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Penki aeroplanai skrenda
i Honolulu

Popiežius prašo susimilti 
Sacco ir Vanzętti

Kinų nacionalistų fakcijos sten 
giasi vėl susivienyti

Penki aeroplanai išskrido Popiežius Pijus užtaria 
Sacso ir Vanzęttij Honolulu

Del $35,000 prizo buvo pasiren
gę rungtyniuoti devyni, bet 
keturi nesugebėjo išlėkti; 
vienas susikūlė

Instruktavo kardinolus Ameri
koj apeliuoti į Fullerą ir 
Coolidgeą dėl susimilimo

ROMA, Italija, rugp. 16. — 
Pagaliau ir katąjikų bažnyčios 

, ryžo- 
mirties 

i bausmei radikalus, Nicolą Sac- 
galėjo iš- co ir Bartolomeo Vanzettį. 
tik Penki. | ya|<ar ųiivo sužinota, kad po- 

sus! 11 e pjejjus instruktavo apaštališką 
'delegatą Washingtone, kad jis, 
(Vatikano vardu, tuojau pasi
bartų su kitais kardinolais A- 
merikoje ir apeliuotų į Mas- 
sachusetts gubernatorių Full
erą dėl susimilimo pasmerk
tiems, o jei tas nepadėtų, tai 
personališkai apeliuoti į Prezi
dentą Coolidgeą.

OAKLAND, Cal., rugp. 16. 1 „ _ .
— Iš devynių aeroplanų, kurie I galva, popiežius Pins XI, 
buvo pasirengę kaip šiandie iš-.si užtarta pasmerktus 
skristi iš čia per Ramųjį van-l 
denyną į Honolulu, 
skristi ir išskrido 
Vienas aeroplanas 
bandydamas pakilti į orą, ant-| 
ras nesugebėjo pakilti, trečias I 
grįžo atgal, kadangi jo moto-1 
ras ėmė gesti, o ketvirtas buvo 
diskvalifikuotas.

Penki aeroplanai, kurie tuo
jau po pietų išlėkė 2,4C0 mylių 
kelionėn per vandenyną, yra:

1. Oklahoma; 
nett Griffin ir 
Al Henley.

2. Golden Eagle; 
Frost, navigatorius 
Scott.

3. Aloha; pilotas Martin Jen- 
sen, navigatorius Paul Schulter

4. Woolaroc; pilotas Arthur 
C. Goebel, navigatorius Įeit.

V. Davis.
5. Dalias Spirit; pilotas Wm. 

P. Erwin, navigatorius Alvin 
Eichwaldt.

pilotas Ben- 
navigatorius

pilotas Jack 
Gordon

Mergina savo automo
biliu sužeidė 20 žmonių

SYDNEY, Australija, rugp. 
16. — Perth mieste vakar vie
nas automobilis sužeidė dvide
šimt žmonių, jų tarpe septynis 
pavojingai.

Automobiliu važiavo viena 
mergina, Esther Beckler, ir

Visi lėktuvai yra monopla
nai. Patsai skridimas per van
denyną į Honolulu yra rungty
nės dėl $35,(MM) prizo.

Sprogimas plieno įmonėj;
23 žmonės sužeisti

GRANITE CITY, III., rugp, 
16. —Granite City Steel Works 
įmonėj vakar įvyko garinio ka
tilo sprogimas, kurio dvidešimt 
trys darbininkai buvo sužeis
ti. Trys jų yra baisiai apdegin
ti ir veikiausiai nebeišliks gyvi.

Portugalijos sukilimo 
vadas ištremtas

LISABONAI Portugalija, 
rugp. 16. — Filomeno Camar- 
ra, įvykusio praeitą penktadie
nį nesėkmingo sukilimo prieš 
valdžią 
į Tomo

vadas, tapo ištremtas 
salą, Gvinėjos įlankoj.

Del meilės nusitroškino
COLOBADO SPRINGS? Co- 

lo., rugp. 16. — Nusiminus, 
kad jaunikis, kurį ji mylėjo, ją 
pametė, Misš Bernice Black- 
ford iš Dės Moines, Iowa, vie
tos viešbuty nusitroškino 
ZU.
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Tikisi, kad Čian Kaišekui rezig
navus, pasibaigs vidujiniai 
tarpusavio ginčai

ŠANCHAJUS, Kinai, 
16. — Tuo tarpu kai dėl 
rolo čian Kaišeko, vyriausiojo 
nacionalistinės Nankino vai-! 
džios karo vado, rezignayimo! 
svetimšaliai Šanchajuj? prar.r.-j 
sauja visišką nacionalistų 
dėjimo suirimą, Dr. C. C. 
Nankino valdžios užsienio
kalų ministeris, pareiškė, kadi 
civilinė vyriausybė pasiliksian-j

rugp. 
gene-.

ju-«

rei-

civiline vyriausyue pasiiuvuaii- j 
ti savo vietoj, ligi nacionalistų 
Nankino ir Hankovo fakcijos 
vėl susitarsiančios ir susivie
nysiančios.

Generolo Čian Kaišeko ir po
litinio komiteto narių pasitrau
kimas nė kiek nepalieČiąs civi
linės vyriausybės, jos tarpe tei
singumo mimsterio Vang čun- 
hui, finansų ministerio 
Jinfango, susisiekimo 
rio Vang Pahčuno ir 
reiškė Dr. Vu.

Ku 
ministe- 

kitų, pa-

reikalųQuo Taiči, užsienio 
viceministeris, pareiškė, kad 
generolo Čian Kaišeko rezigna- 
vimas tik sustiprinsiąs naciona
listinį judėjimą krašte,, vėl su
jungdamas daiktan fakcijas.

Nacionalistų valdžia užgynė 
platinti vieno Amerikos misio- 
nierio, Edgaro Strothero, iš
leistą brošiūrą, kurioj autorius, 
gindamas Britų interesus 
nuošė, piktai šmeižia Kinų 
cionalistų valdžią.

Ki
ti a-

Susikirtimas tarp albanu ir 
italu Skutary

VIENNA, Austrija, rugp. 16. 
— Pranešimai iš Belgrado, Ju
goslavijos sostinės, sako, kad 

J ten gauta žinių, jogei vakar 
Skutari mieste įvykęs susikir-

važiuodama užgavo vieną žpio- t imas tarp Albanijos kai ei vių 
gų. Išsigandus, ji nualpo ir 
susmuko, tuo tarpu kai jos ko-

ir kariuomenės instruktorių 
italų. Abiejose pusėse buvę už-

ja spaudė akceleratorių. Nebe- mu^ų ir sužeistų.

\į Prof. Boltwood, radio eks 
pertas, nusižudė

valdomas automobilis įlėkė į 
susirinkusį netoliese žmonių 
būrį, daugelį sužeisdamas, i. 
pagaliau, trenkęs į vienos 
krautuvės muro sieną, sudužo.

Bomba apdraskė jury- 
meno namus

EAST MILTON, Mass 
piučio 16. — Bombos sprogi
mas praeitą naktį čia apdraskė 
Levvis McHardy gyvenamus na
mus. McHardy žmona ir tre
jetas vaikų buvo ištrenkti iš 
lovų ir sužeisti.

Kadangi McHardy buvo vie
nas jurymenų (prisaikintųjų 
posėdininkų) Sacco-Vanzetti 
byloje, pripažinusių tuodu radi
kalu kaltais dėl prikišamos 
jiems žmogžudybės, tai policija 
mano, kad bomba buvus pa
smerktųjų šimpatizniotojų (pa- 

’dėta.

rug-

Prašo atlyginti nukentėjusiems 
j u ry menam s

BOSTON, Mass., rugp. 16.— 
Legislaturos atstovų buto sek
retoriui šiandie įteikta bilius, 
kuriuo einant vyriausybė turė
tų atlyginti kiekvienam Sacco- 
Vanzetti bylos jurymenui, o 
taipjau ir kitų bylų dėl žmog
žudybės jurymenams, kurių 
turtas nukentėtų nuo pikto kie
no nors keršto.

BAGDADAS, Trakas, rugp

Buvęs vergas gyveno 104

METROPOLIS, Ilk, rugp.
— Mirė seniausias vietos
ventojas, James Shelton, kitą
kart buvęs vergas ir pilietinio 16. — Karalius Feisal rengiasi 
karo veteranas. Jis buvo 104 netrukus padaryti vizitą Fran- 
metų amžiaus. cijai ir Anglijai.
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HANCOCK POINT, Me., rug
pjūčio 16. — Vakar čia nusi
šovė Yale universiteto radio- 
chemijos profesorius Bertram 
B. Boltwood, 57 metų amžiaus. 
Mena, kad nusižudymo priežas
tis buvo jo pairusi sveikata.

Boltwood profesoriavo Yale 
universitete septynioliką metų 
ir buvo žymus radio ekspertas. 
Vakacijų metu jis dabar buvo 
apsigyvenęs savo 
Mount Holyoke , 
Wm. Hammondo, 
Rytmetį tarnas, 
kambarį kelti pusryčio, i 
prof. Boltwoodą nebegyvą.

draugo, 
profesoriaus 
vasarnamy, 

nuėjęs į jo 
rado

Mirė J. Ogden Armour, 
Chicagos skerdyk

lų baronas
Chicagoj gauta pranešimas, 

kad Londone šiandie mirė Chi
cagos milionininkas J. Ogden 
Armour, skerdyklų viešpats. 
Jis buvo 63 metų amžiaus. Per 
keletą pastarų savaičių laikraš
čiai nuolatos skelbė apie Ar- 
mouro ligą. Jis sirgo vidurių 
sugedimu, paskui tifu.

MICHIGAN CITY, Ind., rug-
Vienas skęstan- 

Washingtono
piučio 16. — 
čių gelbėtojas 
parko paežery, Henry Knoll, šį 
sezoną išgelbėjo nuo paskendi
mo jau 54 asmenis.

/ t j v
u

k J V

tJPaclfic and Atlantic Photo J

TRYS CHICAGOS GRACIJŲ GRACIJOS
Gražiausių Chicagos merginų gražumo konteste gražiausia 

pripažinta lietuvaitė Estellė Kazlauskaite (v:dury, su gelių glė
biu) ; antra gražumu — Myrtle Valstcd (kairėj), trečia gražu
mu — Murgaret Bahr (dešinėj). ,

Platesnis aprašymas Vietos žinioje, 8me puslapyj.

SSSR nobedalyvaus T. S. 
konferencijoje

Leningradas “m:litanzuo 
ja” visus namus

Patyrė, kad nebūdama
Sąjungos narys ji 
balso tariniuose

Šveicarija,

Tautų 
neturės

Viriems gyventojams 
įsigyt dujų kaukes ir 
apsisaugojimo tusius

įsakyta 
dujų 

t

Sacco-Vanzetti byla Auk
ščiausiame teisme Lietuvos žinios.

rugp.
16. — Sovietų Rusijos valdžia, 
kuri buvo priėmus pakvietimą 
dalyvauti trečioj Tautų Sąjun
gos šaukiamoj. generalinėj su
sisiekimo ir tranzito konferen
cijoj, dabar savo sutikimą 
dalyvauti atsiėmė.

Sovietų valdžia mat ką tik 
sužinojo, kad SSSR, nebūdama 
Tautų Sąjungos narys, konfe
rencijos tarimuose neturės i 
so.

Konferencijoj sutiko daly
vauti Jungtinės Valstybės ir 
Turkija, bet ir jos nėra Tautų 
Sąjungos nariai, taigi yra to
kioj pat jiadėty, kaip ir sovie
tų Rusija.

JEI MERGINA TAVE PANIE
KINA, GALI ATSIIMT 

ŽIEDĄ

NEW YORKAS, rugp. 16. — 
Jei mergina savo jaunikį pa
niekina ir nebenori už jo tekė
ti, ji neturi teisės pasilaikyti 
engagement žiedą, kurį jis jai 
buvo davęs. Taip išsprendė tei
sėjas Henry Goodman Tombs 
teisme.

Viena mergina mat buvo ap
skundus buvusį savo jaunikį, 
kaltindama jį dėl atėmimo iš 
jos žiedo, kurį jis jai buvo da
vęs.

£0RR
Čhicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Veikiausiai bus lietaus, su 
nedidele temperatūros atmai
na; stiprokas pietų rytų ir pie
tų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 56° ir 70° F.

šiandie saulė teka 5:59, lei
džiasi ‘7:49. Mėnuo teka 10:46 
vakaro.

16.—LENINGRADAS, rugp. 
Leningrado gyventojai nustebo 
ir labai susirūpino dėl “Ossoa- 
viakim”, t. y. apsaugos, aviaci
jos ir cheminių tirimų draugi
jos nutarimo “militarizuoti” 
yisus gyvenamuosius namus.

