerkta mirties bausmei 
šiandie tapo sušaudyta. Sovietų 
eentralinis vykdomasis komite 
tas jos prašymą susimilti at
metė. ‘
Klepikova buvo kaltinama dėl 

padėjimo savo vyrui, kom. Kle- 
pikovūi, šnipauti Anglijos nau
dai. Pats Klepikovas buvo su
šaudytas kiek pirmiau.

11 NAMŲ IR VIENAS ŽMO
GUS SUDEGĖ

LONDONAS, rugp. 24. —- 
Reuterio telegrama iš Suomijos 
sako, kad švedų garlaivis Try- 
ggve, plaukęs į Leningradą, 
Suomių įlankoj užėjęs ant 
minos ir paskendęs. Kartu pa
skendę šešiolika žmonių, jų 
tarpe vienas sovietų prekybos 
agentas ir jo žmona.

KAIRAS, Egiptas, rugp. 24. 
— Dvejetą savaičių pasirgęs, 
vakar mirė Said Zagjul Paša, 
žinomas egiptiečių vadas ir ko
votojas dėl Egipto nepriklauso
mybės.
įnybės; dabar buvęs Egipto at
stovų buto pirmininkas.

Per pastarus dvidešimt metų 
Zaglul buvo pati egiptiečių ne
priklausomybės judėjimo širdis 
ir siela, ir niekas jo taip neken
tė, kaip Anglija, kuri stengiasi 
laikyti Egiptą po savo letena. 
Už politinę darbuotę Anglija 
buvo Zaglul Pašą du kartu a- 
reštavus ir ištrėmus, bet grį
žęs atgal jis dar uoliau dirbo 
krašto išsivadavimo darbą.

PARYŽIUS, rugp. 24. — Ry
šy su Sacco-Vanzetti protesto 
demonstracijomis vakar vaka
rą Paryžiuje įvyko riaušių. 
Daug langų buvo išdaužyta, iš
vartyta kioskų gatvėse ir žalos 
padaryta požeminių geležinke
lių stotyse. Keletas policininkų 
buvo sužeista ir 450 riaušinin
kų areštuota. Riaušėms pa
trempti be policijos buvo pa
vartota dar kariuomenė. Ame
rikos ambasada visos policinin
kų armijos sergi'na.

Neramumai Varšuvoje
VARŠUVA, Lenkija, rugp. 

24. — Minia Sacco-Vanzetti de
monstrantų bandė jėga įsiverž
ti į Amerikos legaciją, tečiau 
buvo policijos atmušta. Daug 
demonstrantų areštuota.

Kitas komunistų būrys ata
kavo Pawiako kalėjimą, kame 
yra daug komunistų uždaryta, 
bet ir Čia puolikai buvo išvai
kyti.

Amerikos legaciją ir konsu
latą sergi stipri policijos sar
gyba.

Užsienio spauda dėl 
Sacco ir Vanzetti 

nužudymo
Associated Press ir -speciali- 

nių Amerikos laikraščių kores
pondentų užsieniuose praneši
mai rodo, kad užsienių spauda, 
ypač pažangioji, aštriai kriti
kuoja Jungtinių Valstybių “tei
singumą“ ir Sacco ir Vanzetti 
nužudymą. Taip, pav., senas 
Vokiečių demokratas, Dr. Theo- 
doras Wolff, karčiai pareiškia:

“Gal būt Amerikos vyriausy-

Graikijos valdžia gavo 
pasitikėjimą

ATĖNAI, Graikija, rugp. 24. 
— Naujasai premjero Zaimio 
ministerių kabinetas gavo par
lamento pasitikėjimą, pareikš
tą jam 159 balsais prieš 16.

Debatuose dėl pasitikėjimo 
rezoliucijos buvo karštų pasi
šaudymų žodžiais tarp karali- 
ninkų ir demokratų.. »

,, -—:— --------- ---- ■ «.

*0RRS:

fabrikavi- ir Vanzetti nužudymo, Argenti
nos darbininkų organizacijos 
planuoja paskelbti boikotą A- 
merikos prekėms. Busiąs sutai
sytas tam tikras “juodas sąra
šas”, idant Argentinos darbi
ninkai lengviau galėtų atskirti buvus drąsa. Ne. Tai buvo tik'ryto.

Sacco žmo- 
aprupinti.

ir Vanzetti

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

Tš viso' gražu‘ir truputį šil
čiau; vidutinis, daugiausiai pie
tų vakarų vėjas.

Vakar temperatūros 
tarp 55° ir 65° F.

Šiandie saulė teka 6:07, lei-
bė mano, kad jos užsispyrimas džiasi 7:37. Mėnuo teka 4:09

buvo

I InuHHMfiHBoM

Laive areštuota devynioli 
ka svfltimšaliŲ

TAMPA, Fla., rugp. 24. — 
Imigracijos vyriausybė sulaikė 
čia prekybos laivą Munleon ii 
areštavo devynioliką svetimša
lių, bandžiusių slaptai Įsigauti į 
Jungtines Valstybes.

Laivo valdininkai ir kiti įgu
los žmonės taipjau suimti, kal
tinami dėl imigracijos įstaty
mų laužymo. *

Primovė advokatą ant 
$14,000; suimtas

HOLCOMB, Miss., rugp. 24. 
— Kilęs praeitą naktį gaisras 
sunaikino čia vienuoliką namų. 
Sudegė taipjau vienas žmogus, 
Murphy Shuemaker. Gaisro 
nuostoliai siekią daugiau kaip 
$75,000.

WAUPACA, Wis., rugp. 24. 
— Netoli nuo Soo Line geležin
kelio stoties rado traukinio už
muštą darbininką James Len- 
woodą, 24 metų amžiaus. Ras
ta jo kešenėj korta rodo, kad 
jis dirbo Duluth viename eže
rų garlaivy.

-»------- —
MONTE VIDEO, Urugvaja, 

rugp. 24. — Staigiai užėjus 
smarki audra jūrėse, ties Mon- 
tevideo uostu, apvertė burinę 
žvejų valtį, ir vienuolika žvejų 
prigėrė.

SPRINGFIELD, III., rugp. 24. 
— Peorijoj * buvo areštuotas Ir 
į Čia pargabentas vienas Char
les (“Chappie”) Moran, Jau ne 
kartą sėdėjęs kalėjime už suk
tybes. šį kartą jis kaltinamas 
dėl apmovimo vietos advokato 
W. J. Millerio, iš kurio Moran 
klastingu budu išgavęs $14,000.

I s ’

SMARKIOS LIŪTYS RY
TUOSE

BOSTON, Mass., rugp. 24.— 
Nepaprastai smarkios liūtys už 
tvindė Massachusetts ir Rhode 
Island valstybes. Didelės žalos 
padaryta \Vorcestery, 
dence ir Springfielde, 
Plymouthe ir Bristol 
miestuose miesteliuose.

Provi- 
talpjau 
kauntės

LA CROSE, Wis., rugp. 24. 
— Tuo pačiu revolveriu, ku
riuo jis ką tik buvo nušovęs 
Marę Balakarsienę, našlę, nusi
šovė John Oluela. Našlė ir 
Oluela buvo artimi draugai.

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

yra trys iš daugelio kitų prieiasčių, 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 į patarnavimą.

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

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

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

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St 
TUBUČIO APT1EKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA. 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

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



L. S.S. ŽINIOS
(JflebdinH Lieiurių btoefalfetų S*j&njfos Skyrius, 

eina kartą savaitėje* Ketvirtadieniais

ar kitu budu rengiamuose pa- 
silinhRminimuose.

Hodos, toks yra vieHintelis 
budfis surinkti Žymesnes su
mas kalinių ir jų išvargusių 
šeimynų naudai. Reikalinga ge-

— . i . n ii.įį -t

Kugp. icio 25. d. Eilinis No. 223
---------------- r-rrrT-r-iF. ■■ .—dh.... ... ............J

L.S.R. Pildomasis Komitetas:

J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. Vilią, 2135 N. Spaukling Avė.
M. Jurgelionienė, 1739 S. Salsted St.
P. Grigaitis, 1739 S. Halsted St..
Dr. A. Montvidas, 1579 Milwauke Av.
J. Mickevičius, 1739 S. Halsted St.
K. Baronas, 8605 S. Marshfield Avė.

— visi Chicago, III.

L.S.S. VIII Rajonu Centro 
Komitetą*:

Pirmininkas — Franas Skamarakas, 
6829 Calumet Avė., Chicago, UI.

Sekretorius — Anton Jusas, 3959 Ar
cher Avė., Chicago, III.

Fin. Sekretorius — G. Mankus, Chi
cago, III.

Kasierius — A. Lekavičia, 2404 W.
Division St., Chicago, III.

Knygius — A. VHis, 2241 N. West- 
ern Avė., Chicago, III.

Nariai — A. K u d rotas, A. Norbutas.

ra organizacija ir pasiryžimas. 
Iniciativą turėtų pasiimti Poli
tiniams kaliniams šelpti drau
gija. Jos pareiga — įtraukti į 
darbą visas gyvas pajėgas — 
kaip darbininkų organizacijas, 
taip ir pavienius asmenis.

LIETUVIŲ DARMININltŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.) 
Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 515 Carrollton Avė., Baltimore, Md. 
■ "* ' "■ ■' " ' I A. ' I ' " "y " 11. UĮ I I W

K. Bielinis

Iš darbininkų judėjimo 
istorijos

* »

(Atsiminimai)

irSTT.TTFVn^ CfilCIp), m. Ketvirtad., Rugp. 25, 1927

Dėbso Radio stotis Politiniai kaliniai ir darbi- 
nupirkta ninku visuomenė
----------- — ........— ■ ■

Mirus dižiąjam Amerikos Dar niekutnet politiniai ka- 
darbininkų ir socialistų darbut^ H niai nebuvo tiek reikalingi pa- 
tojui Eugene V. I>ebs, socialis- šalpos, kaip šiandien. Daugelis 
tai nesurado geresnio jam pa-j pelitinių kalinių sėdi kalėjimuo- 
rninklo, kaip pastatyti Dėbso se, dar daugiau ištremta į kon- 
radio stotj, kuri tarnautų vi- centracijos lagerius Varniuose, 
siems darbininkams ir kuri Kalėjimo ar lagerių maisto ne
skleistų socialistines idėjas, ku-| užtenka. Kaliniams reikalinga
rioms Debsas pašventė visą sa- maisto pašalpa; apsirėdyti, knv- 
vo gyvenimą ir už kurias jis ne goms ir kitiems būtiniems daile-
kartų turėjo kentėti ir kalėji- tams įsigyti reikalingi pinigai.
mą.

Kaadngi radio stotis turėjo 
tarnauti visiems darbinikams, 
tad tuoj tapo sudarytas nepar
tinis komitetas iš pažangių žmo
nių, kad užtikrinti, jog nė vie
na kuri partija ar gru|>ė nega
lės paimti stoties savo kontro- 
lėn ir tuoj pradėta rinkti au
kas, kad sukelti reikiamus 
$250,000 tokios stoties įstaisy- 
mui ir j>alaikymui.

Tas sumanymas susilaukė di
delio pritarimo ir iš visur ėmė 
plaukti aukos. Aukojo pavieni 
asmenys, aukojo ir darbininkų 
organizacijos ir unijos.

Palikusios namuose kalinių šei-

Dcbs Memorial Radio Euad, 
kuris tuo dalyku rūpinosi, da
bar praneša, kad radio stotis 
jau yra nupirkta. Pirkta senų 
stotį todėl, kad dabar radio 
stočių yra tiek daug, kad nau
joms stotims sunku gauti lei
dimų. Nupirktoji stotis yra 
WSOM., Ne\v Yorke, kurios 
šaukimo raidės bus j>erkeistos 
į WDEBS, atminčiai Eugene V. 
Debs. Stotis pereis i darbininkų 
rankas spalio 1 d. Stotj pirkta 
New Yorke todėl, kad rytuose 
darbininkai neturi jokios savo 
stoties. Cbicagoj gi yra Chica- 
gos Darbo Federacijos stotis.

Pinigai nupirkimui stoties\jau 
veik sukilti. Bet ją reikės ge
rinti, sustprinti ir pakeisti ban
gų ilgį. Tapjau bus reikalin
ga pinigų jos palaikymui. Todėl 
bus varoma smarki kampanija, 
kad pribaigus kelti kapitalą iki 
$250.00. Jei bus sukelta dau
giau pinigų, tai tuoj bus sten
giamus! įsigyti ir daugiau sto
čių, kad padarius visą retežių 
darbininkų radio stočių nuo 
Atlantiko iki Pacifiko, kad tuo 
galėjus dar labiau pasitarnauti 
darbininkų masėms.—B.

mynos taip pat negali apsieiti 
be pašalpos.

Vis tai reikalirtga nemažai 
pinigų. Kur jų gauti? Darlri- 
ninkų organizacijos neturi ir 
dabartinėse sąlygose negali tu
rėti tiek pinigų, kad galėtų žy
mesnę dalį reikalingų lėšų duo
ti. Iš užsienių tikėtis gauti taip 
pat nėra pagrindo. Viena, kad 
užsieniai nėra tokie duosnųs; 
o antra, ne visuomet laiku ga
lima sulaukti. Tiesa, amerikie
čiai draugai visuomet buvo 
šiuo atžvilgiu jautrus. Tačiau 
negalima iš jų reikalauti dau
giau, kiek jie išgali. Lieka vie- 
>nas būdas padėti vargstantiems 
darbininkų klasės kovotojams. 
Tai — plačiųjų darbininkų vi
suomenės masių pasiaukojimas. 
Kiekvieno darbininko ir prole
taro inteligento pareiga yra 
kiek tik išgali aukoti politi
niams kaliniams. Partinės, pro
fesinės, jaunimo ir kitos dar
bininkų organizacijos turi su
organizuoti būrelius politiniams 
kaliniams remti. Visos gyvos 
darbininkų visuomenės pajėgos 
turėtų būti įtrauktos Į tą dar
bų. Surasti nuolatinius rėmė
jus, kurie kas nu nuo mokėtų, 
kiek išgalės, tam tikrų mokes
nį politinių kalinių naudai. 
Darbininkų organizacijos pri
valėtų skirti tam tikrą nuošim
tį iš savo pajamų. Bet 10% tu
rėtų eiti politinių kalinių nau
dai iš darbininkų organizacijų 
rengiamų pasilinksminimų 
vakarų, gegužinių ir k. Dar 
kiekviena darbininkų organi
zacija turėtų suruošti vakarą 
ar gegužinę, kurio visas gry
nas pelnas butų skiriamas ka
linių naudai. Pagaliau, ruošti 
rinkliavas, pardavinėjant gėles

(Tęsinys)

1905 metų pradžia. Į gatvę!

Sausio mėn. pirmosios dienos 
nieko nelėmė — jos buvo pa
našios į visas prieš tai gyven
tas dienas. Darbininkų tarpe 
nesimatė nieko, kas rodytų ypa
tingą ūpo pakilimų. Organiza
cijos viršūnėse nieko nauja ne
sigirdėjo — darbas ėjo senu 
temini ir vaga. Nieks iŠ musų 
manyti nemanė, kad po kelių 
dienų visa šita jau įprasta pa
dėtis urnai ir griežtai pasikeis. 
Staiga, žaibo greitumu Rygoj 
pasklydo gandai, kad Peterbur
ge įvyko riaušės, kad darbinin
kų minios, kokio tai popo ve
damos, ėjo pas carų malonių 
prašyti ir kad tos minios buvo 
užpultos kariuomenės dalių, iš
sklaidytos ir kad esą šimtai už- 

I muštų ir sužeistų vyrų ir mo- 
jterų. Gandas ėjo iš lupų į lu
pas, iš ausies į ausį, plėtėsi ir 

'darėsi vis baisesnis ir didesnis 
trems, kurie jį girdėjo. Tai bu
vo pirmą dieną po sausio m. 
9 (22) dienos įvykių Peterbur
ge. Jau kitas dienas visas mies
tas garsiai ir balsiai kalbėjo 
apie Gajioniadą, pasakojo jos 
smulkmenas, biau^ęjo^i žudy
nėmis. Kas keikė carų ir jo 
tvarkų, kas, nieko nesuprasda
mas, tylėjo arba klausė ir lau
ke, kas bus toliau.

Buvau nuėjęs j musų kon- 
spiratyvį butų pas Lielversitį. 
Čionai jau dirbo: spaudine at
sišaukimus, viens po kito ėjo 
žmonės ir pasiėmę kas reikia, 
skubiai ir tyliai apleisdavo jį. 
Tuo metu butan smarkiu šuo
liu įpuolė jaunas, tvirtas, liek
nas, raudonskruostis darbinin
kas. Jis buvo darbo rūbais, pai
šinomis rankomis, tik veidas 
jo buvo įkaitęs nuo sausio mėn. 
šalčių, greito ėjimo ir viduji
nio susijaudinimo. Griežtu ir 
piktu balsu jis kažko pareika
lavo iš šeimininko. Gavęs ne
patenkinantį atsakymą, darbi
ninkas atkirto: — vis tiek ar 
bus ar nebus paruošta, mes iš
eisime-, mes nelauksime, nieks 
fabrikuose nelauks, supranta
te — nelauks! Greitu, energin
gu šuoliu darbininkas apleido 
butų. Supratau, kad toji kalba 
buvo dar rūkstančių Rygoje 
fabrikų ir dirbtuvių darbininkų 
kalba, kad šis metęs darbų jau

nuolis atsiskubino čionai mums 
pranešti nedvejojanti
darbininkų nusistatymų. Į pla- 

tesnę gatvės kalbi}, - kas da
ryti, kas bus, -— dirbtuves da
vė atsakymą; — mes nelauksi
me, mes išeisime į tą plačią, 
dvejojančių, dar nežinančių, 
kas daryti, gatvę! Teisybę pa
sakius, veltui buvo pultas bu
to šeimininkas ir musų vyriau
sias technikas. Jis buvo apsi
krovęs darbais, nespėdavo pa
valgyti, neguldavo ir nemiego
davo tais neramiais laikais; 
antra vertus, ne nuo jo parėjo 
išsprendimas tų klausimų, ku
riuos kėlė jaunuolis, reikšda
mas griežtų dirbtuvių nusista
tymą.

Sausio mėn. 13 [26] diena. Pu
sėtinai šalo, liet j pietus šaltis 
kiek nukrito, gi po pietų ra
miai, aptingusiai skraidė snai
gės, kaip ir abejodamos — 
kristi į gatvę, ant praeivių rū
bų ar šiaip kur pasitaikys. 
Dirbtuvėse buvo neramu. Žino
jome, kad Uždauguvio darbinin
kai, Dauguvos ledų vengdami 
per tiltą būriais nuėjo Maskvos 
priemiesčio link, kad sukeltų 
ant kojų mažiau, susipratusius 
Kuznecovo ir kitų dirbtuvių 
darbininkus rusus ir išvestų 
juos į gatvę. Eiti į šituos susi
rinkimus nebuvo kada. Mu
sų bute virė smarkus darbas: 
spaudinosi atsišaukimai lietuvių 
kalba. Teko pasilikti vietoje. 
Nieks iš musų manyti nemanė, 
kad po kelių valandų ištiks ne
paprasti ir dideli įvykiai.

