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Vokiečiams nepavyko skridi
mas per Atlantą

Kinų vadas gen. Cian Kai- 
sek pasitraukė

Bolivija mobilizavo diviziją prieš 
sukilusius indėnus

Vokiečiu lakūnams nepa-i Kinu generolas Cian Kaišek 
vyko skridimas per i . rezignavo

Atlantą Kartu su juo pasitraukė ir kiti
----------- nacionalistų Nankino val-

Del blogo oro buvo priversti džios nariai 
grįžti atgal; lėkė dviem aero- -----------

r*aci£ic and Atlantic Photo]
Kalifornijos kalnuose susidaužęs aeroplanas, kuriame uivo du aviatoriai, leitenantai George 

Covell ir K. S. VVeggener, kurie ruošėsi skristi į Hawaii salas.

planais

DESSAU, Vokietija, ,rugp. 
15. — Vokietijos aviatoriams, 
kurie dviem milžiniškais Jun- 
kerio aeroplanais, “Bremen” ir kiti tos valdžios nariai: Hu 
“Europa,” bandė skristi per Hanmin, politinio komiteto 
Atlanto vandenyną į Ameriką, galva; Tąsi Juanpei, politinio 
skridimas nepavyko. komiteto’ narys, buvęs Pekino

Abudu aeroplanai Išskrido (universiteto pirmininkas; Cian 

iš Dessau vakar apie 6 valai)-činkiang, žymus Kuomintango 
Inarys; Vu Tsuhui, politiniodą vakaro. “Europa”, su pilo

tais Johannu Risticzu ir Cor- 
neliusu Edzardu ir vienu ame
rikiečiu laikraštininku, Huber
tu Knickerbockeru, kaip pasa- 
žierium, pasklidęs gerą galą 
Žiemių Jūrėmis, dėl nepalan
kaus oro ir dėl to, kad pradėjo 
gesti mašina, buvo priverstas 
grįžti atgal, ir apie 11 valan
dą nakties parskrido į Breme
no miestą.

Aeroplanas “Bremen”, su 
pilotais FriedricHu Loose ir 
Hermanu Koehl ir baronu von 
Huefeldu, North German Lloyd 
atstovu, kaip pasažierium, skri
do toliau, bet susitikęs 
su smarkiomis audromis turėjo 
irgi paliauti tolesnę kelionę, 
šiandie, apie 4 vai. po pietų, 
“Bremen” parlėkė atgal į Des
sau, išbuvęs ore viso dvidešimt 
dvi valandas.

Aeroplanas “Europa” norė
jo pasiekti tik New Yorką, o 
“Bremen” tikėjosi perskridęs 
per Atlanto vandenyną atlėkti 
tieriai į Chicagą.

Chaplinas duodąs pačiai 
$1,000,000

SAN FRANCISCO, Cal., rug- 
piučio 15. — Girdėt, kad kru- 
tamųjų paveikslų artistas ko- 
medininkas, Charlie Cfiaplin, 
kurs turi vargo su savo “g;o!d 
digger’iu” pačia, Litą Grey, 
sutinkąs sumokėti jai vieną mi- 
lioną dolerių “atlyginimo” ’ ir 
tuo pabaigti visas su ja rokun- 
das ir reikalus.

Penki žonės žuvo dėl 
ekspliozijos

MONTREAL, Que., rugp. 15. 
—Anksti šį rytą vienuose apar- 
tmentų namuose Seigneurs gat
vėje įvyko sprogimas, apdras
kęs trobesį ir pagimdęs gais
rą. Visi žmonės dar miegojo, 
ir dėl to ne visiems pavyko pa
bėgti iš degančių namų. Kiek 
žinoma, penki asmenys žuvo 
liepsnose, o kiti šeši buvo pavo
jingai sužeisti.

SPRINGFIELD, III., rugp. 
15. — Valstybės kasyklų ir 
mineralų departamento direk
toriaus ką tik paskelbtu prane
šimu, Illinois anglies kasyklose 
1926 metais 165 darbininkai C. C. Vu
buvo užmušti ir 3,038 sužeisti.

ŠANCHAJUS, Kinai, rugp. 
15. — Generolas čian Kaišek, 
vyriausias Nankino nacionalis
tų valdžios karo vadas, rezigna
vo, o kartu su juo pasitraukė ir

.komiteto narys, ir Huanfu, Į r
Šanchajaus miesto galva.

Manoma, kad netrukus re
zignuos taipjau Dr. C. C. Vu, 
užsienio reikalų ministeris, ir 
Quo Ta gi, jo padėjėjas.

Nacionalistų armijų nepasi
sekimai kovose prieš šiaurės 
militaristų armijas Šantunge 
ir šiaurinėj Kiangsu provinci
joje buvo tiesioginė gen. čian 
Kaišeko pasitraukimo priežas
tis.
Gen. Kaišeko proklamacija į 

Kinų tautą •
Pasitraukdamas, gen. čian 

Kaišekas išleido patriotingą at
sišaukimą į Kinų tautą. Be kita 
jis graudena, kad, pirma, Kuo
mintango (politinės Kinų na
cionalistų partijos) Nankino ir 
Hankovo fakcijos tuojau laiky
tų Nankine konferenciją tar
pusavio nesusipratimams paša
linti ir vėl susijungti; antra, 
kad Kuomintango Rankove 
valdžios kariuomenė centrali- 
niuo.se Kinuose kooperuotų su 
Nankino valdžios kariuomene 
kovose prieš šiaurės militaris- 
tus; trečia, kad visos Kuomin
tango fakcijos bendrai tęstų 
toliau kovą prieš komunistus.

Toliau savo proklamacijoj 
gen. čian Kaišekas sako:

“Aš reikalavau, kad Kinai 
vestų kovą su bolševikais, ir 
šiandie džiaugiuos, kad judėji
mas prieš komunizmą paplitęs 
jau visame krašte. Tas pagim
dė nesusipratimų ir dagi įtari
mų dėl mano motivų, susilpni
no nacionalistų revoliuciją ir 
sustiprino šiaurės militaristus. 
Bet aš nerezignavau, kol nebus 
pašalintas Mykolas Borodinas 
[maskviškis patarėjas] ir kol 
Kuomintangas nebus atskirtas 
nuo komunistų partijos. Da
bar jau ir viena ir antra įvy
ko.”

Beveik visa ‘nacionalistų ka
riuomenė, kuriai vadovavo gen. 
Čian Kaišek, pasitraukė į pie
tus nuo Jangtse upės tarp Nan
kino ir Šanchajaus. Jų vadu 
tuo tarpu bus gen. Ho Jinčin,, 
buvęs Kaišeko padėjėjas.

Dr. Vu rezignavo
ŠANCHAJUS, Kinai, rugp. 

15. — Nacionalistų valdžios už
sienio reikalų ministeris T)r.

rezignavo iš vietos.
Gen. Čian Kąišek, kurs buvo

Indėną sukilimas Bolivijoje Policija išvaikė Sacco ir Portugalijos maištininkai 
malšinamas Vanzetti demonstraciją bus ištremti

Vyriausybė mobilizavo visą ka- BOSTON, Mass., rugp. 15.—
reivių diviziją; dėl maišto 
kaltina komunistus

LA PAZ, Bolivija, rugp. 15. 
— Visa armijos divizija tapo 
Bolivijos vyriausybės mobili
zuota prieš sukilusius krašte 
indėnus ir, jei galima tikėti 
valdžios pranešimais, sukili
mas sparčiai patrempiamas.

Sukilimas, kuris prieš keletą 
dienų prasidėjo vidurinėse 
krašto dalyse, yra išsiplėtęs 
vyriausiai trijose provincijose, 
Sucre, Cochabamba ir Potosi. 
Kadangi sukilėliai šaujamų 
Linkių neturi apsiginklavę 
jie daugiausiai tik pagaliais ir 
kilpinėmis, — tai atsilaikyti 
prieš kareivių šautuvus ir kul
kosvaidžius, be abejo, jie ilgai 
negalės.

Vyriausybė verčia kaltę ko
munistams, kad jie sukurstę 
indėnus nuversti raitųjų val
džią ir atsteigti garbingą seno
vės Inkų viešpatystę. Kelųtps 
komunistų agitatorių ir nema
žas skaičius indėnų vadų tapo 
suimta ir busią atiduoti karo 
teismui.
Indėnai—baltųjų baudžiaunin

kai
Nežiūrint, kad indėnai Boli

vijoje sudaro 90 nuoš. visų 
krašto gyventojų, jie beveik vi
si gyvena kaip tikri baltųjų 
baudžiauninkai. Retas kuris jų 
turi šiokios tokios žemes nuo
savybes. Paprastai jie yra ra
mus, jaukus, svetingi ir dosnus 
žmonės, bet beveik visi yra be
raščiai. Jų švietimu valdžia 
niekados nesirūpino.

Baltieji, kurie tesudaro 10 
nuoš. krašto gyventojų, yra 
jų viešpačiai. Visa krašte žemė 
yra baltųjų nuosavybė. Baltie
ji gyvena krašto sostinėj ir ki
tuose didesniuose miestuose, — 
nors ir miestuose jie sudaro 
mažumą gyventojų, — ir savo 
didžiulius ukius, dvarus, vadi
namus “fincas”, atlanko tik 
sėjos iy piutės metu. Indėnai, 
kurie jiems žemės ir visus ki
tus darbus dirba, gauna už tai 
iš ponų tiek atlyginimo, kad 
vos išgyventi gali.

P1TTSBURGH, Pa., rugp. 15. 
— Aeroplanui nukritus į Ohio 
upę netoli nuo Legionville, la
kūnas George Roth ir vienas ne 
pažįstamas jo pasažierius užsi
mušė.

•pirmiau rezignavęs, apleido 
Nankiną ir išvyko, sako, į Nin- 
gpo, savo gimtąją vietą.

Bostono policija vakar išvaikė 
didelę darbininkų demonstraci
ją, suruoštą Boston Common 
parke protestui prieš Sacco- 
Vanzetti mirties bausmę.

Demonstracijoj dalyvavo ke
li tūkstančiai žmonių. Nežiū
rint, kad mitingas buvo ramus, 
policija demonstrantus išvalo 
kė, areštavus kalbėtojus Po- 
\vers llapgoodą ir Cosmo Car- 
votti.

Sacco pradėjo vaigyci
BOSTON, Mass., rugp. 15.— 

Nicola Sacco, išbūdavęs lygiai 
trisdešimt dienų, savo bado 
streiką metė ir šiandie pradėjo 
priimti maistą. Jis labai nusil
pęs.

Prancūzų rašytojas vie
šai sudegino savo 

veikalų
PARYŽIUS, rugp. 15. — A- 

merikos turistai vakar nustebę 
žiurėjo, kaip ties Notre Da
ine katedra vienas vyras degi
no visą stirtą knygų.

Degintojas buvo jaunas Pa
ryžiaus rašytojas, Jean Gen- 
bach. Genbach pirmiau buvo 
vienuolis. Atgrisęs vienuolyno 
gyvenimo, jis atvyko į Paryžių 
ir parašė apysaką “šėtonas 
Paryžiuje.” Dabar betgi jam 
pasirodė, kad ta jo apysaka yra 
nuodėminga ir dėl to nutarė 
visus jos egzempliorius sude
ginti.

Trys asmenys prigėrė 
valčiai apvirtus

I'OB T CLINTON, Ohio, rugp. 
15. — Užėjęs smarkus vėjas 
Erie ežere, netoli nuo Čia, ap
vertė valtį ir trys asmenys pri; 
gėrė; Dr. Schwartz, Rob. Eigh- 
ner ir Miss Tillie Freedman, 
visi iš Detroit, Mich.

O R H
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Didėjąs debesiuoturnas; tru
putį šilčiau; vidutinis rytų ir 
pietų rytų vėjas, ę

Vakar temperatūros buvo
tarp 63° ir 67° F.

šiandie saule teka 5:58, lei
džiasi 7:51. Mėnuo teka 10:23
vakaro.

LISABONAS, Portugalija, 
rugp. 15. — Ministerių kabine
tas šiandie paskelbė nutaręs iš
tremti į kolonijas visus tuos, 
kurie praeitą penktadienį daly
vavo maište prieš valdžią.

Kalastrofingas žemės dre
bėjimas Turkestane

MASKVA, rugp. 15. — Pra-’ 
eitą šeštadienį Turkestane įvy
ko žemės drebėjimas. Paskiau
siomis žiniomis, iš Ferganos, 
per žemės drebėjimą penkiolika 
žmonių buvo užmušti ir dvide
šimt įienki 'pavojingai sužeisti.

Indžonkšėnas prieš 
streikuojančius 

angliakasius
CObUMBUS, Ohio, rugp. 15. 

— Jungtinių Valstybių Distrik- 
to teismas šiandie išleido ‘in- 
džionkšeną” prieš streikuojan
čius angliakasius keturiose ry
tų Ohio kasyklose. Streikinin
kams užginama pikietuoti ir 
daryti bet kurių kliūčių streik
laužiams, jiems einant į kasyk
las dirbti ar grįžtant namo iš 
darbo.

6,000 geležinkelio darbi
ninkų gaus dau

giau algos
Jungtinių Valstybių arbitrą- 

ei jos komisijos sprendimu, 
daugiau kaip 6,000 Chicago & 
Northwestern geležinkeljo dar
bininkų gaus daugiau algos. 
Kelių tiesimo ir taisymo darbi
ninkams pripažinta * minimum 
37 centai valandai; formanams 
pridėta $5 mėnesiui; pointe
riams ir karpenteriams pridėta 
11/2 cento valandai.

Aštuoni kaliniai pabėgo 
iš kalėjimo x

KN()XVILLE, Tenn., rugp. 
15. — Iš Knox kauntės kalėji
mo ištruko aštuoni kaliniai, 
storoj muro sienoj prasigremžę 
skylę išlįsti.

CENTRALIA, III., rugp. 15, 
Baltimore and Ohio traukinys, 
ėjęs iŠ Vincennes, Ind., į St. 
Louis, netoli nuo Salem ištru
ko iš bėgių. Penki pasažieriai 
ir keli traukinio tarnautoji bu
vo sužeisti.

9 aeroplanai prisirengę 
skristi į Havajus

OAKLAND, Cal., rugp. 15.
Jei tik oras nesutrukdys, ant
radienį (šiandie) išskris per 
Ramųjį vandenyną į Havajus, 
2400 mylių tolumo, net devyni 
aeroplanai su aštuoniolika lakū
nų, jų tarpe viena mergina, 
Miss Mildred Doran, 22 metų 
amžiaus.