Kiekvienas mat gyventojas 
gavo įsakymą nusipirkti ypa
tingos rųšies nuodingų dujų 
apsisaugojamą kaukę, kuri mo
ka septynis rublius, ir taipjau 
gauta įsakymas, kad gyvento
jai kiekviename trobesy įsi
steigtų vaistinę, idant butų pri
sirengę kiekvieną valandą ap
sisaugoti, atsitikus 
nuodingų dujų atakai.

Namų komitetams
organizuoti paskaitas ir kursus 
žmonėms ir 
kaip reikia 
įvairių kare 
gu dujų.

{sakyta dar kiekviename tro
besy įsitaisyti tam tikrą dujų 
apsisaugojamą rūsį, su aklinai 
uždaromomis durimis ir ypa
tinga ventiliacijos sistema, ku
ria bus gaunamas reikiamas, 
peY anglis perkoštas, oras kvė
puoti.

BOSTON, Mass., rugp. 16.— 
Aukščiausias Massacbusetts 
teismas pilname sąstate šiandie 
klausė pasmerktųjų redhcalų, 
Sacco ir Vanzętti, advokatų 
argumentų dėl Aukštesnio teis
mo teisėjo, VVebstero Thayero, 
nuosprendžio panaikinimo ir 
dėl naujo pasmerktųjų bylos 
tardymo.

Veikiausiai praslinks keletas 
dienų, ligi Aukščiausias teis
mas duos savo sprendimą dėl 
apeliacijos.

Danija atsakė Jutlandui 
nepriklausomybę ■

KOPENHAGA, Danija, rugp. 
16. — Pas Danijos karalių 
Kristioną X buvo atvykus Pie
tų Jutlando delegacija prašyti, 
kad jų kraštui butų suteikta 
nepriklausomybė ir kai l)an 
jos karalius butų Pietų Jut
lando valdovu — kunigaikščiu.

Priėmęs delegaciją, karalius 
jai pasakė, kad jis negalįs to 
padaryti. Einant Versalės su
tartim, Pietų Jutlando žmonės 
patys visuotinu balsavimu nu
tarę grįžti atgal prie Danijos, 
dėl to gi Pietų Jutlandas da
bar teisėtai priklausąs Danijai 
ir turįs pasiduoti Danijos kon
stitucijai.

Mergina, ketinus skristi į 
Rom? užmušta

YOUNGSTOVVN, Ohio, rugp. 
16. — Watson aviacijos lauke 
aeroplano propeleris užgavo ir 
užmušė Gladys Roy, jauną, 25 
metų amžiaus moteriškę aviato- 
rę. Ji buvo pasižymėjusi skri- 
dikė ir rengėsi netrukus skris
ti iš New Yorko per Antlanto 
vandenyną į Bomą.

Kalėjimai Lietuvoj 
perpildyti

Kalėjimai Lietuvoje perpil
dyti. Varnių koncentracijos sto
vykloje buvo ligi 300 žmonių, 
išsiųsta į kitas vietas bus dar 
daugiau. Įskundėjai daugiau
siai yra vietos kunigai ir jų 
geri sėbrai. Įskundiža žmones 
suvesdami savo asmenines są
skaitas. Todėl Jahiausia reikia 
saugotis kunigų. Bet yra dau,>/ 
šnipų, šnipai būna etatiniaij 
laisvai samdomi ir akordiniaA 
dirbantieji ilsiai
samdomi šnipai, kurie praneši
nėja apie žmonių ūpą ir išdavi- 
nėja apylinkėse gyventojus, 
gauna nuo 20 iki 100 litų mė
nesiui. — [L. B.]

VILNIUJE

staigiai

•įsakyta

pamokyti juos, 
apsisaugoti nuo 

vartojamų nuodin-

Airių kabinetas ant viš
tos kojos

DUBLINAS, rugp. 16.
Balsuojant šiandie darbiečių į- 
neštą nepasitikėjimo pareiški
mą valstybės prezidento Cos- 
grave valdžiai, seimo narių bal
sai pasidalino lygiomis: 70 bal
sų už, 
mezgė 
davęs 
ciją.

ir 70 — prieš. Mazgų iš- 
seimo pirmininkas, pa

savo balsą prieš rezoliu-

Meliono ir karaliaus 
Fuado pasimatymas
VENECIJA, Italija, rugį).

16. — Pokyly, kurį fašistų fi
nansų ministeris Volpi vakar 
buvo iškėlęs čia Egipto kara
liui Fuadui, dalyvavo ir Jungti
nių Valstybių iždo sekretorius 
Andrew Mellon.

Daug* galvijų žuvo nuo 
nuodingų dujų 

skėriams
KISLO V< )I )SK|Aty' Ka u kazi- 

ja, rugp. 16. — Kadangi Tere- 
ko upės sritis užpuolė skėriai, 
tai jiems naikinti buvo pavar
totos nuodingos dujos. Nuo tų 
dujų betgi žuvo ir galvijų ne
maža.

Coolidge wks į Yellowstoną
RAPID CITY, S. I)., rugp. 

16. — Prezidentas Colidge ren
giasi ateinančią savaitę keliau
ti į Nacionalinį Yellowstone 
parką, kur jis mano subuti še
šias dienas.

Kalėjimo prižiūrėtojas — 
banditas.

“Kurjer Poranny” praneši
mu, Vilniuj esąs suimtas Lu
kiškių kalėjimo vyresnysis pri
žiūrėtojas Stefanovičius. Iš pa
darytos kratos pasirodę, kad 
jis jau nuo senai esąs profesi
onalinis vagis ir banditas. 
Drauge su savo giminėmis Ste
fanovičius organizavęs žmonių 
plėšimą Vilniuj ir apylinkėj.

Vilniuj 4210 bedarbių.
Vilniaus darbo biržoj yra už

registruota 4210 bedarbių, jų 
2728 vyrų ir 1382 moterys.
Lenkai neregistruoja lietuvių 

draugovės įstatų
“Vilniaus Aidas” rašo: “Pe

reitą rudenį Vilniuj buvo By- 
tų Lietuvos ūkininkų susiva
žiavimas, kuris nutarė steigti 
savo draugovę ir išrinko komi
siją, kuriai pavedė galutinai 
suredaguoti įstatus, ir įgaliojo 
juos suderinti su valdžios rei
kalavimais. Komisija visa pa
darė, įstatus suredagavo kaip 
reikiant, padarė valdžios reika
lautų pataisų, vėliau suteikė 
visokių paaiškinimų, bet pa
tvirtinimo kaip nėr taip nėr, 
nors jau nuo įteikimo daug mė
nesių praėjo.”

Varėnos miestely Liepos 10 
d. įvyko jaunimo peštynės, per 
kurias Varėnos gyventojui Juo- . 
zui Skliutui perpiovė pilvą. Su
žeistasis nugabentas ligoninėn, 
ir kaltininkai Lapurka Vaclo
vas ir Lapinskas Dominas su
imti.

Nemune Liepos 17 d. 6 vai. 
ryto nuskendo Aleksiutė Auto
se 22 m. amžiaus iš Panaravos 
kaimo. Lavonas dar nesurastas.

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

I

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

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

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

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

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 60 centų. * Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, HL
------------ - i)



—— * uHago, HL

Mokslo Žinios

h
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Trečiadienis, Rugp. 17, 1927

Children Crų įr

r letcher s

Syrups, specialiai prirengtos

MOTINOS:

Castoria yra malonus, ne
kenkiantis pavaduotojas 
Castoi Oil, Paregoric, 
Teething Drops ir Soothing 
dėl kūdikių ir nešiojamų vaikų visokio amžiaus.

Apsisaugojimui imitacijų žiūrėkite šio parašo
Nurodymai ant kiekvieno pakelio. Gydytojai visur rekomenduoja 
jas.

SEIMININKĖMS kelrodis
Rašo ISABELLE KAY

i.ietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei

Maksimu m gyventojų skai
čius. Prieš kiek laiko VVashing- 
tone įvyko pirmas tarptautinis 
žemdirbystės kongresas, kuria
me dalyvavo žymus pasaulio 
mokslininkai, Tarp kitko buvo 
diskusuojamas ir žmonių skai
čiaus klausimas.

Dr. Albrecht Pinck, paskubęs 
Berlino universiteto geografas, 
pareiškė, jog, jo manymu, že
mė galėsianti pramaitinti 
8,000,000,000 žmonių. Ne tik 
žemės našumas turės būti iš
vystytas iki aukščiausio laips
nio, bet ir tuo pačiu laiku mais
to gaminimui turės būti sunau
dotas kiekvienas tinkamas že
mės sklypas*

Daugelis mokslininkų mano, 
jog daugų daugiausia žemė te
galės pramaitinti 2,500,000,000 
žmonių, kadangi tropiškosios 
šalys netinka baltodžiaons gy
venti. Dr. Penck atsako, jog 
pustrečio biliono gyventojų bus 
už šimto metų. Jis taipogi nu- 

i rodo į Javos salų, kur gyvena 
I 35,000,000 žmonių, nors salos 
plotas tesudaro 50,000 ketvir- 

i toniškų mylių. O kai dėl ne- 
I tinkamumo tropiškų šalių, tai, 
i sako Dr. Penck, tas klausimas 
dar nėra galutinai išrištas. įka
lni i galima, kad ateityje moks
las duos galimybės užkariauti 
r tropikų džiungles.

Dr. Mary Autin laike pilie
tinio karo buvo slaugė. Pasak 
Cooko, skaitlingrsnės šeimos 
niekur nėra jrekorduota.

Nuodingas medus. Dr. K. 
Krause, vokiečių tyrinėtojas, 
Mažojoj Azijoj užtiko nuodin
gų medų. Nuo to medaus žmo
gus pusėtinai apserga.įo kartais 
ię»t sąmonės netenka. Dr. Krau
se mano, jog nuodai į medų 
papuola iš rhadodendronų, kurių 
žiedai yra nuodingi.

Nelaimės automobiliais. Spė- 
cialės komisijos tyrimai parodė, 
kad daugiausiai' nelaimių su 
automobiliai* atsitinka nuo 5 
iki 6 vai. vakaro. Komisija ma
no, jog tai pareina nuo to kad 
per dieną žmonės pavargsta ir 
todėl nebegali taip gerai va
žiuoti, kaip iš rvto.

\ ... ,« «« ,4 .., ■

Pa’šelis su žibintuvu. Prieš 
kiek laiko tapo išrastas specia
li* paišelis, kuris turi mažų 
elektros žibintuvėlį. Paišelis yra 
labai parankus, nes nėra dides
nis už auksinę plunksnų. Nak
ties laiku, kada-' prisieina 
nors užrašyti, paišelis yra 
pamainomas dalykas.

ne-

ga-

RODYKLt
Komai yra tikras Amerikos pro

duktas. šioje šalyje auginama dvie-
i komuose

Dedami j dėžes kor-

jų rūšių komai — geltoni ir balti. Vy
riausius maisto elementas komuose 
yra krakmolas. Dedami į dėžes kor- 
nai yra žinomi kaipo saldieji komai. 
Kornus galima naudot daugeliu bū
dų; kaipo grudus, daryt pudingus, ir 
syrujus, arba valgyt žalius. Skanus 
ir sveikas pudingas bus tikras pavai
šinimas jūsų šeimynai jei padarysit 

*- xS receptas 
kor-

kornų pudingą. Sekantis 
parodo kaip padaryt pigiai gerą 
nų pudingą.

Kornų Pudingas
puoduko evaporated pieno

1 puoduko vandens
l4 šaukštuko pipirų 
4; šaukštuko druskos
2 kiaušiniai
2 puodukai kornų nuskustų nuo ko

rio, arba iš dėžės.
Sudėk pieną ir vandeni; dadėk 

sviestą ir prieskonius, užvirink, da
dėk kornus ir užpilk mišinį ant kiau
šiniu, gerai išplaktų. Supilk į gerai 
aliejuotą kepamą indą, įdėk j lėkštę 
karšto vandens ir kepk vidutiniškam 
karšty iki sutvirtės viduryje kaip 
paprasta kiaušinienė. Jeigu patin
ka, galima pridėti šaukštuką skustų 
svogūnų ir du šaukštuku kapotų žalių 
pipirų j kornus.

Virtuvės Patarimai
alumino indj, 

vilnas ir muilą su 
Paskui nuplauk 
šaltu.
nuvalymui elek- 

mažą

Nvalymui tinkamai 
naudok plieno 
karštu vandeniu, 
šiltu vandeniu ir su

Geriausias būdas
triško toasterio yra naudoti 
maliavojimi šepetuką.

Geriausia neplakti sponge pyragų 
tešlos po to kai dadedama kiaušinių 
baltiniai, bet versti ir versti tešlą, 
įsukant daugiausia oro kiek galima.

Laikyk smetoną kuošalčiausia ka
da [ laki. Jeigu laikysi ją ant ledo 
kelias valandas pirm plakimo, ji su- 

’ siplaks greičiau.