Pirmosios aukos
Apie antrų Valandą parėjau 

namo pietų. Skubiai papietavęs, 
išėjau j gatvę ir pasukau per 
senąjį miestą-' Dauguvos link, 
'romo. Krautuvių languose su
žibo šviesos. Ypatingai malo
nus oras <lau£f žmonių išprašė j 
gatvę. Ramu ir paprasta 
kaip visuomet. Rodos, nieks 
šios žiemos temstančios dienos 
nuotaikos negalėjo sudrumsti. 
Tik štai prieš praeivių akis sto
jasi nepaprastas vaizdas. Pra
važiuoja, pralekia vežėjo rogu
tės. Jose vežamas pasvirusia 
■galva žmogus. Pralekia vienas; 
rodos, nieko ypatinga. Gal tai 
pasigėręs,* gal šiaip susirgusį 
žmogų giminė ar pažįstamas 
veža į ligoninę ar į gydytojų. 
Po pirmųjų rogučių šliaužia 
antros, trečios... ir vis tas pats 
reginys... Kas tai butų?! Rai
ši mintis įsiskverbė į galvų — 
sužeisti, sužeistus veža! Kur 
tai krūtinėj suspaudė, pasidarė 
neramu... Ret niekur nieks 
nieko nesako, šūvių nesigirdė
jo ir nesigirdi. Skubinu į Dau
guvos krantą. Čionai visa pa
krante tuščia kaip šluote iš
šluota: nė vieno gyvo žmogaus. 
Einu geležinkelio tilto link. Pa
tenku į siaurų skersgatvį. Vie
nas, kitas žmogus neramiai ^per
eina nuo vieno gatvės kampo į 
kitą, kaip ir slėpdamasis, besi
žvalgydamas, neramus. Susime
tame į būrelį ir bendrai neto
liese tilto vėl žengiame į Dau
guvos pakrantę. ’ Išeiname. Ir 
vėl iš dešinės visa pakrantė 
tuščia, tik visur raudona. Rau
dona pakrantė, raudonas Dau
guvos ledas: besileidžiančios 
saulės spinduliai nuo gorizonto

Sius iŠ tos masės ir dedančius 
į roges.. . Aaisri. fierejaf/Ma. pa
slaptie iš karto paaiAkCjc^ kai 

prieš akis stojasi žmogaus ran
kos, kurios sutingusiai, bevil
čiai mostaguoja, kai tamsi ma
sė, sužeistas ar užmuštas žmo
gus, metamas į roges. Tai krū
va sužeistųjų ar užmuštųjų...- 
Aišku, dabar visai aišku, kas 
yra toji juoda masė gatvėje, 
kodėl ausyse vis dar girdisi 
prašąs, maldaująs, nervingas 
policininko balsas. Gali jis bijo, 
mat jis čionai vienas, gal jam 
gaila minių! Kas žino? Girdi
me policininko perspėjimus, 
bet lendame įniršę, kumštis su
spaudę, kažką Šaukdami, ran
kom mosuodami ir nieko dau
giau nematydami,....

Dar akimitksnys ir prieš 
mus kelis Išsiveržiančius prie
kin žmones iš kažkur,: . kaip iŠ 
žemės, išlehda pilkas ginkluo
tas kareivių būrys. Ausyse pra
skambėjo karinė komanda — 
trumpa ir greita. Kareivių bū
rys pasvirusiais durtuvais me
tėsi į mus ir viskas dingo iš 
akių ir sąmonės. Visa tai pa
menu, kaip staiga pasirodžiusį 
ir greit dingusį šešėlį...

Atsipeikėjau mieste. Beei
damas namo tomis pat šviesio
mis miesto gatvėmis, supratau, 
kas įvyko. Supratau, ką vežė 
vežėjai, kodėl ankstyviu, tik ką 
užgesusios dienos metu buvo 
tuščias Padauguvis, blaškėsi 
poličininkas, bėgo kareiviai. 
Tai buvo kruvinos sausio 13 
(26) dienos Rygos įvykių fina- 
lis arba naujų įvykių tęsinys, 
šiandienų — tai tik vienas pir
mos Rusų revoliucijos ir dar
bininku sąjūdžio etapas, istori
joj žinomas, kaipo darbininkų 
skerdynės ties Rygos geležin
kelio tiltu.

(Bus daugiau)

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.

WENNERSTENS
TBohemian ITopo

TIKRI APYNIAI

SKIRTINGI
Nuimkit Viršdj-PAŽIUREiflT 
PAU0STYK1T- PARAGAUKIT

PIKNIKAS su Dovanomis
— rengiamas —

Ameirkos Lietuvių Piliečių Kliubo 
12-to Wardo

Rugpiučio-August 28 d., 1927
čttnlHfeko Darže, Jtistfce Park, Iii. Pradžia 10 vai. 
ryto ir tęsis iki vėlivos nakties. Įžanga 50c y patai.
Gerbiami Lietuviai ir Lietuvaitės:

šiuomi užkvieČiame senus ir jaunus atsilankyti 
ant šio patogaus Pikniko. Mes pasistengsime užga
nėdinti visus kuo geriausia. Grieš puiki muzika.

Kviečia visus VALDYBA ir KOMITETAS, 
f i .

~* .r*------- ..-:■■■■ . , .................J".. .'.L - -z — i :
_ * *-• - — - - f-l - - - ,„.a ............. ■ ■ ■... .. .

10 DIENU iSPAfflJAVIMAS
Nužemintos kainos ntto 25% iki 50%

Visi seklyčios setai ir valgomojo kambario setai bus par
duodami nužemintomis kainomis bėgyje 10 dienų. Pirk
dami sučedysite iki 50%, tad pasinaudokite šia proga. 
Išpardavimas prasideda su 19-ta diena šio mėnesio ir už
sibaigs 294$ d. šio mėnesio.

Globė Furnitūra Uphosfering Co.
6637 So. Halsted St. Tel. Wentworth 6890

* šf* '/L ’ ' ' * G

* -i —

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBES” KNYGYNE

VIRĖJA, ISlelsta 1926 metais. Apdaryta ..... ................ —.............
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero _____
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai- 

*5 kams ir ligoniams. S’ '
LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .......... ........ -..... ........ r....

Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skąičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paštas.

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

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ..... ................... $7.ll(>
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ....................................-............ -....  50c

Radybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOSOS VADOVĖLIS ................. —...........    55c
Namų darbai, naminė sąska’tybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

$2.50

$1.50

$3.00

193 Grand Street Brooklyn, N. Y

Susidaužęs aeroplanas EI Encanto, kuris rengėsi skristi iš San Francisco į Hawaii salas.

slenksčio siunčia paskutinį rau
donų žvilgsnį. Sukame kairėn. 
Prie didelių šešių aukštų natrių 
aikštelės stiprus, išsigandęs 
balsas suskamba: “Stokit, sto
kit!.. toliau nė žingsnio! Pra
šau toliau nė žingsnio!” Prieš 
mus gan tolokai pasirodo poli
cijos* nuovados viršininko padė
jėjas [okolodočny]. Tai jis 
šaukia ir prašo mus sustoti ir 
nė žingsnio neiti pirmyn. Jis 
nervingai mostaguoja ranko
mis, blaškosi, bėginėja, kaip 
kažką už savęs slėpdamas, kaip 
slepia paukštis savo lizdą nuo 
pašaliečių akių. Tuo pačiu akies 
mirksniu žvilgsnys peršoka be
siblaškantį policininką ir puo
la, koncentruojasi gatvės aikš
tėn į juoduojančią, gulinčią ma
sę, gan aukštai pakilusią nuo 
gatvės paviršiaus. Kas tai?! 
Nesuprantama!... Greit paste
biu prie tos masės paprastas' 
roges, matau pakinkytą jose 
arklį, kelis žmones, kažką i man-

TIKRI APYNIAI

'iK' ir 4b 1Vilnius
1323-1923

Istorijos apžvalgą paraše 
K. Binkis ir P, Tarulis

Tiedu naujos dvasios Lietuvos rašytojai, lengva ir kiekvienam 
suprantama kalba pradeda savo raštą:

“Vieta, kurioje stovi dabar Vilnius, Senovėj buvo apaugusi 
milžiniškomis giriomis. “X—XII Šimtmečiais veik visa Lie
tuvos Žemė žaliavo liepomis, aržuolais, ošė šimtmetinėmis 
pušimis ir gaudš eglių tankumynais, o tų girių pavėsy 
liūliavo didžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upės/’
Tęn, tose giriose, gyveno briedžiai, stirnos, šernai, meškos, 

ūdrai ir daugybės kitokių laukinių žvėrių: o paupiais knibždėti 
knibždėjo bitelių spiečiai ir saldu medutį darė.

Vilhius yra dideli ir labai puiki knyga, su daugybe paveik
slų ir reprodukcijos: ją skaitai ir gerėsi — tai yra turtas, ku
ris turltų rastis pas kiekvienų Žmogų.

Lietuvi, tu nebūki be Vilniaus, 
Vilnius mUsų buvo, musų bus!

Įsigyk Vilnių ir susipažink.
Kaina su prisiuntimu $4.00. —• Parduoda

NAUJIENOS
1739 Sa Halsted Str., Chicago, III.
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DIDELIS RUGP1UCI0 IŠPARDAVIMAS 
JOS. F. SUDRIKO KRAUTUVĖJE

korespondencijos] Įvairenybės

Sis

Loundonville, Ohio
tas iš nežinomojo kampelio

Naujas trobesių staty 
bos būdas

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

JOS. F. BUDRIK (Ine.) /
3417-21 S. Halsted St. Phone Boulevard 4705

Išmokit Oressmaking
Kirpimo, Pritaikymo, 
siuvinio. Siuvamo* 
mašinos operuvimo. 
lengva sistema. Na 
muose ir biznio kur
se. Reikalaukit dy
kai knygutes.
Master Dressmaking 

College 
J. F. KASN1CKA 
190 N. State St, 

kamp. Lake St. 10 fl.

'..'meninis patarnavimas suteikia-; 
m. s itlcl jūsų kontraktinių reikala-

rmj. Cementinis ir plytinis dar- 1 
bas — musų apecialumas. Smėlis, < 
vyras ir cementiniai bloksni par

davimui.

89 N. Main St. Aurora, III.
Tel. 2696

LOUIS OKAPAL
KONTRAKTOKIUS
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xz Peoples Furniture Co

DIDŽIAUSIOS LIETUVIŲ KRAUTUVAS CHICAGOJE 
Užpildytos su augSčlausios rųšies, Pianais, lladioniu, Rakandais, Kau 

rais, Pečiais ir visokiom* namą reikmenims.
Taipgi Kdirbinėja dailiausius seklyčioms setus 

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

KIMBALL PIANUS ir R. C. A. RADIOLAS

M 
M

M
N 
H
M

rųšis ir gerai pū

M

N

H
M
N

lik pailgindami prekių 
vaizdindaiai j Jums teikiamą patarnavimą 
ir tvarkingų šios pirklybos vedimą, Jus da- 
žinosite, kt.J visuomet apsimoka pirkinėti 
namų įeikmenis labiausiai atsakančiose 
(Most Reliable) Krautuvėse. Todėl Jus 
visais žvilgsniais busite geriau patenkinti 
lankydami Peoples Furniture Co. Krautu
ves, nes juk čia rasite geriausias prekes ir 
patai navuaą už mažesnį atlyginimą.

Lengvins Išmokėjimo Budus Pritaikom Kiekvienam 
Pagal išgalę 

Dvi Krautuvės ir Setų Dirbtuvė

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

Canal 6982 * 
J. NAKROŠIS, Vedėjas n

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

8101 So. Halsted Street 
Kampas 81-mos gatvis 

Tel. Yards 1119
j Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži-

! ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš

, gimdymo, laike 
j gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ir 

i kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki
tės, o rasite pa- 
gelbą.

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

Yards 4951
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas

AKUŠEREA 
3252 So. Halsted St.

čiukais, butų ir juos savo liga 
apkrėtęs. Višta tai nujautė.

Antras reikšmingas savisau
gos pas gyvulius reiškinys pa
stebėtas elnių tarpe. Jų bandoje 
nuo drėgno oro atsirado sergan
čiųjų apkrečiamąja liga, čia 
irgi sveikieji elniai šalinosi ser
gančiųjų ir net jėga vare juos 
nuo savęs.

Viršuj Universal 
State Bank

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

Miškų plotams mažėjant ir 
medžio statybos 
brangstant, visur 
pakeisti medį kita statybos me
džiaga.

Vakarų Europoje, Amerikoje 
ir kituose kraštuose, kur miš
kų yra labai maža, medis sta
tybai jau visai nevartojamas. 
Ir pas mus Lietuvoje, ypatingai 
miestuose, medis statybai vis 
mažiau naudojamas.

Naujų statybos būdų ieškosi 
net rusai, kurie turi didžiulius, 
dar neliestus, miškų plotus Ru
sijos šiaurėje, ypač Sibire.

Taip, Voronežo žemės ūkio 
parodoje lankytojų dėmesį trau
kė nedidelis namelis, pastaty- 
as iš smėlio su nedidele kalkių 
oriemaiša. Tai rusų* inžinie
riaus Kerbedžio išradimas.

šitoks namas statomas sekan
čiu bud u:

Vienai daliai kalkių skiedinio 
mama 8—12 dalių smėlio. Gan
oj i masė išmaišoma medinėse 

dėžėse, dapilant truputį van-

medžiagai 
susirūpintaLoudonville, O., randasi už 

56 mylių į vakarus biuo Can- 
ton, O. m. prie Pa. geležinke
lio. Gyventojų turi 2,100. Mies

telis yra gana gražus, visas pa
skendęs medžiuose, o prie Main 
gatvės, veik vidury miestelio 
yra dar ir parkas, pilnas viso
kių gėlių ir medžių. šiame 
miestelyje gyvena daugiausiai 
seni ūkininkai.

Dirbtuvių šiame miestelyje 
yra tik trys. Didžiausia dirbtu
vė yra Heflexible Fine 
Bodies Co., 
kius “bodies 
Gerais laikais šioje dirbtuvėje 
dirba iki 100 darbininkų, bet 

[šiuo laiku jau apie du mėnesiai 
kaip didesnė pusė darbininkų 
yra atleisti iš darbo, nes kom
panija neturinti užsakymų. 
Antroji dirbtuvė yra O. Grea- 
įse Co., kurioj dirba keli desėt 
kai darbininkų, bet šiuo laiku 
ir joje mažai dirbama. Trečioj’ 
dirbtuvė yra Grand Fiour Mills - 

kurioj dirba virš desėtko ]ens. Paskui ant pastatyto pa
mato uždedamos iš lentų sukal
us formos pageidaujamo storio. 
Smėlio ir kalkių masė supilama 

• tas formas ir sumušama 
(trambuojama), kol gaunasi 
įvarus garsas. Toliau formos 
perdedamos j kitą vietą, pri- 
oiĮdomus ir 1.1., kol nepastato
mos visos keturios namo sienos. 
Parai praslinkus, kada pirmas 
sienų sluogsnis išdžiūsta, ant jų 
dedami nauji sluogsniai, kol 
sienos nepasiekia pageidaujamo 
Aukštumo. Sienų storis priklau- 
.0 nuo jų aukštumo. Paprastuo- 
e vieno aukšto namuose sienos 
rali būti 50—55 centimetrų 
itęrio; dviejų aukštų namuose 
—pirmo aukšto sienos 55—60 
:tm., antrojo—50—55 ctm. sto- 
•io. Vidurinės sienos gali būti 
plonesnės.

TJtių kalkių smėlio trobe
lių statybai patogiausias laikas 
vasara ir pavasaris.

Ketvirtainio sienos sieksnio 
įstatymas miesto kainomis Ru
sijoje 
misų 
jams 
Jaug

/ . I- l .
Toks smėlio-kalkių namas, 

lekalbant apie jo pastatymo 
>igumą, yra kur kas patoges
nis, sausas ir šiltas. Tvaikui 
bėgant, tokio trobesio sienos 
dar labiau suakmenėja ir pasi
žymi ypatingu patvarumu.

Reikėtų pamėginti pastatyti 
tokių trobesių ir pas mus. Juk 
smėlio ir kalkių Lietuvoje ne
trūksta. Ir pastatymas jo Lie
tuvoje nedaug kainuotų. O to
kie namai esą geresni ir už 
olytinius.—B.

skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 

r« naudiLtroa .

Auto 
kuri išdirba vlso- 
” dėl automobilių.

Pinigus gražiname
už tuščią keną

Dr. A. R. BLUMENTH AL
OPTOMESTR1ST

Tel. Boulevard 6487 
4649 So. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
Kenvvood 1752 

Praktikuoja 20 metų I Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akiu jtempinią, ir galvos 

skaudėjimą

; ..o
darbininkų. i

Lietuvių šiame miestelyje 
Į nėra, išėmus Pasaulio Vergą, 
kuris su rugpiučio 4 d. pradėję 
dirbti prie Pa. geležinkelio ii 
karštuose saulės spinduliuose 
maudosi po 8 Vai. į dieną.

Nedarbui siaučiant Pa. gele
žinkelis ir Ohio valstijoj įvedė 

' gydytojo egzaminavimą, 
pirmiau to nebuvo prie papras
tojo darbo — bėgių taisymo 
Bet nuo rugpiučio mčn. pradėję 
egzaminuoti visus ir jei kuris 

• nors biskį yra nesveikas, tas 
negauna darbo. Rugp. 19 d. iš 

1'2 darbininkų šioje apielinkėje 
• iko palikti tik 4, o 8 liko at- 
i nesti dėl įvairių nesveikumų.
Kai kurie jų yra įgyję tuos ne- 
veikumus dirbdami dėl gele

žinkelių, bet dabar tie alginia 
vergai jau- nebereikalingi gele
žinkeliams ir šalinami iš

— Pasaulio Vergas.

non

dai*
O

Baltimore, Md.
Musų žinios

Prieš kiek laiko didieji 
aščiai su dideliu triukšmu pa

skelbė skandalingą žinią, kuri? 
labai išpūtė, kad buk Sacco- 
Vanzetti simpatizatoriai iš
sprogdinę miesto gaspadoriaus 
namą. Bet dabar pradeda aiš
kėti, kad tai buvo vietinių pik
tadarių darbas, kurie norėjo 
tuo pagrūmoti miesto mayorui.

Musų miesto mayoras yra 
gana pažangus žmogus 
greičiau buvo šalininkas 
Vanzetti paliuosavimo, o 
žudymo.

laik-

ir jis 
Sacco- 
ne jų

Sacco-Vanzetti protesto mi
tingai buvo gana skaitlingi, 
gatvėse ir svetainėse. Laike 
paskelbtojo streiko 'streikavo 
išimtinai A. C. W. of A. rub- 
siuvių unijos nariai. Kitos uni
jos neprisidėjo prie streiko, 
nors ir reiškė jam simpatiją.