Tai yra skridimo rungtynės 
dėl $25,000 pirmo prizo ir 
$10,(MM) antro prizo.

Mirė plieno magnatas El- 
bert H. Gary

NEW YORK, rugp. .15. — 
šį rytą čia mirė žinomas plie
no magnatas, Elbert H. Gary, 
United States Steel korporaci
jos pirmininkas. Jis buvo jau 
senas, 80 metų amžiaus žmo
gus. Jo kūnas bus pargabentas 
į Chicagą ir palaidotas Wheat- 
one, kur Gary nuolatos gyveno.

Trys asmenys užmušti 
kolizijoje

McALLEN, Tex., rugp. 15. 
— Trys asmenys buvo užmušti, 
o aštuoni pavojingai sužeisti, 
įvykus čia ant vieno tilto koli
zijai tarp automobilio ir ark
lio traukiamo vežimo. Ir auto
mobilis ir vežimas abudu nu
krito nuo tilto penkioliką pėdų 
žemyn Į nedidelę upę.

Turkų moterys sulaikė 
traukiny, sugulusios 

ant bėgių
ADANA, Turkija, rugp. 15. 

— Padėdamos streikuojantiems 
geležinkelio pečkuriams, turkų 
moterys per kelias valandas 
neleido traukiniui išeiti iš Ada- 
nos pagalbon kitam traukiniui, 
kuris buvo ištrukęs iš bėgių 
ties Maamoreto stotim, šešios 
dešimtys moterų sugulė skersai 
bėgių prieš traukinio lokomo- 
tiva ir atsisakė trauktis. At
vykus policija turėjo kiekvieną 
moterį atskirai nuvilkti nuo bė- 
giU-

Du asmenys užsimušė 
automobiliui susikūlus
STERLING, III., rugp. 15.— 

Jų automobiliui nulėkus nuo 
grįsto kelio galo ir susikūlus į 
geležinkelio pylimą, užsimušė 
Ida Ferris’iuiė, 18 metų, ir jos 
brolis Robertas, 12 metų. F. 
Hoffman, Ferris’iutės sužiedo- 
tinis, susižeidė.

1739 So. Halsted St.. Chicago, 11L

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

yra trys iš daugelio kitų pnežasčių, 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, vakarai* 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paštą iš kitų 
miestų

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

Telegrafuoki! pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteik* 
jums patarnavimą:

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

NAUJIENOS

Lietuvos žinios.
Dvarai vėl atiduodami 

dvarininkams
Kadangi tautininkai yra di

džiausi priešai Žemės Refor
mos ir dvarininkų geriausi bi
čiuliai, tai žinoma, jie dvarinin
kų reikalais rūpinasi. Pirmoje 
eilėje stengiamasi grąžinti dva
rininkams dvarus. Pavyzdžiui 
dvarininkas Komaras (Kėd. ap
skrity), gavo 1000 ha, dvari- 

Ininkas Karpis dar daugiau 
(apie 1,300 ha), Kretingos Tiš
kevičius, kuris savo dvarų nie
kad nelanko, gavo apie 700 ha, 
kunig. Radvila, kuris “Lietu
vyje” (tautininkų organe) pa
rašė dėl dvarų žemės verkšlia- 
nantį laišką, o to laikraščio 
redakcija dar pridėjo, kad tai 
esantis susopusios širdies bal
sas, gavo atgal jau išparces 
liuotą Leno palivarką (Ukmer
gės apskrity) ir iš ten išvaikė 
šiemet geguž. mėn. gavusius 
žemę žmones. Taip pat dvari
ninkui, lenkų ligionistui Kos- 
kai, grąžintas dvaras Ukmer
gės apskrityje. [LB]

Dvarų pasidalinimas
Dvarininkai norėdami, pasi

likti dvarus, dar anksčiau bu
vo bandę išsidalinti tarpe gimi
nių, bet tie pasidalinimai ne
buvo teisėti, padaryti dažnai 
pas kleboną,< nurodant oku
pacijos metus. Žinoma, tai bu
vo vėliau padaryti pasidalini
mai, tik okupacijos laikas nu
rodytas ir todėl kitur niekur 
negalėjo užregistruoti tų doku
mentų, kaip tik pas savo sėb
rus klebonus.

Tokie dokumentai jau buvo 
atmesti, bet tautininkams 
smurtu paėmus valdžią, vėl 
dvarininkai juos pristato ir su
lig jais dvarus pasidalina. Pa
vyzdžiui galime nurodyti, kad 
tokiu neteisėtu dokumentu ga
vo pasidalinti dvarus inž. No
vickis—lenkas. [LB]

Neištikimi smurtinin
kams karininkai

Lietuvos krašto apsaugos mi- 
ųisteris atleidžia visus tuos ka
rininkus, kurie peikė gruodžio 
17 dienos pučą, o jų vieton ski
ria pučininkus. Didžiausi ponai 
Lietuvos kariuomenėje yra lei
tenantai, nes jie užima dideles 
vietas ir turi daugelis jų politi- 
komų pareigas pulkuose. Pul
ko vadas prieš tokį pučininką- 
'nykštukas yra. — [L B]

niuo.se
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Vėžio litfos pažymiai

Baso !>r. A. Montvidas

Laikraštine etika ir straips
nelio trumpumas neleidžia man 
kiek plačiau išaiškinti to, kas 
antgalvyj užsibrėžta.

Nors vėžio liga yra maždaug 
tas pats patologinis procesas 
nežiūrint kurioj kūno dalyj ji 
nepasireikštų ir neinant j ligos 
moksliškų išskirstymą, turiu 
pasakyti, kad jos ženklai ir 
simtomai priklauso nuo to, ko
kiame organe ar kūno dalyj ji 
prasidėjo. Imsime keletą pavyz
džių.

Pas moterį mėnesinių dingi
mas gali reikšti daugelį da
lykų, bet gali būti ir vėžio 
ženklas. Po turėjimo norma
lių mėnesinių per ilgą laiką, 
jeigu jos darosi ilgos ir daug 
kraujo plusta, reikia ištirti, ar 
neatsirado gimdoj vėžio liga. 
Kraujo pasirodymas tarp dviejų 
normalių periodų arba taip va
dinamos tankios mėnesinės irgi 
kartais gali reikšti vėžio ligos 
prasidėjimą gimdoj. Gimdę 
kiek nors užgavus ar sujudinus, 
jei kraujas pasirodo, reikia ieš
koti vėžio ligos. Po “gyveninio 
permainos’*'jeigu kartais krau
jas vėl ima pasirodyti, grei
čiausia bus gimdos vėžys.

tuoj po valgio, retkarčiais reiš
kia skrandžio vėžį. Tokis pat 
skaudėjimas ir da prisidėjęs 
koktumas, vėliau vėmimas jau 
kur kas aiškiau kalba už skran
džio vėžį. Esant šitiems simp
tomams, jeigu da prisideda 
silpnumas ir kūno vytimas, ga 
Ii būti patingėjęs skrandžio 
vėžys. Išvėmimas kraujo da la
biau kalba už tai, kad jis ten 
yra. Gali ir kitos ligos šituos 
simptomus padaryti, todėl rei
kia, kad gydytojas ištirtų.

Pasirodymas mėšluose krau
jo gali reikšti hemorrhoidus, c 
gali ir vėžį. Prasidėjęs senat
vėj vidurių kietėjimas ir keis
tas jų ėjimas daro abejonės.

Atsiradimas burnoj, ant lie
žuvio, pi ie dantų ar kitur iš- 
gedimo, kuris ilgai negyja, iš- 
purpimo, gūželio, mėsgalio gal 
’niti vėžio pradžia. Lupos 
negyjanti žaizda, didėjantis ant 
ies gūželis irgi gali reikšti ve 
žj.

Jeigu apgamas, karp i ar ko 
kis kitas augimas ant edos imr 
kiurti, žaizda plėstis, mėsos- 
aplinkui mainytis, reikia ieško
ti priežasties. Buvęs mažas ir 
nekaltas gūželis, jeigu ima 
urnai augti reikia apie j c 
nekaltumą paaebjoti. Kiekvie 
na ilgai negyjanti žaizda irgi 
turi sukelti abejonių.

Atsiradimas krutyj gūželio 
gali būti vėžio pradžia. Atsira
dimas daugiau, negu vieno gū
želio krutyj labai panėši į vėžio 
ligą. Guzų pirma atsiradimas 
krutyj, o paskui pažastyj tan
kiai reiškia toli pažengusį vėžį.

(Skaudėjimas po krutinę, ypač

Pats žmogus, suprantama 
neištirs, ar pas jį prasidėjo vė 
žio liga ar ne. Jis turi ki?;p 
tis į gydytoją. Bet turi kreip 
tis anksti, kol ligą neprasiplėtė 
į tolesnes mėsas, kol da galima 
operacijos keliu, radiumu ar X- 
spinduliais ją sunaikinti.

ATMOSFERA
ir jos reiškiniai

(Tęsinys)

XXII

VAIRORYKŠTĖS.

Gražią legendą apie vaivo
rykštės atsiradimą duocįa Sena
sis įstatymas: visa, kas bloga 
buvo žemėje nuplovęs tvanas 
pasibaigė. Iš laivo išėjęs Noė 
su savo šeima — vieninteliai iš
likę žmonės, už išgelbėjimą at
našavo Dievui padėkos aukg. 
Noės auka Dievui patiko ir kad 
parodytų, jog su žmonių gimi
ne Jis vėl susitaikė, pastatė 
danguje vaivorykštę, kuri turi 
priminti žmonėms, kad Dievo 
pyktis praėjo ir kad net tada, 
kai užeina tamsus debesys 
praėjusio tvano šešėlis, Dievas 
nepaliauja rūpinęsis žmonėmis. 
|domu, kad šį gražų gamtos 
reiškinį jau senovėje žmonės 
sujungė su Dievo ir žmogaus su
sitaikymo aktu.

Milžiniška oro arka žėri vai
vorykštė varsą pavakare, kai 
palinkusi į vakarus saulė nu
šviečia musų viršumi pralėkusį 
debesį. Ji žėri visomis spalvo
mis, pradedant fioletine ir bai
giant raudona. Štai viršuje at
sirado antra vaivorykštė supan
ti pirmąją; jos spalvos jau ne 
taip ryškios ir eina jau atvirkš
čia eile, Retai, retai ir tai tik ju
roje tenka pamatyti ir trečią 
vaivorykštę, kurios galai susi
siekia su vidurine ir kerta iš
laukinę vaivorykštę. Kartais 
vietoj spalvuotos vaivorykštės 
tenka pamatyti baltą: joje nei 
viena spalva neišsiskiria, o ma
tai danguje tik šviesų lanką. 
Kartais ir mėneuliui šviečiant 
atsiranda vaivorykštė, tik jos 
spalvos ne tokios ryškios kaip 
kad saulei šviečiant.

Iš kur gi atsiranda tas pui
kus, ketvirtį dangaus apimąs,

$200
•» * •

Grupė Chicagos biznierių organizuoja 
sindikatą dėl subdivizijos labai puikios 
žemės plotą South Side. Už $200 galite 
nusipirkti sau dalį tame sindikate. Tai 
yra proga dėl j asų nrisidėti prie dide
lių pelnų pado r omų ii subdivizijų. Var- 
tokit kuponą ir prisiųskit į Naujienas, 
1739 So. Halsted St. Box 956

Vardas ................................. ...,........................................ .
•

Adresas.............................. ......

Telefonas ....................................... ...................................
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■

Tikri “Fibre Reed”

GO-CARTS

tan

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

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

Kreipkitės pas

M. A. MELDAŽIS
2244 West 28 Place
Phone Canal 1068

"r

lankas traukiąs į save visų akis 
puikiu spalvų suderinimu? šiam 
dalykui suprasti reikia, turėti 
supratimo apie šviesos skaldy
mą į pagrindines spalvas.

žinome, kad saulė siunčia , 
mums baltų spindulių. Tie balti . 
spinduliai mums atrodo viena- Į 
spalvini, bet iš tikrųjų juose yra 
spindulių visomis vaivorykštės 
spalvomis. Tas spalvas neat- i 
skiriam tik dėl to, kad musų 
akis neįpratinta skyrium skirti 
atskirus Įspūdžius jei ji juos 
gauna vienu metu: kai koiiatas 
spalvų vienu metu veikia į tą 
patį akies tašką, mes įgauname 
jų bendrą veikimą, lyg kaž ko-^ 
kios sudėtinės spalvos veikimą, 
įrodyti, kad balta spalva savyje 
turi visokių spalvų, galim pada
ryti šį paprastą bandymą: už
tarytose langinyčiose išgręšim 
mažytę skylutę; pro ją veršis 
saulės spindulys. To saulės 
spindulio kely pastatykim tri
dienę prizmą briauna aukštyn. 
Tada prieš esančioje sienoje pa
matysim įvairiaspalvę juostą, 
kuri tapo dar aiškesnė, kai ne- 
oli nuo prizmės pastatysim 
;.dto popierio lapą. Lape pa- 
iMtysim visas vaivorykštės 
palvos, tarsi kokioje mažoje 
aivorykštėje. Jei prizmės ne- 
utų — matytumėm tik šviesų 

Jaltą tašką.
Kai baltas spindulys pakliūva 

irizmėn, tai išeidamas iš jos 
pindulys nukrypsta nuo pir- 
lykštės savo krypties; tada 
vairių spalvų spinduliai, kurie 
fra baltajame spindulyje, nevie- 
lodai nukrypsta nuo pirmykš
te savo kelio: raudonas ma- 
Jausiai, žalias daugiau, o fiole- 
inis daugiausiai. Užtat tie 
pinduliai, kurie pirmiau ėjo 

Krūvoj, iš prizmės išėję išsiskir- 
;tė ir gavosi įvairiaspalve juos- 
ą, panaši į vaivorykštę.

Šis bandymas įrodo, kad balta i 
palva yra ne parasta, o sudėta 

iš visų vaivorykštės spalvų. At
sispindėjimas ir luįipias bei 
skirstymasis į pagrindines spal
vas — štai tos šviesos savybės, 
kuriomis atsiranda vaivorykštė.

Vaivorykštei matyti būtina 
sąlyga yra ta, kad musų akis tu- 
?i būti tokioje padėty, kad saulė 
butų užpakaly musų, o pryšaky- 
je lytų.