11,105 daktarų sako, jog Lucky Strike Cigaretai 
mažiau negu kiti įrituoja švelnias gerklės sienas ir 

kenkia bile vienas kitų cigaretų .mažiaus

Naminiai Pasigelbėjimai
Prašalinimui vandens plėtmų 

lininių užtiestių, pašlupyk visą šmo
tą ir visada prosyk ųį arba visai sau
są arba visai šlapią.

Pirm mazgojant kojas muštardos 
vandeny, pirmiausia ištarpyk niuš- 
tarda šaltame vandenyj. Tas neteis 
muštardai prilipti prie kojų iš nuėsti 
oda.

šmotas velveto įklijuotas į čcvcry- j ])pe 
ko kulnies apsaugos pančiakas nuo 
plyšimo.

Sukietinimui šluotos ražų kada jie 
suminkštėja, pamerk į karštas 
putas dadėjus biskį kepamos so
dos.

nuo Aptilti y bes ir proto 
1 langu m a eugeni kos 
(mokslas apie žmonių 
pagerinimų) šalininkų 
jog silpnaprotybė 
dėjimo rezultatas.
tėvai

muilo

Grožės Patarimai
švarumas «yra grožės 

Gydytojai, nursės, dentistai. 
tojos, darbdaviai, tėvai — i._ 
ir valdžios — ragina prlo švarumo, ir 
jeigu to prisilaikoma, kieitvien'.s 
jaučia kokia nauda esi iš švarumo. 
Muitai dėl veklo, rankų, kūno, gal
vos ir skutimoi, taipgi ir skalbi
mui turi būti parenkama su didžiau
siu atsargumu, nes kožnas turi sa
vo tikslą. Dantų valytojai, kremai 
ir paderiai taipgi turi savo užduoti 
prie kūno švarumo. Tailct nioi da
lykai kurie padaroma su dideliu at
sargumu teprivalo būti perkami.

Ypatiška Sveikata

vasaros laisvė pasibaigė — vaikai ir 
mergaitės turi pradėti suvienodinto 
apsiėjimo, ir jų kažnas pasijudini
mas užžiurimas, išskyrus valgį. Vi
są vasarą motina stengiasi duoti 
vaikams daržovių, iš kurią vaikams 
esti didelė nauda. Ka la vaikai eina 
mokyklon, jie maistn nešasi su sa
vim arba vai’?) mokyklos valgykloj, 
mokykloj tuiėtų būti parūpinta mai
stas kuris tinkamas va ‘ 
jų kūno reikalavimo 
si iš namų, mot irr;
jdouti, ir įduoda. b?t nežino ar vai
kas suvalgo. Ji tint stengtis duoti 
tik tokį valgį kuris vaikui tikrai pa
tinka ir kurį jis noriai suvalgys, sy
kiu ir turės naudos sveikatai.

s pamatas.
moky- 

nel įmestai

mokslo 
veislės 

tvirtina, 
yra pavel-
Esų kokie 

tokie ir vaikai. Tačiau 
Vernon Briggs mano, 

jog teks tvirtinimas ne visai
tikrenybei atatinka. 
rė platų tyrinėjimų 
apylinkėj ir surado, jog aplin
kybės, o ne paveldėjimas yra 
s vai bisnė 
tis.

.lis pada-, 
Bostono

beprotybės priežas- 
Iš 1,00(1 proto ligonių tik 

180 paėjo iš nenormalių tėvų. 
Vadinasi, tik
beprotybę; gi dauguma 
nenormališkais

18% paveldėjo 
tapo 

žmonėmis dėl

Kadangi tyrinėjimas 
penkiolikų metų ir buvo 

imas tarp išimtinai “tyro 
jo” amerikonų, tai Dr. Briggs

Mokyklos* prasidėjimas reiškia kad • mano, jog gauti daviniai 
labai svarbus. Jie parodo, 
aplinkybės lošia svarbesnę 
lę, negu paveldėjimas.

tęsėsi 
da to
li rau-

yra 
kad
ro-

vaikams pagal 
•Jeigu nešuma- 

t j’čtų ž'noti ką

Pinigai Lenkijon*4

Vilniaus Krasta
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.

1739 So. Halstcd St.» Chicago, III.

a
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Vabalai, kurie kamparų 
mina. Sumatroj anglų keliau
ninkas surado vabalus, kurie 
išleidžia skystimą, turintį visas 
kamparo ypatybes. Kadangi va
balus galima veisti, tai ateityj, 
manoma, juos bus galima pa
naudoti kamparo gaminimui.

—K. A.

Pabaigoj pereitų metų Illinois 
viešuose knygynuose buvo 4,- 
577,377 knygos. Nuolatinių 
skaitytojų, turinčių kortas neš
tis knygas namo, buvo 1,288,- 
869.

Pasikalbėjimų telefonais kas*- 
kasdiena būna:

Chicagoj — 3,800,000
Bostone — 2,000,000
Portland, Ore. — 550,000.

yiena iš 20 moterų 
kių Illinois valstybėj 
fonų operatorė.

darbinin- 
yra teie-

yra tiekDabar Los Angeles 
telefonų, kiek jų buvo visoj 
šaly 1895 metais.

Vai^ų gabumas. Paskutiniais 
kelmais metais buvo nemažai 
vedama ginčų dėliai to, kurie 
vaikai yra gabesni, — ar gimu
sieji iš senyvų tėvų, ar iš jau
nų. Prieš keletu metų C. Red- 
field parašė stambų veikalų, 
kur jis bandė įrodyti, jog se
nyvų tėvų vaikai paprastai yra 

i daug gabesni, negu jaunųjų. Tų 
pat mintį nesenai pakartojo ir 
Dr. S. Holmes, Kalifornijos 
universiteto profesorius. Bet 
štai šiomis dienomis psichiatrų 
suvažiavime prof. L. L. Thur- 
stone padarė pranešimų apie 
tėvų amžių ir vaikų gabumus. 
Jo tyrimai rodo, jog tarp vai- 

i kų gabumo ir tėvų amžiaus nė
ra jokio ryšio. Jaunų tėvų vai
kai gali būti tiek jau gabus, 

i kaip ir senyvų.
Prof. L. L. Thurstone tačiau 

Hisilaiko nuo darymo 
■*v".°dcs. Jis rengiasi 
10,000 vaikų ir tada 
’rtu pranešimų apie 

r'mc davinius.

20 metų atgal Indiana vals
tybėj buvo 56,000 Bell telefo
nų; dabar jų yra 225,000.

ru-
19

Illinois valstybėj yra 94 
šių medžių. Jų tarpe yra 
rūšių ąžuolų. 25 rūšys medžių 
yra atvežtos iš kitų valstybių.

išradusiFranci jos moteris 
sistemų, sulig kurios 
moksli žmogų galima išmokinti 
skaityti ir rašyti į 10 lekciją, 
po 2 vai. kiekvienų lekcijų.

a ■ ■

Trys Jungtinių Valstybių 
prezidentai liko nušauti. —Ab
rakam Lincoln (nušovė jį J. 
Wilkes Booth), James A. 
field (nušovė Charles J. 
teau) ir William McKinley 
šovė Leon Czolgosz).

Gar- 
Gui- 
(nu-

bendros 
ištirti 

padaryti 
savo ty-

Didžiausi šeima. Prieš kiek 
Įeik© buvo paskelbta žinia, kad 
kr“1 *"ks ų heinberg, 
ti”.ėjo 87 
rodė, jog 
singn.

Tačiau

vokietis, 
vaikus. Vėliau pasi- 
ta žinia buvo netei-

tarp biologų ta žinia 
sukėlė daug ginčų. Kilo klau
simas, kiek daug vaikų gali 
turėti viena šeima. Robert Cook, 
medicinos žurnalo redaktorius, 
sako, jog yra tikrai žinoma, 
kad Dr. Mary Austi n turėjo 44 
vaikus—tryliką porų dvynukų 
ir šešis trejučius. Auklėdama 
savo vaikus ir rado laiko mo
kytis ir baigti medicinos moks
lų.

P-lė Mabel O\ven 14 metų 
atgal pradėjo kaipo stenografė 
valdžios įstaigoj. Dabar ji yra 
Jungt. Valstybių taksų apelia
cijų tarybos advokatas.

Augščiausia budavonė pa- 
šauly yra pabudavotas vien iš 
geležies Eiffelio bokštas Pary
žiuje. Jis yra 984 pėdų augščio.

P-lė Marga ret A. Wulfert, 
kuri renka žinias dėl Jungti
nių Valstybių prekybos depar
tamento apie pieninių produk
tų prekybų užsieny, yra skaito
ma kaipo žinovė užsienio pre
kybos klausimuose.

, ,1 r>

Mrs. 
tyrinėtoja, 
gas, kuris 
šinius.

ir Mt. Elbert, Coloradoj, 14,- 
420 pėdų.

M

Charles J. Fish, žuvų 
yra pirmas zoolo- 

surado vėgėlės kiau-

Surembėjimai 
Greita, saugi, tikra pagelba nuo 
surembėjimų ir skaudamų 
kojų.

Aptiekose ir čeverykų 
krautuvėse.

DtSchoU's
Xino-paas

It’s toasted
NEĮRITUOJA GERKLfiS—NEREIK KOSfiTI

Cępynght per Fernand de Gueldre, 
Chicago, III.

Mary Garden
Prima Donna Chicago Ciuic

“Mano mokytojai, TrabeHoir 
Richard Bertekmey, stipriai įti
kino mane, kad aš savo gerklę 
visuomet užlaikyčiau kaipo deli- 
katną instrumentą. Bet kiekvie
nas artistas visuomet yra įtemp
tais nervais. Kaip kada mes gau
name tikrą posilsį rūkydami ci
garetes. Aš pasirenku Lucky 
Strikęs, kurie apsaugoja gerklę 
ir telkia smagumą.”

mėn. Jungt. Valsty-Gegužės 
bes eksportavo radio aparatų 
už $262,252 daugiau, negu ge
gužės mėn. metai atgalf bet už 
$58,361 mažiau, negu balandžio 
mėn.

Opera C o

šiuomi liudijame, jog mes 
žemiau* pasirašę egzame- 49 navome 11,105 kortelių su 
parašais liudijančių tei
singumą viršaus paduor 
tojo pasakymo.

> Lybrand, Ross Bros
ir Montgomery 

Atskaitų vedėjai ir 
Auditoriai

New York, July 32,

Uidčkit vieną ir 
skausmai 
pranyks

F. WAITEKAI rrs
Laikrodinin

kas, visokius 
laikrodžius ir 
Deimantus už
laiko ir par
duoda prieina
momis išlygo
mis. Speciali
stas taisyme 
visokios išdir- 
bystčs laikro
džių,

949 W. 59th St., Chicago 
Telefonas Englewood 4279

Augščiausias kalnas Jungti
nėse Valstybėse yra McKinley 
kalnas Alaskoj, 20,300 pėdų 
augščio. Sekantis yra Mt. 
Whitney, Californijoj, 14,501 p. 488 žmonės.

Garsinkites Naujienose

Daugiau kaip 2,200 moterų 
yra užėmusios svarbias virši
ninkų vietas Jungt. Valstybių 
bankuose.

žemiausia vieta Junge. Vals
tybėse yra ‘Mirties Klonis, Ca- 
lifornijoj, kuris yra 276 pėdų 
žemiau jūrių paviršio.

Penkių Jungt. Valstybių švy
turių (lighthouses) prižiūrėto
jais yra moterys.

Vidutinis Baltijos juros gi
lumas yra 122 pėdos.

Didžiausias ežeras šiaurinėj 
Amerikoj yra Superior, ūžimus 
31,200 ketvirtainių mylių plo
tų.

Pernai 'j Jungt. Valstybes, 
kaipo imigrantai, įvažiavo 304,-

Ilgiausia upė pasauly yra 
Amazonės, Pietinėj Amerikoj. 
Po jos seka Mississippi su Mis- 
souri (Jungt. Valstybėse) ir 
Nilas, Afrikoj.

Jau Smetona vazine 
ja pasikinkęs libera* 
liškus fašistus! Būti-
nai kiek vienas įsigy
kite Juokų mėnesinį 
žurnalą “Rimbų” ir(į
pamatykite kaip jis važiuoja ir kas jį veža. Dėk 
konyertan savo antrašų ir 10c tuoj “Rimbas” 
bus pas tamstą. O jei prisiusi $1, tai “Rimbas”/ 
per visus metus tamstą lankys nešdamas links
mumą.

“RIMBAS”
1 Bateman Place So. Boston, Mass.
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Tikrai Unijos 
Darbo

I , >ą, (,,, r’. H-

HOP FLAVORED

manufactured HV f

K ąNhęuser-Busck >n( >

Mes nedaleidžiame, kad Bud- 
vveiser Real Hop Malt Syrup- 
as butų pardavinėjamas su 
kitu kokiu privačiu labeliu.

ANHEUSER-BUSCH 
ST. LOUIS 

Western Sales Corporation
Diitributort Chicago, III.