Socialistų partijos vietos 
skyrius daug darbavosi dėl 
Sacco ir Vanzetti. Buvo ruošia
mi ir protesto mitingai, kuriuo
se kalbėjo vietos kalbėtojai.

Sugryžo iš Lietuvos Dr. Ven
cius ir taisosi vietą praktikuoti 
savo profesijoj — dentisterijoj. 
Apie Lietuvos padėtį kalba ne
aiškiai, kaip matyti, simpati
zuoja fašistams. Taip bent 
niekurie spėja iš jo tokių parei
škimų, kaip: “nėra skirtumo 
tarp demokratinės ir fašistines 
valdžios.” Keista...

Abelnas lietuvių judėjimas 
šiuo laiku, taip sakant, yra iš
važiavęs ant vakacijų. Beveik 
visos organizacijos jau kelintas 
mėnuo nepajėgia sušaukti susi
rinkimų. . Mat nariai slapstosi 
pavėsiuose ir tingi eiti j susi
rinkimus. Gal netrukus oras at
vės, tai ir veikimas tuomet pa
didės. — Reporteris.

kainuoja apie 30 lity 
pinigais; kaimų gyvento- 
toks pastatymas atsieina 
pigiau.

Seny gyvulių prie- 
, glauda

šiomis dienomis Budapešte 
(Vengrijoje) mirė turtinga naš- 
’ė Popelskienč ir paliko testa
mentą, kurio visi pinigai turi 
būti suvartoti paruošimui iš jos 
vilos prieglaudos pasenusiems 
gyvuliams. Ji gyveno savo na
muose kartu su 12 šunų, 20 ka
čių ir įvairiais kitais, daugiau 
ar mažiau naminiais, gyvuliais. 
Dabar jų ateitis apdrausta jų 
šeimininkės turtu.—R.

Savisauga pas gyvulius
Vienas vokiečių mokslininkas 

paskelbė įdomių reiškinių iš 
gyvulių gyvenimo. Kartą jo 
vištininke apsirgo viščiukas.— 
Rytas buvo šaltokas, ir varg
šas, drebėdamas nuo šalčio, 
glaudėsi prie tvoros. Pereklė 
višta viščiuko visai nebojo ir 
neleido jam kartu su sveikais 
viščiukais palįsti po sparnais. 
Tada mokslininkas pats pakišo 
viščiuką po motinos sparnu. 
Tačiau pereklė tuojau jį iš ten 
išvarė. Pasirodė, kad vaščiu- 
kas sirgo apkrečiama liga ir 
jei butų buvęs su sveikais viš

i

Jeigu jums nepatiks

Pilzenbaur 100 grynas 
malt eitraktas i

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

Haymarket 8335

NAUJAUSI PHONOGRAPHAI

KIMBALL
Naujas 1927 m. modelis 
Geriausios vertės visur

Columbia Rekordai
W. W. KIMBALL CO.

306 S. Wabash Avė.
KIMBALL BU1LDING

LIETUVIS
Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 

Nedėliomis nuo 10 iki 1. 
3265 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 7679 
........ ............................

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS 

. Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali- 

škumas.
3313 South 
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300
Telephone Yards 0MM

Tel. Kedzie 8902
12th STREET

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

CHICAGO, ILL.

DAROME:

APRŪPINAME VISUS JŪSŲ REIKALUS LABAI GREITAI
— pirkime ir pardavime — 

NAMU, LOTŲ, FARMŲ. BIZNIŲ
i DOKUMENTUS
' KONTRAKTUS
j PALIUDYMUS
< IR KITUS DOKUMENTUS

Musų Ofisas atdaras dėl visų
S. J. DARGUŽIS

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

Lietuviai Advokatai
K.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

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

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

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.»

X"" —— l —■■■■■ R

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

chicago Temple bldg. 
77 W. Washington St.

Cor. Washlngton and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3895 '

......................................... i i ■ ■ «

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KAL1SZ 
1145 MHwaukee Avė.

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

Ne«lčlioj pagal sutartj

DR. MADRIDE ŪHN
* 4631 So. Ashland Ava.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną. 2 iki 8 po pietų, 7 iki S 
vakavę. Nedaliomis nuo 1U 
iki 12 dieną.

i Res. telephone Plaza 82M

DR. HERZMAN
—IŠ RUSIJOS—

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

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

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 
18tb St^ netoli Morgan St.

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

(Dienomis: Canal 
Telefonai: J 8119. Naktį

1 South Shore 2288
V Boulevard >4186

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

J.______________________ S

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

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 8:80 vaL 
vakaro, Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

7

KJURGEUONISl
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
190 No. State 8t„ Room 1012 

Tel. Dearbom 2734
Valandos nuo 9:80 iki 2:80 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St, 

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

TeL Yards 1141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičlams. 
.......... i. i--------------------- 

................................................................ *—

John Minskas ir 
Bailys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 Weet Adams St. Room 1217 
Telerkon. Randolpk 5357

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

Namų Telefonas Republie 9600

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirnrgaa
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 

Vaikų*lr visų chroniškų ligų
Ofisos 3109 So. Halsted St^ Chicago 

* arti 31at Street
Valandos: 1—-8 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—-12 dien.

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

13756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visu teisių

Namų Tel. Pullman 6377
■! ■■■....... ■ . —

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedšlio ir 
Pštnyčios

. ............... .. ■■'■■Mh-iit iiii'i

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6358

. i,' .......................

Lietuvis Kontraktorius
Suvertam šviesas 
elektros jiegą j nau 
jus ir senus namus ii 
mainom naujas Ii am 
pas j senas; duodame 
ant lengvo ilmokšji 
m o.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone Canal 2591
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KOK1Ų PAS MUS YRA REDAKTORIŲ.

grasintų pavojus jų “galvoms”: ramiu budu atgavusi sa- 
|vo teises, liaudis turbut nenorėtų kerjyti smetoninin- 

4-otrkams.
Bet, žinoma, tiesa, kad yra labai nedaug vilties šito- 

•78|kiam tautininkų diktatūros likvidavimui.
Toliaus tame pačiame straipsnyje skaitome:

“Yra apskričių, kur nuo perversmo dienos nė 
viena kairiųjų grupių organizacija dar nepadarė nė 
vieno savo susirinkimo. Ir ne vien dėl to, kad val
džia neleido, bet dėl to, kad nemato tų susirinkimų 
tikslo (? “N.” Red.). Net nesiteiravo, ar fašistinė 
valdžia leistų susirinkti. Kam? Kas iš to?... To
kia kairiosios visuomenės nuomonė. Kiekvienas sa
vyje jaučia, kad dabar legaliu keliu ničnieko nenu
veiksi, kad reikia rasti kitą išeitį. Priešfašistinė vi
suomenė tik vieną išeitį mato — tai yra ginkluotas 
sukilimas. Tik jis vienas teliko teisingas išsivada
vimo būdas iš fašistų vergovės.”

Šituos išvadžiojimus, mums rodosi, reikia imti su 
tam tikra rezervą. Vietomis čia lyg persūdyta. Mums, 

. sakysime, nelabai suprantama, kaip gali kurios nors or-
“Laisvės” krisluose, pirmam puslapyje, įdėta Šitoks ganįzacįjos manyti, kad nes# jokio tikslo daryti savo su- 

literatinis žemčiūgas: sirinkimus. Be to, toks garsus kalbėjimas apie “ginkluo-
“Paskutinis Vienos darbininkų sukilimas pnka- L sukilimą” kas žin, ar yra ženklas*to, kad sukilimas tik- 

lė socialistus prie gėdos stulpo. Užpuolimas ant ra-1. į.engįama? 
mios darbininkų demonstracijos į* paskandinimas 
(ko? “N.” Red.) darbininkų kraujuose, tai žiaurus so
cialistų pasielgimas su darbo žmonėmis.” 
Visi žmonės, kurie skaito laikraščius, žino, kad aukš- 

Čiaus paminėtose Vienos riaušėse (o ne “sukilime”, kaip 
sako komunistų organas) socialistai neturėjo nieko ben
dro su užpuolimais ant darbininkų. “Užpuolimas”-jiems 
buvo tiek tolimas dalykas, kad klerikalinė spauda ir žy
mi dalis šiaip buržuazinės spaudos socialistus kaltino, 
kad jie patys kėlę riaušes (arba, anot “L.”, darę “sukili
mą”) ! ’ ' * 0, s 7 ' s. tU

Darbininkų demonstraciją užpuolė, raitoji policija, 
kuri yra ne miesto valdžios, bet vidaus reikalų ministe- 
rio kontrolėje. Vienos miestas (Austrijos sostinė) turi 
socialistinę valdžią, bet ta valdžia policijos neturi. Tik 

'dabar nesenai, po įvykusių riaušių Vienoje, įstatymu ta
po įsteigta municipalė (t. y. miesto) policija iš 1,000 vy
rų; bet prieš šitą įstatymą Santarvės valstybių militarė 
kontrolės komisija tuojaus iškėlė protestą. Vadinasi, 
Francija ir kitos didžiosios Europos valstybes nenori net 
leisti, kad Vienos socialistinė valdžia turėtų ginkluotą 
jėgą tvarkos palaikymui Austrijos sostinėje!

O tuo tarpu Brooklyno komunistų organas pasakoja, 
kad Vienos socialistai ginklais malšinę demonstraciją!

Šitaip tas Maskvos pakalikų šlamštelis apgaudinėja 
savo skaitytojus. Klausimas: ar jo vedėjai yra tokie ig- 
norantai, kurie nežino nė to, ką žino visa laikraščius skai
tančioji publika — ar jie yra begėdžiai, kurie visai ne
paiso tiesos?

Bet labai panašu, kad straipsnio autorius teisingai 
perduoda upę, viešpataujantį tose grupėse, su kuriomis 
jam tenka susidurti. O kuomet žmonyse susidaro šitoks 
ūpas, tai, iš tiesų, galima laukti visko.

Tik butų nelaimė Lietuvai, jeigu tuo upu pasinaudo
tų kokie nors provokatoriai!
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i Apie įvairius Dalykus
$400,000 už koją

Psichologiškas klausimas.— Sen
sacinga jauno inžinieriai^ 
byla. -^-Derybos su korpora- 

v ei jom i s ir Anglijos bankais.
—Apsidraudimas. —Kaip at
sitiko nelaimė.—Mareko areš
tavimas ir teismas.— Mirš-• v 
tančios moters liudijimas. — 
Teismo nuosprendis.

IŠMINTINGAS ŽODIS.

Visas civilizuotas pasaulis pasibiaurėjo Sacco ir Van- 
zetti nugalabinimu. Bet pasipiktinimas tuo nuožmiu 
“teisingumo” darbu neprivalo jo priešams aptemdinti jo 
protą. Visai išmintingai todėl socialistinis “Milwaukee 
Leader” pataria darbininkams:

“Tegu nebūna delei to jokių atkeršijimo aktų. 
Darbininkų kląsė privalo pasirodyti aukštesnė, ge
resnė ir prakilnesnė, negu viešpatajančioji klasė. 
Bet už tai tegu šis pasibaisėtinas neteisingumas pa
didina pasaulio darbininkų pasiryžimą pakeisti šią 
visuomenės santvarką, gaminančią neapykantą, — 
broliškumo tvarka.”

LIAUDIES ŪPAS AŠTRĖJA.

Lietuvos demokratinių žmonių leidžiamas Rygoje 
pusiau-mėnesinis laikraštis “Liaudies Balsas” kalba vis 
aštresniu tonu apie Lietuvos diktatorius. Ketvirtam jo 
numeryje įdėta straipsnis po antrašte “Kovon prieš fa
šizmą”, kuriame stačiai išreiškiama nuomonė, kad atsi
kratyti smetonininkų jungo tegalima tiktai ginkluoto su
kilimo keliu.

Straipsnio autorius, pasirašęs pseudonimu “Karei
vis”, energingai atmeta tą mintį, kad smurtininkai, pasi
grobusieji valdžią, pasitrauksią iš jos savo valia arba 
kad juos busią galima “gerumu” išprašyti iš valdžios. 
Sako: ’

“Tie, kurie dar mano, kad tautininkai patys nuo 
valdžios kuomet nors atsisakys, • arba kad juos bus 
galima pasalinti iš valdžios kokiais nors ‘balsavi
mais’, tie labai klysta. Tautininkų valdžia yra fa
šistinė valdžia, ji niekuomet pati nepasitrauks, jo
kiais balsavimais jos nepašalinsi, žiauri fašizmo dik
tatūra niekuomet nesuminkštės. Priešingai, ji dar 
sustiprės (? “N.” Red.). Tautininkai visomis jėgo
mis laikysis valdžios ir pigiai, be kruvinos kovos, jos 
niekam neatiduos. Ir atiduoti negali, nes netekimai; 
valdžios statytų j didelį pavojų jų pačių galvas (?
“N,” Red.).”
Mums išrodo, kad tai yra perdaug bendrai pasakyta 

— nes jeigu, pav. dabartiniai valdovai paskelbtų naujini 
rinkimus ir, juos pralaimėjus, pasitrauktų, tai vargiai

Ar psichologišku žvilgsniu, 
rašo Emery Deri, galima pri
leisti, kad nepaprasto talento 
žmogus galėtų nukirsti sau ko

pą tuo tikslu, kad prigavingu 
budu gauti iš apdraudos kom- 

Į panijos pinigus. Iš kiįos pu
sės, ar galima tikėti, kad ne
turtingas žmogus paimtų $400,- 
000 apdraudą nieko blogo ne

įmanydamas, kuomet 24 valan- 
I doms praėjus po įsirašymo į 
apdraudos kompaniją įvyksta 
baisi nelaimė ir iš kompanijos 
reikalaujama apdrauda išmo
kėti ?

Prieš keletą savaičių tie klau
simai teko išspręsti Vienos au- 
kščiausiam teismui, kuomet bu
vo nagrinėjama sensacinga Emil 
Marek’o byla. Tai buvo keis
ta ir misteriška byla, kuria 
susidomėjo ne vien tik Vienos 
gyventojai, bet ir visa Austrija. 
' Emil Marek, jaunas inžinie
rius, gyveno Moedlinge, Vie
nos priemiesty], su savo žmona 
Marta. Prieš apsivedimą Mar
ta gyveno su senyvu žmogum, 
kuris mirdamas paliko jai savo 
kambarių rakandus. Marta yra 
daug senesnė už savo vyrą. Pa
liktieji rakandai sudarė visą 
jųdviejų turtą. Emil nė įplau
kų, nė pastovaus darbo netu
rėjo. Apart prižiūrėjimo savo 
kambarių, Marta irgi jokio ki
to darbo nedirbo.

Tačiau Marek turėjo planą, 
kuris žadėjo jam atnešti mil
žiniškus turtus. Jiis išdirbo 
Austrijos provincijos elektrifi
kavimo planą, kuris neįmanomai 
turėtų prisidėti prie pramonės 
pakėlimo. Jis buvo pradėjęs 
vesti derybas su įvairiomis kor
poracijomis, kurios į elektrifi
kacijos planą gan prielankiai 
žiurėjo. Bet Marek neturėjo 
pinigų, o tuo tarpu jo projekto 
įvykdymui reikalinga buvo me
lionai dolerių.

Tąsyk jis pradėjo vesti de
rybas su Anglijos bankais, kad 
jie finansuotų jo elektrifikacijos 
planą. Bankai pareikalavo ' iš 
jo $400,000 apsaugos. Tąsyk 
Marek įsirašė į apsaugos kom
paniją, paimdamas $400,000 mir
ties ir sunkaus susižeidimo ap
saugą.

Derybos pusėtinai ilgai už-

roko elektrifikacijos planas yra 
tiesiog geniališkas ir pilnai gy- 
veniman įvykdomas.

Teismas kreipėsi į Vienos 
universiteto rektorių, kuris yra 
vienas žymiausių Austrijos mok
slininkų, prašydamas jo išreikš
ti savo nuomonę apie Mereko 
projektą. Rektorius pilnai pa
tvirtino korporacijų liudijimus, 
pareikšdamas ' nuo savęs, jog 
Maroką jis skaitąs geniališku 
žmogum.

Tačiau svarbiausias klausimas 
—ar Marek tiksliai sau koją 
nusikirto, ar tai buvo nelaimė 
—vis dar pasiliko neišrištas.

Bet už trijų dienų prieš by
los pnsibaigimą ir tas klausimas 
paaiškėjo. Į teismą tapo atga
benta liudyti mirštanti moteris, 
kuri matė, kaip ta nelaimė įvy
ko. Moteris buvo Mareko kai
mynė. Tą dieną, kai nelaimė 
įvyko, ji sunkiai susirgo širdies 
liga ir nieko nežinojo apie jau
no inžinieriaus areštavimą. Su
žinojusi apie bylą, ji pranešė 
teismui, jog nori liudyti. Teis-

(Tęsinys)

sitęsč. O tuo tarpu gyventi 
reikėjo. Marek išrado tam tik
rą prietaisą garsinimui, už kurį 
jis tikėjosi gauti porą šimtų 
dolerių.

Prieš porą mėnesių Marek 
gavo iš apdraudos kompanijos 
paliudymą, kur buvo pažymė
ta, jog kompanija išmokės 
$400,000, jeigu Marek bus sun
kiai apluošintas. Ant rytojaus 
po paliudymo gavimo Marek iš
ėjo į kiemą atkirsti medžio 
šmotą, kuris buvo jam reikalin
gas garsinimo prietaisui. Kokiu 
tai budu kirvis pašildo ranko
se, ir Marek visu smarkumu 
kirto ne į medį, ale sau į koją. 
Kirtis Buvo tiek smarkus, jog 
beveik visiškai dešinę koją nu
kirto.

Marek tuoj tapo į ligoninę 
nugabentas, kur prisiėjo jam 
koją nupiauti. Tuo pačiu laiku 
j.’s tapo areštuotas 'ir įtartas 
bandyme kompaniją prigauti. 
Apdraudos kompanija apkaltino 
jį tuo, kad jis tiksliai sau koją 
nusikirtęs, idant gavus $400,- 
000 apdraudą.

Marek’o 
sensacija, 
tam daug 
apd raudos 
stojo už Marek’ą, tvirtindami, 
kad tokio talento žmogus var
gu bau galėjo sau koją kirsti 
tuo tikslu, kad gavus apdraudą. 
Iš kitos pusės, garsus austrų 
chirurgas tvirtino, jog vienu 
kirčiu nebuvo galima taip koją 
nukirsti. Esą nugirstos kojos 
kaulai rodą aiškių manipulia
cijos žymių po incidento įvyki
mo.