Vaivorykštės reiškinys toks, 
kad saulės spinduliai iš debesų 
krintančiuose lašuose lūžta, at
sispindi ir skirtosi pagrindinė
mis spalvomis. Įeidamas į lašą 
spindulys lūžta ir nukrypsta 
nuo pirmykštės savo krypties. 
Paskui nuėjęs ligi užpakalinės 
lašo sienos ir būdamas tam tik
rai palinkęs gali Atsispindėjęs 
išeiti į priešingą pusę; taip iš
eidamas baltas spindulys išsis- 
skirsto visų spalvų spinduliais.

Kartais pasitaiko matyti bal
tą vaivorykštę, kuri nestebina 
ikies ryškiomis spalvomis, bet 
ramiu, šviesiu lanku stovi virš 
horizonto. Taip būna tada, kai 
;arp saulės ir lietingojo debe
sies yra kitas stambus debesys. 
Tada jau ne pati saulė yra vai- 
/orykštės šviesos šaltinis, o ge
rai nušviestas debesys. Kadan- ■ 
gi debesys tada yra didesnis 
jviesos šaltinis nei kad toli 
esanti saulė, tai nuo jo einan
tieji spinduliai nušviečia lietin
gą debesį, bet tie spinduliai ei
na j?.u ne*taip kaip iš saulės ir 
dėl to įvairiaspalviai spinduliai 
•>u -m iišo ir vėl musų akiai tam
pa b’.'ti. Del to ir matome bal-. 
tą vaivorykštę.

Jurai ramiai esant, kartais i 
tenka matyti tris vaivorykštes. 
Tedą trečioji kerta pirmąsias 
dvi. šio reiškinio priežastis yra 
ta, kad saulė atsispindi ramioje 
j ui oje, kaip veidrodyje, o tas 
atsispindėjimas yra lyg ir antra 
saulė šviečianti į lietingąjį de
besį ir duoda atskirą vaivoryk
štę.

(Bus daugiau)

Skaityk šita — 
Dabar!

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

White Star Line 
Red Star Line

INTERNATIONA!. MERCAN- 
TILB MARINE C0.

Musų geras atstovas viską iš
aiškins jums. Arba atsišaukite 
į musų PasaŽierių iJepartmenta.

127 So. State St. 
Chicago, III.

Pranešimas Draugi
joms ir Kliubams

“Miss Chicago” 
bus 

Naujienų 
Piknike

uaby 
Camage?

Nauji styliai dėl jū
sų pasir i n k i m o. 
Gražiausiai išpinti 
ir oda dengti veži
mukai. Kainos yra 
žemos, lengvais iš
mokėjimais.

$19.75.
Pasirinkimas populiarių naujų spalvų. Labai

• ‘J
kiai pinti vežimukai, artjlerijos ir guminiai ratukai
Corduroy pamušalu. Dikčiai atpiginti dėl specia

i
lio rugpiučio išpardavimo!

CENTRAL OISTRICT FURN1TNRE CO
3621-23-25 So. Halsted Street

ELMARŲ rū
kytojai yra dau
giausiai tokie 
vyrai kurie sura
do, kad paprasti 
cigaretai neturi 
jokio gerumo. Jie 
atsigrįžo prie 
HELMARŲ. Nes 
HELMAKAI ku- 
rios vyrai mėgsta 
po to kaip jie yra 
bandę paprastus 
cigarėtus.

Tūkstančiai vyrų 
atsigrįžta prie 
HELMARŲ kas
dien. Kada nors 
jus irgi atsigrįšite 
prie HELMARŲ. 
Šiandien turėtų 
būti tas laikas.

Nėra kito feritinio.. 
iŠ kurio plauktų 
tiek naudingų žinių 

ait« Naujienom

Phone Central 1110 
Ros. Canal 0403

JOHN S. RYBICKI
ADVOKATAS

54 W. Randolph St. 
Room 607 Woods Bldg.

KORNAI
Greita pagelba nuo skau
damu komų ir piritų spau
dimo čeverykuose.

DlScholl's 
"Z/ino-pads

Aptiekose Ir 
čeverykų 

krautuvėse

SIUSKIT, e ER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

lo prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos banb
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[korespondencijos
Scottvile, Mich.

Lietuviai ūkininkai

čia yra didžiausia lietuvių 
ūkininkų kolonija Amerikoje. 
Kiek išviso lietuvių ūkininkų

čia yra, tikrai nežinoma. Bet 
spėjama, kad apie l.OOO. Jie 
gyvena apie Scottville, Custer, 
Fountain, Pentwater ir Luding- 
ton. Geriausia gyvena lietuviai 
ūkininkai apie Scottville ir 
Custer. Apie PentwHter gi yra 
daug smiltynų.

x x xxxxxixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Peoples Furnitūrų Co.
DIDŽIAUSIOS LIETUVIŲ KRAUTUVES CHICAGOJE

Užpildytos su augščiausios rųžies, Pianais, Racijoms, Rakandais, Kau
rais, Pečiais ir visokioms namų reikmenim*.

Taipgi išdirhinėja dailiausius seklyčioms setus 
nuosavoje dirbtuvėje.

Ir yra autorizuoti prrdivinėti labiausiai 
išgirtus muzikalius instrumentus.

KIMBALL PIANUS ir R. C. A. RADIOLAS.

M
N 
M

S'M
H
N
M
M

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

Lengvins Išmokėjimo Budus Pritaikom Kiekvienam 
Pagal Išgalę 

Dvi Krautuvės ir Setų Dirbtuvė

numrrUia r°*

4177-83 Archer Avė., 1922-32 S. Halsted St
Lafayette 3171 ________Canal 6982

M M. KEŽAS, Vedėjas J. NAKROŠIS, Vedėjas m

Xxxxrxxxxxxxxxxxxxxxtxxxxxzxxxxxxxxxxxxxixxxxixxixxx

f NAUJOS KNYGOS

Scottville yra centras šios 
didelės lietuvių ūkininkų kolo- 

[ nijos.
čia yra didelė lietuvių uki- 

! ninku pašelpinė draugija, kuri 
gerai gyvuoja ir turi apie SL
OGO ižde. Ji yra laisva draugi
ja ir rungia piknikus, vakarus 
ir prakalbas. Yra ir kelios 
^Maskvos davatkos, bet niekas 

i jų neklauso.
j Kada draugija surengia pik- 
<niką, tai privažiuoja tiek daug 
automobilių, kad daros: pana
šu j Naujienų pikniką. Atva
žiuoja iš Detroito, Grand Ra- 
pids, Muskegon ir net iš Chi- 
cagos. Tai daugiausia būna 

| senberniai, kurie nori pasivilio- 
|ti jaunas farmeraites.

laikui bėgant čia bus tikra 
Lietuva, nes kasmet vis dau
giau naujų lietuvių ūkininkų 
apsigyvena. Mes turime ir sa- 

ivo lietuvį ūkių pardavėją — 
iWm. Phillips (d. Pilypą), ku- 
iris teisingai patarnauja ir pa- 
i taria kaip geriau pradėti ukj 
vesti. Draugija irgi paslvilio- 

1 jo d. Pilypą į savo tarpą, nors 
(konstitucija ir draudžia priim
ti į draugiją agentus. Bet 
draugija iš d. Pilypo tikisi di
delio veikimo. Jis ketina ir Va 
nagą iš Chicagos kada-nors pa 

jsikviesti, nes ant ūktų yri 
idaug vištų, o ir ūkininkams 
'bus smagu pamatyti chicagiški 
> Vanagą, kuris gali ir dainuoti 
ir fones krėsti ir daug, daug 
kitų dalykų padaryti, kurių ne 
gali paprasti miško vanagai.

Rugpiučio 1 d. Čia buvo už
puolusi didelė šalna, kuri pada
rė ūkininkams didelės skriau
dos. Daugiausia nukentėjo 

I Pentwater, Custer, Fountain 
'apielinkės. Niekurie visą vasa- 
1 ros darbą prarado. Senai, to- 
|kia šalna yra buvuąį.

Žmonės nežinodami kokią že
mę pirkti, labai nukenčia nusi
pirkę šaltžemę. Dabar priviso 
visokių makliorių, kurie skel- 

ibiasi ūkininkais ir agentais, bet 
nepažysta žemės ir žmogų ap 
gauna. Patarčiau, kad mies

tiečiai apsisaugotų ir neklau- 
ssytų visokių tinginių. Musų 
!gi vietiniai agentai — Wm 
Phillips ir Mattix yra pilnai už- 
tikimi.

— Senelės Sūnūs.

GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE
VIRĖJA. Išleista 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
kams ir ligoniams. • .

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

KAUNO ALBUMAS ......................    —
Knyga paveikslų ir fotografiją Kauno miesto.

VINCO KRCVCS RAŠTAI. Septyniuose tomuose .......................... $7-00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ................... ...................................- 50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ..................... -.........-..................--
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyna užlaikyti.

$2.50

$1450

Kansas City, Kansas
Apie šio miesto lietuvius ir kaip 

vienas balius virto pagrabu.

$3.00

50c

ii

193 Grand Street Brooklyn, N. Y

Pinigai Lenkijon
Vilniaus Kraštą

Siunčiami per Naujienas pašto perlaidomis ir 
kablegramomis greičiausia nueina.

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

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

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St, Chicago, IU

Kansas City, Kas., mažai yra 
žinomas lietuviams, nes iš čia 
niekas į lietuvių laikraščius ne
rašo.

Lietuvių čia yra apie 100 šei
mynų. Beveik visi turi nuosa
vais namus. Yra ir keletas 
biznierių: p.p, Strumulai, kurių 
vienas turi biliardinę, o antras 
bučernę, p. Pacas turys bučer- 
nę, žemaitis—bučernę, Janulis 
-----kriaučių šapų ir K. Taipgi 

yra apie 20 Naujienų kaitytojų.
Vietos lietuviai turi ir savo 

parapiją—šv. Kazimiero. Bet 
klebonui sunku išsiversti, esą 
sunku toms avims vilnas kirpti.

Munšaino gi, kaip visur, taip 
ir pas mus netrūksta. Liepos 
21 d. pas vieną gyvuaslę buvo 
koks ten balius, teisingiau, 
gyvnašlių ir senbernių suėjimas. 
Oras buvo šiltas ir musų tau 
tiečiai norėdami atvėsti gėrė 
alų. O kai atvėso—ėmė trauk 
ti naminę. Ir taip iki rytui. 
Ant rytojaus atėjęs rinkti or
derių groserninkas dar rado te
begeriančius, — išėmus vieną. 
Tasis buvo jau tiek prisigėręs, 
kad daugiau jam gerti nebe
teks. Dalykas toks. Grosernin
kas įėjo į vieną kambarį pa
klaust ką orderiuos, bet vyras 
nebeatsako. Pasirodė, kad ne
begyvas gulys lovoj. Tuo budu 
balius pavirto j pagrobę.

IŠ šio atsitikimo reikėtų vi
siems pasimokinti, nes vieną 
sykį nemeluos.—Padauža.

------------ ,

Forfh Lyons, Colo
Patarimas ex-kareiviams

Aš manau, kad aš esu vie
natinis lietuvis čia esančioj ex 
kareivių ligoninėj (U. S. Hospi-

NAUJIENOS. Chicaero. 01.

tai No. 80) dėl džiovininkų. 
Mano manimu, čia yra daug 
sveikesnis klimatas, negu ryti
nėse valstijose ir dauguma ex- 
kareivių pasigydo nuo džiovos.

AŠ manau, kad ir tarp lietu- 
vig ex-kareivių džiugelis turi 
tą ligą, tik nežino. O sužinoti 
yra labai lengvas būdas: jei 
nesijaučiate gerai, reikia su
rasti American Veterans’ Bu- 
reau ir ten jus išegzaminuos 
dykai. Jeigu suras, kad jus tu
rite lą ligą, tai jus pasiųs į 
ligoninę ir apmokės kelionę j 
tokias vietas, kur oras yra ge
riausias.

Užlaikimas čia yra labai ge
ras ir oras labai sausas. Dau
gelis sako, kad reikia dirbti, 

i tai ne tiesu. Nieko nereikia dir
bti, tik labiausia reikia ilsėtis 
—apie 14 valandų į parą. Val
gis neprastas. Visur švaru.

Patartina tiems, kurie yra 
buvę Amerikos kariuomenėj ir 
sirguliuoja, kad sužinotų savo 
ligą ir kuogreičiausia eitų gy
dytis. Aš išbuvau 4 mėnesius 
ir jaučiuos daug geriau; aš ma
nau, kad už metų laiko gal ir 
busiu sveikas. Taigi dar sykj 
patariu visiems lietuviams lai
ku apsižiūrėti ir laiku veikti, o 
nauda iš to tikrai bus.

—Tony Gudaitis.

Ten ir iš LIETUVOS
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu

COLUMBUS
Arba kitais Šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms

100 N. LaSalle St., Chicago, III. 
arba prie vietinių agentų

Pamatyk Naujus 1928 
Modelius Radio pas 

Budrik

$0L
Atwater Kent, Freshman 

Masterpieces Radio Korporaci
jos Amerikoje Radiolas Rruns- 
wick. Didžiausia Krautuvė Ra- 
dios Chicagoje. Kainos: Atwa- 
ter Kent O tūbų 1 kontrolio už 
$65.00. Freshman 5 tūbų už 
$25.00. Freshman 6 tūbų 1 
kontrolio už $49.00. Radiola 
— 20 už $78.00 Radiola ir Pho- 
nografas krūvoje už $79.00 ir 
aukščiau. Radio Eelectric Šo
kėtas tinka prie kožno radio 
už $40.00. Radio Setas renda- 
vojame ir parduodame ant iš
mokėjimų.

JOSEPH K. IMJDRIK (Ine.) 

3417-21 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 4705

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 akiu 
higienoje visiems.

Dr. C. Michel
LIETUVYS OPTOMETRISTAS

3401 So. Halsted St.

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

škumas.
3315 South 
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2800 
-.........

Pinigus gražiname
už tuščią keną

Jeigu jums nepatiks

Pilzenbaur 100% grynas 
malt estrakias

Geresnis negu byle koks pirmlaus 1 
bandytas. Gausite savo groseryj 
arba telefonuokite

Haymarket 8335
L-.............. ............... .......................

NAUJAUSI PHONOGRAPHAI

KIMBALL
Naujas 1927 m. modelis 

Geriausi vai ves visur

Columbia Rekordai I
W. W. KIMBALL & CO.