■ M-81
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pMčSPONDEHCIJTO]

Crystal Lake, III
Atostogos

irNuolatinis miesto darbas 
neramumas gavusį porą savai
čių atostogų miesto gyventoją 
verčia ieškoti patogesnės, ra
mesnės vietos atostogų laiką su- 

! naudoti. Namų reikalus sutvar
kę, rugpiučio 
na išvykome

Butkų ir ponus Kanapius. Pa- 
siskundčva, kad kely mudu už
puolė smarkus lietus, o jie mud
viem tikrina jokio lietaus ne
matę.

Pirmąją atostogų savaitę jau 
baigiame, o laikas greitai ir 
linksmai bėga. Dienos gied
rios, saulėtos ir šiltos. Maudo
mės kasdie, vaikščiojame, po 
girias ir uogaujame. P-nai Stri- 
koliai gerai vaišina. Po atosto
gų Chicagon manome parsivož
ti daugiau sveikatos ir energi
jos. —J. Lapaitis.

Orkestrą ir Benas 
Koncertams, Piknikams, Ba
liams, Pagrabams, Vestuvėms 
ir visokiam pasilinksminimui. 
Goriausi A. M. U. Muzikantai. 
Rekale kreipkitės į Orkestro 
ir Beno direktorių.

Juozas L. Grušas
3554 So. Halsted St. 

Phone Boulevard 8674 
CHICAGO, ILL.

Yards 4951 
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas 

AKU1ERKA 
3252 So, Halsted St.

Moterys ir mergi- 
ios kreipkitės jjU 
e.'kalais nuo 12 iki 

; vukarcų Kitu lai- 
»<u pagal £vt*.rtj.

Viršuj Universal
State Bank

8 d. abu su žmo- 
j ’V.ristal Luke 
kurio ukininkau- 
ukininka*, p. A.

Pinigus gražiname
už tuščią keną

Juokai
rugpiučio 8 d

ja lietuvis 
Strikolis.

Pirmadieny, 
apie 2 vai. po pietų susikrovčva
i automobilį reikalingus daik
tus ir Higgins vieškeliu iš lėto 
pasileidova link Crystal Lake 
miestelio. Apleidus Chicagos 
miestą, kelias lygus ir geras. 
Pasikalbėdami su žmona vidu
tinišku greitumu važiuojava, 
didesni ir geresni automobiliai 
kada nekada mudu pasiveja ir 
pralenkia. Aš gi pasiveju ir len
kiu fordukus ir chevroletkas.

—Mamyt, ar Krupavičius yra 
felčeris?

—Kas
—Nes 

jis daug 
ėmęs.

tau galvon atėjo?
papa dažnai sako, kad
kraujo iš žmonių at-

MOKYKLOJE

Arti vidurkelio tarp Chicagos 
• ir Crystal Lake dangus užtemo 
ir išrodė, kad kely mudu ištiks 

i smarki audra. Neilgai trukus 
■ėmė pilti smarkus lietus. Pa- 
i kelyj i>o medeliu buvau susto

jęs ii’ buvau manęs palaukti iki 
praeis audra, nes neišrodė, kad 
ji galėtų ilgai tęstis. Lietus te- 

i ciau visu smarkumu pylė. Nu- 
j sprendžiau laiko negaišavęs 
braukti toliau. Privažiavus 
Dlundee miestelį, lietus sustojo, 

į Bet artinanties prie Algonųuin 
i miestelio pastebėjau, kad tenai 

1 ■ lietaus visai nebūta. Kelias ir
— pievos visiškai sausi.

Apie 4 vai. po pietų atvyko
me j Strikolių tikį. Badome 
daktarą Strikolį su žmona, p.

Jeigu jums nepatiks

Pilzenbaur 100- grynas 
malt eitrakfas

* IGeresnis negu byle koks pirmfaus; 
bandytas. Gausite savo groseryj 
arba telefonuokite

Haymarket 8335

Dr. A. k. BLUMENTHAI
OI'TOMKSTItIST

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

ir 805 E. 47th St.
Kenwood 1752

Praktikuoja 20 metų

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tol. Yards 1119
Baigusi aku le
lijos kolegijų,’ 
ilgai praktika-, 
vusi Pennsyl- 
vajiijoB Jigon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimų, ir galvos 

skaudėjimą

no- 
sa- 
už-

^Tel. Boulevard 021T
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paulina St., Chicago, III.
■ -......—— ■ "■m

PROGRAMAS
Naujiem Atletinio Pikniko
CALUMET GROVE, Blue Island, III.

Nedelioj,

Rugpjūčio-August 21, 1927
1. Kilnojimas sunkiųjų vogų — NORKUS ir PO

ŽĖLA. ,
2. ADOMAS WEDZES sulankstys storiausias ge

ležines štangas ir padarys savo vardą ir pavar
dę iš tų geležinių štangų. Jis yra 165 svarų

svorio čempionas.
3. 20 stiprių vyrų plėš NORKUI rankas.
4. KAROLIS POŽĖLA surengs du specialiu nume

riu. Pirmas — automobilis pilnas prisėdęs žmo
nių pervažiuos per POŽĖLĄ. (O kitas numeris 
bus paskelbtas prieš pat pikniko dieną).

5. Ristynės dėl čempionato. Dalyvauja: DRĄ- 
PIEŽNAS DZUKAS-BANCEVIČIUS, KARO
LIS POŽĖLA, BILL BARTSH (Požėlos moki
nys) IVAN PODOBNY, KLEMENSAS KIR
KUS, KAZIMIERAS TRAKUS, SOUTH CHI- 
CAGOS MILŽINAS, ADOMAS WfiDZES, JO
NAS KODIS ir JUOZAS NAINIS.

(Kas su kuo risis, trauks numerius))

6. Kumštynės dėl čempionato. Dalyvauja: POŽĖ
LA su NORKUM ir BILL BARTASH su CHAR- 
LEY TRUCK (abudu nariai Golden Star Kliu- 
bo). — Kumštininkai sako, kad jie parodys tūk
stančiams lietuvių susirinkusių j Naujienų At
letinį Pikniką, kaip turėjo kumščiuotis Shar- 
key-žukauskas, kad įveikus Dempsey.

7. Matrosų box’as. šiame matrosų box’e dalyvaus 
visi čempionai ir publika.

Vienoje mokykloje inspekto
riui besilankant, mokytoja 
rėjo parodyt visapusiškumą 
vo mokinių išsilavinimo ir 
klausia vieną mokinę:

—Pasakyk man, kas tai yra 
nugarkaulis?

Nugarkaulis yra toks di
delis kaulas, ant kurio vieno 
galo sėdi mano galva, o ant ki
to galo sėdžiu aš pati.

Pranešimas Lietuviams

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679

NAUJAUSI PHONOGKAPHAI

Lengvas dalykas KIMBALL
Dabar jau galima pirkti WlLLYt 
KNIGHT ir WHIPPET automobiliai 
iš lietuviškos įstaigos. Pas mvs pirk 
darni jus gausite gerų patarnavimų 
ir geras salvgas.

BALZEKAS MOTOR 9ALES 
4028-32 Archer Avė., CHICA-'O, ILL 

Phone Lafayette 2082

Įvairus Gydytojai
Mūviu žvaigždė: — Aš nega

liu išreikšti sąjaudžio, jei tu
riu meiluotis su savo vyru.

Produceris: — A, po šimts 
pypkių! Tai susirask kitą vyrą.

Naujas 1927 m. modelis 
Geriausi valves visur

Columbia Rekordai
W. W. KIMBALL & CO.

306 S. Wabash Avė.
KIMBALL BUILDING

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedelioj pagal sutartį

Tikra tiesa.

Jis: — Bučiuotis esą nesvei
ka.

Ji
ri turėti iš ko gyventi.

Well, daktarai Irgi tu-

—Jis: 
mane svaigina, 
jus norite, kad 
tuoklis?

Ji:— Taip,
kad jus nemaišysite gėrimų.

Su sąlyga.
- Kiekvienas bučkis 

brangioji. Ar 
aš bučiau gir-

bet su sąlyga,

Apsiriko.

Pacientas: — Daktare, aš 
sergu jau ilgą laiką. Mano 
draugas Antanas patarė man...

Daktaras: — Jus klausėte 
Antano? Bet jus žinote, kad 
Antanas visuomet duoda labai
kvailus patarimus. Ką gi jis 
patarė?

Pacientas:—Jis patarė kreip
tis prie jūsų.

Gudrus sankrovininkas.
Pirkėjas: — Jus prašote už 

porą čeverykų $10, kuomet 
jus lange turite pažymėję, kad 
tie čeverykai yra tik $5.

Sankrovininkas: — Jus ge
rai pasižiūrėkite, tai pamatysi
te, kad lange tėra tik vienas 
Čevcrykas.

Kaip yra malonu ir 
linksmu turėti gerą 

grojiklį pianą

Nusipirkus Gulbransen pas Budri
kę nereikės niekados rugoti, nes 
Pianas yra geras, lengvai groja, 
gražus balsas, visiems patinka ir 
kainos neperdideles, $450 iki $700. 
Daugybė lietuvių turi nusipirkę, 
galite paklausti apie jų gerumų.

Joseph F, Bndrik (Ine.)
Krautuvė Pianų, Radio ir 

Phonografų

3417-21 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

.............. .  —' —
Telephone Y arda 0994

DR. MAURICE kAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
nų, 2 iki 3 po pietų, 7 iki S 
vakare. Nedaliomis euo 10 
iki 12 dieną.

t Res. telephone Plaza 82K

APRŪPINAME VISUS JŪSŲ REIKALUS LABAI GREITAI
— pirkime ir pardavime —

NAMU, LOTU. FARMŲ. BIZNIŲ

{DOKUMENTUS 
KONTRAKTUS 
PALIUDYMUS
IR KITUS DOKUMENTUS 

Musų Ofisas atdaras dėl visų

S. J. DARGUŽIS
Real Estate—Notaras

807 W. 18th St. Tel. Canal 4960

DAROME:

Lietuviai Advokatai

DR. HERZMAN
—IŠ RUSIJOS—

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

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

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

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

(Dienomis: Canal 
Telefonai: ) 3110. Naktį

1 South Shore 2288
\ Boulevard 4136

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

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearbom St., Room 1111 

Telefonas Central 4411.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1310 
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą.

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Po pietų nlio 8:80 iki 8:60 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 6141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojlmai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morglčiams.

.................. .... i —

John Kuchinskas ir 
Bailys F. Majauskas

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

■ — ..i i ---------------------------------—/

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Qfisaa
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, I1L
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midvray 2880

t.......................... j ....... .. 1 1

JOHN B. BORDEN
• (Jnhn Bagdziunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
112 West Adams St. Room 1217

Telephone Randolph 5357
Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9

Telephone Koonevelt 5090
Namų Telefonas Republic 9600

> ■ ■!■■■■ II I

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

16756 So. Michigan Avė, 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

Namų Tel. Pullman 6377A. A. OLIS
ADVOKATAS

t

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 
Ratnyčios

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

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

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas 3102 So. Halsted SU Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne- 
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Fairfax 6358

Lietuvis Kontraktorius
Suvertam šviesas 
elektros jiegą į nau
jus ir senus namus h 
mainom naujas Įtam
pas į senas; duodame 
ant lengvo i žinotoji 
mo. \

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

------------------------------------ ------------------------------------- -------
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17.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.
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Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1781 So. Halsted St., Chicago, 
III — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kalnai

Chicagoja — paltu:
Metama _____ ____________
Pusei metą _______ _______
Trims minėsiantis________
Dviem mineeiams------------
Vienam minėsiu! ________

Chicagoje per neiiotojus:
Viena kopija _____________
Savaitei ........—.... ......... .........
Mineliui ............... ............ ......

Suvienytose Valstijose, ne O 
paltai

Metams ........... ............. —___
Pusei metų ______________
Trims minesiame   —.......
Dviem minėsiantis________
Vienam minėsiu!_________

Lietuvon ir kitur užsieniuose! 
(Atpiginta)

Metams __________________ _ $8.<0
Ihisei metų 4JM)
Trims minesiams  2.W
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

<8.00 
4.0< 
2.50 
1^0 

.75

... 8c

. 18c 
~ 76c

$7.00
8.60
1.75
1.25
.75

AIRIŲ RESPUBLIKONAI.

Prof. De Valeros partija Airijoje staigiai nutarė, 
kad jos išrinktieji į seimą atstovai atliktų priesaiką Ang
lijos karaliui (kaip to reikalauja konstitucija) ir užimti 
savo vietas seime. Jie tai padarė, ir Airijos politikoje 
įvyko krizis, kadangi opozicija taip sustiprėjo seime, jo- 
gei gali nuversti valdžią.