Ligoninės patarnautojas liu
dijo, kad jis matęs, kaip su
žeistasis žmogus lenkęs beveik 
nukirstą koją. Kai jis prigra
sinęs daktarams pranešti, tai, 
girdi, Mareko žmona pasiūliusi 
jam pinigų, kad jis “nieko ne
matytų”. Prokuroro apkaltini
mo aktas iškėlė aikštėn ne la
bai garbingą Marios praeitį. 
Maria i>er ilgus metus buvusi 
senyvo žmogaus meilužė. Tas 
žmogus užlaikęs ne tik ją, ale 
ir Mareką. Pats Marek irgi ne 
be dėmių. Jis karią esą pasi
vadinęs tituluotu asmeniu, ku
riuo iš tiesų jis nebuvo.

Marokų reikalas nekaip at
rodė. Bet staiga padėtis ėmė 
taisytis. Garsus Vienos psicho- 
analistas padarė Mareko cha- 
rakteriaus analizą. Sulig to ana- 
lizo, Martek yra nepaprastai ta
lentingas žmogus, turintis ge
ležinę valią ir teisingą būdą.

Kitas smūgis prokurorui bu 
vo liudijimas tų korporacijų, su 
kuriojnis Marek vedė derybas. 
Korporacijos pripažino, jog Ma- vas žvairuoja į mane ir siun-

areštas buvo tikra 
laikraščiai pašventė 
vietos. Vieni rėmė 

kompaniją, o. kiti

me ji smulkmeniškai papasako-Įsia, koks peiliukas! Eik, nusi-
jo, kaip nelaimė įvyko. Marek, 
sakė ji, iš tiesų vienu kirčiu, 
kirviui paslidus, sau koją nusi
kirto.

Po to liudijimo teismas bylą 
atidėjo trims dienoms. Publi
kos susidomėjimas, sako Deri, 
buvo didžiausias. Spėliojimams 
nebuvo galo. Tuo tarpu mirė 
liudininkė. Išaušo ir paskutinė 
bylos diena. Į Vieną suvažia
vo šimtai korespondentų. Teis
mas, ant galo, paskelbė savo 
nuosprendį, kuriuo einant Ma
rek ir jo žmona tapo išteisinti. 
Nuosprendį publika pasitiko di
džiausiomis ovacijomis.

Byla prisidėjo prie to, kad 
Mareko elektrifikacijos planas 
tapo priimtas ir bus vykdomas 
gyveniman. Tas atneš Mare- 
k’ui turtus. Be to, apdraudos 
kompanija turės jam išmokėti 
$400,000 už koją. Vadinasi, 
kojos netekimas buvo priežas
tis to, kad Marek dabar yra 
kandidatas į milionierius.

prausk, tuščiagalvi, 
Kche-kche-kche!

nemokeli.

manęs ne-

klausa

čia mane gulti... Miegoti? Ar
gi aš galiu prisimerkti? Drebu 
iš baimės. Ką aš padarysiu su 
peiliuku? Kaip jį padėjus at
gal?

žy- 
jam 
kiti
pas 
jam

—Cha-cha-cha! Antimi? Gra
žus dalykas! — Taip aš galvo
jau ir nuoširdžiai, gailėjaus to 
vokiečio. Vieno daikto negalė
jau suprasti: kodėl mano tė
vas, doras ir dievobaimingas 
das, visuomet atiduodavo 
pirmąją vietą užstalėj, o 
žydai, kurie atsilankydavo 
mus, visuomet reikšdavo 
pagarbos.

—Sveiki, ponas Hercai Her- 
ccnhercai, sveiki atėję, p. Her
cai Hcnenhercai, sėskit, p. Her
cai Hercenhercai.

Sykį net paklausiau to savo 
tėvą; bet jis atstume mane ir 
atsakė:

—Šalin, ne tavo dalykas! Ku
rių galų čia painiojies? Negali 
tu, išdykėli, knygos paimti? 
Kche-kche!

Vėl knygą? Dievuli tu mano! 
Aš irgi noriu matyti, aš irgi- 
noriu girdėti, ką jis kalba.

Įeinu į salę, nejučiomis jlen- 
du į kertelę, klausaus pašnekė
siu, seku p. Hercą Hercenhercą. 
Jis balsu juokiasi, ruko dnitus, 
juodus cigarus, kurie gardžiai 
kvepia... Staiga prieina prie 
manęs tėvas ir suduoda man 
per skruostą.

—Tu jau vėl čia, dykaduoni? 
Kas iš tavęs išeis, neprausta
burni? Dieve, kas iš tavęs bus? 
Kche-kche-kche!...

Ponas Hercas Herccnhercas 
mane užtaria:

—Aber lassen Šie ihn, lassen 
Šie ihn! (Nagi palik jį, palik 
jiD

Bet tai neveikia. Tėvas ma
ne išvaro. Imu knygą, bet ne
galiu nusėdėti. Kas daryti? 
Slankioju iš vieno kambario į 
kitą, ligi ateinu j patį gražųjį 
— į p. Herco Hercenlierco kam
barį. Vaje, kaip čia gražu, kaip 
čia šviesu! Lempos žiba, vei
drodžiai švyti; stale didelė si
dabrinė rašalinė ir gražios ra- 
Šyklės; žmogeliai, arkleliai, kau
liukai, akmeniukai, kitos cac- 
kos,, pasackos ir... peiliukas. 
Ach, kas tef peiliuko gražumas! 
Kad aš turėčiau tokį peiliuką, 
koks aš laimingas bučiau! Ko
kių daiktų aš juo išsipiausty- 
čiau! Na, neik pamėginti, ar jis 
aštrus. Ach, jis plauką kertą. 
Ai-ai-ai, koks peiliukas!...

Peiliukas mano rankoj. Ap
sidairiau į visas šalis ir mėgi
nu jį įdegti vieną valandėlę i 
kišenę. Ranka dreba... širdis 
tvaksi taip smarkiai, jog gir
džiu tiksint: “tik-tik, tik-tik...” 
Staiga girdžiu kur batus girg
ždant. Tai jis, p. Hercas Her- 
cenhercas. Viešpatie, ką aš iš
darysiu?... Tegu peiliukas lie
ka pas mane, aš paskui padė
siu atgal; šiuo tafpu reik iš
eiti iš čia, bėgti, bėgti...

Nebegaliu vakarieniauti. Mo
tina čiupinėja nian galvą. Tė-

—Eik šen, vienturti! — krei
pias į mane ryto metą tėvas. 
— Ar nematei kur peiliuko? ;

Iš pradžių labai išsigandau. 
Man pasirodė, kad jis žino/kad 
visi žino... Buvau besakąs: 
“A, peiliukas? — štai jis!” Bet 
man kažkas suspaudė gerklę ir 
drebamu balsu ištariau:

—Kur? Koks peiliukas?
“—Kur? Koks peiliukas?”— 

pamegzdė mane tėvas. — Koks 
peiliukas? Auksinis peiliukas. 
Musų įnamio peiliukas, palai
dūne ! Kche-kche-kche...

—Ko taip prikibai prie vai
ko? — įsikiša motina. — Vai
kas ničnieko nežino, o jis kim
ba: “peiliukas, peiliukas”.

—“Peiliukas, peiliukas.” Kaip 
tat jis nežino? — taria tėvas 
apmaudaudamas. — Visą ryt
metį girdėti rėkiant peiliukas, 
peiliukas! peiliukas, peiliukas!” 
Visą trobą išnaršėm, o jis klau-

Ačiū Dievui, kad 
kratė. Bet ką toliau darysiu? 
Peiliukas reik paslėpti kur ato
kiau. Kur aš jį paslėpsiu ?.., 1 
Aha! Aukšte! I

Greitai ištraukiau peiliuką iš 
kišenės ir nuleidžiu į aulą. 
Valgau, nežinodamas, ką apreng
siu.

—Kurių galų taip skubinies? 
—- klausia tėvas.

—Skubinuos į mokyklą! 
atsakiau ir jaučiuos kaistas.

—Koks stropus tapo! Ką pa
sakysi apie šitą šventuolį? —S 
bamba tėvas ir piktai žiuri į 
mane. Vos vos sulaukiau va
karienės galo.

—Ko gi dar neini į mokyklą 
šventuolėli mano? 
mane tėvas.

—Ko jį taip varai? — sako I 
jam motina. — Tegu pasėdi va
landėlę.

Aš jau aukšte.. Toli, toli, už 
balkių, guli baltasis peiliukas, 
guli ir tyli.

—Ko ten lipi į aukštą? —I 
rėkia tėvas. — Toks išdykėlis! 
Jau vaikinas, o toks vėjavaikis! 
Kche-che-kcl>e!...

.—Aš čia ko ieškau...— at
sakiau ii’ kuone pargriuvau iš j 
baimės.

—Ko? Ką reiškia tas “ko”?j 
Kas tai per “ko”?

—Mm... mm..., .knygos, se-’ 
uos Gemo-ros. /(Talmudo kny
gos). *

—rGemoros? Aukšte? A, iš
dykėli tu! Tučtuojau nulipk, 
jau gausi! Vėjavaiki tu, arkli- 
gani, vaikpalaiki, kche-kclie...

(Bus daugiau)
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(An old Lithuanian Tale)

!?! ?!?!
Therz nuthing so funi laik 
funi karakturistix abawt 
mun.

L.S.A.A. members, remember, 
save Sunday, Septemper 
1927, for the big meeting.
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Biruta, waiting on Palangos hill,
Tvvines sprigs of rue into her yellavv hair, 
And roses, with a Vaidelute’s skili, 
To quiet little demons of despair.
She dreams of her young Samogitian lord, 
An amber circlet on his tawny head, 
Crossing the Nemunas, by shallow ford; 
And sighs, and once again is comforted.

Is it the calm before a tempėsi?
You’ve been laying low, 

Frank J.

Our Emily is becoming quite 
a tennis fan. She plays tennis 
often and everywhere— even 
at the “far avvay” Marąuette 
courts.

Four years ago vvhen supporters and sympathizers 
vvere few, The Studens’ Corner was first “conceived”. 
Then it consisted pf just one or one half of one column 
or, as it vvere, of a corner of a poge; hence the then almost 
ridiculing and mocking phrase, “the students’ corner”.

As the one half of a column grew to one half of a 
page and then to seven columns or to a full page, the half- 
sneer grevv to tolerance, consideration, kind vvishes and 
here’s hoping that within the next four years it will grow 
to full respect ant sincere admiration and, simultaneous- 
ly, The Students’ Corner to a “young magazine” or a 
“little nevvspaper”.

Kęstutis, watching at the river’s bank, . 
Sees in the ripples, tears that filled her eyes; 
Glances at vultures vvheeling down the skies, 
And orders up another reeking flank: 
Blinded vvith blood and hot with battie’s flame, 
He wins the field in fair Biruta's name.

—Vytautai.

Avv Lucy—I saw him— no 
ūse protesting—that Apollo 
who comes to your door of- 
tener than I.

Why didn’t you save the trip 
to Yellovvstone for a honeymoon, 
Bill? Blondes also likę beautiful 
seenery.

And now lemme tell you that 
the real neason that this The 
Studentą’ Corner is a Surprise 
Issue, is because this kolyum 
is The* surprise.

—hotchevv!—oo-----
—RED PEPPER.

Rėaders!
The new vvorking season has 

opened! New inspirations! 
Ne*w ideas! New contributions!! 
Send ’em all in.

Can you make the “kolyum”? 
New Sense will be bark on the 
job for the next number, būt 
wants some of your pep and wit 
to make the “back to the job” 
and “News and Nonsense” a 
TREAT.

Somebody did this, someone 
else did that; she sold the most 
tiekets for the Big Dance, he 
was eleeted the new president, 
et tu,—? Are you forever go 
ingtobeone of the hoi polloi? 
Forever just looking on and 
marvelling at the deeds of 
others or, probably, grumbling 
at, or jeering, their missteps? 

oneYou, possibly, are the 
vvho should be “up and at 
the onc vvho could avoid 
faux pas. Nor have you 
good reason for “stalling”!

Now that vacation days will 
soon be over, allons! members, 
let’s make the RS.A.A. what 
we should liko it to J>e, wbat 
it OUght to Im- ’ Each ’ »n<i 
every onc of u» can and will 
b<x>st and uplift the fraternity! 
Othenvise, let ostracism faii 
upon us! Furthermore th^ 
LJS.A.A. needs and should have 
the support of everyone of us 
NOVV; it connot wait “Ilasta 
Manana”.

Then too, vvhile others are 
being lauded, their achievements. 
and Services praised and ap- 
preciated, do you not wince 
and cower, timorous lest all 
of a sudden an accusing fin- 
ger be pointed at you and the 
fatal (juestion be asked of you: 
“Et tu,—?”

I suppose some would have 
called it a “Moonlight* Picnic”, 
būt call it vvhat you will, all I 
am inteiHstcd in, is that there 
vvas a number of students 
among the party that gavę a 
little picnic one Saturday 
evening at the home or farm- 
home, I should say, of the Pūkas 
famiJy.

Out on the open, on the green 
velvety grass, beneath the blue 
slightly gray-clouded sky, vvith 
here and there a star and the 
now-and-then appearing moon 
watching over the young fun- 
seekers, ‘tvvas a “jolly good” 
picnic that the young folks had 
with a bonfire ’n everything".

To our students, homegoing, 
too, was a joy via a “flivver” 
(and a flivver vvhich really is 
a “real” flivver) vvhich brough 
’em home happy and thrilled.

AND M r. and Mrs. Pūkas, 
liosts or chaperbnes or friends 
—I do not knovv vvhich appella- 
tion is the choice one — said 
that they vvould gladly vveleome 
the young “picnicers” again. 
So, vyouldn’t the ręst of the 
Studente be interested in such 
a picnic, perhaps?

Another group of our Stu
dents motored out to a party 
at Waverly Beach not so long 
ago. A pleusant ride, peppy 
svviming, dreamy dancing (to 
the music of a portable phono- 
graph) sand-spiceri sandvviches 
and a dandy time vvas had by 
all.

It is really unfortunate that 
vve canot have all our meni- 
bers go together on the out- 
ings in suminer, būt so many 
go avvay for tlicir vacation and 
others have other occupations 
and recreations, būt “tu žinai”.

—Sir Knight Errant.

K<*crnomi<- and Genei-a| Itul- 
letin issucd by the Ldthuanian 

“Elta” Agency Service - Nos. 
12 and 13 (Excerpts): — Pro- 
fessor M. Romeris, the newly 
c.ected Rector of the University 
of Lithuania for tlie 1927-8 
scholastic year, in his rectorial 
address stated that today the 
University has more than 3,000 
students, of vvhom 2,100 are 
Lithuanians, 800 Jevvs, and 
about 70 poles. Tlie University 
libray contains about 100,(MM) 
volumes. The University main- 
tains scieątific ties vvith more 
than a hundred foreign institu- 
tions of learning, and vvith a 
considerable number of foreign 
scholars, through the exchange 
of publications and in other 
vvays. Its memibers take part 
in International congresses and 
in tum the University is 
freųueritly visited by foreign 
guests.

The Lithuanian Navai Ensign 
is a flag marked out into three 
etpial strips, one above the 
other. The upper-most strip 
is yellovv, the middle green, and 
the lovver red. 
of the flag is 
in the center 
eight pointeri

There vvere
and ceremony vvhen President 
Smetona paid an official visit 
to Klaipėda on July lOth to 
open the agricultural and in- 
dustrial exibition vvhich vvas 
held at the port from that dale 
until the 17 inst.

The Director of the Lith
uanian State Theatre at Kau
nas, Mr. Sutkus, recently rc- 
turned from a visit to Mos- 
cow vvhcre he engaged Mr. 
Nichalas Bukša for the post of 
eonduetor of the State Opera. 
Mr. Bukša is the creator of 
the Moscovv People House 
()|>era and has vvorked there 
tvvelve years. He vvill take the 
place of M r. Viekov, 
contract has expired.

On July 6th an excursion of 
Lithuanian pournalists Įeit

In the middle 
a red sliield and 
of the latter an 
erosą.
great celebration

of Jour- 
and Estonian 
participate in 
During their 

they vvere to 
places of i n-

Kaunas for Finland, in response 
to an invitation extended by 
the Finnish Union 
nalists. I^itvian 
journaliste also 
tl»c excursion.
stay in Finland 
visit numerous 
terest.

Kino film operator, Sukrys 
Kazys, brought back vvith him 
to Lithuania a film of the fight 
between Sharkey (Žukauskas) 
and McTigne at Nevv York. He 
brought, besides, a film of Lith
uania day at Philadelphia, the 
Ford works, and scenos of ce- 
lebrated Nevv York places. These 
filrrfs vvill be exibited at Kau
nas and in the provinces.

YOU KNEW THAT—?

The Mammoth Cave in Kcn- 
tucky* is the vvorld’s largest 
natūrai cave. '

The Cliine^v•> hgyę 2 disinet 
vucabuluries and usc tlie eorrect 
one only on formai occasions.

Canberra is the nevv capitol 
of Australia.

The word, bungalow, comes 
from the Hindu word “bangia”, 
meaning, thatched hut.

The ordinance for Daylight 
Saving in Chicago vvas passed 
by tikę Chicago city council 
August 26, 1920.

Canada is the country that 
consists of 2 races, 2 languages 
and 2 religious beliefs.

Lillies of the valley 
\vild over thousands of 
in Manchuria.

The population of Chicago 
on January 1, 1926 vvas 3,023,- 
279.

Pearl buttons ar made from 
ihc shell of shell-fish.

There are an on average of 
40,000 to 60,000 hairs on a 
vvhite man’s head.

The architectural style of the 
Capitol at XMashington is Be- 
naissance.

Since our kolyum eonduetor 
is vacationing, either East or 
West (I don’t knovv vvhere) the 
burden of giving you spicy gos- 
sips relts on my shoulders.

Here fcoes—
Hot Stuff!

Plenty of it in refcrence 
Tony T.;—

Where did she learn to make 
that special kind of a sand- 
vvich? Hovv you mušt have 
fallen!

Junior and Tony—What a 
combination! Why not? Back 
home and broke—from Lincoln 
Fields. w Did you bet on Rolled 
Stockings?

Gardui—
Our school ma’am,

Chmielevvski, finds Michigan 
very enjoyable. Wonder vvhom 
she teaches out there!?

Parks, mountains, snow, 
springs, valleys, dens, orange 
groves, lemons, actors, islandsj 
—Dr. XV hite is not leaving any-( 
thing unvisited in her tour 
the West.

Of

It used to be for 5. Būt now 
‘tis only for 2—for himseįf and 
his ‘dusele”! Ain’t that right, 
Norbert—about your nevv Ford 

į Coupe?

Attcntian! Eyes Right— 

here!—Our Leo is learnin’ 
be a mighty fightin’ hero 
Camp Grant,—and vvritin’ 
the girls he left behind 
Chicago.