306 S. Wabash Avė.
KIMBALL BUILDING

lietuvis Konlrakforius
Suvertam Šviesas ii 
elektros jiegą į nau
jus ir senus namus h 
mainom naujas įtam
pas j senas; duodame 
ant lengvo išmokėji- 
mo-

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone Canal 2591

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

CHICAGO, ILL. '

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

GREITAIAPRŪPINAME VISUS JŪSŲ REIKALUS LABAI
— pirkime ir pardavime — 

NAMU, LOTŲ, FARMŲ. BIZNIŲ
į DOKUMENTUS
J KONTRAKTUS
) PALIUDYMUS
’ IK KITUS DOKUMENTUS

Musų Ofisas atdaras dėl visų
S. J. DARGUŽIS

Real Estate—Notafras
Tel. Canal 4960

DAROME:

807 W. 18th St

Lietuviai Advokatai
K.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

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

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

3323 South Halsted St. 
Tel. Boilevard 1310 

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

Nedfiliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No. State St„ Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

TeL Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičlams.

f ■ ..... "i ■ ■ .

John Kuchinskas ir
Bailys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22 St. 

arti Ijcavitt St. 
Telefonas ’ ('anai 2552 

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

Yards 4951
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushilla>

AKUfiERKA
3252 So. Halsted St.

Viršuj Universa!
State Bank

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

Dr. A. R.BLDMENTHAL
oi’TOMESTRIST

Tel. Boulevard 6487 
4619 So. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
Kenvvood 1752

Praktikuoja ,20 metų

t
Tel. Boulevard 0214

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

j 4604 So. Paulina St., Chicago, III.
<•._ __ *

Pranešimas Lietuviams
Tel. Boulevard 7679

Įvairus Gydytojai
Dabar jau galimh pirkti W1LLYS 
KNIGHT ir WHIPPĖT automobiliai 

I iš lietuviškos įstaigos. Pas mus pirk
dami jus gaubite gerą patarnavimą 
ir geras sąlygas.

BA1.ZEKAS MOTOR SALES
4028-32 Archer Avė., CHiCA-'O, ILL.

Phone Lafayette 2032

A. A. SLAKISADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj: 

Room 1726

CHICAGO TEMPLE 
77 W. Washington »

Cor. Washington and
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3895

BLDG. 
st.
Clark

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Repsblic 9600

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

19756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Tel. Pullman D877

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 PanedSlio ir 
Pėtnyčiog

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi l’ennsyl- 
vanijoa ligon- 
bučfuose. Sąži
ningai patar- 

1 nauja, visokio- 
j se ligose prieš 
, g.'mdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
i " akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwaukee Avė.
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

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

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

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

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

(Dienomis: Canal
Telefonai: ' 8110. Naktj

j South Shore 2288
\ Boulevard 4136

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė, 2 lubos 

ChlcaRO, 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 vai. 
vakaro, Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

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

Ofisas 3102 So. Halsted S t., Chicago 
arti Slst Street

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfar 6353

DR. FREDA HIRSCHBERG
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Phones: Office Pulman 9278 
Res. Plaza 2222

*..■ . .. ---------  -■/

HARRY LAWRENCE
ADVOKATAS

11256 Michigan Avenue
Telephone Pullman 9278 

Miesto Ofisas
77 W. Washington Street Į

Telephone Central 8540 /
k--.--- ------------- - ---------
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organizacijose pačiame krašte ir turėdami stiprią para
mą Berlyne. Taptininkų strategas matomai net nesume- 

4.09'te, kur turės įvykti sprendžiamos imtynės ir ruošėsi ka- 
rui čia namie, tikėdamas rimtos pagalbos iš lietuviškojo 
karo komendanto.

Įvyko kitaip. Klaipėdiečių byla atsidūrė Tautų Są-

Užaimokijimo kainai

Chicago je — paštu:
Metams ...................... .............
Pusei metų _________ ..___
Trims mėnesiams________
Dviem mėnesiams ________
Vienam mėnesiui ________

Chicagoje per nešiotojus:

18c jungoj ir ją ten iškėlė vokiečių vyriausybės atstovas. Mu- 
Mėneaiui...................—.............. 76c, sų politiniam patašonui teko skubėti Ženevon ir pačiam

Suvienytose M Chkaa°)<’j vienam atsistoti prieš neįveikiamą priešininką, — tarp-
•Į 001 tautinio teismo akivaizdoje, kurio tarpe nesirado nė vie- 

i*75 no žmogaus, kuris užjaustų musų mažą diktatorių nelai- 
mėje.

i Musų patašono rungtynių rezultatai Ženevoje jau
• pakankamai paaiškėjo, štrezemanas pravarė dvigubai

$8.00

Metami ...........—
Pusei metų ...........
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

IJetuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams ................................_.....$8.00
Pusei metų ............—4.00
Trims mėnesiams __________ 2.60
Pinigus reikia siųsti palto M o ne y 

orderiu kartu su užsakymu.

delis ir žemės plotas milžiniš
kas.

Jos buvo absoliutiškos mo
narchijos, kurios bandė suderin
ti senovės papročius (ir tradici
jas su industrine vakarų civili
zacija. Atsiradusios tarp dvie
jų epochų, tos šalys vedė pilną 
prieštaravimų gyvenimą. Jos 
buvo persilpnos, kad ,galėtų at
silaikyti prieš politinį ir milita- 
rinį Europos spaudimą, bet pa
kankamai stiprios, kad suvaldy
ti savo pavaldinius.

Ačiū tam, Europa įgalėjo do
minuoti rytinėse šalyse turėda-

i sulenktąjį Voldemarą tarp savo kojų, o Čembei lenas, pa- lna į.en visai mažai kariuomenės. 
' ėmęs dviem pirštais pavargusį vaiką už ausies galo, šyp- Gąsdindama silpnai besilaikan- 

odamas patarė jam, kad ateity geriau nebesivaidytų ir čias monarchijas, ji lengvai ga- 
legaišintų augštos įstaigos durnais savo žygiais. Vol-: Įėjo gaiiti visokeriopas koncesi- 

demaras turėjo beveik visame kame pasiduoti. Jis ga- jas\ ,Tuo J?du ^uropa neflie" 
vo pasižadėti, kad Seimelis bus sušauktas dar s, rude- valdymo buvo labiau paremtas 
jį, kad Seimelio rinkimai eis ne Lietuvos, bet Vokietijos prestjžll negu j6ga Kadangi 
įstatymais, kad direktorija bus sudaryta demokrati- tai buvo laimi paranku Europai, 
niu budu ir, kad politinės ir juridinės klaipėdiečių teisės tad ji manė, jo# toki dalykų pa- 
bus saugojamos. Štrezemanas sutiko laikinai atsiimti d^tis galės tęstis amžinai.
i kundą ir palaukti rudens. ' , Monarchlstlškos valdžios pa-

lai tiek pralaimėjo Voldemaras. Bet dar daugiau bėms> pradejo perdnug g(W) pa.
i palaimėjo per Voldemarą pati Lietuva. Musų smurti- valdinius spausti. Gyventojai 
ninku politika Klaipėdos krašte davė progos Štrezema-1 ėmė nerimti ir priešintis savo 

.jui atvirai įsimaišyti į musų santykius su klaipėdiškiais
i • parodyti jiems, kad savo bėdų supynimo jie privalo 
t ieškoti ne Kaune, o Berlyne. Klaipėdos krašto klausi- 

jmas pasidaro tuo budu ne tiek vidujiniu, kiek musų už- 
[sienių politikos reikalu.

Voldemaras ir jo sėbrai gali ryt jau nusisukti sau 
sprandą, bet jų žygių pasekmes turės perimti ir taisyti 
bet kuri sekama Lietuvos vyriausybė. Per smurtą Lie- 

tais, pasi'gavo KlT^ ’uvoje smurto klaipėdiečiuose mes netekome L
valdymo būdų, kuriais jie vertėsi Lietuvoje ir iškarto pasitikėjimo ir palankumo ir tose grupėse, su kuriomis 
sugadino sunkiai pataisomu budu, visą reikalą. Pradžioje i galėjome susiprasti ir gražiai sugyventi. Paga-l _ ______ _____________
pasireiškęs lietuviškojo gaivalo palankumas atšąlo, gi vo-, l0s Lietuva nustojo paskutinių simpatijų lituose kras-. džios> kurio8 ūkiai norėtų pildyti 

- - r i tuose. Apie ją vis dažniau kalbama, kad Lietuva ne tik Europos imperialistų valią.
ir ’stoio"kovon turėdamos 'užpakaly ncmoka sugyventi su Klaipėdos kraštu, bet kad nesuge- Jeigu Europa nori pasilikti - - - - 1 *t0)° K0V°n’ tule(lamos uzl>aKaiy ba žmoniškai pati tvarkytia pas save namie Užsienio priviligijuotoj padėtyj, kokioj ji

či 'vL-, >s v.-ibšninniii uliniu laikraščių pranešimais, šioj Tautų Sąjungos Tarybos se-; ,)Uj° ,lk‘ 191.5 m" tai i‘ pnval°Sleževičiaus vyriausybe gavo is kiiksciomų sunkų .. . . 1 1 ..... ’ > i x J , r. padėti žmonėms nuversti senąjį—------x-----  kalbėta tarpusavy, kad metas galvoti režimą
Niekur ta padėtis nėra taip 

Kodėl En- 
plija darė nepaprastai didelę 
|taka Egiptui nuo 1882 iki 1914 
m., nors ji ten visai mažai ka- 
liuomenės teturėjo? Todėl kad 
ji veikė netiesioginiai. Jos įta
koj buvo chadivas, kurio valiai 
žmones nedrįso, priešintis. Prieš 
savo valdovą jie buvo pratę nu
silenkti.

Slaptas svetimų valstybių ki
šimąsi į vidujinius Egipto reika
lus; buvo toleruojamas tik dėl 
to, kad jis buvo atliekamas ne
tiesioginiu budu. Be to, jis bu- 
\o tik laikinis, žmonės vis tū
lėj o vilties nuo svetimųjų įta
kos pasiliuosuoti.

Prasidėjo pasaulinis karas. 
1914 m. Anglija pastebėjo, kad 
Egipto valdonas yra draugingas 
Vokietijai. Valdonas ,tapo pa- 

nepa- šalintas, o Egiptas tapo protek- 
Nes viso- toratu. Buvo galima laukti, jog 

sunaikindama valdovo autorite
tą, Anglija visiškai pavergs 
Egiptą.

Išėjo kaip tik priešingai. Su
naikindama valdovo autoritetą, 
ji pašalino stipriausi savo rams
tį. Savo klaidą ji pastebėjo tuoj 
jio karo.

Kai tapo įvestas protektora
tas, vietos valdžia faktinai nu
stojo gyvavus. Tas pagimdė 
bruzdėjimą tarp gyventojų. Ir 
juo tolyn, tuo bruzdėjimas da
rėsi didesnis. Pridengti savo 
darbus vietinės valdžios autori
tetu nebebuvo galima. Vienin
telė atrama liko 15,000 kareivių 
Bet tas skaičius buvo permažas, 
kad numalšinti gyventojus, štai 
kodėl 1922 m. Anglija priversta 
buvo duoti Egiptui nepriklauso
mybę su tam tikromis rezervaci
jomis.

Bet nepriklausomybė su re
zervacijomis dar galutinai neiš- 
sprendžia klausimo. Nesusipra
timai tarp Anglijos ir Egipto 
valdžios gali kilti bile dieną, nes 
Egiptas nepriklausomybę gali 
vienaip suprasti, o Anglija ki
taip.

Pirmasis dvidešimto šimtme
čio ketvirtis pasižymėjo politiš
kais parversmais. Kaip Euro
poj, taip ir Anglijoj įvyko visa 
eile revoliucijų, kurios nušlavė 
absoliutiškas monarchi j as.

TIKROJI KLAIPĖDOS KLAUSIMO PADĖTIS

primena Lietuvos visuomenei, kad ateiną paskutinis ter
minas rimtai ir skubotai susirūpinti musų santykių su
tvarkymu su Klaipėdos kraštu. Primena nepatogiausiu 
visuomenei momentu, kada ji pati liko smurtininkų neti
kėtai užklupta ir nustumta nuo krašto reikalų vedimo.

Ir vis tik negalima sėdėti rankas susidėjus. Nes 
durnas Voldemaro politikos pasekmes gaus pakelti ne da
bartinė valdančioji šaika, bet pati Lietuva. Pati visuo
menė bus atsakominga prieš ateitį, jei nesugebės pati at
gauti laisvės ir žmoniškai suderinti savo reikalus su Klai
pėdiškių reikalais.

Mes jau, turime pusėtino patyrimo, kad galėtume pa-' 
imti teisingą kryptį. Trumpai sugretinkime jau bandytus 
Klaipėdos kraštą valdyti budus ir išvados pačios pasisiu- 
Ivs. Krikščioniškieji politikai pirmais sugyvenimo me

“Dievo pateptiems” valdonams.

Turkai buvo pirmieji, kurie 
1908 m. pakėlė maištą. Jų pė
domis pasekė, kiniečiai. Jie 1911 
m. sukilo ir pašalino monarchis- 
tišką valdžia. Pasaulinis karas 
ir jo iškelti obalsiai dar labiau 
išjudino rytines šalis. Jeigu 
šiandien^ten dar nėra valstybių, 
kurios atvirai galėtų pasiprie
šinti Europos dominavimui, tai 
tuo pačiu laiku Azijoj ir Afri
koj negali pasilaikyti tokios vai

AnlraHienis, Rugp. 16, 1927
l

Griuvo Romanovų, Hohenzoller-' tą rekordą, nes ant jo kojos bu
mų, Hapsburgų, sultanų, šachų o rinkė su parašu “Lille — 
ir kitų sostai. O kuomet vietoj France”. (Lille yra didelis mie- 
senųjų susikuria naujos vald-':.tas šiaurės rytų Francuzijoj J. 
džlos, tai pradžioj jų autoritetas' Įdomu butų išaiškinti, kokiu 
nėra pakankamai didelis. Dalis budu šis karvelis ryžosi lėkti iš 
gyventojų nepripažįsta jų lega- 1?rancuzijos į Kanadą per Atlan- 
liškumą. to vandenyną.

Tad trumpai sakant, rytų 
klausimas šiandien susiveda 
prie sekamo dalyko. Bruzdėji
mas tarp Azijos ir Afrikos val
stybių pasiliaus tik tada, kai 
ten susikurs tvirtos ir pasto
vios valdžios, kurių legališkumą 
ir autoritetą pripažins didelė 
gyventojų daugumą. Su tokio
mis valdžiomis Europai irgi bus • 
galima prieiti prie vienokios ar 
kitokios rųšies susipratimo.