Airijos respublikonų partija paskutiniuose rinki
muose pravedė į seimą 44 atstovus, t. y. tik vienu atsto
vu mažiau, negu valdžios partija. Bet į sęimą jie nebu
vo įleisti, nes jie reikalauja visiškos nepriklausomybės 
savo kraštui ir nepripažįsta Anglijos karaliaus. -. Dabar 
tečiaus jiems teko tos savo pozicijos atsižadėti, kadangi

LEKfi KAIP SAKALAS

dabar sugeba pasa-

So. Bostono “Darbininkas”, 
mėginęs įrodyti, kad vartojimo 
kooperacijos geriau išspren
džiančios visuomenės tvarkos 
pagerinimo klausimų, negu so
cializmas,
kyti tik ve ką:

“ ‘Naujienų’ redaktorius 
bepolemizuodaams su ‘Darbi
ninku’ dar sykį užafišavo ko
pė racijos nežinojimų sumai
šydamas farmerių ‘koperato- 
rių’ gamybą su vartotojų ko- 
peratorių gamyba. Tuščia 
butų jam išrodinėti kitas jo 

• klaidas. Visvien nepamatys 
jų per socialistinius akinius.”

Kitų musų klaidų šv. Juozapo 
sąjungos organas, vadinasi, jau 
nė nesistengs išrodinėti. Kodėl? 
Todėl, girdi, kad mes “per so
cialistinius akinius” visvien jų 
nepamatysime.

Bet tai yra “beibės” kalba. Ar 
So. Bostono klerikalų organas 
tikrai manėsi esąs kompetentin
gas skaityti mums lekcijas apie 
kooperaci jas ?

Mes, kuomet kritikuojame 
valdžia pravedė įstatymą, kuriuo draudžiama konstitu-; '‘Bąrbinmkų”, tai visai netiki- 
cijos priešams ne tiktai dalyvauti seime, bet ir statyti sa-1 pamatyti sav(y klaidas Musų 
vo kandidatus rinkimams į seimą. Jeigu respublikonai Likslus yra parodyti jo klaidas 
butų ir toliaus priešinęsi priesaikai, kurios reikalauja visuomenei, kuri sugeba žiūrėti 
konstitucija, tai jų partija butų pavirtusi nelegališka.

Prisiekdami Anglijos karaliui, prof. De Valera ir jo 
šalininkai išsigelbėjo nuo politinės mirties, bet moraliai 
jų pozicija veikiausia tapo labai susilpninta. Kaip liau
dis dabar gali gerbti jų respublikinius principus, jeigu ^ėje. 
jie patys jų viešai atsižadėjo?

Reikia laukti, kad po šito respublikonų žinksnio Ai- ;
rijoje ims dar sparčiau augti Darbo partijos įtaka.

i ne per kokius nors “akinius”, 
1 bet naturališkomis akimis. Tos 
visuomenės nuomonės ir So. 
Bostono laikraštis nebijotų, jei
gu faktai ir logiką butų jo pu-

MIRĖ PLIENO KARALIUS.

Užvakar miręs New Yorke Jungtinių Valstijų Plie
no korporacijos galva, Elbert H. Gary, buvo vienas pa
čių stambiausiųjų kapitalistų, kurie vadinama “kara
liais”. Jo galybė, iš tiesų, buvo ne mažesnė, bet grei
čiaus didesnė, negu kurio nors “Dievo palaiminto” mo
narcho.

Plieno pramonė yra viena didžiausiųjų pramonių 
Amerikoje. Be to, ji yra puikiai suorganizuota. Nepri
klausomų pramonininkų šitoje industrijos šakoje šiandie 
Amerikoje vargiai rasi. Jie visi yra susidėję į kompani
jas, o tos kompanijos yra susimetusios į vieną milžiniš
ką trustą.

Nabąšninkas Gary buvo to trusto organizatorius ir ko, kad mes sumaišę “farmerių 
Įdomu, kad ton vieton jisai pateko iš advokatų' kooperatorių gamybų su varto-

— - - - “ - ‘ " ! tojų kooperatorių gamyba.” Tuo
gi tarpu apie jokius “farmerius 
kooperatorius” pas mus nebuvo

Bet tame ir bėda, kad nei fak- 
tais, nei logika jisai savo tuščių 

pasakų paremti negali,
Mes jau esame parodę, kad 

šv. Juozapo laikraštis pasakoja 
niekus, kuomet jisai tvirtina, 
kad koperacijos esąs koks tai 
priešingas'socializmui daiktas.

Mes parodėme, bet to, kad 
mėginimas pašalinti kapitaliz
mą vien vartojimo kooperacijo
mis (t. y. kooperatyvėmis krau
tuvėmis) yra vaikiška fantazi
ja, liudijanti, kad tokio “plano” 
autorius neturi, jokios nuovokos 
apie politikų ir net nežino, kad ir 
ekonominiam gyvenime yra ne 
vien tik apyvartos sritis, bet ir 
gamyba ir kreditas.

Šituos musų argumentus 
“D.” nepajėgė atremti nė vie
nu žodžiu.. Vietoje to jisai sa

vadas. į
profesijos. Plieno gaminimu jisai neužsiėmė nei prieš 
tai, nei po to. Iki savo mirties jisai kažink ar turėjo 
bent kokią nuovoką apie tą darbą, kuris iškasamą iš že- nč užsiminta! 
mes rudą paverčia kietu metalu. O betgi jisai stovėjo ; 
visų plieno pramonininkų priešakyje, ir po jo vadovybe 
jų biznis nepaprastai sparčiai augo.

Kuriais savo gabumais jisai buvo taip svarbus plie-;zernai pasibaigė jo drųsus užsi- 
no pramonei? Organizatoriškais ir finansiniais gabu-!™0Jimas „sumAustl. socialistų 
mais. Kaipo gabus organizatorius, jisai suprato geriau ,<Lėkg kaip Mkalagi 0 nutup8 
už pačius fabrikantus, jogei juo daugiaus kapitalo sujun- vabalas.” 
giama į daiktą, tuo daugiau galima padaryti pelno, tuo! -------------- -
lengviau galima paimti viršų ant konkurentų ir smar- SAt’CO-VANZETTI BYLA IR

Taigi, ažuot kritikavęs mus, 
So. Bostono laikraštis ėmė kri
tikuoti savo sapnus, šitaip mi-

šukavimai, kuriais stengėsi at-
2 š 816 APŽVOLGA

Jeigu galima tvirtinti, kad I kad jiem dviem nebuvo duotr 
nuošaliai nuo bylos stovintieji progos atremti šališkus proku 

kreipti į save publikos dėmesį žmonės “žino”, ar tuodu radi- 
(ir gauti už tai iš jos pinigų!) 
ponai komunistai.

štai, ir dabar Brooklyno 
munistų organas rašo:

“Milionai darbininkų 
nedarbininkų vien jau iš

laik- 
“N.” 
‘fak- 
prieŠ

ko-

ra-

kiau išnaudoti darbininkus. Prie to, p. Gary mokėjo su
interesuoti pramonės reikalais stambiuosius bankinin-

KOMUNISTAI

Laisvė”, padavusi pluoštą
kus ir pritraukti jų kapitalus. Garsusis bankininkas ištraukų iš įvairių lietuvių laito
Morgan žiurėjo į jį, kaip į savo žmogų, ir visokiais bu-' raščių, rašiusių apie Sacco- 
i i (Vanzetti bylų, su pasitenkini-

;mu “įrodo”, kad tik vieni ko- 
i-----,x. __ ! “darbi-

Už savo patarnavimą jai įninku judėjimui”. Gi visi neko- 
[munistiniai laikraščiai tai dau- 
g-iaus ar mažiaus linkstu į bur
žuazijos pusę, nes jie 

“arba atvirai stoja 
dviejų darbininkų 
nugalabinimų, arba 
laipsniais) nulenkia 
vų prieš budeliškų 
jos ‘teisybę’.”
Tai yra melas. Musų skaity

tojai, pav. žino labai gerai, kad 
“Naujienos” toje Massacliii- 
setts valstijos byloje kaip tik

rtais jį rėmė.
Ačiū tam, nabašninkas ir galėjo vaidinti tokią žy-'muntotai esą ištikimi 

mią rolę plieno industrijoje.
jisai gavo gerą atlyginimą: mirdamas jisai paliko, kaip | 
laikraščiai praneša, 45 milionus dolerių vertės turto, o ' 
gal “dusyk arba trissyk daugiau”.

Pono Gary suorganizuotas plieno trustas pasirodė, 
iš tiesų, pakankamai stiprus ginti savo interesus iš visų 
pusių. Jisai ne tik apsidirbo su visais neprigulmingais 
konkurentais, bet ir pajėgė atremti valdžios atkreiptas! 
prieš jį atakas. Per daugelį metų Jungtinių Valstijų 
valdžia, pasiremdama įstatymu apie trustus, tampė p. 
Gary organizaciją po teismus ir tyrinėjimo ’• komisijas, 
bet trustas išėjo iš šitos kovos pergalėtoju.

už tų- 
veikėjų 

(įvairiais 
savo gal- 
buržuazi-

šymų kapitalistiniuose 
raščiuose mato (! 
Red.), kokie tie tariami 
tai’ yra, ir protestuoja
kapitalistinį suokalbį, pada
rytų Sacco’ui ir Vanzetti’ui...

“Tuo tarpu joks sąmonin
gas, doras darbininkas, ne
statydamas tolesnių klausi
mų, senai žino (! “N.” 
Red.), kad Sacco ir Vanzetti 
yra 
talo 
ko.’’

raturos kaltinimus.
Šitas teismo šališkumas ma

tyt iš faktų, kurie yra žinom, 
publikai. Todėl visuomenėje 
yra visai aiškiai pamatuoti 
abejonė apie nuosprendžio tei
singumą.

Tai ve dėl ko ji protestuoja 
O komunistai protestuoja visai 
ne dėl to, kad jiems rupi tei
singumas, bet tiktai dėl to, kad 
jiems čia yra proga parėkauti

Jeigu jiem?

kalu esą kultu, ar ne, — tai 
tuomet teisėjai, kurie pasmer
kė Sacco ir Vanzetti, ir įvairus 
asmens (gub. Fuller ir k.), ku- 
Įrie tyrinėjo bylų, gali tvirtinti, 
kad jie žino šimtą kartų ge
riau!

Ta visuomenė, kuri ne hum- 
bugus varinėja su Sacco ir 
Vanzetti byla (kaip komunis
tai kad daro), bet rimtai kovo
ja už teisingumų, remiasi ne ir pasipinigauti, 
kokiais ten stebuklingais “žino- rūpėtų teisingumas, tai jie pir
kimais” nuteistųjų nekaltumo, miausia reikalautų jo komunis- 
o tuo, kad byla prieš juodu bu- tinėje Rusijoje, kur žmonės yra 
vo veįama vienpusiškai, t. y. žudomi stačiai be jokio teismo!

nekaltos reakcinio kapi- 
aukos, ir daugiau nie-

yra juk aiškus kliedeji-Tai 
mas, o ne rimti argumentai už 
Sacco ir Vanzetti!

Pirmiausia, komunistų 
raštis nė pats nepastebi, 
jisai sau prieštarauja,
sako, kad sųmoningi darbinin
kai žiną jogei Sacco ir Vanzet-

laik- 
kaip 
Jisai
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Apie Įvairius Dalykųs»

M * **************** • > *

Mateotti užmušėjo mir-,mo- Kai pradėsiu kalbėti, tai 
tis—Kirminai, kurieSam80nu; fi,is‘ 
šviečia Šoka ir Įtimečiai turi galvoje!... šviečia, SOKa ir aai ; Tur buti Dūmini prabilo ir bu- 
nUOja. vo nutildytas, kad neišpasakotų

Nesenai Italijoj Viterbo mie-

Pietinėj Europoj, kur tų kir- 
ninų daug, jie yra žinomi kaipo 
’osforiniai kirminai.

Šviečiantys kirminai taipgi 
šoka. Kaip ten nebūtų, bet jų 
judėjimai pilnai ritmiški. Kir
minas paprastai viršutinę kūno 
dalį paslepia urvelyj, o likusių 
judina. Tačiau šokis kirminui, 
sako V. Grant, nėra žaidimas, 
ale darbas. Laike to šokio kir
minas krauna į savo urvelį me
džio lapus, žolę, popierį ir tt. 
Visa tai pūva žemėj, kol pasida
ro pakankamai minkšta, kad 
kirmino viduriai galėtų suvirš
kinti.

Kirminų šokis, — tai nemaža 
naujiena. Bet mus dar labiau 
nustebins tas dalykas, kad kir
minai ne tik šoka, ale ir dainuo
ja.

Taip, iŠ tiesų dainuoja. Vie
nas mokslininkas tvirtina, jog 
kirminų (sliekų) leidžiami gar
sai yra tiek stiprus, kad jie ga
lima girdėti keturių metrų at
stume nuo urvelio. Tas garsas 
yra metodiškas ir, pasak vienų, 
primena miniatiūriškų fleitų. 
Kiti vėl sako, jog tas garsas la
biau primena pukštėjimų mažo 
plaktuko į įtemptą popierį.