Here is a contribution sent 
(in anonymously. The one vvhom 
the cap fits vvear it:—

to 
at 
to Į 
in 1

Why is it that a certain 
young member o f the .Studente 
f?und hi.nself stranded ulone 
in the middle of the floor vvhen 
his fair partner saw a sign, 
“Ladies vvill dance vvith gentle- 
men only”?— '•

It can*t be long now, Stanley. 
Doesn’t her motlFr already caii 
you “ženteli”? (Anyhovv that’s 
vvhat Rumor telis mc).

Aldonna, I give up.
‘Tvvas Niagara Falls, home,- 

Michigan, home, tb.cn Olrio,— 
novv vvhere?

■* i; ■ jį
--------- r—_

Skammer, too, is a travelin’. 
Somevvhere vvay out in 
igan.

Hot danin!
And it is a vvow! the 

nevv Willys Knight of
tlie Misses Chcsna novv the 
proud possesors and belles 
chauffeuscs.

Mich-

brand 
vvhich

Mrs. O’Leary’s covv has noth- 
ing to kiek about ęxcept the 
flies—why not find a little bull 
to play vvith?

Būt say, vvhat about our 
cooing doves? Not a word from 
them. I’d be shouting it to the 
vvorld!

I knovv a secret about our 
Frances. Why did the operator 
send a repai r man from the 
Telephonc Co. to your house 
vvhen tliere vvas nothing wrong 
vvith the ‘phone? Only 
knovv why—?

two

sum 
wi- 

Uf tha funiest iz vvun 
thet I kenat undurstapd. Sum
vvimun wen thei hir “dam!” 
rekoil end gasp. Thiz seim vvi
mun ofun ask ei man “tu svver 
for them”. Uf kors oi tha vvail 
thei themselz in their o,wn 
maindz ar thinking “dam!” end 
“heH”.

Then vvainel dont thei them- 
selvz kum awt with it end sei 
wat thei think end fil laik seing, 
“darni”? ’

—filasofur.

The Great Studentą’ Mystery
Who or vvhat are the three 

R’s in connection vvith A. A.

How do you do?
Well, vvell, back again to 

work, everyhody! Būt we don’t 
mind, do you? We,re happy to 
be with you again, liappy to 
work for you and with you, 
once more!

We want you to be happy too, 
are you? —The Staff.

Applications

All desiring to become mem- 
l>ers of the L.S.A.A. vvill please 
send their applications to tlie 
chairman of the Memiiership 
Committee, Mr. William Mack, 
.Ir., 4450 S. Spaulding 
Chicago, III.

$10.000 Accįdent
NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

Inter-Ocean Casualty Co
A Stock Company

M-

Skaitykit ir Pagalvokit

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

SPECIAL LOSSES FOR
1 LOSS OF

If sustained 
in the ma.nner described in 

ParaGraph 1

If sustained in 
the manner de- 
s ribėti in Para- Kraphs 2 to 9 

inclusive

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

$10,000.00
* 10,000.00 

10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
IOjOOO.OO 
10,000.00 
5,000.00 
5,000.00 
5,000.00

$500.00 
500.00 
500.00 
500.00 
500.00 
500.00 
500.00 
250.00 
250.00 
250.00

Apsaugokit 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, kuriemą yra siunčiamos NAUJIENOS, taipgi galima gauti 
šį kontraktą jei išpildys aplikaciją ir priduos j NAUJIENŲ ofisą kartu su 
registracijos mokesčiu. 
Kurie dar nėra NAUJIE
NŲ prenumeratoriai, ar
ba skaito laikraštį nere- 
.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 į NAU
JIENŲ raštinę kartu su 
registracijos mokesčiu, 75 
centais." Tuojaus po ap- 
laikynr|o aplikacijos bus 
patikrinta skaitytojo tik
rumas ir kontraktas pa
siųstas apdraustajam. 
Neatidėliokit šio reikalo 
ant rytojaus — imkite ir 
atlikite tuojaus!

os NAUJIENOS, taipgi galima ga 
priduos j NAUJIENŲ ofisą kartu su

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

Aš čia užsirašau už |10,000 Accįdent Insurance Policy, kuri 
bus išduota Inter-Ocean Casualty Company, išimtinai nuolati- 
niems NAUJIENŲ skaitytojams, čia {dedu registracijos 75c.Čia {dedu registracijos 75c.

AŠ dabar esu nuolatinis NAUJIENŲ 
skaitytojas ir busiu juomi tokiu pagal 
šitą plicy per vienus metus.
Aš tuojau pastosiu nuolatiniu NAU
JIENŲ skaitytoju ir busiu juomi to
kiu pagal šitą policy per vienus metus. 
Jūsų išnešiotojas tegul dastato man 
NAUJIENAS kasdien žemiau paduo
tu adresu. AŠ jam mokėsiu j savai
tę 18 centų.
SiuntinSkit man NAUJIENAS paštu 
per vienus mbtus už Chicagos $7.00, 
ChicagoJ |8.00 ir dar dadėsiu 75c. 
apdraudos registraciją.

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

Apdraudos Gavšjas .......  *..... . .............................................
GatvS Adresas

Miestas................
UžsMmimas ........

Priahjskit šitą aplikaciją su 75c. Money Orderiu arba čekiu

Naujienos, Insurance Dept 
173# So. Hateted., Chicago, III.

Padekit ’ 
ženkleli :« 
j tinkamą 

kletk»’te 
paženklinimui 
savo 
atsakymo

I’

Valstija
.... Apt.

Tel.......

I
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Saugokitės negeru čekiu
Michael Hughes, 

policijos viršininkas

važiavimo jie prisidėjo ir savo 
darbu ir aukomis, idant sukė
lus didesnį gyvumą, idant pa
kėlus Draugijų Brolių Lietuvos 
(kuri laiko susirinkimus brolių 
Jokantų name), kad žmonės 
daugiau jdomautų, stotų į tą 
skolinimo draugystę ir taupy- 

, tų savo akci jas, gautų sau i>el- 
nc ir padėtų vieni kitiems ap
sipirkti, įsigyti namuką, būti 
savininku, kartu ir dalininku

i draugystės.
Ir visiems yra malonu pasi

džiaugti, kad kalbamos drau
gystės akcijos atnešė 1927 me
tais labai didelę apyvartą, duo- 

I damos pelno virš ratos. Taip 
sukruto visi akcininkai, jų tar
pe ir Jokantai, kad sumanė sto- 

* °J | ti kontestan ir pakelti dvigu- 
’ bai. h* jei šį uždavinį atsieks, 

tai sveiki sulaukę 1928 metų

Kas girdėt “Naujienų” lai 
vakorčiy skyriuje

Liepos 23 d. laivu New Am- 
sterdam atkeliavo Ona-Birutč- 
Kir kilus į New Yorką, o iš ten 
j Binghampton, N. Y., pas sa
vo gimines. Binghamploniečiai, 

nudžiugo
susilaukę jaunos, nes dar 15 
metų ir graikščios merginos.

Naujienos linki gero pasi
sekimo naujai pabuvusiai.irDel neatsargumo išrašant 

mainant čekius kas metai pra
randama apie $100,000,000.

Kuone 9C nuošimčių šios 
šalies biznio atliekama čekių 
pagelba. Gabiausi kriminaliai 
protai yra labai veikius L 
srityj ir lodei reikia būti atsar
giems išrašant čekius.

leisybė, šiokios tokios apsau- ^ar geresnį išvažiavimą sureng- 
gos suteikia tam tikros pnemo- sim(. ant Jokantų farnlog.
nes, sugalvotos Čekių apsaugai • - - - ........................
nuo falsifikacijos, vienok nie
kuomet neprivalu priimti čekį, 
kurį jums paduoda nepažįsta
mas žmogus, kol tas čekis ne
bus patikrintas.

Daugely atsitikimų parašy
tas čekiuose žodis “and’’ yra 
perdirbamas į “thou”, lai yra į 
tūkstančius dolerių. Kai rašote 
čekį, rašykite jį taip, kad nu- kį tie 
meriai butų pakankamai arti Bet jei 
idant niekas negalėtų įsprausti Į išpučia. Kur tik ko pasiklaus), 
jų tarpan vieno ar kelių nume- visados girdi, kad gyvenu Brigli- 
rių, ir ypatingai žiūrėkite, kad1 ton Parke, turiu namų nusipir 
nebūtų galima pridėti numeris kęs Jokantų Bros; O kui 
prieš arba pabaigoj pažymėtos tamsta dirbi? Ogi pas Jokantų 
sumos. Bros. Visgi tie Jokantai yra

Visuomet pradėkite rašyti i gilių tuzai, baigia visą Archer 
nuo pat kranto ir kai parašysi-!
te, perbraukite tuščią vietą į^ad nanlai ’ ..For gale’’, 
brūkšniu iki ten kur yra para- rPnse” 
w a . . v « « • a w _

Kaip teko nugirsti. Jokantai 
km Į ’ . . •

. žadėjo busimam išvažiavimui 
' išauginti veršį, dvi avi ir pus- 

mritelį. O prie to bus ir mie
žių alaus. Taigi galima tikėtis, 
kad kitų metų išvažiavimas pa
sirodys bent tris sykius šaunes
nis, negu praeitas.

Pagyvensim, pamatysim, ko- 
Jokantai išpus burbulą. 

Jokantai pučia, tai ir

bar tečiaus, kada jis yra stam
bus “Vilnies” šerini ūkas biznie
rius ir kad tą savo biznį iš
laikyti, tai jau reikia taikytis 
prie katalikų, o labiausia gauti 
klebono pritarimo; ir jau “Vil
nies” 195-me numeryje, iš 
rugpiučio 17 d., Bacevičius ra
šo: “Kumet iš Boselando para
pijos prasišalino kun. Lapelis,
tai “Naujienos” prirašė desėt- o ypatingai giminė? 
kus špaltų visokių pletkų.”

Kokie tie pletkai buvo, Bace
vičius nepasako. Toliau Bace
vičius užgiriu ir “Draugo” ko 
respondentų, kuris stojo prieš 
‘Naujienas”.

Bacevičius kiek garėdamas, 
giria kunigų pasekėjus ir “Vil- 
nyj”, 0 purvina “Naujienas”. 
Bacevičius, lig ta motina," kuri 
giria savo vaikų, nors ir pur
viną, o peikia kitos motinos 
vaiką, nors jisai ir švarus yra. 

Tie visi Bacevičiaus pataika
vimai davatkoms ir kunigams 
rodo atsivertimų prie “dvasios 
šventos” ir neilgai reikės lauk
ti, kada Bacevičius bus ir iš- 
oažintj atlikęs ir jam, kaipo 
biznieriui o dar raudonąja!)), 
tas visai nepavydėtina. Juk tai 
epbmas ir nepaskutinis; taip 
iivo -aip yra. taip ir bus.

—Rep.

Laiškai Pastoje

syta “dollars”. Nepalikite vie
tos, kurioj galima butų kas 
nors prirašyti arba pakeisti.

čekis, kuriame įrašyta Žodis 
“eight”, gali lengvai būti pa
keistas, pridėjus raidę “y”, ir 
prie numerio “8” pridėjus 
viso čekio suma lengva padary
ti iš astuonių net astuonias de
šimtis.

Visuomet rašykite savo para
šą aiškiai Neaiškus 
skaitomas parašas 
viausia pamėgdžioti.
te. kad neatsargumas gali kaš
tuoti jums labai brangiai.

arba nej- 
yra leng- 
Atminki-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

4

Brighton Park
Patėmijęs “Naujienose

. nią apie išvažiavimą Brolių Lie
tuvos Skolinimo Draugijos ant 
Jokantų farmos, pamislijau: 
važiuosiu ir aš.

Kaip buvo garsinta, tai tie
sa, kad Brolių IJetuvos Skolini
mo Draugija ir Jokantai turėjo 
didelį kermošių. Žmonių priva
žiavo pilna farma. Valgyti ir 
gerti buvo veltui visiems, kiek 
kinio širdis troško, nes iš to 
nedarė biznio nei draugija, nei 
broliai Jokantai.

Broliai Jokantai priėmė visus, 
kaip džentlemonus, nedaryta 
skirtumo, ar draugijos akcinin
kas, ar Jokantų draugas. Trum
pai kalbant, kas atsilankė, tas 
turėjo good time. Vieni šoko 
ant dirvono, kiti dainavo, kad 
net Jokantų giraitė ūžė. Ir aš 
tiesiog nužiūriu, kad nesenai 
paleisti “Naujienose” viekšnie- 
čio nusiskundimai neturėjo rim
to pamato, kai jis dejavo, buk 
Jokanto sūnūs išvaręs jį į ga
nyklą good time turėti, kur 
viekšnietis sušalęs. Turiu pasa
kyti, kad aš abejoju, bene pra
silenkė su teisybe viekšniečiai, 
kurie aprašė “Naujienose” sa
vo “vargus”.

Aš esu linkęs 
broliai Jokantai 
sielgti taip, kaip 
tis išburnojo.

ži-

avė. užstatyti. Kur tik matai,
> “Foi 

ten Jokantai broliai 
kontroliuoja.

Išvažiavime dalyvavęs.

Vaiky išvažiavimas
Ateinantį sekmadienį, rugp 

28 d.^ bus didelis vaikų * išva 
žiavimas i Beverly Kilis miš
kus. Ruošia jį SLA 134 kp 
“Jaunoji Birutė”, prie kuriof 
>riklauso keli desėtkai vaikų ii 
kuri jau virš keturių metų auk 
’eja lietuvių vaikus, mokinda
ma juos dainavimo ir muzikos 
r pratindama prie lietuvybės

Reikia tikėtis, kad išvažiavi
mas bus didelis, nes l>e vaikų, 
be abejonės, suvažiuos ir jų tė
vai. Suvažiuos ir daug tų, ku
rie norės pamatyti vaikų dar
buotę ir kartu praleisti gražių 
diena tyrame 
daug žaisi))ių 
gusiems. Bus 
bus ir Šokių.
rainas. Be to bus ir laimėjimas 
daugelio dovanų.

Visi yra kviečiami į šį 
9ių išvažiavimų. —K.

Roseland

Šie laiškai yra atėję iš Eu 
ropos. Kam jie priklauso, tegu 
nueina į vyriausyj puštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Bei 
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win 
lo\v” lobej nuo Adams gat 
vės, pasakant laiško N ŪME 
R], kaip kad šiame sąraše pa 
Įymėta. Laiškus paštas laiko 
‘ik keturioliką (Jenų nuo 
skelbimo.

1 Alokrinas K
2 Andrus Stefan
3 Berniunas Joseph
4 Blasdvic Fran 

Endrushais Petro! 
Kelsch Nikolaus 
Kistunas Anton 
Leipus Petras 
Matovas Martin 
Morotsky Sam 
Ogorzata Alzbieta 
Nedra Stanislaw
Padlerkaitė Emilija 
Pellinas Albert 
Skrinckas Stosis 
Vlach Kleofas 
Vitkus P F 
Wilkas W

PG-

r-
r?:## į|

Bandykit Red Top! 
Jis yru labai gar
dus. Jys sugryąit 
dnilgiau jo nusipirk
ti.
PAPRASTO ARBA 
APYNIU SKONIO

VISUS VER
TELGAS-

'flAVOR,

miškų ore. Bus 
vaikams ir suau- 
ir muzika, tad 

Bus dar ir prog-

23
25
28
31
33
37
38
39
40
54
59
6Q
66
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NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo ■ 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldienfais nuo 10 v.,' 
ryto iki 2 vai. po piet. 1

links-

M. Bacevičius rengiasi 
išpažinties

eiti

darbi-Daug atsiranda tokių 
ninku, kurie dirba daugiausia 
dirbtuvėse, save vadina laisvais 
nuo tikėjimo arba “susipratu
siais” darbininkais, o kad to
kiais pasirodžius, tai daugiau
sia ir kalba apie kunigus ir 
gaspadines, patsai nustoja lan
kęs bažnyčią ir kitus atkalbi
nėja.*

O kada pasitaiko tam pačiam 
“susipratusiam” darbininkui į- 
listi į kokj nors biznį ir kad tą 
savo biznį išlaikyti, tai daugo 
lis tokių
verčia vėl prie dvasios šventos 
ir grįžta į bažnyčią. Pirmiau
sia žinoma, atlieka išpažintį, 
(ii katalikai, pamatę atsiverlū
šį “bedievį”, džiaugiasi ir sako: 
“Paklydusi Avelė sugrįžo. Ir ta
da jau patys ir kitus ragina 
remti jojo bizni],

O kad nepražudžius, ir lais
vųjų kostumerių, tada 
veidmainiaudamas sako: 
prie bažnyčios sugrįžau 
dėl biznio, ir kaip aš 
laisvas, taip ir tebėsu”.

Taip dabar yra ir su Bacevi
čium. Kol jis dirbdavo Ptill- 
mano dirbtuvėje, tai save vadi
no laisvu; sakydavo, kad ku
nigas ir gaspadinė yra didžiau-

laisvamanių” atsi-

tiems
“Aš 

tiktai 
buvau

spręsti, kad 
negalėjo pa
tas viekšnie-

Kaip daugelis 
musų žino, broliai Jokantai yra
stambus biznieriai; jei spendi- 
na, tai spendina ir laikraščiams, 
ir davatkoms, ir klebonams. 
Kaip patarlė sako: pirma mesk, 
o paskui surasi.

Taipgi ir dabar prie šio iš- si darbininkų skriaudikai. Da-

Nelauk, važiuok, pažiūrėt kaip greit gali
Nuo Kolumbo atradimo Amerikos Gamtos užaugin
ti miškai ant aukštų kalnų su ravais ir šaltiniais bė
gančiais minerališko vandenio. Tikrai yra skirti
na ir nepaprasta vieta gamtos surėdyta, gyvas ir ty
ras oras gyvenimui, taip kaip tik Lietuvoj.

Spring Forest
PIRMIAUS VADINTAS

WILL0W SPRINGS.
*4 akro dydžio totas 50X162 pėdų su dideliu mišku 

ant aukšto kalno, arti Archer Avė. jęatvekariy, dabar par
siduoda mažiaus kaip už pusę kainos kiek tikrai yra ver
tas, tik $650. Trečių dalį reikia įmokėti, likusius ant 5 me
tų išmokėjimais.

l/i akro žemės, 100x200 pėdų dydžio, su pavėsingu 
mišku, aukšta ir sveika vieta gyvenimui, tik $1450. Leng
vais išmokėjimais.

2 ¥2 akro žemės lapuoto miško, priešais Forest Pre- 
zervų, tinkama dėl Road House arba pikniko daržui, arti 
Archer Avė. gatvekarių ir cementinių bulvarų. Prekė tik 

' $5750. lengvais išmokėjimais.
Transfer kampas ant Archer Avė. ir lOOth Avė. 

82X175 pėdų dydžio, su 9 kambarių stuba ant akmenų 
fundamento, su beismentu. Labai tinkapia vieta dėl gaso- 
lino stoties. Greitam pardavimui kaina tik $10,500. Verta 
dubeltavai. Tik trečią dalį įmokėti, likusius 5 metams iš
mokėjimais.