Bet reikia neužmiršti, sako 
Ferrero, ir to fakto, jog pačioj 
ISuropoj nėra daug tokių val
džių, kurių legališkumą pripa
žintų didelė gyventojų daugu
ma. Tokios valdžios randasi 
privilegijuotoj padėtyj, nors 
kartais jos to ir nesupranta.

Kokį kelią dabartiniame kri- 
zyj turėtų pasirinkti Europą? 
Ferrero iąano, jog Europa turė
tų Afrikos ir Azijos šalims su
karti naujas legališkas vadžias. 
O jeigu ji jau negai prie to pri
sidėti, tai bent turėtų absoliutiš
kai susilaikyti nuo viso to, kas 
šiokiu ar tokiu budu vietos gy
ventojams apsunkintų legališką 
valdžią įsteigti. — K. A.

Auksas juros dugne ir 
jo jieškotojai

Krimo karo metu Juodojoje 
Juroje nugrimsdo vienas didelis 
ingių karo laivas “Juodasis 
Princas”. Laivas tarp savo kro
vinių turėjęs aukso apie 200,- 
000,000 litų vertės.

Dabar rusų valdžia davė parė
dymą laivą surasti ir iš juros 
dugno iškelti arba bent jame 
esantį auksą surasti. Kai tas 
parėdymas tapo žinomas, kai 
kurie juros inžinieriai susitarė 
slaptai nardyti iki nugrimsdusio 
laivo ir surasti tą auksą.

Nedėlioj
Visi j

Naujienų
Piknikų.

kiškos nacionalistinės grupės dar kiečiau susiglaudė, tam
priai susiorganizavo ir 
veiklius Prusus ir Berlyną.

Šleževičiaus vyri 
palikimą. Nustatydama savo politiką Klaipėdos kraštui, 
ji išėjo iš to pamatinio nusistatymo, kad “prigjausti” 
Klaipėdiškius prie Lietuvos faktinai, juos suauginti su 
musų visuomene bus galima tik ilgamečiu, draugingumo 
lydimu darbo keliu. Santykių tvarkymo pagrindan tu- 
rėjo būt padėta ne prievarta ir smurtas, bet susipratimas 
ir toks bendrųjų reikalų derinimas, kuris-butų naudingas 
tiek Lietuvai, tiek Klaipėdos kraštui. Eilė ta kryptim 
padarytų, kad ir smulkesnių žygių, sušvelnino santykius. 
Kauno vyriausybė ne tik pradėjo atgauti lietuvninkų 
simpatijas, bet rado sau šalininkų pačių vokiečių tarpe, 
rado bendrą su jais kalbą.

Gruodžio fašistinis perversmas, pakeitęs Lietuvoje 
konstitucinę tvarką, neišvengiamai turėjo vėl paaštrinti 
ir galutinai sukiršinti musų santykius ir su Klaipėdos 
kraštu. Vienas po kito sekė “griežtos” politikos žygiai. 
Direktorijos saudaryme nepasiekta susipratimo. Po to 
teko paleisti Seimelis. Del naujojo rinkimų iškilo eilė ki
virčų, dėl kurių nemokėta susikalbėti betarpiai ir vėl 
imtasi spaudimo. Pagalios musų smurtininkai užmynę 
batu politines laisves Lietuvoje ir jos demokratinę tvarką, 
turėjo pritaikinti sauvalės režimą ir Klaipėdos kraštui, 
įvesdami ir ten karo stovį su visomis jo pasekmėmis. Tai 
buvo neišvengiama, nes negalėjo Klaipėdos kraštas pasi
likti laimingu pauksniu Lietuvoje, kuomet pas mus pra
dėjo šėlti atsipalaidavusių nuo bet kurio teisėtumo poli
tinių šantažistų ir avanturistų gauja.

Mes pakankamai gerai pažįstame santykius Klaipė
dos krašte ir žinome, kad stipriausios vokiečių-naciona- 
listų organizacijos jieško nesusipratimo su Kaunu, kad 
būt progos nuolat kelti vaidus, kiršinti visuomenės ūpą 

’ prieš Lietuvą ir kiekviena proga priminti, kad vieninte
lis klaipėdiečių išganymas. — tai grįžimas Vokietijon. 
Bet musų smurtininkai viską padarė, kad paskatintų vo
kiečių nacionalistų veiklumą, kad atstumtų nuo Lietuvos 
ir tuos sluoksnius, su kuriais sugyvenimas yra galimas. 
Kas padėjo laikinai įsigalėti Klaipėdos darbininkų tarpe 
komunistams, kad ne fašistinis perversmas Lietuvoje, jį 
sekąs policinis režimas ir nesugebėjimas, bent kuo padėti 
atsigauti Klaipėdos medžio pramonei? O juk Klaipėdos 
krašto darbininkai visuomet buvo valstybiniai lojaliausi 
visuomenės dalis.

Lietuvai padarytas smurtas nugręžė nuo musų ir pa
žangiosios vokiečių buržuazijos sluoksnius, gerai su- 
pra n ta n č iii s, kad demokratinės tvarkos paneigimas nie
ko gero neliamia nei Lietuvai, nei Klaipėdos kraštui. Pa
galios įtempti Lietuvos santykiai su Vokietija skaudžiai 
užgavo Klaipėdos krašto ūkininkus, trukdydami jų ūkiš
kąją apyvartą su vokiečiais ir palenkdami jų ausį vokie- 
čių-nocionalistų pusėn.

Musų kreivakojis didvyris, tiek drąsus už policinin
ko nugaros Kaune,’tuo pačiu drąsumu metėsi kariauti ir 
su Klaipėdos kraštu. Metėsi tik su vytine rankoje, kuo
met priešininkai ėjo kovon pinigingi, atsirėmę tvirtose

rijoj jau atvirai 1 
apie kitokį Klaipėdos krašto ateities sutvarkymą. Rei- į r- - 
kia tikėtis, kad diplomatiniuose užkulisuose tas kjausi-! aiški, kaip Egipte, 
mas ne tik kalbamas, bet ir praktiškai ruošiamas.

Kas supranta, kiek daug reiškia Lietuvai Klaipėdos 
kraštas su uostu, tam turi būt aišku, kad musų smurti
ninkų griaunamasaj darbas jau siekia musų politinės 
nepriklausomybės pamatus. Bet Voldemarui ir jo sėb
rams tas yra niekai. Ženevoje gautų pamokų musų pa- 
tašonui užteko tik ligi Eidkunų. Kaunan sugryžęs ir 
: avąjį policininką pamatęs, jis vėl atsigavo ir vėl kalba 
apie tai, kad karo stovis nebusiąs panaikintas Klaipėdos 
krašte, kad direktoriją sudarant, jis neturįs reikalo la
bai atsižiūrėti į busimą Seimelio daugumą. Kitaip sa
kant, rietenos su klaipėdiečiais žadama ir toliau tęsti. 
O tuomet vėl bus nauji skundai, po kuriomis gaus pa
grindo pasirašyti vis skaitlingesnės klaipėdiškių gru
pės. Skundai neišvengiamai atsidurs Ženevoje ir iš Lie
tuvos vyriausybės vėl bus pareikalauta pasiaiš
kinti. Vargas mums, jei Lietuvos demokratiško
ji visuomenė nesugebės artimiausioj ateity pati 
pasiliuosuoti nuo kreivadušių užgrobikų ir 
ims j savo rankas Lietuvos reikalus vesti.
se gyvenimo srityse, tiek ir Klaipėdos krašto reikalu, 
mes tiesiu keliu kuopiame paskutinius žingsnius ir jau 
artimi esame liepto galui. M.;

(“Liaudies Balsas”)

Įvairenybės
Paštinio karvelio , 

rekordas

Nuolat vis girdime apie nau
jus lakūnų rekordus. Pereitą 
vasarą lakūnai pasiekė ant or
laivių žemės šiaurės ašigalį.

Šią vasarą perlėkė Atlanto 
vandenyną Amerikos lakūnas 
Lindbergąs. Paskui jį pasileido 
Chamberlenas su Žievine. Ne
senai vėl nu tūpė Francuzijoj e 
atskridęs Hš Amerikos garsus la
kūnas Byrdas.

Paskutiniu laiku pakilę skris
ti per Atlantiką ir vokiečiai ir 
čekų ir danų ir kitų tautų lakū
nai.

Bet, matomai, lakūnų pasise
kimai neduoda damybės paukš
čiams.

Štai Kanadoje, 25 mylios nuo 
Montreallo, Kanados sostinės, 
vienas ūkininkas pagavo labai 
nuvargusį pašto karvelį kurs, 
matyt, ir bus padaręs nepapras-

WENNĖRSTENS
MIKP! APYNIAI 
TURTINGAME SALYKLE

TIKRI APYNIAI
NIEKUR NĖRA TOKIU

• kaip ŠITIE
NE/ NEI VIENO

GYVENIMAS ' 
MkneniciM Žarnalau 

Antanas Zymontas 
Redaktorius-Leidžias 

900 W. 52nd Street 
Chioafo. III. 

Tel. Boalevard 3669

Gyvenimui Turinys Rugp. rnčn.
Siela ir Medžiaga a
Musų amžius
Juliui Janoniui — eilės, 
Ič Cikliaus Kalėjime — eilės, 
Ištraukų ištraukos.
Iš mano atsiminimų,
Žemiatė
Prenamerata metams ........ $2
Pašei metf----------------------- $1
Kofiju____  20c

i

Lietuviai Daktarai
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 r.
Rezidence 6640 S. Maplewood Av.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

vairius

Rytų klausimas I RVtai’ sako thigleilmo Ferre- 
ro, vienas žymiausių pasaulio 
istorikų, yra neramus. Jie yra 
ne tik neramus, bet tuo pačiu 
laiku gimdo susirūpinimo ir ki
toms šalims.

Dėliai tos dalykų padėties Va
karuose yra susirūpinę filosofai, 
diplomatai, bankininkai ir biz
nieriai. Europoj randasi nema
žai žmonių, kurie periodiškai ne
gali miegoti, kaip tik rytinėse 
šalyse kyla neramumai.

Kodėl Azijoj ir Afrikoj kyla 
neramumai, kurių Europa nega
li likviduoti? Ar negalima su
rasti pagrindinę priežastį, kuri 
išaiškintų kaip nuolat pasi
kartojantį bru'zdėjipią Egipte, 
taip ir pilietinį karą Kinijoj?

Pažvelkime j šias nekurias ša
lis Turkiją, Kiniją, Persiją ir 
Egiptą kokiomis jos buvo 
dvidešimto šimtmečio pradžioj. 
Jų gyventojų skaičius buvo di-

Neramumai Azijos ir Afrikos 
šalyse/—Pagrindinė neramu
mų priežastis. — Europos do
minavimas rytų šalyse. — 
Anglijos santykiai su Egiptu. 
— protektorato paskelbimas. 
— Suteikimas Egiptui nepri
klausomybes. — Susilpnėji
mas valdžios autoriteto. — 
Valdžių legfališkumas. — Ko
kios politikos turėtų laikytis 
Europa.

Paskutiniais heleriais metais 
rytinėse šalyse pasireiškė dide
lis bruzdėjimas. Nerimsta 
Egiptas, Turkija, Ceilonas, Af
ganistanas, Persija, Indija, Ara
bija, Sirija ir visos Azijos bei 
\frikos šalys, kurios randasi 

vakarinių valstybių įtakoj.

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160 
— Valandos —

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

Telefonas Boulevard J939
DR. S. A. BRKNZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

ir 6:80 iki 9:30 vakare
4608 S. Ashland Avė.,

Netoli 46th St. Chicago, III.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

b 1 ■ 1 ,' n' .......... ...................

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

Ultravioletinė Šviesa ir diathermia

DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nu< J 2 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 
iki 8:30 v. Sekmadieniais nuo 10-12

y ... .-J
—— H | ■" ■' I

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

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare
Res. 3201 So. Wallace Street

\- ........... . "i. ...z
_ l___—_ _ - - ~ -- -—---------------

A. L Davidonis, M, 0.
ir DR. J. A. GOODHART

4910 So. Michigan Avė
Tel. Kenwood 5107

Valandos* 1 nuo 9 iki 11 vai. rjte, 
J nuo 6 iki 8 vai. vakare

E
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CHICAGOS
ŽINIOS

Pereitų sekmadienį pasken
do trys ypatus, kurios maudėsi 
ežere. Jų vardai: Eini Sehiuar- 
dje, 20 metu vaiknns; Vernon 
Schives, S m.tų, ir Frank Em- 
mett, 23 metų amžiaus.

Pirmadicnyj, rugpiučio 15 d., 
pulkininkas Lindber^jh apleido 
Chicagą. Jis išlėkė Springfiel- 
dc linkui. Palydėti jį susirinko 
kekių 3,0(12 įmonių mini u (Ii 
apsaugoti jį ir jo monoplanų, 
kad “jų dviejų” nesuspaustų, 
buvo tik 25 policistai. Minia 
pasirodė taip entuziastiška, kad 
kuone “suspaudė" patį lakūnų 
ir jo laivų. St. Ix>uis’e, sako
ma, laukia Lindbergh’į 200,000 
laiškų ir apie 100,000 telegra
mų.

yiiiv teisėjas b'Uiert (iary. 
l’nitcd States Steel Corporation . 
galva, .lis busiąs palaidotas! 
Chicaitoi. Nors apie numirė-J 
liūs nepriitma m prielankiai kai-] 
Lėti, vienok tenka pasakyti, 
kad (iary asmeny i mirė vienas
aršiausių organizuotų darbinin
kų priešų.

■ .lig. |O ■

Beimantis skaitlinėmis, su
rinktomis episkopalų bažnyčios 
statistikų, ima 184 tos bažny
čios narius gauti vienų naujų 
narį (turint omenyj priaugantį 
gyventojų skaičių ir mirimus).

Tarp Chicagos 
Lietuvių

■ ■■ ■ - " 1 II

Marųuette Park
SLA. 260 kp. laikė mėnesinį 

susirinkimų rugpiučio 7 diena. 
Susirinkimas buvo puikus ir 
tvarkus. Tiesa, narių susirin
kimai! atsilankė nedaug, bet 
viską jie atliko gerai. Draugo 
J. Jasulevičiaus darbo sąlygos 
nepavelino jau ilgiau l>ebuti 
protokolų raštininku. Jis rezig
navo, ir jo vietai likosi išrink
tas drg. Pranas Drutkainis. Jo 
amatas— barberys, ir jis yra pla
čiai žinomas Chicagos visuome
nei ir turi savo barbernę adre
su: 2351 \V. 68-th St, prie 
\VesUrn Avė., ir tokiu budu 
galės kiek nors laiko nugauda- 
mas sunaudoti SLA. 260 kp. 
labui.