Kiniečiai senai jau žino sliekų 
ypatybę ir vadina juos “ko-niu”, 
kas reiškia “dainuojanti mer
gaitė.”

Korėjiečiai, sako Grant, ma
žiau poetiški. Sliekus daini
ninkus/jie vadina “si-rong”, kas 
reiškia “spekuliantas.”

Ar kirminai dainuoja, kaip 
mergaitės, ar kaip spekuliantai 
— sunku pasakyti.

O gal būti jie visai ir nedai- •nuoja, bot ginčus veda? Gal ir 
jie -užsikrėtė nuo žmonių ginčų 
erfidemija?

Kaip ten nebūtų, bet ir slieko 
Į gyvenimas yra įdomus ir jį ver- 
i ta pastudijuoti. — K. A.

diktatūros paslapčių.
Tokių tai istoriją 

vienas laikraštis apie 
užmušėjų.

♦ ♦

Tur būti kiekvienas

paduoda 
Mateotti'ti esu nekalti. Vadinasi, nekal- įejyj mirė garsus fašistas Ame- 

tumo Žinojimas 
darbininkiško 
kitaip tariant, 
darbininkų susipratimo.
kuo tuomet remiasi pozicija vi
sų kitų žmonių, kurie daly vau-! 
ja protestuose prieš Sacco 
Vanzetti galabinimų?

“Sąmoningų darbininkų” 
munistine prasme randasi 
merikoje tik palyginti maža 
sau jale. Tokia Am. Dar. Fede
racija, pasak komunistų, yra 
visai ne sąmoningų darbininkų 
organizacija, bet “buržuazijos 
pakalikų*” /“geltonųjų” ir tt. 
Beveik visos kitos darbininkų

, organizacijos Amet-ikoje yra. 
i (komunistų akyse) tokios pat. 
0 betgi milžiniška dauguma 
organizuotų Amerikos darbi
ninkų protestuoja prieš Mass. 
valstijos radikalų nuteisimų. 
“Laisvė”, be to, mini ir apie 
milionus nedarbininkų, priešin-1 
gų tam mirties nuosprendžiui. Į dažnai lanke Musolinį su įvai-

Tai kuriais gi motyvais va- riausiais reikalais. Sako, kad | kuriuo kirminas prašliaužė. Jei- 
jis vėl norėjęs gauti atlyginimą' paimsime kirminų į rankas,

Jeigu tik darbininkiška 8ą-1 už tylėjimą. j tai pradeda pirštai šviesti. Glė-
1 mėsos šviečia tik tol, kol jos yra

drėgnos. Kai išdžiūsta, tai ir

pareina nuo j r*^0 pumjnj Savo laiku jis nu- 
WHHKOrįhigumci, soci«listą Mateotti ir vie-1 

nuolikų kitų antifašistų. Jis! 
nebaudžiamas žudė Mussolini' jonvabalius, kurie 
priešus ir tik kuomet Mateotti na^^jraiSt Bet mažai 1 
užmušimas sujudino visų jiasau- įinoma, jOg taipgi esti ir švie

nuo “klasinio
” Bet

ir

ko-

dovaujasi visi šitie žmonės?

tuščias

monė (ar klasinis darbininkų 
susipratimas) diktuoja tuos 
protestus prieš Sacco ir Van
zetti ipasmerkimų, tai visas 
šitas milžiniškas “nesusipratu
sių” darbininkų ir nedarbinin
kų judėjimas yra nieku nepa
remtas, vadinasi,
riksmas, j kurį valdžia ir teis
mai neturėtų kreipti jokios ati
džios! O sąmoningųjų darbinin
kų skaičius nedidelis, todėl 
valdžia galėtų jo nebijoti.

Tai ve prie kokių išvadų ve
da “Laisvės” neva darbininkiš
ki Sacco ir Vanzetti bylos aiš
kinimai. Jie iš tiesų ne apgina 
pasmerktuosius, bet pateisina 
nuosprendžio šalininkus. Kas 
sekė pastaruoju laiku Ameri
kos laikraščius, tas galėjo 
pastebėti, jogei visi tie, kurie 
nori, kad Sacco ir Vanzetti bu
tų nugalabinti, argumentuoja

yra ma- 
šviečia 

Bet mažai kam tėra

lį, Dūmini buvo nuteistas ketu
ris metus kalėti. Yra žinoma, 
kad už savo * šituos tautiškus 
darbus Dūmini gavo iš Mussoli-! 
iii gerų atlyginimų. Dūmini i 
šeimai buvo asignuota stambi I 
pinigų suma ta sąlyga, kad jis 
duotų teisme tik tokius parody- nors įr nelabai daug
mus, koki bus reikalingi fašis
tams.
mą. išpildė. Žinodami tai 
lijos piliečiai negalėjo suprasti

čiantys kirminai, kurie savo iš
vaizda beveik nesiskiria nuo 
sliekų.

Tų šviečiančių kirminų ran- 
Į dasi Amerikoj, Japonijoj ir Ko

rėjoj. Ten jų galima užtikti la
bai daug. Europoj jų taipgi

ži

Dūmini savo pasižadėji- šviečia kitokia šviesa, ne 
, Ita- gu jonvabaliai,

kodėl Dūmini laikomas kalėji-p^s. 
me.

Tačiau Dūmini buvo kalina- skylutę. 'Tyrinėjant tą kirminų 
mas visai už kitą prasikaltimą, ryšį patirta, joj? šviesą išduoda 
už tai, ka4„įžej<ie Mussolini. v.--™- vi^i^ i>.,_

Paleistas iš kalėjimo. Dūmini nas yra aptrauktas. Glėmesų

jų švyturė
liai žali. Šviesa eina tarsi iš že- 

Pastebėta, kad kirminai 
įsikasa į žemę palikdami mažų

glčmesos, kuriomis kirmino ku-

pėdsakai palieka ir ant takelio,

CTVEN1MAS
Mineataia žurnalai 

Antanas Žymontas 
Redaktoriiis-Leidljaa 

900 W. 52nd Street 
Chicaro, III.

Tai. Boalevard 3669

Gyvenimui Turinys Rugp. mėn.
Siela ir Medžiaga
Musų amžius
Juliui Janoniui — eilės,
Ič Cikliaus Kalėjime — eilės, 
Ištraukų ištraukos.
Iš mano atsiminimų,
Žemiatė
Prenamerata metams _...... 12
Pašei met< .—--------------- 81
Kopija —.....................   20c

Vienų dienų Mussolini savo 
draugo išvestas iš kantrybės §viesa prapuola, 
landžiojimais liepė išmesti jį' 
pro duris laukan. Dūmini už
protestavus, Mussolini įsakė sa
vo tarnams, kad jį “nuleistų nuo 
laiptų”. Atsidūręs gatvėj ir 
įsiutęs prieš diktatorių Dūmini 
nubėgo į Colomnos aikštę ir pa
čiame Romos centre, rodydamas 
ranka į Mussolini langus, pra- ‘ ’

— ‘‘Klausykite žmonės!” Lietuviai Daktarai

Kirminui žuvus, prapuola ir 
jo šviesa.

Mokslininkai senai jau priėjo 
tos išvados, jog šviesų gamina 
tam tikros bakterijos, kurios 
gyvena šviečiančiųjų kirminų

i kūnuose. <

latras nenori apmokėti savo by
los išlaidų!”

Jį tuojau nutvėrė fašistų mi
licija ir užkimšė jam burną. Jis 
buvo surištas ir pristatytas j 
komisariatų. Iš ten Dūmini bu
vo nuvestas kalėj iman. Teis
mas nuteisė jį kalėti už diktato
riaus įžeidimų.

Kalinamas Dūmini ir mirė

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. Maplcwood Av. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. MARGERIS
3421 So. Halsted S'trcet 

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

f

lygiai taip, kaip komunistai iš Viterbo. Jo mirtis buvo staiga, 
Jie sako, ka<l ir todėl dėl jos yra visokių gan- 
mirtles nuo- Ją. Rimčiausiai kalbama, buk 
kurie žiuri į Mussolini taip norėjęs.

* Labai įdomus Dūmini pareiš-
kelioms die-

Ofiso ir Res. Tel Boulevard 5918
DR. A. J. BERTASH

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

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

musų “Laisvės”, 
protestus prieš 
sprendį kelia tie, 
Sacco ir Vanzetti, kaip į savo 
klasės drangos, neatsižvelgiant, kimas, padarytas 
ar juodu buvo teisingai nutei- noms praslinkus po Mateotti liū
sti, ar ne; likusieji gf protes- žudymo. Šis pareiškimas yra 
tantai tai patys nesižinų ko. užprotokoluotas nužudymo Ma- 
norį. Ir todėl valdžia, girdi, tu-'teotti bylos aktuose. Dūmini 

: “Turiu ant sąžinės 
vienuolika ar dvyliką užmuši
mų, kuriuos atlikti man buvo 
pavesta. Esu visiškai surištas 
tų žmonių, kuriems aš tarna
vau. Man šiandien nebeliko nie
ko kito, kaip tylėti. Jeigu aš ki

taip pat ir diskredituoja visų taip pasielgčiau, tai stočiau 
pozicijų tų “sąmoningųjų dar-1 prieš tokių alternatyvų: bučiau 
bininkų,” kurių vardu ji nori Į)a(ju nUmarintas arba nužudy- 
kalbėti. Ji tvirtina, kad šitie 
darbininkai “žino”, jogei Sacco 
ir Vaązetti esą nekalti. Iš kur 
gi jie žino?* Ir ar galjma rim
tai tokį dalykų tvirtinti, kad 
žmonės, kurie niekuomet nėra

rinti nepaisyti riksmo ir nepa-. pareiškęs: 
siduoti terorui!

Bet “Laisvė” savo bukapro
tiškais straksėjimais prieš ne
komunistiškus laikraščius ne 
tik teikia argumentus mirties 
nuosprendžio šalininkams; ji

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

4910 So. Michigan Avė 
Tel. Kenwood 5107

Valandos:] nuo t) iki 11 vai. ryte,
l nuo 6 iki 8 vai. vakareTelefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos

9 iki 12, 1 iki S dreną 
ir 6:30 iki 9:80 vakare

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

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 S*o. Westem Are.

Tel. Lafayette 4146
, , j nuo 9 iki 11 v. ryto

Valandos į nuo 5 jjęį 9 va|t vak.

Plieno trustas taip pat nugalėjo ir darbininkus. Jo griežčiausia kritikavo tų “bur- 
dirbtuvėse dar iki šiol nėra darbininkų unijos, ir dar tik 
apie trejetas metų, kaip jose tapo pašalinta 12 valandų r” 
darbo diA Plieno dirbtuvių darbininkai ir šiandie yra kad tai buvo daug gilesnė 
tarpe labiausia išnaudojamų Amerikoje. ir rimtesnė kritika, negu tie u

p (justice), 
kurio aukomis yra Sacco ir 
Vanzetti. Ir mes esame įsitiki-

tas”. Dūmini mirus, šie žodžiai 
turi didelės reikšmės. Labai 
galįma, kad .Dūmini galų gale ir 
atsidūrė tragiškos alternatyvos 

| akyvaizdoje. Kai Dūmini po 
matę’'Sacco*7r Vanzetti“ h-**n^ Matcotti nužudymo buvo suim- 
ra buvę teisme, kur juodu bu- Rs Pasftkė policijos kojn i sa
vo teisiami, — “žino” apie jų'ru*: “Praneškit Mussolini,
nekaltumų? Kas gi jiems sakė, i kad neišvestų manęs iš kantry- 
ar dvasia šventa? hės. Aš nepernešiu ilgo kalini-

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boulevard 
7820. R«u, <641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos Ž-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d. 
-■■■f.............. —t .........«

Room 209

: .'‘—.Į.t .

A. MONTVID, M. D
1579 Milwaukee Avė.
Kampas Notth Avė. ir Robey St.
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakaro. Tel. Brunswick 4983. 
Namų telefonas Brunsvrick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathetmia

k'

Offico Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleskio Aptiekoe 

CHICAGO, ILL.
V utni ■ ■ ■ i i

Res. 6600 So. Artesian Ava.
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Cbteatfo, Ifl.
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MIRAŽAI.

tarsi vandeniu plaukė. Kai ju
rininkai tą laivą pamatė iš pra
džių nusigando: nemokytų, 
lengvatikių jurininkų tarpe yra 
nuomonė, kad tas laivas, kurs 
sutiks tokj vanduoklį, neišvengs 
nelaimės. O čion kaip tik visų 
akyse buvo toksai laitas — vai-

Nežinau ar Lietuvoje kam 
nors teko matyti miražai, ar ne. 
O kai kuriose žemės vietose mi
ražų nuolat pasitaiko. Kai kur 
burtais tikintieji žmonės pama- _ v_____
tę miražą pranašauja ką nors duoklis. Pasaukė kapitoną. Tas 
bloga. Pavyzdžiui, kalba, kad 
busiąs karas, maras arba, kad 
netoli jau esanti pasaulio pa
baiga ir kitos žmonių nelaimės. 
Kai kada miražų pasirodo tyrų 
keliauninkams.