5 kambarių stuba su beismentu, garažas, vištininkai, 
puikus b^dnas, pusė akro žemės ant Archer Avė., arti 
Keane Avė. Gera vieta dėl Road House. Turi būt parduo
ta į 5 dienas laiko tik už $6500. Pusę reikia įmokėti. Pa- 
matykit greitai J. Zacker, Manager.

S. P. KAZWELL &, CO
Archer Avė & Spring St. Chicagos Ofisas 
P. O. Willow Springs, III. , 
Phone Willow Springs 61.

Ofiso valandos: nuo 11 dieną iki 7 
vakaro ir nedėlioms taip pat.

6312 S. Western Avė. 
Phone Prospect 2102

Įdomiausia Knyga

“Crmilžio 1 ? Dienos Perversmas”
KIT r Parašė J.ŠARUNAS

* 4

* Išleido: Lietuvos Demokratijos Draugai
* • 4 s

»

38 puslapių—kaina 25 centai

ANTANAS SMETONA—PONIA SMETONIENE
t

. Perversmo suplenuotojai ir vadai

Knyga atėjo iš nedaugeliui težinomų versmių

Autorius yra vienas iš didžiųjų Lietuvos rašytojų

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

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

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

* •
Parsiduoda po vieną ir olsėliu

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Naujieny piknikas ir lietu 
viy jaunimas

tyti tiek daug gražaus lietuvių 
j jaunimo, kiek jo buvo “Nau
jienų” piknike. Kas jį sutrau
kė? Juk yra žinoma, kad lie
tuvių jaunimas programų ne 
labai interesuojasi, išskyrus 
kumštynes, ristynes ir besbolą 
arl>a futbolą. Iš patyrimo žino- 

kad jaunimas labiausiai 
pasišokti. Manau, kad 
jaunimo ir važiavo “N&u-

“Naujienose“ buvo rašyta, 
kad “N-nų” piknike buvo apie 
5,000 žmonių.

Kad laivo daug žmonių, tas 
tai “Naujienų“ parengimams 
paprasta. “Naujienos“ skaity
tojų turi daug. Parengimai ge
rai išgarsinama; kas prižada
ma, tas išpildoma. žodžiu, 
“Naujienos“ yra gerai įsigalė
jusios. Publika “Naujienų“ pra
mogose gali pasitikti ne vien 
senai matytus draugus, bet ga
li rasti ir naujų gerų pažinčių. 
Tas yra su suaugusiais arba 
taip sakant “seniais“.

Bet kas svarbiausia, tai jauk
ui mas. Niekur dar neteko ma-

ma, 
myli 
daug 
jienų” piknikan tuo tikslu, kad 
gavus gerai pasišokti, nes buvo 
garsinama, kad bus “šauniau
sia orkestrą, smagiausi šokiai“. 
Ir, žinoma, jaunimas neapsiri
ko. Orkestrą iš aštuonių gerų 
muzikantų buvo tikrai gera. 
Jaunimas šoko ne tik šokių lai
ku, bet 
toj ėjo 
ramas.

Aušros knygynas: Gludi-Liu- 
di, eilių rinkinys, ir “Rymas“, 
romanas.

Bridgeport Clothing C6.: $5 
kredito.

P-nia Bložienė: kvėpalų bon- 
kutė.

P-nia švelnienė: blėkinė 
sikų (peaohes).

P-nia Katkevičienė: eilė 
riebų.

Apart šių suminėtų yra 
kitų dovanų.

šiandie, ketvirtadienio vaka
re, įvyksta Jaunosios Birutės 
orkestro pamokos p. Sarpaliaus 
kambariuose, 814 West 33-rd 
st., ant trečių lubų. Pradžia 
8 vai. vakaro. Visi orkestro na
riai bukite laiku

—Jaun. Birutės Draugas.

Roseland GYDČ 

Kraujo, odos, chroniškas

pcr-

ka-

dar

ir tada, kada kitoj vie- 
gražus atletinis prog-

šokių didžiule Calumet

KAS NAUJO MUZIKOJE

Laike
Grove salė kimštinai šokėjais 
prisikimšdavo. Suaugusiųjų šo
ko tik gerai mokantieji, — o 
kiti vis jaunimas. Beikia pa
stebėti ir tų, kad musų jauni
mas pasirodė tikrais lietuvių 
šokių mylėtojais. Orkestrui už
grojus suktinį, koketką, klum
pakojį, vengerką, noriu miego 
ir k., visi šoko su didžiausiu 
pamėgimu ir kilo toks entuziaz
mas, plojimas, šauksmas, kad 
orkestrą buvo priversta atkar
toti, ir tai dar nenorėjo mu
zikantų “paleist“. Iki šiol tik 
birutiečiai pasirodydavo lietu
viškų Šokių mylėtojais, o kitas 
jaunimas piktai rankom numo
ję žinksniuodavo “two step“; 
lietuvių šokius ignoruodavo.

Chicagos, kaip ir visos Ame
rikos lietuviai yra susirūpinę

• Roselande yra keletas pašalpi- 
nių draugijų, bet apie jų veiki
mų mažai parašoma. Apie su-

Town of Lake
Davis Square paikutis

Pirmadieny, rugpiučio 
pamokos norintiems gauti 
lietines popieras. Pamokos 
siems dykai, pamokų pradžia 7 
vai. vakaro.

29, 
pi- 
vi-

nyčios viršiloms pasirodė ir tai 
esant pavojinga, todėl jie pada
rė spaudimo į mokyklos perdė- , A .. .
tintus, ir lietuviška mokykla slaptas ligas vyrų ir moterų 
tapo išmesta gatvėn.

Antrą karakteringą dalykėlį 
j nors aa. kun.

Burba karts nuo karto Ir pa- 
akėdavo d-rą šliupą, kaipo be
dievį, vienok šliupas ir Burba, 
rodėsi, galėjo sugyventi gan 
žmoniškai. Ir kai Burba mirė, 
šliupas bažnyčioje graudžiai ap 
siverke.

Pats Burba taipgi buvo “kei
stas“, jei žiūrėti į jį kaip į l$u-

iiv- J’8’ sa^oma» labiau mėg- 
naste-1 davęs žmogų, kuris lietu* 

'viškai gražiai kalbėdavo, negu 
tą, kuris poteriaudavo. —V. P.

NAUJI LIETUVIŠKI RE
KORDAI IR ROLĖS

j , ‘
Ar nori būti linksmas ir sveikas? 

Išgirsk šiuos Naujus Lietuviškus Re
kordus: Vanagaičio, Babravičiaus, 
Butėno, Kipro Petrausko ir kitų.

{dainavo A. Vanagaitis

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

{dainavo J. Kudirka
16064—Piauti linksma ir Pasisėjau 

Rūtelę
16060—Prapuoliau motuše ir Liepė 

tėvelis
16059—Vienas žodis ne šneka ir

Iš Rytų šalelės
16055—Tų mergelių dainavimas ir 

Kieme mergelė auga
• 16056 Kad galėčiau ir

Kai aš buvau neženotas.
16054—Dzinguliukai ir 

Dul-dul dūdelė
{grajino Lietuviška Orkestrą

16057—Pabučiuok mane if 
Ragana Polka

16065—Kalakutai šiauduose ir
Garbės Polka

16066—'Tamsios akys Valcas ir 
Volgos burliokų daina 

16053—Linksma porelė Polka ir 
Linksmas medžiotojas

16052—Ištikimas draugas Polka ir 
Regina Valcas

16049—Kaimiečių Valcas ir 
Kitayanka Polka

{dainavo Jonas Butėnas
16048—Lopšinė Daina ir 

Išgėriau septynias
16044—Kalinio Daina ir

Mano gimtinė
16041—Mes be Vilniaus nenurijnsim

A ir Girtuoklio Daina
16040—Eina garsas nuo rubežiaus ir 

Oi kai aš pas močiutę buvau 
16038—Lakštingalėlė ir Aguonėlė 
16037—Kada noriu verkiu ir

Ant ežerėlio rymavo
Dainos kitų artistų

Kas Sukatos vakarėlį ir
Meilė tėvynės nemari 

šventas Rokas ir Scrantų 
melagis-komiška daina

Laimė ir nelaimė ir
Bevaikis—komiška daina

Muzika, muzika ir
Dainuok sesute I^apunale 

Neverk brangi ir
Rigolette—
įdainavo K. Petrauskas.

KAINA PO 75c VIENAS
Siunčiame į kitus miestus, perkant 

6 ant sykio apmokame ’ persiuntimo 
lėšas.

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

Chicago, III.
Didžiausia Muzikos Krautuvė.

Ketvirtadieny j, nigs. 1-mą 
paskaita berniukams: So. 
Parka berniukų rankų darbų 
klesa.

Davis Sųuare parkučio jauni
mas buvo laivu išvažiavęs į 
Mihvaukce. Juos prižiūrėjo O’- 
Farrell ir p. Brodda.

Davis parko mergaitės laimė
jo bolių lošį konteste už Čem
pionatą, kuriame dalyvavo visų 
South parkų mergaičių grupės.

Sekmadienyj, birželio 28, Og- 
lietuvių jaunimu. Visokį suma- den panke bus lenktynės laive- 
nvmai yra gvildenami tamjlių, kuriuose įvairių parkų ber- 
kad palaikius ėiagimių lietuvių niukai yra padirbę besimokin- 

Naujie- darni medžio darbų.
Krutamieji paveikslai, kurie 

i šeštadienis
pa-

jaunimą prie savęs. “ 
uos“ bene bus pirmutinės, su- 
radusios priemonę patraukti ,buvo rodomi kas 
jaunimą, tai duoti gerą orkest- {)avjs Square parkutyj, jau 
rą, — tokią, kokią jaunimas1 sjbaig€.

.dažnai girdi Trenon, Midway, 
VVhite'City, Merry Garden ir 
kitose

iIsalese.
Chicagos didelėse šokių 
—J. L G.

Bridgeportas
; Jaunosios Birutės darbuotė

vienas 
kada 

Birute, 
Jauno-

Jaunoji Birutė rengia išva
žiavimą sekmadieny j, rugpiučio 
28-tą dieną, Beverly miškuose, 
prie 87-tos ir Western avė.

Išvažiavimas bus 
skaitlingiausių, kokius 
yra turėjusi Jaunoji 
viena, todėl, kad dabar
ji Birutė yra nariu Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje, Ir kai
po tokią draugiją, tai nėra ma
žiausios abejonės, jog musų pa
žangioji visuomenė parems. O 
antra, bus serijos su išlaimėji- 
mais ir labai gražus progra
mas, kurį p. Sarpalius specia
liai prirengė. Be to, bus įvai
rių žaismių, kaip pav. lenkty
nės, virvės traukimas, na, ir 
visokių kitokių pramogų, ku
rių visų čia nei neįvardysi.

Turime virš dvidešimties į- 
vairių dovanų; las dovanas 
duosime laimėjusiems. x

Kai kurias tų dovanų pami
nėsiu čia; jos yra:

UniversaJ čeverykų sankro
va — naujausi moterų čevery- 
kai.

Universal Bank: vienas dole
ris depozito.

P-nia Gaurilaitienė: ąsotis. 
P-nia Daraškienė: staltiesė. 
P-nia Bernotienė: staltiesė.

Bellwood
Bomba sprogo, išgąsdino 

vius.

slriitkimus būna rašoma tiktai Prin^in^ tokį; 
tada, kada susirinkimuose Į- 
vyksta kokių nors ginčų tarp 
atskirų frakcijų.

Roselande randasi Draugija 
L. D. K. Vytauto No. 2. Drau
gijai lygiomis teisėmis priklau
so vyrai ir moterys, bet moterų 
kur kas mažiau randasi, negu 
vyrų. Lietuvės moterys atski
ros pašalpinės organizacijos ne
turi Roselande. Aš noriu ] 
bėti, kad moterims yra taipjau 
svarbu priklausyti prie draugi
jos kaip ir vyrams. Anos nuo 
ligų ir nelaimių nė kiek nuo 
vyrų teatsilieka, 
pašaliniai draugijai 
linga.

Vytauto draugija 
ir yra geriausia, turinti 
200 narių ir apie šešis tukstan- verview Picnic Grove. 
čius dolerių kapitalo. Be to, • Bus geriausi kalbėtojai, žais- 
draugija turi įsteigusi našlaičių mės, šokiai ir kitokių pramogų, 
fondą į kurį kiekvienas narys Tikėtų kaina tik 30 centų ypa- 
moka po 50c metams. Iš tų pi-' tai. Nusipirkusieji tuos tikėtus 
nigų yra šelpiami, kiek galima,' ’alės pasismaginti visokiais par- 
draugijos mirusių narių liku- ko prašmatnumais nupiginta 
šieji našlaičiai. > Į kaina. - \

Nariai moka po 35c mėne-| Nusipirkite tikėtų iškalno 
syj. Už tai gauna 7 dol. ligoje bukite piknike.

Priklausyti 
yra reika-

kaip tiktai 
suvirš

pašalpos į savaitę. Be to gau
na 50 dol. iš iždo pomirtinės. 
Rodos, pigesnio inšurino jau ir, 
būti negali. Vytauto draugija,1 
kaipo pašalpinė, yra didžiausia1

“Naujienose” yra tikėtai
“Naujienose“ yra tikėtai So

cialistų Partijos Pikniko. Pikni
kas įvyks ateinantį sekmadienį, 
rugpiučio 28 dienų. Vieta — Ri-

Bridgeportas

ir

P-as Jucius, kuris turi didžiu- 
ir tvirčiausia šioje apielinkėje lę restauraciją ant Bridgeporto, 
draugija.

Patartina taip vyrams, kaip 
ir moterims bei merginoms pri
sirašyti. Susirinkimai atsibuna 
pirmą nedėldienį kiekvieno mė
nesio Chas. IStrumilo svetainėj, 
2 vai. po pietų.—Rep.

Bridgeportas
pp.J. Bložis praneša, kad 

Gulbinai nupirko krautuvę 
Jgrosernę), kuri randasi adre
sui 2955 So. ęmerald avė. 

lietu-; p.ia Gulhfiiiene 
Bložiui atvežti 
Gulbinai tiki į 
pas savąjį! 
krautuvininkas 
lietuviais agentais ne labai no
rėjęs turėti reikalus.

Nėra mažiausios abejonės-

senas žaizdas, ligas rectal,

Dr. J. W. Beaudetle
VIRŠUI ASHLAND ŠTATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

REZIDENCIJA: 
2226 Marshall BlrdL

TELEFONAS CKAWFORD 1480 
TELEFONAS CANAL 9464

■ rengiasi atidaryti puošnią 
“V/hite Front Cafe“ adresu 
3241 So. Halsted str., t. y. tam 
pačiam name, kur randasi da
bartinė valgykla, tik antroj pu
sėje.

į Atidaryti ketina rugsėjo 3 
dieną. Trečiadienių ir šeštadie
nių vakarais grieš p. Sereikio. 
muzika, bus šokiai.

Muzika pradės griežti visuo
met kaip 8 vai. vakare.

— Reporteris.

užsakiusi 
keiksų, kadangi 
obalsį: savas
Pirmiau buvęs 
toj vietoj su

Marquette Bark
sugrįžo iš atostogų žino-

Pastaba: Mano ofisas dabar randaai 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH
OPTnMvmTRTAR

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAIS
Palengvins akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
>no, fikaudam# akių karšt), atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, 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. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Naktį iš sekmadienio į pir
madienį, kaip 3:30, ryto sprogo 
bomba, padėta po gonku tūlo 
vokiečio namo, kuris randasi 
ant Washington Boulevard, 
tarp 22 ir 23 gatvių. Namas ka(j cu]binai turės lietuvių vi- 
naujas, ką tik pastatytas. suomenės paramos, kadangi jienaujas, ką tik pastatytas.

Gonkos išdraskytos.
išbirėjo. Išbirėjo ir langai kai-.° 
mynų namų. '__ ....
sprogo bomba, viduj 
namo savininko žmona 
duktė; vyro nebuvo
Moterys, žinoma, labai 
gando.

Lietuvio, “Naujienų“ 
gas, važiuodamas pro šalį, ant 
rytojaus buvo sustojęs ties kal
bamu namu. Pamatė šeiminiu-

Jau
mas vietos realestatininkas, p. 
Pratapas, kuris turi ofisą 6953 
So. Western avė.

Atostogavo tik savaitę laiko. 
Bet suspėjo pabuvoti taip toli, 
kaip Bostonas, Worcesteris, 
Marmel.

Ypatingai patiko lietuvių wor-
Langai patys veikia lietuvių^gyvenime, oesforiegįų gyvenimas. Jie ten 

Tuo laiku, kai Į 
miegojo; 

ir jos 
namie, 
persi- dieną,

yj»ač p. Gulbinienė. - Rep. ifiyvcna labaf graiiai. Ve tIk vle. 
n m inas Pavyzdis, kurį nurodė p.
Svečias Naujienose ’ ; Pratapas: Worcesteryj yra trys 

. ----- ----- kliubai, ir visi trys turi po pui-
Trečiadienyj, rugppiučio 24 kią savastį ant ežero kranto, 

“Naujienas“ atlankė p. gražiausiose vietose. Tos savas- 
Mykolas Raižys, vienas seniau-'tyS yra vertos didelių pinigų ir 

drau- sių SusivieniJimo Lietuvių A-'bet jau veik visai išmokėtos, 
merikoje narių, dabar priklau- j Tokia palyginamai maža koloni- 

_ . ja, įsigijusi tokios gražios sa-
kur gyvena jau nuo 1912 metų.' vasties verta pagirimo, nežin

ia nnn.i..oa Voi* iou/Goci nn I Raižys nori persikelti rįnt į tai, kokių pažiūrų žmonėsPO'Chieagon gyventi. Čia atvažia-1

MUSKELLUNGE LAKE
Laiveliai — Cottages — Meške
riojimas — Camping Vieta — Me
džiojimas. Pienas, Smetona, Kiau
šiniai ir Vaisiai Kambariai.
Smagi viesta vakacijoms praleisti 
ant trumpo arba ilgesnio laiko.

Mrs. George Bendoritis 
Eagle River, Wis.

25 METĮĮ PATYRIMO 
Pritaikyme nklnių dėl yfaokig akių

Moterys
Giria

Tonikų
Mrs. Augustina Musei— Bowmon, 
North Dakota, rašo:'; “Aš vien tik 
giriu Severa’s Regulator Ir reko
menduoju jį visoms Įioterims kai
po gerą coniką. Musų namuose Se
vera’s gyduolės turi būtinai rastis”. 
W. F. Severą Co., Cedar Rapide, Iowa

<j>tVER4jS
irfGUlATOh

SERGANTI ŽMONES
Del geriausio ir greičiausio ižeigydymo 

pasitarkit sis

Dr. B. M. Rosi? 
Specialistu

Jo trisdeširptis me
tų pasekmingo pra
ktikavimo gydvme 
chroniškų ir užkre
čiamų ligi;, kraujo 
pūslės, nrivatiškų ir 
slaptų ligų, jums y- 
ra garantija jo at- 
sakomingume. Pasi

tarimas dykai. Jis vartoja Amerikos 
ir Europos gydymo metodus. Geriau
siai ir greičiausiai išgydo. Ofisas

35 S. Dearborn St.
Kampas Monroe Street, Chicago, 

Crilly Building 
Imkite elevatorių iki penkto 

rų priėmimo kambarys 506, — 
Ofiso valanda* kasdien nuo 10 ryto iki 5 
vakare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
piet. Panedėlyj, Seredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakare.

aukito. Vy- 
Moterų 508.