Buvo atnaujintas klausimas 
kas link suorganizavimo jaunuo
lių kp. Organizatorius paaiš
kino visų apie tai ir davė gar
bės žodį prižadėdamas suorga
nizuoti paskutiniam bertainiui 
šių metų. Mat, ta kuopa yra 
jauna, alc valdyba yra darbšti, 
ir k p. vis auga ir bujoja— tai 
dėlto, kad Susivienijimas Lie
tuvių Amerikoje yra viena iš 
stambiausių pašalpos organiza
cijų lietuvių tautos, šiame su
sirinkime prisirašė 3 nauji na
riai: Juozas Gaudietz, Zofija 
Gaudietz, Ona Martins. Yra pa
tartina Manpiette Parko apie- 
linkės lietuviams, kaip vyrams 
taip moterims dėtis prie šitos 
organizacijos, nes laike ligos 
nelaimės turėsite kaip piniginę,

Dalyvauja “Naujienų” Atletiniame Piknike liau buvo pranešta, kad jis iš
vyko į 1‘armą ir ten pasimirė. 
Taip dalykams esant sutikti iš 
“numirusių prisikėlusį” Stonį 
Bridgeporte buvo dižiausias 
siurprizas. P-ni Kemėšienė s:i-! 
ko, jog ji tiesiog nenorėjusi 
tikėti, kad tai butų Stonis. Ta
čiau pasikalbėjusi su juo, ji įsi
tikino, jog tai tas pat “mažas 
žmogus su dideliu balsu”.

Stonis atrodąs labai pavargęs. ' 
Su viena akie jis visiškai 
ko nehematąs.

nie
R.

“MISS CHICAGO

pri-, 
PP.' 
Es- 
at-

Kontestc iš 1000 ar 5000 
c.tgos gražuolių, gražiausia 
pažinta duktė lietuvių tėvų 
Kazlauskų, 6255 Grace St. 
Telia. Naujienų reporteriai
.lankę pp. Kazlauskus, turėjo su 
jais apie tai pasikalbėjimų ir 
praneš apie tai rytoj Naujie
nose plačiau, 

šiandie galime pranešti, kad 
visa Kazlauskų šeimyna daly
vaus Naujienų piknike, Estellos, 
seserys Lucile ir Hclen, kurios 
savo gražumu lurbut neatsilie
ka nuo

Kas
piknikų, tas turės progą pa- J 
matyti tas gražuoles.—r.

pagarsėjusios sesers, 
atsilankys i Naujiei

Adomas Wedzes
Adomas Wedzes yra žinomas 

kaipo 165 svarų sverio čempio
nas. Rodosi nesunkus- žmogus, 
bet jis gali parodyti tiesiog 
stebuklus lankstyme storiausių 
geležinių štangų.

Šiame “Naujienų” Atletinia
me Piknike, nedėlioj, rugpiučio

21, Calumet Grove, Blue Is- 
land, III., Adomas VVedzes paro
dys savo gabumus prieš tūks
tantines minias žmonių. Jis iš 
tų storiausių štangų padarys 
savo vardų ir pavardę.

Nei vienas nepraleiskite pro
gos — atsilankykite į šį “Nau
jienų“ Atletinį Piknikų. — r.

taip ir moralę paramų. SLA. 
organizacija yra tvirta, pastovi, 
ir paranki, (ir nežiūrint kur 
gyvensi, vis rasi SLA. kuopų po 
visų Ameriką ir visuose mies
tuose. Taipgi, ateikit prisira
šymui prie 260-tos kuopos lai
ke susirinkimų. Ši kuopa laiko 
susirinkimus pirmų sekmadienį 
kiekvieno mėnesio, 2-rą vai. op 
pietų. K. J. Macbiuko svetainėj, 
2136 W. 59th St., prie Artesian

Nelaiminga parė
Ne labai senai Reporteris 

pranešė per “Naujienas”, kad 
yra rengiama kokiam ten biz
nieriui parė, kuriai buvo žada
ma pirkti baltas pečius. Ir tas 
pranešimas taip gerai išgarsino, 
kad visi žinojo kur rengs, kam 
rengs ir kada rengs; žinojo ne 
tik tie, kurie ant kolektos da
vė, bet žinojo ir tie, kurie nie
ko nedavė.

Na, jeigu jau visi žinojo, tai 
ir aš žinojau. Bet žinojimo ne
buvo gana, man galva sukosi, 
kaip čia dasigaut į tų parę, o 
jau čia buvo trumpas laikas. 
Pavartojau gudrumų. Susiradau 
pažįstamų vyrų, kuris davė an.t 
kolektos ir tokiu budu su jo pa- 
gelba įsigavau i parę. Tai bu
vo praeitos subatos vakare. Pa
rė, tai parė man nesvarbu, 
nes parės, kuone visos yra pa
našios viena kitai. Bet kad 
čia parės laukiančiam žmogui 
oasitaikė nelaime.

Mat, jis, žmogus norėjo at
silyginti parės dalyviams. Tai 
tuo tikslu užraugė daug bavarc- 
ko ir supylė į bačkų, užkalė tvir
tai špunką ir jau lauke suba
tos. Manė išims špunką—ir šu- 
ti, vyrai ir moterys! Bet kitaip

išėjo. Alutis nesulaukdamas 
parės ir nubodaudamas bačkoj 
būti, tai tokį k i ką iš bačkos 
vidaus davė, kad net šulai į ša
lis išsiskirstė ir pasiliuosavo 
nuo ištroškusių laibų ir vyrų.

O savininkas šoko pasiraito
jo kelnes ir braido keikdamas, 
kad nebus kų j viršutinę skylę 
įpilti, žinoma, aš bučiau kitaip 
padaręs; bučiau pastatęs naujų 
bačką beismante, o per padla- 
gą išgręžęs skylę ir vėl bučiau 
tą patį alų suvaręs į bačkų. Bet, 
žinoma, kai nelaimė žmogų pa
tinka, tai ir protas susimaišo.

Sako, butų buvęs geras alu
tis. Apynius putino su kate, o 
į dugnų bačkos įdėjo daug sū
dytų jžebriukų, bet viskas nuėjo 
niekais. Tai, sakau, nelaimin
ga parė! Suporteris.

PRANEŠIMAS

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

ATSIRADO J. STONIS

Nortli Sidės lietuviams J. 
Stonis buvo gerai žinomas. Sa
vo laiku jis priklausydavo į- 
vairiems chorams. Apie jį pa
prastai buvo kalbama kaipo 
apie “mažų žmogų su dideliu 
balsu”. Tų savo didelį balsą 
jis kartais panaudodavo ir ne 
labai tiksliems dalykams: kartu 

vsu kitais bolševikais keldavo 
triukšmų susirinkimuose.

Bet štai prieš porų metų J. 
Stonis nežinia kur dingo. Ve-

BILLY’S UNCLE

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal,

i Or. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAI
Palengvins akių jtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir tobregystę 
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 75«9

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

lioj rrio 2:30 iki 4:30 pu piety
REZIDENCIJA:

2226 Marshail Blvd.
TELEFONAS Cit ZAV FORD 1480 

TELEFONĄ b. "ANA L 9464

Ar jus žinote, kad
Menulis yra tiktai žemės “satelite.” 

Jis aplekia apie žemę į 27 dienas, 7 
valandas, 43.2 minutes. Bet kad me
tuose yra 12 menesių, todėl mėnulio 
mėnesis turi 29 dienas, 12 valandų, 
4405 minučių. Tolumas nuo žeipės 
iki mėiubo yra 238,850 iki 252,820 
mylių, o kaip kada mėnulis nuo že
mės yra tolumo tik 216,477 mylių. 
Mėnulio diametras yra 2,162 bylių. 
Mėnulio slidumas yra apie 14,685,000 
ketvirtainių mylių, apie keturis sy
kius Europos erijos. Ar jus žinote, 
jei jums nusibodo paprasti cigaretai, 
ir norite gauti tikrai gerų cigaretų, 
susipažinkite su Helmar, karaliene 
žymiausių cigaretų.

Persiskyrė su šiuo pasaliu 
Rugpiučio 14 d., 5:30 valandą 
vakare, 1927 m., sulaukęs 56 
m. amžiaus, gimęs Kauno rėti., 
Š’aulių ansrk., Kražių parap., 
Kitišnjų kaimo, Amerikoj išgy
veno 28 m., paliko dideliame

■ tiu'iudime motei j Barborą, -po 
tčvr.is G čaitč, dukterį Stanis- 
l?vą 16 ra., pussesere? ir gimi
nes, o Lietuvoj 2 seserį Petro- 
nelią i: Oną. Kūnas pašarvo
tas, randasi 4345 So. Wood St.

Laidotuvės įvyks Seredoje, 
Rugpiučio 17 dieną, 8 vai. ryto 
iš namų j šv. Kryžiaus parapi
jos pažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ton bus nulydėta 
j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jeronimo Valte- 
ras gimines, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame, Moteris Du- , 
ktė, Puseserės ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis. Tel. Yards 1741

Tek Boulevard 4139

?: itajkymo 
Siuvamu* 

o perą vi m o 
Na-

Išmokit DressmakingA. MASALSKIS
GRABORIUS

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

3307 Aubnrn Avė.
CHICAGO,

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikymo akinių dėl visokių akių

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

kęs 32 metų amžiaus; gimęs Traškunų. valsč., Panevėžio paviete, pa
likdamas dideliame nubudime savo mylimuosius ir mylinčius Ame
rikoj brolį Joną, O Lietuvoj motiną, brolius Antaną, Jurgį, Juozą ir 
Petrą, ir seseris Uršulę, Ludvisę, Teofiliją, Julią, Stcpunę ir Juzę.. 
Dabar randasi prirengtas j paskutinę kelionę S. P. Mažeikos koplyčioj, 
3319 Auvurn Avė.

Laidotuvės įvyks Ketverge, Rugpiučio 18 dieną* 1 vai. po pietų iš 
Mažeikos koplyčios j Lietuvių Tautiškas kapines. »

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

Nubudęs Brolis.

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

Kirpimo, 
siuvimo, 
mašinos 
lengva sistema, 
niuose ir biznio kur 
se. Reikalaukit dy 
kai knygutes.
Masler Dressmaking 

Collego
J. F. KASNJCKA 
190 N. Stale St, 

kamp. L.akc St. 10 fl.

Seniausia Įsteigta linija

Haven

JAN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

B^kRpertaH tyrimo akių ir 
pritaikimo akln'.ų

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

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

Valandos nvo 9 ryto iki 8:30 vak. 
Nedėlioj uždaryta.

Tel. Cannl 0523.

Paimkit savo draugus ir šeimyną 
ant šito gražaus laivo, kuris 

yra aliejum kutenamas 
“IROQUOIS”

Nėra dulkių Nėra suodžių
Tiktai

ROUND TRIP DAH.Y

Nedėk ir subatoj Round trip $1.50 
Pigiomis kainomis Cafeteria 

Collegiate Orkestru

ŠOKIAI DYKAI

Moterys

Toniką
Mrs. Marle Krajnek, Maribel, Wis., 
rašo: “Aš atgavau savo sveikatą 
nuo gero toniko “Severa’s Regula- 
tor.” Tai yra labai geros gyduolės. 
Severą’ gyduolės turi pirmą vietą 
musų namuose.”
VV. F. Severą Co., Cedar Kapid., Iowa

— BENTON
COC harbor

w & ST. JOE
Lmvi Chlcago S a. m. Daily 

I Įjtcept Saturday and Įunday

I Through Tiekei, to ai! Shore Line Motor 
‘ Coach Co. polnt. via South Haveu 
I Thro FUrM

SAflOATCCK ...................................
HOLLAND ..............  S-P
GBAND KA1I1KS...................... .. 3.$O
ŪKAM) HAVEN.................... .P...
MD8KE<l(>N ......................................S.ftO
PA» LAW LAKE........................ Lfi?
Scotsoniu (Lith-Monor) $1.25 
Miami Park Beach ............ $125

i DtrMt cOnnocUoni toi* Uita, aumuui 
PulUuan, Bangor, Bilvor-Saddle LamM. 
Kooeevelt Ilill. and Shore Creat. 

| Ali achedulea dayllght saving tlme.
South Haven Line Docks-N. W. Ęad I 
Municipal Pier (Grand Av. A CAflajb J 
Av. care to pier).

_ Phone Suparior 7800 __

r.

u u kito. Vy- 
Moterų 508. 
ryto iki 5 

1 po

SERGANTI i ES
Del geriausio tr greičiausio iisigydymo 

pasitarki!

Dr. R. M. Ross
Specialistu

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

kęs 61 metų amžiaus; gimęs Šiaulių apskr., Žagarės mieste, palik
damas dideliame nuliudime savo mylimuisius ir mylinčius, moterį 
Oną, dukterį Marijoną Mikojaitienę, žentą daktarą Mikolaitį, du’ au
nu Joną ir Aleksandrą, marčias ir brolį Joną, o Lietuvoj du brolius 
Kazimierą ir Antaną.

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

Laidotuvės įvyky Rugpiučio 17 dieną, 8 vai. ryto iš namų j šv. 
Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas j šv. Kazimiero kapines.

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

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

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

SEVERU 
pĖGULATOh

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

Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoje

Laidotuvėse patar
nauju goriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

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

SKYRIUS:
82^8 S. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4063

Jo trisdešimtis me
tų pasekmingo pra
ktikavimo pydvme 
chronišku ir užkre
čiamų ligų, kraujo, 
pūslės, privatiškų ir 
slaptų ligų, jums y- 
ra garantija jo at- 
sakomingume. Pasi- 
Jis vartoja Amerikos

Garsinius Naujienose

tarimas dykai, 
ir Europos gydymo metodus. Geriau
siai ir greičiausiai išgydo. Ofisas

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

Crilly Building 
Imkite clevatorų iki penkto 

rų priėmimo kumbnrya 506, — 
Ofiso valandos kasdien nuo 10 
vakare. Nedėliomia nuo 10 ryto iki 
piet. 1‘anedėiyj, Šaradoj ir Subatoj nuo 10 

8 valandai vakare.
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na ir uždainuoja lietuviškai, ii 
žiūrėk, lenkai bėga. Matomai

Fa F D U111C a&OS j° storas balsas lenkams bai- ■ r O jnfič įvaro. C) dainų pas Mont-

‘Sanovagan, gcod! Let’s play 
50—50.
ris taisys, o 
tys”.