Įsivaizdinkit,kad tyruose ke
liauja žmonės. Baisiai karšta 
ir jie stengiasi kaip nors atsi
vėdinti, užsidengdami iąio sau
lės dideliais lietsargiais, bet nie
ko negelbsti; nors jie stengiasi , Tas panašu į tą, kad kai veidro- 
užgesinti troškulį pasiimtu van- ■ laikai viršuj savęs, tai matai 
deniu, bet ir tas jiems nevyks- pAts save aukštyn kojomis, o jei 
ta: visas oras lyg liepsna ir joks veidrodis bus priešais, tai pats

Ką tik palyp- savo pamatysi taip, kaip esi, ko- 
visa įkaitę, jomis žemyn. Tikrasis laivas ir

iš sykio suprato kas čion per 
dalykas: tas laivas buvo krislas 
j krislą panašus į tą laivą, kurs 
nesenai prasilenkė su garlaiviu. 
Net oro laivo parašas buvo tas 
pats. Anas laivas jau išnyko iš 
akių, o ore buvo jo atvaizdas, 
lyg dangus butų koks veidrodis.
a

Laivų atvaizdai kartais būna 
status, stiebais aukštyn, o kar
tais atvirkšti, stiebais žemyn.

šešėlis nepadeda.
štai visur nudegi,
net odinis kepurės matikas. Štai • joxatvaizda kartais būna taip 
toli pakilo vėjelis ir kelia dulkes. arti vienas kito, kad galai stie- 
Keleiviai laukia vėjo kaipo išgel-' bų susisiekia.
bėjimo nuo karščio; bet vieton J Pietų Italijoje, Mesinos įlan- 
vėsumo vėjelis atneša dar dau- kos krante, kartais būna stebė- 
giau karščio. Bet štai tolumoje tinai gražių miražų, sutrauklan- 
sublizgėjo didelis ežeras, o ant eių į krantą kuopas žiūrėtojų, 
kranto stovi visa giria paimu. Ramų rytą, prieš saulei užte- 
Keleivis smarkiau varo pailsusį kant juroje staiga pasirodo aiš- 
arklį; gyvulys ir pats nudžiugo kus rūmų, pilių, bokštų vaizdai, 
pamatęs vandenį ir risčia skuba net žmonės ten būna matomi ir 
prie baltų ežero bangų, bet štai- visa tai juda' 
ga užsispiria ir neina toliau.

— Kur joji, apkveišėlį? rėkia vienas kito, ir saulei tekant vi- 
jam arabas— vadas, pakreipda-' Sa tai išnyksta, šis stebuklin- 
mas kupranugarį visai į kitą pu- gas reiškinys ten “fata Morga- 

| na” vadinamas, kas reiškia 
i “burtininkės reginys”.

kruta. Atskiri
vaizdai tai artėja, tai tolsta nuo

sę.
— Apkvaišęs tu, o ne aš, —

atsakę keleivis: ar tu nematai • Aišku, čion nieko stebuklinga 
to puikaus ežero? nėra, nes pilys, rūmai ir namai,

— Tepasigaili musų Allachas’ kurių atvaizdai pasirodo juroje, 
Tai burtininkės kerai, kuri vi- • tikrųjų yra krante ir pati 
lioja neatsargius keleivius ten i “fata Morganą” yra tikrai esan- 
iš kur jie jau niekad negrįžta. čių daiktų atsispindėjimas ore.

Nuliūdęs keleivis tik tada su- dalykas esti galimas dėl tam 
prana matęs miražą, kad čion ^kro oro stovio, kuriame jis 
nesą jokio ežero, net lašelio van- paryčiu būna, bet kol žmonės to 
dens čion nebuvo. Klaidą su- ! reiškinio priežasties nesupranto 
prato ir arklys, kurio instinktas Į tai manė jį burtininkės padaru 
neilgai buvo suklydęs; nuliūdęs' 
jis nuleido galvą ir palengva vel
kasi pirmąja kryptimi. Aiškių 
miražų neretai būna ir jurose. 
Matę štai ką pasakoja: Šiaurės 
jura plaukė garlaivis. Oras bu
vo ramus. Staiga danguje pasi
rodė laivas. Tas laivas plaukė 
ištempęs visas bures. Jame bu
vo galima matyti ir žmones ir 
patrankas. Laivas lėkė oru,

VVENNERSTEN’S
•Ii o hc nuari tTvpu 

TIKRI APYNIAI 
TURTINGAME SALYKLE

GERESNIO SKONIO
Švieži tikri apyniai 

sumaišyti su turtinau saiyhhi 
Nėra Artifidalių Prieskonių

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JAN SMETANA, 0.
OPTOMETRISTAS 

Ekspertas tyrimo akių ir 
pritaikimo akinių 

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

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

Valandos nvo 9 ryto iki 8:80 vak. 
Nedalioj uždaryta.

Tel. Canal 0523.

esant jr jų duotasis vardas liko 
ir po šiai dienai.

Vienas dailininkas kartą ke
liaudamas pamatė danguje visą 
miestą ir atsisėdęs nupiešė j j 
pirmiau nei kad jis pranyko. 
Dar kelias valandas keliavęs už
važiavo ant kalnelio ir pamatė 
tą patj miestą, kurį jis nupiešė. 
Tiktai šis miestas žemėje stovė
jo, o ne ore kabojo.

Kas tokių reiškinių priežas
tis? Fizika jau senai atsakė į 
tą klausimą. Miražo priežastis 
yra šviesos spindulių lūžimas ir 
atsispindėjimas ore. Su atsi
spindėjimu kiekvienas pasipa- 
žjsta ir žino, kad jei kurį nors 
daiktą pastatysim prieš veidro
dį, tai jame pamatysi to daikto 
atvaizdą, kurs atrodo taip pat to 
Ii už veidrodžio, kaip toli jis nuo 
veidrožio iš pryšakio.

Šviesos, lūžimo reiškinys kiek 
painesnis: dalykas toks, kad 
šviesą eidama iš vienos srities 
į kitą (pav. iš oro į vandenį) 
keičia savo kryptį. Kad tikrai 
taip yra, gali įsitikinti iš to, kad 
į negilaus skaidraus upeho dug
ną įsmeigta lazda atrodo nulū
žus, nes ta jos dalis, kuri yra 
vendeny, atrodo aukščiaus tos 
vietos, kur ji turėtų būti, jei 
šviesos lūžimo nebūtų. Kitas 
šviesos lūžimą įrodantis bandy
mas gali būti šis: jei į neskaid
rų indą jmesim pinigą ir žiūrė
dami į jį iš viršaus trauksimės 
nuo jo, tai pagalios indo kraš
tai pinigą nuo musų akių už
dengs; bet jei tada vietoje «to- 
vėdami paprašysim kad kas 
nors įpiltų į indą vandens, — 
pinigą vėl pamatysime, nes nuo 
jo einantieji spinduliai išėję iš 
vandens nukryps nuo pirmykš
tės savo krypties ir paklius 
mums į akis.

Šviesos lūžimas eina tam tik
rais dėsniais. Tie dėsniai štai 
koki; • 1) Jei iš vienos j kitą 
sritį spinduliai eina stačiai j tą 
plokštumą, kurią todvi sritys 
siekiasi, tai jų kryptis lieka ta 
pati; 2) o jei spinduliai eina ne 
stačiai, tai jų kryptis keičiasi. 
3) Tuo atvėju, kai spindulys iŠ 
tankesnės eina į retesnę sritį 
gali štai ką būti: spindulys la
bai nuožulniai krisdamas į dvie
jų sričių siekimosi plokštumą, 
gali iŠ tankesnės srities ir visai 
neištiti, tik atsispindėti kaip 
nuo veidrodžio it sugrįžti į tą 
sritį iš kuris jis ėjo. Tokį reiš
kinį vadina pilnu vidaus atspin
džiu. Tą įrodo daugeliu bandy
mų.

šviesos lužimu ir atsispindėji
mu galutinai išaiškina miražo 
reiškinį. Yra žinoma, kad švie
sa lūžta tik tada, kai eina iš 
vienos į kitą. Kai įvyksta mi
ražas, tai šviesos spinduliams 
einantiems nuo tikro daikto, ku
rio vaizdą matome, netenka eiti 
iš vienos srities į kitą: jie visą 
laiką eina oru. Išsyk žiūrint at
rodo. kad jei spinduliai neina iš 
vienos srities į kitą, tai jie ir ne
privalo lūžti, o mes turėtumėm 
matyti daiktą tik ten, kur jis iš 
tikrųjų yra. Bet tas ir svarbu 
kad oras nėra visur vienoda sri
tis: jis galima skirstai sluoks
niais,kurių vieni retesni, kiti — 
tankesni.

šiltas oras retesnis kai šaltas, 
užtat įšilusio ir šalto oro sluoks
niai yra lyg ir įvairaus tankumo 
sritys, kuriomis eidama šviesa 
turi lūžti. Miražų gali būti tik 
tada, kai smėlio dirva smarkiai 
įkaitus, o su ja ir žemutinia- 
oro sluoksniai. Ir iš tikrųjų 
keleivis tik tada pamato ežerą, 
kai aukštai pakilusi saulė jau 
spėjo įkaitinti tyrų smėlį, ir kai 
troškulys jau senai kankina 
žmogų ir gyvulį.

Kita miražų rūšis yra ta, kad 
danguje atsiranda status ar ap
verstas ten pat žemėje esančio 
daikto vaizdas. Toks reiškinys 
galimas tik tada, kai retesnieji 
oro sluoksniai yra ne žemiau, o 
aukščiau tankesniųjų. Toks 
reiškinys pastebimas vakarinė
se Baltijos jurų dalyse, kur kar
tais mato tolymą paprastai ne
matomą jurų krantą. Jis būna 
matomas ypač iš ryto, prieš 
saulei užtekant, kai viršutiniai 
atmosferos sluoksniai jau šyla, 
o apatiniai dar stovi šalti.

(Bus daugiau)

“Miss Chicago 
bus 

Naujienų 
Piknike

Kg reiškia tavo vakaryk 
štiš sapnas?

žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame į sapnus ar neti
ktame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
gerą. Mes visi vengiame nepri- 
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar moteriai 
apie vyrą, it kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy- 
tenima, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu sap
nų įsigykite naują, dideli, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau
gybe paveikslų. Kaina su pri- 
Muntimu 75 centai.

NAUJIENOS 
1739 8*. Haisted St

Nėra kito Baltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių 
kaip Naujienos.

Gerk T/duolcs Nuo 
Pražudymo Jėgų

Pražudymas nervų arba raumenų stiprumo, 
abelno nusilpnėjimo ir nusidėvėjimo svarbes
nių kūno organų, tai priežastis dėl prasto 
kraujo arba nuo pers įdirbimo, perdidelio ner
vų arba raumenų (tempimo, no^tektinai 
miego, permaina gyvenime arba senatvė. Tie 
visi nedatekliai greit ilgydomi su Nuga-Tone, 
tai puikios sveikatos ir stiprumo budavotojoe, 
kurios yra pagelbėjusios keliems mllAnams 
įmonių atgauti savo sveikatų, stiprumų ir 
Vikrumų, kuomet kitos gyduolės nepagelbėjo.

Per 88 metus Nuga-Tone patvirtino savo 
neabejotina vertų nuo bile kokios ilgos iš 
prieiasties nusilpusio kūno. Visi aptiekoriai 
parduoda Jas su tikra garantija, kad Jos pa
gelbės arba nekainuos Jums nei cento. Nusi- 
pirkit butęlj liandio--pabandykit Jas vėl dėl 
savo ligos. Neimkit pavaduotojų—tikrai gau
kite Nuga-Tone.

TEN
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Ant musų trijų šriubų laivų 
NEW YORK - HAMBURG 

DEUTSCHLAND
ALBERT BALLIN 

RESOLUTE. RELIANCE 
ir popuhariiki vieno kabin 

laivai,
Clevcland, VVestphalia, 

Thuringia 
Europines keliones asmeni

niai vadovaujamos

Iš NEW YOR- 
KO IKI KAU
NO IR ATGAL

Plūs ¥. S. Revenue taksai 
k----------------—-------------

Savaitiniai išplaukimai 
Del permito ir kitų informa
cijų kreipkite? prie vietinių 
agentų arba prie

Hamburg-American Line
United American Lines, Ine.

General Agente
177 N. Michigan Avė. 

Chicago, III.

Kuumet Karštis Daro 
Kūdikį Neramiu.

Nuramink šaltu, kvepiančiu 
Johnson’s Baby ir Toilet Pow- 
der, ir matyk i j šypsančiu!

Vartok Johnson’s Baby Soap 
kūdikių maudyklei. Vartok 
Johnson’s Baby Creani paša- 

i lininiui odos netvarkos.