JAN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir ,.. 
pritaikimo akinių

1801 South Ashland Avė.
Platt Bldg., kamp. 18 St, 8 aūgštas 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18
Pastebčkit mano iškabas 

Valandos nvp 0 ryto iki 8:30 vak. 
Nedėlipj uždaryta.

; ■* Tel. tanai 0523.

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

LACHAViCZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 
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

Simpatiškas — 
^Mandagus — 

Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

J, F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage A v. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairficld Avcnue, 
z Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 ir 8094 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

■Mara,.

jasx valdytų.
P-nas Pratapas vėl pradėjo 

dirbti savo biznio reikalais.
—Reporteris.

nakties prietikio. Moteris (vo
kietė) pasisakė serganti, Jau
čiasi dar neatsipeikėjus!.

šioj apielinkėj j
mažai ir lietuvių. Trečiam na-'dauguma dabartinių, jaunesnių! 
me nuo to, kuris buvo išsprog-'lietuvių darbuotojų, dar t_.__ j 
dintas, gyvena
Stankus. Visus juos prikėlė iš žąsis tebeganė.
miego trenksmas. Sprogimo' Prisiminė laikus, kai Shenan- ki ekspliozija sugriovė tris san- 
trenksmas girdėta Melrose doah, Pa., kun. Dembskls buvo krovas priel640—42—44 W. 
Parke. Dominikas Abelskis par suorganizavęs pirmą lietuvišką' Taylor St. Visa apidinkė nu- 
sakojo, girdi, nors mes gyvena- mokyklą. Mokykla gyvavo 'kentėjo, bet sužeistų žmonių 
me bent pusės mylios tolumoj trumpą laiką. Jai buvo gauta’nėra.
nuo bombos sprogimo vietos,'vieta liaudies mokyklos trobesy. I Spėjama, kad gal eksplioda- 
bet girdėjome trenksmą lig ka- Joje mokyta lietuvių rašybos ir(vo gasas, bet niekime bando 
nuolės. _  Reporteris. į skaitymo. Vienok katalikų baž-(spėti, kad buvusi padėta bomba.

vo, kaip sakoma, apsidairyti, 
apžiūrėti.

Svečias papasakojo įdomių 
gyvena ne prisiminimų iš tų laikų, kuomet'

Y •    I ___ ___ __ J L. .£ • -- J—I

tebe-!
lietuviai, pp. buvo anapus vandenyno Ir dar

EKSPLOZIJA SUGRIOVĖ 
TRIS NAMUS

Užpereitą naktį ištikusi smar- Leonardas Račkauskas
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Rugpiučio 24 diena, 4 valandą 
ryto, 1927 m., sulaukęs 48 me
tų amžiaus, gimęs Laukuvos 
vaisė., Tauragės tu skj.. paliko 
Joną ir Antaną Lietuvoj, pažįs
tamus ir draugus Amerikoj. 
Kūnas pašarvotas, randasi 4<>1- 
pio koplyčioj, 1646 W. 46th St.

Laidotuvės j^yks Pėtnyčioj, 
Rugp. 26 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų j šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Leonardo giminės, 
draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimų.

Nuliūdę liekame, draugai Ka
zimieras it Antanina Juodžiai.••i I ’j »

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius 1. J. Zolp. Tol. Boulc- 
vnrd 5203.

BILLY’S UNCLE

i

jei nori išmokti 
gerai rašyti 
nusipirk typeur



NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirtad., Rugp. 25, 1927

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Nepamirškite

Pasikalbėjimas su p. Kizu
Vedėju Peoples Furniture kom

panijos, Brighton Park sky
riaus, 4117 Archer avė., nese
nai sugrįžusiu iš Lietuvos

P-nas Matas K ižas, vedėjas 
stambiausios lietuvių nmnų 
rakandų kompanijos Brighton 
Purk skyriaus, atostogoms bu
vo išvykęs Lietuvon. Ameriką 
jis apleido birželio 19 d., o su
grįžo atgal rugpiučio 6 d. A- 
part Lietuvos, p. Kizas aplanke 
Vokietiją ir Franciją.

Kadangi p. Kizas Lietuvą ap
leido pirm 25 metų, tai Repor
teriui buvo įdomu išgirsti, ko
kį įspūdį padarė į jį ‘‘naujoji 
Lietuva”, šių dienų Lietuva. 
Todėl pirmasis jo klausimas 
buvo:

—Ar žymiai pažengusi Lietu
va pirmyn nuo to laiko, kai 
tamsta apleidai ją pirm 25 me- 
tų?

—Man rodosi, kad nei biskio, 
žinoma, žmogus, kuris iš
tik tiek laiko Lietuvoj, 
aš atostogose, negalėjo 
ko pastebėti. Bet, meld- 

ką turėjai <
ar žymiai persi- ‘

bet, 
buvo 
kiek 
daug
žiamasis, 
k įausdamas 
mainiusi?”

Well, aš klausiau, kaip iš
rodo triobos, gyvuliai, .norėjau 
klausti, ką valgo, kaip rėdosi 
lietuvis valstietis, norėjau ži
noti. ar žymiai pasikeitęs kas
dieninis lietuvių gyvenimas so
džiuje ir miesteliuose — py
kino Reporteris.

dabar, kaip kad gyveno seniau?
—Jie nesiskubina taip, kad, 

kad mes Amerikoj, štai vienas! 
pavyzdys: šičia, Amerikoj,! Nepamirškite, kad trečiadie- 
mes esame išmokę papietauti į nyj, rugpiučio 25 d., “Naujie- 
20 ir dagi 15 minučių. Tonai, j nų” trobesy j |vyks Lietuvos So- 
Lietuvoj, restoranuose tinka- cialdemokratų Rėmėjų Fondo 
mai pietų pavalgyti ima apie'(Chicagos kuopos) susirinki- 
pora valandų. Bet ir kitose E u- mas. Bukite visi! Ih-adžia 8 v. 
ropos šalyse tas pats. Del dar- vakaro. —Sekretorius, 
bų jie neužsimtiša. Tokio sku
bėjimo, kaip Amerikoj, tur būt 
nepastebėsi jokioj kitoj šalyj,1 
Europoj. j

—šluoti gatvių, tai tur būt!
niekur nešluoja?

—Kaunas užlaikoma palygi
namai švariai, 
gatves, bet 
miesteliuose, 
blogai.

—Žinote, 
spaudoj buvo 
buk amerikiečius lietuviai pri 
imantys ne 
ar teisybė?

—Kai aš 
merikiečius r_____ „___ ____ ____ _____ T__ _
buvo surengta amerikiečių sa- ; rw« raportui n- bus svarstoma pnsi- I

“ v I nfiA 10VQ7inVlmA VlirlU tl). I

vaitė. Vėžino mus 
palydovai, rodinėjo 
įdomybes. Kalbama savaitė tu 
rėta nuo liepos 24 iki 31.

- Teko būti Mažojoj Lietu
voj, kitaip sakAnt, Klaipėdos 
krašte? Kaip ten?

—Ten gyvenimas skiriasi 
nuo gyvenimo Didžiojoj Lietu
voj. Keliai, namai, gyvuliai, 
žmonių gyvenimas išrodo ki
toks. Mažosios Lietuvos ūkis 

omenej .pana$ug greičiau Amerikos far- 
moms, o ne Lietuvos sodžiams, juokesni n i, užyHkti v ^d^kite,^ nelauk- 
Ir įdomu pastebėti štai kąs: 
kai atvyksti iki rubežiaus, ku
ris seniau skirdavo 
nuo Vokietijos, 
užrėžta.

Vienas tečiau 
akin kiekvieno,

Plauna, laisto 
jau mažesniuose 

kaip Panevėžy,

Amerikos lietuvių
* nusiskundimų,

labai mandagiai

buvau, tuo laiku a- 
priimta gerai.

Naujie-

Siuskit pinigus per 
v KUTENĄS

CLASSIFIED APS, j

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Help Wanted—Mak

Darbininką IteiĮria
REIKALAUJU reprezentantu viso

se lietuvių kolonijose, uždarbis $50 
j savaitę ir aukščiau, bedarbis ar dar
be būdamas nedaro skirtumo. Rašykit 
t°j

B. Jasudes & Co., 
2015 So. Robey St. Chicago, III.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Financial
Finansai-Paskolos

5

Turi gerai 
1 angliškai.

Matvkit
134 N.

VYRŲ — 5
Alga 
išrėdyti ir kalbėli

Kas, ką, kur. kudaj
rengia, veikia ar* kviečia

Announcements
Pranešimai

. ... Roseland. — Rugpiučio 25 d. 8 v.
I vakare, Aušros kambarfiuose, 10900 j 
! So. Michigan Ave. {vyks Liet. Darbi-, 
ninku Namo B-vės direktorių susirin- j 

Net kimas. šiame susirinkime bus {vai- j 
ių.8 1MI<M<V<I1 11 vw.-> v <n n W4II« I

... . rengimai prie išvažiavimo, kuris tu- ' 
tam tikri {vykti Rugsėjo 4 dieną. Visi di- j 
Lietuvos rektoriai būtinai turite atsilankyti 

paskirtu laiku. J. Tamašauskas, sekr. į

Announcements
Pranešimai

SLA 36 kuopns nariams pranešu, 
kad < užsimokėti duokles jie gali 
1 as mone namuose (3200 Lowe 
pve.). Eidamas finansų raštininko

Lietuvą 
tai lyg ruožtu

GROSERNfiir bučernė pardavimui, 
geras nuolatinis biznis, visas biznis 
cash. $1800 cash. 2837 W. 39th St. 
Lafayette 7624

PARDAV1MUI grosemė, gera vie
ta, parduosiu.pigiai, priežastj parda
vimo patirsit ant vietos. 4508 So. 
Marshfield Avė. ; darė* 6405 

I 
PARDAVIMUI pigiai grosemė ir ■ 

kitokių daiktų krautuvė. 3735 South ' 
Wallace St.

PARDAVIMUI per budavotoją 5 ANTRIEJI morgičiai byle kokia su- 
kambarių naujas modemiškas medi- ma, padaryti ir nupirkti j vieną die
ni < bungalow, galima padaryti 4 kam-' nq, geromis sąlygomis. Pamatykite 
barius' ant viškų, furnas šildoma, ti- 
le grindys ir maudynės, {mūryta va- 
ne, modemiška konstrukcija, gatvė 
cementuęta, gera transportą c i j a, 
$6900, išmokėjimais. 2138-40 74th Av. 
R. J. Brett. 4005 Mitvvaukee Avė. Kil-

Pamatykite 
mane pirmiausia.

H. EPŠTEIN,
155 No. Clark St.

Room 820 Central 6260

2-nis MORGICIUS
Padarome į porą dienų

M r. Anthony 
I<a Šalie St.

Rm. 1514

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

~l ~L~I~ J~|~ ** *** —1 M

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo ir prižiūrėt 4 metų vaiką. 1885 
W. North Avė./ arba šaukit kaip 5:30

• vakare Humboldt 9855

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARDUOSIU savo Ceader grojiklj 
pianą su 75 roleliais ir suolelis už $75. 
Priimsiu $30 cash, o kitus išmokėji
mais į 3 mėnesius nuo tinkamų žmo
nių.

SAVESTY, 
6512 So. Halsted St.

Už $75 nusipirksite garantuotą var- 
.....    totą grojiklį pianą, vėliausio mode- 

pareigas, noriu atkreipti kiekvieno i Ho, taipgi keletą gerai žinomų up- 
36 nnrln Hninp i tni knd rijrht pianų net po $50. Atsišaukit
jūsų teisės 
šia nriklauso nuo to, ar esate už
simokėję mokesnius, ar ne. Narys, 
neužsimokėjęs P<*r tris mėnesius, 
esti suspenduojamas. Taigi, kieno 

darni, kol įvyks kuopos susirinki
mas, pus mane i namus ir užsimo
kėkite.

kuopos nario dotnę į tai, kad right pianų net po $50.
Susivienijime pirmiau- šiandie iki 9 vakaro, nedėlioj iki 6 

vakare. Storage Pianos, 2216 West 
Madison St.

—J. Balchunau, 
SLA. 36 kp. ifnansų » '^t.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaissi

GRAŽUS 4 kambarių naujirakan
dai. greitam pardavimui. 3 šmotų 
parloro setas, 7 šmotų riešutinis val
domo kambario setas, 3 šmotų mieg-

Draugijų Konferencija priklausau- rujmi0 setas, springsai, matrosas, vir
čių prie Chicagos Lietuvių Audlton-•-uv6a aetns, 2 kaurai 9x12, lempos ir
jos Bendrovės, atsibus Rugpjūčio 26, 
1927, Auditorijos name, 8 vai. vakare. 
Geistina kad visi pribūtų laiku. J. J. 
Evaldus sekret.

PARDAVIMUI arba mainymui sa- 
liunas ant bile ko. 3352 S. Morgan St.

PARDUOSIU Soft Drink Parlorj, 
restauraciją ir hotelj su namu arba 
vieną biznj skyrium. Greitam parda
vimui, mes turim kitą biznj. 

127th St.
Cor. Albany Avė. 
Blue Island, III.

6 fi^atų mūrinis, $18,000 Padarome i porą dienų 
petrzilek’ BROS & co.

Earl Grendale, 4956 N. Kentucky Av. 1647 W. 47th St.
Pališadę 0029 ■.

................ ....... ............... ant automobilio.
PARDAVIMUI pigiai restauranas. . 

Biznis išdirbtas per keletą metų, lie
tuvių apgyventoj apielinkėj. 3206 So. 
Halsted St.

Miscelianeous
BARGAIN Įvairus

Parsiduoda 2 flatų medinis namas .
6-7 kambariai, abudu flatai fumace STOGDENGYSTfi
apši domas. Namas randasi gero) , prakiorimaB uita,TOn)a,
Gar Nešt feU lruž $4. AuU.mobi-
“siu labai pigiai a^mSslu ! ‘r

Su mažu priedu.
šaukit

Tel. Beveriy 4082
Nuo 8 valandos ryto 

iki 9 vai. vakare.

PARDAVIMUI 2 aukštų medinis 
, numuuiių, luuemi ir v«- 
Savininkas turi parduoti greit,

apieilnkėj. Įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo {staiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.

J. J. DUNNE ROOFING CO.
3411-16 Ogden Avė., 

Phone Lawiulale 0114PARDAVIMUI grosernė ir rakan- .
dai 4 kambarių pagyvenimo, vana ir namas, 15 kambarių, toiletai ir va-
kiti parankumai. Turiu greit parduoti i n,?8\ , Sayininkas turi parduoti greit, ——-
iš priežasties iigoR, leisiu pigiai. 4549 I tik biskj įmokėti. Meehan, 3811 Erne-
So. Wells St. . ’ *a1d Avenue. . BLAKĖS
..............................................................._____ . 7T ~ DALESKITE JUMIS PALIUOSUO- 

PUSE akro, 5 kambarių namas, ga- TI NU0 BEREIKALINGO RUPES- 
—■■■ ■ L.......................... .... .... _____ e,tVraJQAC,±ntK’Jan;,U0- V\‘ ČIO APIE RAKANDUS. KAINA PI-

Real Estate For Sale ; nii'mnn^o?89 W’ N h Ave’ ° ’ GL darbas garantuotas. exu
k.Li C Delnjont 2407, TERMINATING CO., 159 N. DEAR-
Mamal-Zeme rardavimui Į ----------------- ------------------------------- BORN ST. PHONE DERBORN 4941.

AKMENINIU frontu cottage, 8
kambarių, naujai dekoruota, alyvų 1 ’
šildoma, su $2000 galit veikti. Phone GENERAL Service Construction Co., 
Kedzie 6026—4131 Gladys Ave. 1214 Grand Ave., Telephone Monroe 

. .................... • 1 -..... ........................ 0611. Specialistai visokios rųšies na
mų taisymo. Pakeliam namus, ce-

PARDUOSIU nebrangiai sa- mentuojam pamatus, {dedam šalygat- 
— ... . . . vius, karpenterių darbą atliekam, per-

SU mažu jmokėjimu galite 
nupirkti naują 6 kambarių mu
ro bungalow puikiai pabūdavo- 
ta ir moderniškai įrengta. Jei i 
kas nori, gali pirkti ir už cash. 
Namas randasi 
quette Park apielinkėje,

puikioje Mar- vo 17 metų įsteigtą biznio pra- S^Etuv?ų fantus i7 tt
quette Park apielinkėje, tik pertę, 24xL35, $15,000 cash,----------------- ——----------------
trejetas blokų nuo parkų, arti' kitus išmokėjimais, krautuvė, LIETUVIAI. Ar jums reikia atlik- 
gatvekarių ir boulevarų. Pirk6-,6 kambarių natas 2 karųj ga- ’« djjHfrtj ^Te^TaKrov^ 
jas gaus lengviausius išmokėji- i ražas. 1647 W. b.ird St. Iros- hauling, pigios kainos, darbas garan- 
mo salvgas. Kreipkitės: pect 3394. 1 tuotas. Atsišaukit šiandie. Palaikyk

, C. Z- . >1 * .skelbimą. Kooeevelt Auto Honpital,7114 S. CampbcH Ave. : ------------------- ---------------------  1154 So. Albany. Van Buren 8841.
PARDAVIMUI krautuvės namas ir ... ---- —--------------

--------------------------------------------------tuščias lotas šalyje Visi naujos ma- PIjASH AUT0 Service, 2634 Mil- 
™ i‘o?:,* w“To J po. 8 1 ’■ waukee Ave. Spaulding 8476. Pilnas

■ nanĮas u W. 22n< St. Overhnuling. Cilinderiai, nauji pisto-
minkštų gšnmų bizniu arba be blz------------------------------------------------- naj rinkjaiBir u bile vi’enam 4 ci|in.
kir ®>sn!i w“?eiiUcl ”“** autom°' PARDAVIMUI restaurantas su na- dorių karui, S49.50, su darbu. 6 cilin- 
binų. vv. 08in bi.mu, 2 pagyvenimų namas per pus . derių karui, $63.80, 12 metų garan-

dalykas puola 
senai nebuvu-

aaiš- šio Lietuvoj išeivio: tai moky
klų skaičius. Kaip pirm 25 me
lų mdaug buvo berniukų, jau 
nekalbant apie mergaites, kurie 
lankė nors liaudies mokyklas, 
taip šiandie mažai yra tokių, 
kurie nelaikytų mokyklų — 
taip berniukų, kaip mergaičių. 
Nekalbėsiu, neisigilinsiu į klau
simus, kaip tinkamai pastaty
tos yra Lietuvos mokyklos pe- dus.. Bronis Ambrozius, kapitonus 11 j ros uįpakajyt 2952 S. Quinn St 

.lagogų žvilgsniu; aš tik noriu Uet“va- : Bridgeport.
pabrėžti tą faktą, kad šiandie 
mokyklų Lietuvoj nestoka.