Kaimietis Manot
vidą tai nė ant jaučio odos nc- 
surašysi!

Iš lietuvių kek.'v'ų beveik 
niekas nesirgo. Teko įsikalbėti 
su daugeliu žmonių, kad jie 
išsykio bijoję keliauti laivu 
“Lituania” manydami, kad ta 
esąs mažas laivas, bet plau
kiant per okeaną jis skriodė 
dideles vandens bangas be jo
kio supimo. Pagalios visi pada
lėme išvadą ir vienbalsiai nu
balsavome, kad “Lituania” yra 
pakankamai didelis ir labai pa
togus ir geras laivas. Valgis

i * ant “Lituania” buvo nelygi
nant kasdieninės vaišes: gar

inės Klaipėdos link. pagamintas didelis pa-
Mes apleidome Chlcagą, sa- sirinkimas. Kaikurie mano ko

vo artimus draugus u gimines, (kiviai bėgyje 10 dienų pusėti- 
ir aš — brolius vaidilas, ir pa-,nu* sutuko ir skundėsi, kad 
sileidome į tolimą kelionę, Į tą tankiai persivalgo.
kraštą, kur traukė mus musų: Ant laivo turėjome tris ba- 
mintys, kaip ta daina sakozjhis: vieną maskaradinį ir du 
“Kur bakūžė samanota.” Man paprastus. Ant visų balių buvo 
rašant šiuos žodžius, laive ma-, griežiama lietuviški šokiai ir 
tosi koks tai neramumas: visi. prisišoko pakankamai. Vie- 
kalba apie Klaipėdą, nors dar musY keleivė, lietuvaitė iš 
iki ten apie 300 mylių! “Klai
pėda, Klaipėda!”, kartoja 
no sąkeleiviai.

O aš kupinas įspūdžių 
džiu ir bandau pasidalinti 
su savo draugais Chicagoje ir 
su broliais vaidilomis. Kaip jau 
visi žino, Chicagą mes apleido- ‘ 
me liepos 16 d., o 18 pasiekėme 
New Yorką. Važiuodami per 
Pennsylvania kalnus jau įsigi
jome daug puikių įspūdžių: 
čia yra daug puikių vietų ir, 
rodos, B. and Ohio geležinkelis 
tyčia taip išvestas,. kad tas 
vietas |>ar6dyti keleiviams. 
Mano sąkeleiviai visi užganė- j 
dinti ir laikas greitai bėga.. 
Besidžiaugdami puikiais Penn
sylvania laukų vaizdais pasie
kėme J. V. sostinę, VVashing-1 
ton, D. C. čia mes turėdami, 
laiko, kurie žingeidavome, ėjo-, 
me apžiūrėti miesto. Apžiurė-

Lietuvių
Iš “Naujieny” ekskursijos 

Lietuvon'
Kelionėm nuotikiai ir įspūdžiai.

Linkėjimai. padėkavonėn ir 
.sveikinimai.

Pasaulis keistas, bet kelionė 
dar keistesne. Ir mes, diena iš 
dienos, susidurdami su įvairio
mis keistenybėmis ir įsigydami1 
vis naujų įspūdžių greitai iria-.

-- •. Kingston, Pa., p-lė Regina Ku
rna- činskiutė, maskarade laimėjo 

pirmą dovaną. Turiu pasakyti, 
sa ‘kad ant šio laivo lietuvaites 

jais^)UV0 Kračiusios iš visų mergi
nų. Ant laivo turėjome gero 

(vokiško alaus ir franeuziško • 
konjako. Už 10 centų gauni ge
rą skunerj ir trejetą tokių iš
gėręs pasijunti gerame upe. 
Apart balių turėjome koncer
tus ir “moving pietures”, o 
prie to dar pridėjus, kad čia 
laiko para kas dieną sutrumpė
davo po 40 minučių, nuobodu
mui nebuvo vietos.

Musų lietuvaitės taip pamy
lėjo muziką, kad pasiryžo ap
dovanoti muzikantus, idant dau 
giau grotų. P-lė -Viktorija 
\Villiams, chicagietė ir ponia 
Kučinskienė iš Kjngston, Pa, 
surinko apie $20.00 ir įteikė 
muzikantams, o pastarieji to- 

jomei'kapitolių',' Kongreso ’bū- ki’ dovaniJ »av« «n,j0 Pasiš°- 
k ėdami.

Turėjome ir pamaldas. Sek
madienio ryte antros klasės 

   Ne- 
norda, iš Minersville, Pa., lai
kė mišias ir kurie norėjo pasi
melsti Dievuliui, turėjo geros 

Vieš- Pr°g°s- Kun. Nenorda yra A-
p. Samperi,' mer*k°je g’nK's ir mokinęsis,

pamylėjo, ir J*hai nuoširdus, mylintis juo-
reikia pasa

kyti, tikras džentelmonas.
Mano keleiviai taip ir dėko

ja man už gerą kelionę, nors 
aš prie jos gerumo nedaug kuo 
prisidėjau. Viktorija nukalė 
naują pagiros terminą, sako: 
“Oh, its dogy time!”, suprask 
kad tai labai gerai. Ji ketina ' 
tuo pačiu laivu grįžti atgal. Ji 

Yorko bulvarais ir dar svkį te- Liipgi prašė manęs,/-kad aš už
ko pamatyti tą didelį pasaulio « palinkėčiau visiems gerų die- i
milžiną. “Ei veizėk, 
musų ratai nesisuka, 
vistiek važovjam!” i

dinką, Knygyną, Pašto budin- 
ką ir kitas žymiausias vietas. ;

Pirmadiehio ryte pasiekėme
Hoboken ir Čia mus pasitiko valsomajam^ lietuvių kun. 
Continental viešbučio žmonės.
J čia suvažiavo lietuviai iš ki-, 
tų kolionijų ir prisijungė prie, 
“Naujienų” ekskursijos, 
bučio savininkas, 
mus pavaisino, p<*hijivjw, n «• 
mes sutvarkę kelionės reikalus , ’^..l>asak“s \r’ 
išsiskirstėme po New Yorką: 
kas automobiliais, kas busais, 
strytkariais, požeminiais trau
kiniais išsiblaškėme po visas 
puses. Ir taip pirmadienis pra
lėkė kai paukštis!

10-tą vai. antradienio ryte 
susėdome į busą ir važiavome 
prie laivo. Busas bėgo New

nų. Lietuvoje, sako, ji turinti 
s dviejų metų arkliuką ir grįžda- 

susidomėjęs ma vešiantis, o parvažiavusi 
kalbėjo žemaitis, o musų busas (daugiau “Overlandu 
tuo tarpu keltuvu kėlėsi per, 
Hudson upę.

Laivas “Lituania” turėjo iš
plaukti trečia valanda po pietų, 
bet kadangi pribuvo daugiau 
keleivių, negu tikėtasi, 'laukė
me iki penktos. Pagalios lai-( 
vas sugaudė strošnu balsu, su-,

ve i žūk,
vo mes

nesivaži-
nės.

Ant laivo esame 87 
didžiuma iš Chicagos, 
rytinių valstijų. Laivo viršinin
kai: kapitonas Anthony Ras- 
mussen, vyriausis oficierius 
Ch. Broholm, vyriausis inžinie
rius R. Grissler, Dr. B. Dessler, 

drebėjo ir palengva ėmė slink- purseris V. Hesselberg, Chief 
ti. Tuo tarpu sugroj’o benas; stevvard Artur Anderson — la- 
prasidėjo mosavimai rankomis, patenkinti musų ekskursija 
kepurėmis, skepetaitėmis; ir ’r siunčia “Naujienoms” ge- 
daugelio akys sužibo nuo ašarų, riaušių linkėjimų. Patenkinti 

Atsitolinus nuo kranto, ma- visi ekskursininkai: visi 
no keleiviai susigrupavo į bu-1 a^^oja 
rius ir ėmė sau smagumo i„

lietuviai: 
o kiti iš

no keleiviai susigrupavo f bu- j abuoja “Naujienoms” už pa- 
rius ir ėmė sau smagumo ieš-1 riukimą gero laivo; o Baltic A- 
koti: vieni užvedė kalbą apie|mer^Can u* tokias puikias 
Klaipėdą, kiti pasakas sakė, tre 
ti kortomis lošė, o ketvirti dai
nas dainavo ir linksminosi.

“Gėriau dieną, gėriau naktį, 
Pas tą Čalį plikakaklį — 
Penki plaukai ant pakaušio 
Ir tie patys pasišiaušę... 
Tra-la-la-la tra la-la!” 
Dainomis ir juokais labiausia 

pasižymėjo Juozas Montvidas, 
giminaitis Dr. A. Montvido iš 
Chicagos. MrWitvidas buvo vie
nas iš įdomiausių keleivių. Jis 
labai stambus vyras ir didelis 
lietuvių patriotas, dargi “Kar
do” skaitytojas. Jis su savo lie
tuviškomis dainomis pusėtinai šui, pirmieji du žodžiai, man 
įerzino lenkus. Kaip tik būdavo rodosi, turėtų patikti”.
lenkai kur susirenka, jis priei-. Kipšas—atsako reporteriui:

vaišes. Aš nuo savęs ačluoju 
LMS A nariams ir broliams vai
diloms už surengtas dėl manęs 
išleistuves, už kurias neturėjau 
progos pirmiau padėkoti.

—B. Simokaitis,
“Nauj.” Eksk. palydovas.

Cicero
Now, paklausykite. Kipšas tik 

paminėjo, kad jis reporterį lai
kina, tuoj reporteris ir atmuša 
Kipšui Gromatą, štai kokią:—

“Kipšui:—
(iad demnit—Ačiū! Kaip Kip-

Kipšas rašys, reporte-
* žmonės mus skai-

! Antanas Rajanskis, Maręuet-
* * ' te Variety Store savininkas

šiomis dienomis (2449 W. 69th St.), apleido
♦

Ciceriečiai 
susilaukė viešnios, pdės Onu- Marquette Manor. Savo biznį ir 
L"s Gabrilaičiutės, jaunos dai- namą jis perleido B. Sanaus- 
lios blondinkos, iš Baltimorė, kiui mainais. 
Md. Ji atvyko čia atostogas 
pt aleisti.—Svečiuojasi ]
Kazimierų Oną Kaminskus, lonijoj, laikydamas ten nedide-l 
1337 So. 49 Avė. Kipšas irgi ja lę krautuvėlę, 
matė ir tiek gal pasakyt. “No —
wt>nder rncn leav<> liomes”. Cin BIRUTIKTIS 
gimusi, augusi, dailiai dainuoja, j 
gražų balsų turi ir well—vai
kinai galėtų supykti, jeigu kų 
be reikalo išsitarčiau. Į 

♦ ♦ ♦

Antanas Ambrozaitis mums 
žinomas kaipo “Marshfield wa- 
rehouse“ savininkas prie savo 
groserio biznio pridėjo dar pie
niaus biznį. Jisai pats su savo 
širduku pagamina sūrį, smeto- 
na. . 
nuo Chicagos laikų. 

>► > *
Antanas Kaminskas,

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Help Wanted—Mak 

Darbininkų Reikia

REIKIA DARBININKŲ
Vyrai, padarykite savo liuosą 

L Mes turime SU- 
li^tuvių sk\ rių ir

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

Real Estate For Sale 
Nr.mui-žem4 purdaTimm

Ar jieškotei tikrų 
Bargenų?

Rajauskis gan ilgoką laikę .1 or;.anizaVę
pas p.p. išgy veno Marųuette Manor ko- ( rcikaiaujame keletą get ų, ištik.

IKI KARTU 
GELBĖJO MERGAITES 

gyvastį

r»-

PARDAVIMUI Saliunas ir Lunck 
Room, gera vieta prie didelių dirb 
tuvių ant kampo. Parduosiu pigiai. 
2246 Blue Island Avė.

Tai atsiliepkite x pas mus, nes 
mes tik bargenus ir teparduo- 
dame.

savait; per visus
Jus galite atlikti

lengvai be atsi-
dabnit’nio jūsų

, Prieš kiek laiko J. Vitkevi
čius, senas birutietis, kuris tar
nauja viename banke prie 18 
ir Blue Island avė., antrą kar
tą išgelbėjo Natalie Sekulich, 
trijų metų kūdikį (1829 Blue 
Island avė. Natalie užsilipo ant 
lango trečiame aukšte ir pra- 

Jie turi pieniaus patyrimų 'dėjo mosiguoti rankute praei
viams. Kadangi langas buvo 
atidarytas, tai ji bile minutę 

kuris galėjo nukristi į gatvę.
turi aiskryminę, 1437 S. 49 ct.J, Vitkevičius pamatė ją ir žai- 
yrą geras žmogus. Apart savo 
biznio, jis savo kostumeriams 
teikia daug patarnavimo: taiso 
radios ir visokius reikmenis, 
bile jo tik prašo—good skale! 

>!i « ♦

mų vyrų dirbti su mumis. Kcle- 
v”. valandų kas diena, arba kele
tą dienų, kas 
suos metus.
Šį oarba labai » ♦ 
traukimo nuo
užsiėmimo. Labai geras pelnas. 
Puikus pasikėlimas gyvenime. 
Kreipkitės į Room 874 First Na
tional Bank Building nuo 10 va
landos iš ryto iki 1 valandos po 
pietų arba Utarninko vakarais 
nuo 6 iki 8 vak. Klauskite

ADAM MARKŪNAS, 
Gen. Mgr.

38 South Derborn Street, 
Chicago, UI.

PARDAVIMUI barternė, 2 baltų 
kėdžių, gcfa vieta, lietuvių ir kitokių 
tautų apgyventa, biznis geras, lynas 
dėl 4 metų. Garu šildoma ir karštas 
vanduo. Renda pigi.

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

GROSE RN Ė ir vaisių krautuvė 
pardavimui. Penki metai kaip gerai 
gyvuoja, lietuvių apielinkė. 3408 So. 
Halsted St.

man p. 
teikusi

šiandien 
kanauskas 
kad didieji “členai” lietuvių de
mokratų eina į republikonų pu
sę.—Gan you beat it? 

♦ ♦ ♦
Lietuvių Republikonų

bas jau apie 4 mėnesiai neturė
jo susirinkimo, bet sako, kad 
jie gyvuoja gerai. Maybe!

bo greitumu užbėgo ant vir
šaus. Jis sulaikė mergaitę kaip 
tik tuo laiku, kai pastaroji bu
vo pradėjusi slinkti pro langą?* 

P-as Vitkevičius tą pat mer
gaitę išgelbėjo nuo užsimuši- 

Vincas Ka- mo ir kiek anksčiau, perspėda- 
raportuoti, mas motiną geriau prižiūrėti

I savo kūdikį. Bet, matomai, mo
tinai vienos lekcijos nepakako.