— Reporteiis.

Personai
^meno jęjko

Pajieškau savo brolio Vilimo Ambro- 
cės, paeina iš Lietuvos Kauno rėd. 
Pirmiau gyveno 167 VVashington St., 
VVoncester, Mass. Taigi malonėkit at- 
sišaukt jei gyvas esi, o jei kas apie 
jį žinote, tai aš prašau suteikit man 
žinią už ką busiu dėkingas. Bet jau p 
ilgas laikas kaip nežinau kur jis rnn- ’

pirm 25

jis pri- 
nuo der-

genimo so-

—Man rodosi, kad veik visai 
nepersimainęs. Tos pačios trio- 
bos, tie patys gyvuliai, tokie 
pat triobų stogai: vieni sama
noti, kili — nauji, treti — vėjo 
ar žvirblių išpešioti; abelnas 
vaizdas toks pat, koks buvo |- 
smigęs mano vaidentuvėj, kai 
apleidau gimtąją šalį 
metų.

Kai dėl valgib, tai 
klauso, kaip ir seniau, 
liaus, nuo metų
džiuje; be to, reikia skirti so
džius nuo miesto. Per paskuti
nius porą metų gyvenimas bu
vo sunkus.

—O kaip su buvusiais drau
gais—sutikote, pažinote kits 
kitą?

Dauguma sunku bepažinti. 
Nors sutikau buvusius to pa
ties amžiaus, kaip ir aš, savo 
draugus, bet man jie išrodė pa
senę, suvargę. Gal jie Ir yra 
sveikesni, negu 
tys Amerikoje, 
audros, matyti, 
smarkiau daužė

—Na, o ūkio
—Ūkio padargai išrodo lyg 

butų geresni, negu 25 metai 
atgal.

O kaip su vadinamais “gy
venimo patogumais” — žinote, 
su automobiliais, namų apšil
dymu garu, skaičių kambarių, 
kuriuose gyvena 
su voniomis 
kambariuose?

KOVA DEL GATVES VARDO

Robey gatvę kai kuriie die
voti žmonės nori perkrikštyti 
i Damen avė.

Del to eina biznierių su po
litikieriais ir davatkomis kova.

Biznieriai sako, tūkstančiai 
ir tūkstančiai dolerių buvo iš-1

maži kaurai, viskas už $340, dalimis, 
N. Clark S t.

4 kambarių sempeliniai rakandai, 
Diliai už cash, tik $295. 3 Šmotų rio- 
šutinis miegruimio setas, 3 žmotų mo- 
hair parloro setas, 7 šmotų riešuti
nis miegruimio setas, du 9x12 kau
rai, 2 pastatomos lempos, library sta
las, veidrodžiai, miegruimio kauras, 5 
Šmotų pusryčių setas, viskas už $295. 
Mr. Preston, 3631 S. Halsted Street.

medžio ir plytų. Gera vieta saliunui. : tija už darbą. Taupykit Ši skelbimą.
2188 So. Halsted St. _____________________ .

mes, gyvenan- 
bet gyvenimo 

blaške' j uos 
skaudžiau, 
stovis?

viena šeima, 
ir prausinėmis

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis na-, rH - GENERALIAI kontraktoriai, plyti-
PARDUODU 'S'-Jų ruimų rakandus j mns 4-4 kamb. ir 2 kamb. stoge, 6Vj , Pardavimui labai nigiai, už $9700,; njB aarbaR plumbingas, namų pama- 

r t-laU | nebrangiai, ir gali reuduoti švarius 4 : pėdų cementuotas, basementas, 2 ma-, du bizniavi namai, abiejuose yra softJ tai, garažai, perdirbimai, nauji ir se- 
; r. tik už $12 m?nj<ateik vakarais, ant- ginų garažasb Randasi gražioj vietoj i drink užeigos, viename 4 kambariai nj ’)en^ot; sąlygos. Gaukit musų 

i v noro « rt..:— OA prie bulvaro, gatvekarių ir parkių, I apačioj ir 5 virbui, antrame name 2 apskaitliavtmą prieš pradendant dar-
biskj aptaisius iš vidaus, galima par- ' kambariai gyvenimui. Ant galo loto i Bej| įjontracting Co. Harrison 
duoti už $9000. Mano kaina $6500. pi- yra 6 kambarių namas. Lotų platu- 0597, nedėlios vakarais Plaza 1820. 
nigais $800 arba daugiau. Matykit mas 50 pėdų. 1 krautuvė išrenduota 1 ______________  _ __________

PAKALNĮ .
(Pake)) 

6949 So. Rockwell St.
Hemlock 0367

DOLERIS dovanų tam, kuris praneš
kur randasi Simonas Shatis ir Jo- į barįų stubos rakandai.
nas Gronlund, yra labai svarbus r* “* *
kalas jų gerovei.

JOSEPH YUSHKEWITZ
3647 Aicher Avė.

Chicago, UI.

PARDAVIMUI pigiai ketiniu kam- 
, _____ Atsišaukit
i 6158 So. Washtenaw Avė. Tel. Hem- 
I lock 7072‘ 4,-1 . H

LIETUVIAI
Kurie esate pirkę Sub-division že

mę ir jums nori panaikinti kontrak
tus arba jus nesutinkate su kontrak
tu, tai pasrmatykit su manim tuojau.

A. B. ALLEN
134 N. La Šalie St. Central 3355

Automobile^
PARSIDUODA 1924 Chevrolet tou- 

ring pigiai, turi būt parduotas grei
tai, Jawgiel, 174'Ž West 47th Street.• * ■ • l H • • •

Business Chances
________Psrasvimtti Bizniai_______

TVERIASI dabar korporaci
ja, reikalauja keletą vyrų su

leista visokioms iškaboms, įvai- į|e| VVanted—Male-Female I vadovystės gabumais. Rekordus
i vvi n L vai « t*• Ir i L Lr i nrvo o _ __ __ _ _ - __riems kataliogams ir kitokiems 

garsinimams. Jei pakeis gatvės 
vardą, visos tos išlaidos nueis 
niekais, jie vėl turės aukauti1 
pinigus naujam garsinimui.

Taipgi turiu 2 flatų muro namą
dabar statomą labai grąžoj vietoj ku
rį parduosiu pigiau negu kad tamsta 
galit gaut kitur. Pinigais tiktai $2500 
arba daugiau.

Taipgi statau visokius namus 
kantraktų.

JOHN PAKALNIS 
(Pakel)

6949 So. Rodcweil St.
Phone Hemlock 0867

ant

be lyso. Antrą krautuvę valdo savi-, .
ninkas. Norintiems gali būt išren- RėĮKIA prie presų darbo, namų, 
duota su barais ir pianu; rendos ne- I Prie ‘iazU» įrankių ir mašinerijos, eks- 
ša $150 { mėnesį. Esu priverstas greit | P«rtU prie galutino užmigimo planų, 
parduoti, nes tuojaus važiuoju | Lie- | ^oetcheJ Mfg>
tuvą. Yra cementinis skiepas, elekt- ‘^1 bulton, Haymarket 6961.
ra, gasas ir vanos? labai. gera vie-,------------------ ---- -------------------------
ta dėl minkštų gėrimų biznio, prie ATSAKANTIS kontraktorius, pa
pai Chicagos rubežiaus, arti Halsted budavos ir finansuon namą ant jūsų 
St. 817 W. 123 St. išmokėto loto. Nėra jums atsako

mybės. Suteikiame surašą, žema kai
na, darbas garantuotas. Mišką Bros., 
3942 Belmont Avė. Pensacola 9496PARDAVIMUI 6 kambarių bunga- 

Iow, 2 karų garažas, cenmentuota ė- 
15, su langais ir sieteliais miegamieji 
porčiai, baltiniams closet’ai, fumace, 
netoli mokyklos ir bažnyčios, tinka 
dideliai šeimynai, $9500. Lengvais iš
mokėjimais. H. Marten, 6052 S. Rich- 
mond St.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Ufiaikom 
malevą, popierą, stiklus ir L L 

3149 So. Halsted St 
Phone Yards 7282 

J. P- RAMANČIONIS

viršijantis pardavinėjimas. Del 
Informacijų šaukit Mr. Frank 
P. Lang, 1917 N. Crawford avė. 
Albany 5032.

_________Darbininkų Reikia
VYRAI IR MOTERYS 

AR JUS NORITE DIRBTI?
AR JUS GALITE SUVARTOTI 

PINIGUS
■ Ar jus norite dirbti vieną valandą 
; nuo 7:80 iki 8:30 kiekvieną vakarą? 
’ Iš priežasties pasidauginimo musų 
biznio, mes atidarėm keletą naujų 
departamentų, nėra skirtumo ar jus 
esate profesijoj arba turite amatą, 

KT . f . . .. j mes turime vietą dėl jūsų, jei jus tikNaujas profesionalas atidarė pašvęsite vieną valandą kiekvieną 
ofisą. Jis yra Dr. Jonas Moc- vakarą, mes mokėsime jums $40 j sa
kus. Ofisą atidarė ant Bridge- v<mes PERTIKRINOME KITUS 
porto addesu 3401 S. Halsted
Street. UiBWnunw ra a

Dr. Mockus baigė dentisteri- patyrimas nereikalingas ir visai ne
jos mokslą, dabar įrengė ofisą > reikia nieko pardavinėti. Jus galite 

(tikt tai vietai, jei jus turite 25 me- 
Jei jus esate tas žmo

gus kuris nori pasiekti ką nors aukš
tesnio, negu dabartinis jūsų užsiėmi-

$430 e<iuity, 55 pėdų Elmhurst lo
tas, arba mainysiu { automobilių. Mr. 
Krull, Monroe 2142, prieš 6 vakaro.

Eichange—Mainai

Bridgeportas

MES PERTIKRINOME KITUS
MES PERTIKRINSIME IR JUMIS 

Šis' darbas netrukdys jūsų dabartinio 
užsiėmimo. • Darbas yra paprastas,

PARDAVIMUI Soft Drink Parlor, 
su visais {taisymais, geroj vietoj, prie 
pat bulvaro, prie pikniko daržo, ge
ra biznio vieta, renda pigi; vieta dar 
nėra atidaryta, tik reikia stoti j biz
nį su mažu {mokėjimu. J. Zilevičia, 
11956 So. Halsted St. Tel Pullman 
6115 arba 6435

PARDAVIMUI moderninis bunga- 
low, garažas, medžiai, krūmai ir 
kainu $12,000, cash $3^500.

6616 So. Washtenaw Avė. 
Telephone Republic 3594

tt.

PADAVIMUI ARBA MAINYMUI

----------------- . , tiKt tai vieu
—Tų patogumų neturi ne tik ir pradėjo praktikuoti savo pro- tus am£iaus.

PARDAVIMUI pigiai Soft Drink 
Parlor fikčeriai, -su visais įtaisymais, 
galima iškraustyti kur nori. J. Zile
vičia, 11956 So. Halsted St. Tel. Pull
man 6115 arba 6435

ūki- fesijoj.
pro- Jonas Mockus yra biolis, torte) atsišaukit asmeniškai pėt- 

abel- Juozo Mockaus, kuris .pereitą nyčioj, rugpiučio 26. 8 vai. vakare, 
metą užbaigė advokatūrą ir da- i aukštas, Towers Bldg., 6 N. Mi- 
, , ... . «>- . : chigan Avė. Tas tiktai liečia tokius

reiš- bar laiko savo ofisą prie 35-tos darbininkus, kurie nori dirbti, kurie

kaimiečiai darbininkai ir 
n inkai, bet ir miestiečiai 
fesionalai. jei kalbėsime 
nai.

—Gyvenimas Lietuvoj,
kia, patogumų žvilgsniu ne la- ir Halsted st. Nors Mockai ma- 
bai patrauk tinas amerikiečiui? žai dalyvaudavo lietuvių judė
ti kaip į tai žiuri patys Lietu- jinie, bet yra gerai žinomi Chi- 
vos gyventojai? cagos lietuviams.

—Jie turi gyventi, ką veiks Dr. Jonas Mockus yra ener- 
negyvenę. Kingas vyras. Jis gali turėti pa-

— Ar nesvajoja važiuoti A- sisekimą savo profesijoj.
♦ ♦ *

Plėšikai užpuolė Banifasą 
Rutkauską sekmadienio vakare. 
Rutkauskas grįžo nuo savo pus
brolio j namus. Kada jis laukė 
gatvekario ant 36-tos ir Halsted 
gatvių, jį užpuolė du vyrai ir 
pradėjo kratyti kišenius. Vie
nok Rutkauskas išsisuko, kada

žiuri, ar negalės pa- 
ar negalės išvažiuoti

nori ko nors atsiekti. Randasi neap- 
ribuotų progų šiame naujame projek
te, bet jus turite veikti greit, — VEI- 
KIT TUOJ — nes tos vietos bus už
imtos labai greit. Tai' yra didžiausia 
proga, Chicagoj, ir jei jus esate ge
ras darbininkas ir atsakysite j tai 
greit, nes aplikacijos nebus priima
mos po pėtnyčios, rugpiučio 26, 8 vai. 
lygiai, 12 aukštas.

T0WER BUILDING
6 N. Michigan Avė.

MANAGERlO
Gera proga atsakančiam vy

rui su kapitalu investuoti ir pa
daryti pelną ir vesti Chicagoj 
ofisą.

Atsišaukit asmeniškai
Mayflower Translt Go. 
1001 Consumers Bldg.

220 S. State St.
“I.ong Distance Movers 

of Household Goods”

45 automobilių telpantis ga
ražas; galima pirkti su namu 
arba vieną biznj; įmokėti $3000. 
Savininkai mainys ant namo 
arba lotų.

• x ----------------
8 flatų bizniavas namas su 

visais įtaisymais išsimaino ant 
fanuos.

3 pagyvenimų mūrinis 
mas išsimaino ant bučemes 
ba lotų.

5833
CUROMSKIS CO.
S. Westem avė.

Hemlock 6151

na- 
ar-

PARDAVIMUI pigiai ir greit bar- 
bemė 2 krėslų, biznis išdirbtas, 39 E. 
107 St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKIA selesmenų pardavinėti ge
riausiai pasiutų siutų, nuo $24.50 iki 
$32.50. Pradčkit tuojaus, gera mokes
tis. Ring and Wilson, 8459 Cottage 
Grove. Avė.

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

Aušros Knygynas, 
3210 5>o. Halsted St., Box 238.

PARDAVIMUI naujas 2-jų flatų 
muro namas ant 62nd St. ir Fair- 
field Avė. po 6 kambarius, miegamie
ji porčiai, garu šildomas, geležiniai 
balkiai, pleisteruotas besementas, per 
visą baltojo aržuolo medžiu užbaigi
mas, Ir dviejų karų garadžius. Visi 
{rengimai pagal naujausios mados. 
(Savininkas) J. Grybas, 10188 Yale 
Avė. Commodor 0248

merikon ?
—Visi 

sišalinti, 
Amerikon, ar kitur.

—Dabar toks klausimas: ar 
mėgia vaikyti madas Lietuvoj, 
kaip kad Amerikoj, ypač mer
ginos ir moterys?

* —Miestuose inteligencija, į-
vairųs činovninkai, jų pačios ir policistai pakeliu važiavo ir 
dukterys vaiko kiek galėdami tuos abu plėšikus suAreštavo.

ki*c?niujc yra tiek, bi- Teismas buvo atidėtas iki rug-
ar

----- kiek kHoniuje yra tiek, bi- Teismas buvo atidėtas iki
lc tik pasirodyti. sėjo 21 d. š. rų. žingeidu,

—Ar kiek smarkiau gyvena juos nubaus, —žvalgas.

REIKALINGAS žmogus išnešioji
mui “Naujienų” kasdien anksti iš ry
to Brljrhton Parko apielinkSje. 
Darbas užima apie 3 valandas j die
ną, atlyginimus neblogas. Kreipkitės

“Naujienos” ♦
- 1T30 So. Halsted St.

PARDAVIMUI. saliunas lietuvių 
apgyventoje vietoje, nes saivninkas 
turi prižiūrėti farmą. Atiduosiu už 
l-»ylo pcumival Imą. So. St.

BARGANAS — Lotas 25x125 prjė 
63 ir Cicero Av. Pageidaujama cash. 
Prosjpect 8774

PARDAVIMUI čeverykų taisymo
krautuvė pigiais 2515 W, 45th St.

PARDAVIMUI 7 kambariu medinis 
namas su g’a.ražfum. Puikioj apielin- 
kėje, Roselande. Parduosiu pigiai, 
10520 So.1 Stato St.

MAINYMUI 2 aukštų medinis na
mas, 4 flatų, 5-6 kambarių, elektra, 
gasas, vanos, šiltas vanduo, vandens 
tanka, 50 pėdų lotas, neša gerą ren- 
dą, yra netoli nuo Halsted gatvės, 
mainysiu ant bungalow Roselande ar
ba West Pulimane, J. Zilevičia, 11956 1 
S. Halsted St. Tel. Pullman 6115 ar
ba 6485

SINDIKATAS
5 įtekmingi lietuviai 
po $5000 kiekvienas

MAINYSIU 2 aukStų muro namų P“8* iP1™^ P“K“I į0"-'1"1 
su Soft drink parlor, geroj apieilnkėj. kontraku už mažais akrais išdalintų 
Parduosiu pigiai už cash arba mainy
siu ant didesnio namo.

Tel. Lafayette 6036 
Klauskit Vaičaičio.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

FARMOS iki 150 myliu nuo Chi
cagos, visokio didumo, 40 iki 500 ak
rų, mainysiu { namus, nuo 2 flatų iki 
50 apartmentų. Schaver & Sons, 2527 
S. Kedzie Avė. Rockwell 4243.

žemę/kuri yra verta iki $300,000. 
Visos informacijos ant pareikalavimoM. T. GALLIVAN

Suite 601—3
538 S. Dearbom St., 

Wabash 3355.

Financial
Finansai-Paakoloa

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama'

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontrastus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Tel Lafayette 8705—8700

Chicago1 l* • 1

ELECTRIC KONTRAKTOR1US
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. T _ ____
tus, motorus, taisom elektros 

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

Phone Victory 7452

vedam elektros dra- 
reik-

Educational
MokyklosMOKINAME

Anglų kalbos, lietuvių kalbos, arit
metikos, pilietybės, knygvedystės,
Mfc.eno£ri’~cdPi jos ir įeitų moknlo
AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
8106 S. Halsted 3t„ Chicago, Iii.