REIKIA sargo j garažą, nuolat dar
bas, gera mckestis. West Auburn 
Garage1, 7931 So. Racine Avė.

REIKIA patyrusių mašinų opera
torių ir Off preserių prie vyriškų
kautų. The Goldstein Clothing Com- : 
pany, Cyclone Station, North Chica
go, Illinois.

REIKALINGAS pirmarankis beke- 
ris, turi mokėti pilnai savo darbų; 
atsišaukit greit. Rosevvay Bakeshop, 
10502 So. Michigan Avė.

Kliu

♦ ♦ *

Kazys P. Deveikis mano, kad 
or su re galima vaikų draugiją 

sverti prie SLA. vietinės kuopos, 
jei kaip ir visuomet amžinai 
draugijų reikalais apsikrovęs. 
Tai Ciceros apaštalas. Kokion 
draugijon neik, vis rasi Kazį.

♦ * ♦

Aną dieną Dr. Petras Za- 
latoris 2 merj 
išėmė ir vienam 
paipą (I mean 
—apendiku męs 
piovė.

Baltic American Linija ruošią Ka
lėdinę ekskursiją Lietuvon laivu ‘‘Po
loniu” Gruodžio 6 d. Keleiviai nuva
žiuos ir užtektinai laiko turės pra
leisti Kalėdas su giminėmis.

Laivas “Polonia” gerai žinomas sa
vo greitumu ir patogumais, o linija 
dės visas pastangas padaryti kelionę 
smagia. Maistas geras, o muzika ir 
palinksminimai sutrumpina kelionės 
laiką.

Kalėdines ekskursijas Baltic Ame
rican linijos keleiviai pamėgo, kadan
gi linijos tarnai prižiūri keleivių rei
kalus ir bagažą.

Be abejonės ir daug Lietuvių pa
norės pasinaudoti šia Kalėdine eks
kursija. Klauskite informacijų pas 
vietos agentą.

Kas nori dirbti?
Tegul atsiliepia žemiaus pa

duotu antrašu.
Turi turėti savo mašiną ir 

būti apsipažinęs su Chicagos 
miestu.

Netinginių! gera užmokestis.
Paaiškinimai smulkmenų ant 

vietos.
Atsiliepkite iš ryto 9—10 vai.

S. J. DARGUŽIS
807 W. 18th St.

Canal 4960.
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Kas, Ką, Kur, i . kada 
rengia, veikia ar kviečia

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

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

S. J. DARGUŽIS
807 W. IKth st.

Canal 4960.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI FARMA 
IŠ AKCIJONO

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

PARDAVIMUI grosemė ir delica- 
tesscn krautuvė, geri fikSeriai, pigi 
renda, gera vieta, pridėti dar bušer- pusantros mylios nuo Pembine mies- 
nę. 5406 Wentworth Avė. to. Del informacijų kreipkitės vakare.

B. KUNDROT,
3816 So. Union Avė.PARDAVIMUI viešbutis Woodboro, 

Wis. Bus parduotas iš licitacijos rug-  
piučio 20, 10 vai. ryto. Kas norit jsi- • Financial
gyti gerą biznj ir labai pigiai, atva- 
žįuokite j Woodboro, Wis. minėtoj  
dienoj. ’ ANTRIEJI morgičiai byle kokia su-

Matt SaroČka, Woodboro, Wis. ma> padaryti ir nupirkti į vieną die- 
------------------------------- - - geromis sąlygomis. Pamatykite 

PARDUOSIU pigiai greitam pirkę- mane pirmiausia.
jui. Nebus atmestas teisingas pasiu- H- EPŠTEIN,
lymas, 7 kambarių rezidencija, 4 bed- 155 No. Clark St.
ruimiai, karštu vandeniu šildomas, 2 Room 820 Central 6260
lotai 30x125, yra visi įrengimai ir ap- , - ........- ■ ■■■■■............  ■— — . -
mokėti. Atsišaukit po 6:30 vakaro. J.
Krueger, 4948 S. Kedvale Avė., neto
li Archer Avė.

Real Estate For Sale
Namai-Žemž Pardavimui______

PRIE 47 St. biznio namas, parduo- ' 
siu arba mainysiu j lotą arba mažės- ’ 
nj namą ar j morgičius, equity $14,000 
Atsišaukite 3018 So. Millard Avė.

NEROKUOJAM KOMIŠENO
i už antrus morgičius už $100, 

- $200 arba $300.
SMALL LOAN SERVICE

1647 W. 47 Str.

RINKA
PLAČIAUSIAS namų pirki

mo ir pardavimo- lauka* pas 
mus.

Atsiliepkite
i

S. J. DARGUŽIS
807 W. 18th St.

Canal 4960.

♦

Kas sake, kad Cicero j nėra 
vietos daktarui? Studentas p. 
Antanas Rakauskas, kuris vei
kiai btųgs medicinos mokslą, 
žada niekur iš Ciceros nešimu- 
finti, čia pat praktikuoti.

♦ ♦ ♦

(Jiicagiečiai kada važiuoja 
savo makabiliais pro Cicero, te
gul daug nesibijo spidinti. Mu
sų “šaunus” < 
Saudusky, yra ;
jis daug nedainuoja—daugiausia 
—“a dollar and cost”. Berwy- 
ne, tuoj į vakarus nuo Ciceros, 
tai vyrai ir leidės, lookaut! 
Benvyno džiodžė Cerny aną 
dieną užkrovė tūlam George 
Hartman iš Downers Grove 
už “reckless driving” $100.00 
and costs. Jis rūstesnis, negu 
musų Saudusky.

♦ * ♦

Constance Domausky skunde 1 
savo “dūšią’’ Juozą, 1318 S. 49 
Avė., už triukšmo kėlimą. Teis
mas atidėta iki 22 dienos. Vie
tinis “Suburban Leader” iš 
rugpiučio 11, rašo: “There were 
three parties invol ved the M r., 
Mrs. and the Mrs. mother. Ali 
three parties working, all three 
lived together, all theree were 
Lithuanians, all three were dis- 
satisfied with cxiting condi- 
tions.

Announcements 
.______ PriMĮojįmai \

SLA 36 kuopos nariams pranešu, 
kad užsimokėti duokles jie gali 
pas mane namuose (3200 Lowe 
avė.). Eidamas finansų raštininko 
pareigas, noriu atkreipti kiekvieno 
36 .kuopos nario domę į tai, kad 
jūsų teisės Susivienijime pirmiau
sia nriklauso nuo to, ar esate už
simokėję mokesnius, ar ne. Narys, 
neužsimokėjes per tris mėnesius, 
esti suspenduojamas. Taigi, kieno 

.~.jw .............— , mokesniai užvilkti, ateikite, nelauk-
džiodžč Henrv J ko1 lvyks kuopos susirinki- uz ou .e, y , mune j namus ir užsimo-

geras žmogus, kėkite. —J. Balchunas,
• . SLA. 36 kp. ifnansų r^št.

* * *
Antanas Levendowsky, 

So. 49 Avė., apskųstas už 
orderly eonduet” ponios Victo- 
rijos Zoveckienės, kuri turi res- 
tauraną “Liberty” (Liuosybčs 
name), už ne užsimokėjimą 50c 
už valgį. Antanas (kitaip va
dinos Frank arba Tony Le- 
venowskey) užsimokėjo 55c ir 
$5.00 teismo lėšų.

Visokių zbitkų pasaulyje.
—Kipšas.

1349 
“dis-

REIKIA patyrusių moterų dėl sor- 
tavimo skudurų. H. Dray, 1447 Blue 
Island Avė.

Situation Wanted
Darbo. Ieško

SUTINKU dirbti ne už brangų at- 
lyginimr nors esu dar 89 me{ų am
žiaus, bet silpnas sveikatoje, pertat 
jieškau lengvaus darbo. Jeigu kas tu
rite lengvą darbą malonėkite tuoj 
pranešti: Aušros Knygynas, 3210 So. 
Halsted St. Box 387. Tel Boulevard 
9663.

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

7114 S. Campbell Avė.

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraKtus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
8804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

Miscellaneous

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

Calumet Grove
Blue Island 

Naujienų Piknikas 
Ned., rugpiučio 21

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

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

Kp. Raštininkas.

Musical Instruments
______

$750 Player Pianas už $105 su ro
lėmis ir benčium. Pamatykit 6186 So 
Halsted St.

LABAI REIKALINGI PINIGAI. 
Savininkas parduos už dideli bar- 
geną naują 2‘flatų muro namą po 
4 kambarius, gražioj apielinkėj. Pa- 
siskubinkit ateiti su depozitu. Slan
ko & Nestor, 5097 Archer Avė. 
Lafaycttc 6036.

STOGDENGYSTE
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo jstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdpmi.

J. J. DUNNE ROOFING CO.
3411-16 Ogden Ave^

Phone Lavmdale 0114

Phone Prospect 4320
Prieš budavojimą pasitarki! su 

Stanley Kleehammer 
Generalis kontraktorius ir 

budavotojas 
5019 So. Western Avė. 

Chicago

For Rent
Rendon. Tėmikyte daktarai, advo

katai ir kam yra reikalinga ofisų, 
dar yru keletą moderniškų ofisų, 
naujam name ant kampo Halsted ir 
35-os gt., kur yra didžiausis biznio 
veikimas Bridgeporte. Turime gerų 
Storų ant Halsted prie 85-os gat. Del 
platesnių žinių kreipkitės pas Chas. 
J. Bagdžiunas & Co., 736 W. 35th St. 
Boulevard 0012

Furniture & Fixtures

$60,000 vertes naujų bankruto ra
kandų. Sutaupykit pirkdami šiuos 
naujus rakandus. Pigiai greitiems 
pirkėjams. Gražus Mohair parloro se
tas, riešutiniai valgomoj kambario se 
tai, bufetai, 2-8-4 šmotų miegruimio 
setai, Wilton kaurai, lempos, veidro
džiai, stalai, Coxwell krėslai, 4 kam
barių outfitas tik $840. Dykai dašta- 
tymas, Fireproof Storage, 6542 N. 
Clark St., atdara vakarais iki 10, 2 
blokai N. nuo Devon Avė.

Už Cash arba Mainyti
Kas turite sekamus namus: 
4 flatų namą 
6 flatų namą
8 flatų namą
10 flatų namą
12 flatų namą
15 flatų namą.
Tuoj atsišaukit

Furnished Rooms
RENDAI kambarys dėl vaikinų, 

merginų ar vedusiai porai su valgiu 
arba be valgio. Yra visi parankamai. 
2 fl. 3559 So. Emerald Avė.

REIKALINGAS kambarys dėl vy
ro ir vaiko prie geros šeimynos kuri 
gaištų vaiką prižiūrėti 6V2 metų, 
Bridgeporto apielinkėj. Aušros Kny
gynas, 3210 So. Halsted St, Box 286.

Personai
Asmenų Ieško

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

4517 So. Washtenaw Avė. 
Chicago, 111.

KAS ŽINOTE pas ką randasi vai
kai Julios Pales, po antru vyru Shup- 
šinskienė. Mes žinome, kad Shup- 
šinskienei mirus, vaikus paėmė augy- 
ti jos giminaitis Stanislovaitis, gyve
nantis Mt. Greenwood, III. ant 111-os 
gatvės. Praneškite Naujienų Spul- 
kos sekretoriui. Svarbus reikalas, jų 
motinos palikto turto. 1739 S. Hals
ted St,

4 kambarių sempeliniai rakandai, 
pigiai už cash, tik $295. 3 šmotų rie
šutinis miegruimio setas, 3 šmotų 
mohair parloro setas, 7 šmotų riešu
tinis miegruimio setas, du 9x12 kau
rai, 2 pastatomos lempos, library sta
las, veidrodžiai, miegruimio kauras, 
5 šmotų pusryčių setas, viskas už 
$295. M r. Preston, 3631 S. Halsted St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

PARDAVIMUI barbemė, labai pi
giai, geroj vietoj, 3 gyvenimui kam
bariai iš užpakalio. 3948 S. Francisco 
Avenue.

PARDAVIMUI grosemė ir smulk
menų sena ir gera biznis. Parduo
siu pigiai, nes išvažiuoju J kitą mies
tą. 3232 Canal St.

PARDAVIMUI pigiai šiukšlių su- 
degintojas, bufetas, sulankstoma lo
va, ir rundinas stalas. 6351 So. Tal- 
man Avė. Tel. Prospect 2045.

PARDAVIMUI buČernė, randasi 
geroj vietoj. 6655 So. Mozart St.

S. J. DARGUŽIS
807 W. 18th St.

Canal 4960.

Phone Republic 6322
ANTON M. ZIEGLER

Generalis Bucįavotojas ir 
Kontraktorius

PaveldSjas senos ir atsakančios 
firmos

M. ZIEGLER & SON.
Visas darbas garantuojamas 

Biznyje jau 50 metų
1943 W. 51 St, Chicago

. ■■■■■ ■ . ■ ■■■—■■ ■ ■■■ ■■ ..—y-

Bndgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Uilaikom
. malevą, popie

Dideli Bargenai!
šie bargenai turi būti parduoti 

tuojaus
3 aukštų mūrinis namas, 6 

pagyvenimų po 3, 4 ir 5 kam
barius. Visi pumai išrenduoti ir 
įneša $110.00 j mėnesį. Kaina 
tiktai $8,500. Jmokėjimas 
$1,000; likusius $50 į mėnesį.

8 kambarių rezidencija; ar- 
žuolo trimingai, fumasu apšil
doma, visi įtaisymai naujausios 
mados. Randasi arti Marųuette 
Parko. Lotas 30x125. Del grei
to pardavimo $7,500.

Pardavimui 5 kambarių mu
ro bungalovv ant Washtenaw 
Avė., 1 metų senumo, kaina 
$7,300, karštu vandeniu šildo
mas. ,
Z. S. Mickevice and Co.

2505 W. 63rd St.

a ievą, p o pi erą. stiklus ir t t.
3149 So. Halsted St.

Phone Yards 7288
J. P. RAMANOIONIS, Prs*.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8700

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. Įvedam elektros Ura
tus, motorus, taisom elektros reik 

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

Phone Victory 7452

Educational
Mokyklos

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

J. P. OLEKAS, Mokytojas
8106 S. Halsted &L, Chicago, Ilk

■-...................