Seniausia įsteigta linija

South
Haven

Paimkit savo draugus ir šeimyną 
ant šito gražaus laivo, kuris 

yra aliejum kūrenamas 
“IROQUOIS”

Nėra dulkių Nėra suodžių 
Tiktai

75c
ROUND TRIP DAILY

p.

Nedėk ir snhatoj Round trip $1.50 
Pigiomis kainomis Cafeteriu 

Callegiate Orkestrą

ŠOKIAI DYKAI

BENTONCOC HARBOR
&ST. JOE

Throurh Tiekėte to all Shore Line Motor 
Coach Co. polnta via South Haveh 

Thru įtarę* 
NAIJGATl'OK .. 
HOLLAND .... 
O BANĮ) BAP1DS 
ORAND havkn

•M® 
s.to

3.00 I .................. ;; 3.00 ,
.ScotHonui TlJtlvMonor) $L25 
Miaini l’ark Beach ........... $125

■ Dirooi oonnaotlona for oien, Aii«k«n
Pnllhiun. Banror, 8ilver-8addle Wkee* i 
BoOMvelt Hille nnd Bhore Creat.

All achedutea daylight savlnir tline.
South Haven Lina Docks—N. W. Ejad af 
Munidpal Pier (Grand Av. & Chw«f* 
Av. care to pier). /

Superior J

Įdomiausia Knyga

“Gruodžio 17 Dienos Perversmas”
Parašė J.ŠARUNAS o v *

Išleido: Lietuvos Demokratijos Draugai

38 puslapių—kaina 25 centai

ANTANAS SMETONA—-PONIA SMETONIENE
w i e I

Perversmo suplenuotojai ir vadai

Knyga atėjo iš nedaugeliui težinomų versmių

Autorius yra vienas iš didžiųjų Lietuvos rašytojų

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

Įsigykit Sau Vieną!

ir

Neperskaitęs šios knygos niekas negali suprasti ir įsivaizduoti 
to nepaprasto, istoriško ir pražūtingo Lietuvai įvykio—gruodžio 17 
dienos! Tai yra rinkinys faktų sugrupuotų atatinkamoj eilėje ir 
nupiešta aiškus vaizdai susidarę Lietuvoje perversmui bręstant, 
laike perversmo- tuoj po perversversmo ir upui atslūgus.

Parsiduoda po vieną įr olsėliu

NAUJIENOS
1739 S. Haisted St., Chicago, III.
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Nedėlioj

K. Požėla

Smagiausi šokiai prie šauniausios Grušo orkestros

NAUJIENA $

Šis antras atletinis Naujienų 
piknikas bus dar didesnis ir 
dar gražesnis negu pirmiau 
buvę Naujienų piknikai. Žino
mas lietuvių lengvojo svorio 
čempionas- Karolis Požela-su- 
organizuos visus žymiausius 
lietuvių atletus ir parodys* to-

Rengia

Milžinišką Atletinį

kių mandrybių ir štukų šiame 
Naujienų piknike, kokių dar 
iki šiol nė vienam neteko ma
tyti. Todėl būtinai dalyvauki
te visi šiame Naujienų atleti
niame piknike. Čia bus juokų, 
džiaugsmo ir smagumo kiek- 
vienam iki valiai.

METGROVE, Bhie Island, III
Pradžia 10 valandą ryto. Tikietas asmeniui 50c.
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zis mažėja moterų tarpe. Tik
sliau pasakius, jis mažėja mo
terų tarpe greičiau, negu vy
rų tarpe, ir tai yra tikri faktai.

Daktaras Bundesen baigia 
savo staipsnį primindamas 
mums, kad:

1. Saulės šviesa yra gyduolė 
nuo tuberkuliozio.

2. Saulė apsaugo nuo sumin
kštėjimo ir gydo suminkštėji
mą kaulų.

3. Saulė yra labai brangi kū
nui.

4. Saulės šviesa netik nau
dinga kūnui, ji yra būtinai rei
kalinga jam.

Taigi komisionierius pataria 
merginoms rėdytis juo leng
viau, nešioti tik tiek drabužių, 

i kiek įstatymai reikalauja, ir
gyventojų skaičius esąs 3.2ii,- pataria vyrams pasimokyti kai 

1 ko iš merginų parėdų daly-
. • Skaičius gyventojų artimuose I kuose.
£hicagai miesteliuose paaugęs 
taip;

CHICAGOS 
ŽINIOS

Skaičius gyventojų Chicagoj 
ir artimuose Chicagai miestuose 
į vienus metus padidėjo 10 nuo 
šimčių.

Labai konservatyvės skaitli
nės parodo, kad pernai Chicagoj 
ir jos priemiesčiuose (priskai- 
tant čia Cicero ir Burnhamą) 
buvę 4,150,000 gyventojų, o šie
met tame pačiame plote jau esa
ma gyventojų 4,465,000. Vie
nos Chicagos (be priemiesčių

1927 1926
Aurora .......... ...,.....». ..... 46,126 44,000
Barrinton .1,..... 3,000 2,700
Bartlett ........ ..... 600 500
Batavia ............... ....... 5,111 5,000
Bensonville ......... 1,650 1,270
Berwyn ...................... .. ‘45,(MM) 41,0(M)
Blue Island.............. ...... 16,000 15,000
Calumet City ......... ...... 1 <5,000 13,000
Chicago Heights ..... 24,500 21,000
Cicero ........................ ..... 75,000 70,000
Crete .......................... ... 1.500 1,100
Deerfield .................. 2,440 2,113
Dės Plaines ................ 8,200 7.650
Downers Grove ..... 10,610 9,667
East Chicago, Ind. ...... 70,000 60,000
Elgin ............ :............ ..... 35,000 33,435
Elmhurst ....... ........... ..... 14,000 12,000
Evanstoii 61, (XX) 68,000
F’orest Park -............... 16,500

... 110,000
16,250

Gary, Ind..............,r... 91,000
Geneva ..................a... ..... 4,100 4,075
Glencoe ................. ...... 5,175 4,933
Glen EIIin\........ ....... 7,350 6,350
Glenview ........... . .......J,600 1.250
Hammond, Ind......... ....  68,250 65,333
Harvey ........ .............. ..... 20,000 17,000
Highland Park ....... 1 1.000 12,000
Highvvood ................. ....... 3,500 3,0001
Joliet (Greater) ..... ..... 70,000 68..r>(,0
Renihvorth .............. ...... 2,250 2,087 '
Lake Bluff ................ .4.... 1,800 1,735 1
Lake Forest ........... ......... 6,200 ,500 '
Libertyville .............. ...... 3,400 3,200
Maywoo<l.................. 22,988 21,324 1
Melrose Park ........... ..... 11,050 10,840 Į
Morton Grove ......... ...... 1,800 1,700 (
Naperville ................. ...... 4,918 3,783 |
Niles ........................... 1,500 1,200 i
Niles Center ........... ...... 2,500 2,000
North Chicago ....... ...... 8,500 8,000
Oap Park ............. .... 61,250 57,500
Orlatid Park ............. ....  700 600
Palatine ............... ...... ...... 2,200 1,900
Park Ridge .......4..... ...... 8,500 j,000
River Forest ........... .. . 7,800 7,503
Roselle .................... 504 400
St. Charles ............... .... 5,296 5,1118
So. Chicago Heights .... 1,500 1,425
Waukcgan ................. 29,000 27,833
West Chicago .......... ...... 3,100 3,000
VVheaton ................... ...... 7,500 3.000
Wheeling ................. ....... 404 400
Whiting, Ind. ........... 13,500 12.500
Wilmette ................... .. 16,000 14,500
Winnetka .................. .. 11,000 10,300

990,708 906,474

Naujienų Atletinis Piknikas
Kaip matosi iš skelbimo ir iš 1 

paskelbtojo programo, tai 
“Naujienų” Atletinis Piknikas 
bus gražus ir įdomus. Aš nie

kuomet nepraleidžiu “Na|ijie- 
įnų” surengtų piknikų, bet jau 
šio atletinio pikniko, tai tikrai 
neapleisiu.

Man žingeidi! pamatyti, kaip I 
, Požėla galės susilyginti su kil- 
’iiojimu sunkių vogų su Norku
mi. Aš manau, kak! Norkus 

įgalėtų pakelti ir mane sykiui 
su sunkiosiomis vogomis —j 
toks jis man išrodo tvirtas.

Neužtenka dar to, kad Nor
kus parodys savo galingą jėgą! 
prie kilnojimo sunkių vogų, bet' 

Į jis ketina vienas atlaikyti 20' 
Įvyru, tai yra, 20 stiprių vyrų 
negalės atplėšti jam rankų. To 
tai jau aš netikiu. Aš mariau, I 
kad 20 stiprių vyrų galės jam' 
lengvai rankas atplėšti, čia tai 
jau ištikrųjų bus žingeidu pa-’ 
matyti.

Iš anksto prižadu rengėjams, 
kad aš busiu “Naujienų” atle- 5 
tiniame piknike ir dar atsive-l
siu savo visus draugus ir 
žystamus. — Roselandiefis.

KĄ MES KALBĖJOME

Daugiausia žmonės, jeigu 
apie ką kalba, tai kitiems

pa-

Saulės šviesa—sveika
tos šviesa

I)r. Herman Bundesen,
Sveikatos komisionierius

uo mažiau drabužių 
tuo daugiau gero 
darau

nešioja, 
jiems
“p-nia Saulė ’ 
sveikatos biuletene, 
džia sveikatos 
Dr. Bundesen.

jie 
aš 

taip kalba 
savaitiniame 

kurį lei-
komisionierius,

“Perlengvi drabužiai, kaltin
ta tuo, kad jie yra priežastimi 
padidėjimo tuberkuliozio mo
terų tarpe.

Kai aš pastebėjau šį pareiš
kimą, padarytą Dr. Dearholto, 
buk moterys kenčiančios dėl 
tuberkuliozio todėl, kad Jos ne
nešioja pakankamai drabužių, 
aš sujudau ir . pareikalavau, 
kad mano ekspertai sukrustų 
taipgi ir patiektų man ne sa
vo nuomones, bet savo faktus.

Žiūrėk į statistikos skaitli
nes, parašytas baltu ant juodo. 
Jos yra labai aiškios. Kūdikis 
gali suprasti jas. Tuberkulio-

WXnJIElTO3, CKTcago, m.
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Atletu Vadas Naujienų Piknike

S?

kad 
yra

KAROLIS POŽĖLA

Visipms Chicagos ir apielinkės lietuviams jau žinoma, 
Karolis Požėla yra lengvojo svorio čempionas. Jis taipgi 
žmonių mylimas. Jį žmonės mėgsta už tai, kad jis gražiai

ir mandagiai apsidirba su savo priešininku. Kuomet jis 
si, yra malonu pasižiurėti.

Naujienų Atletiniame Piknike jis pats dalyvaus su 
kiomis štukomis ir kaip pastebėjote, yra suorganizavęs 
musų gabiuosius sportininkus-atletus ir jie Naujienų Atleti
niame Piknike pasirodys su visu savo gabumu. Todėl bukite 
visi Naujienų piknike.

rita-

viso-
visus

nieko nepešė, nors jaunesni ta
vorščiai liejo ašaras. Jukelis 
net prakaituodamas kalbėjo ke
turioms sienoms, o jo keturi 
tavorščiai klausėsi, gi kliubiečiai
nepaklausė tų keturių tavorš
čių ir negirdėjo, kų Jukelis tu-, 
įėjo paaiškinti apie jų biznį, 
nes tas viskius atsitko po kliū

ti susirinkimo; tavorščių su
manymas, kad kliubas padary
tų pertraukimą laike susirinki
mo ir leistų Jukeliui laikyti 
spyčių, didžiuma balsų tapo at
mestas.

Kliubas, kaip ir kitos savitar
pinės pašalpos draugijos, nesi- 
maišo j politiką bei religijos 
klausimus, veikia vien labui sa
vo narių, o jų yra 100 su vir
šum.

Antra skaitlinga organizaci
ja yra čia—tai SLA. 55 kuopa, 
kuri kaip ir kliubas turi suvirs 
100 narių ir ižde turi apščiai 
pinigų. Todėl šaukiami yra 
Koselando tavorščiai į pagalbą, 
nes jie yra tikri meisteriai, jei
gu ižde randasi pinigų. Bet 
jeigu Jukelio pastangos nuėjo 
niekais— tad ką tie kiti* pada
rys? West Pu Union iečiai drau
gijų nariai ir valdybos, supran
ta labai gerai tavorščių pastan
gas. Matydami, kokias šuny
bes jie atlieka kitose draugys
tėse, jie nesiduoda taip leng
vai pagauti ant komunistų 
meškerės. Jeigu nebūtų nieko 
veikiama, tad iš kior Lutų tos 
skaitlingos organizacijos, kaip 
kliubas ir SLA. 55 kuopa? Jos 
pačios už save kalba ir rodo, 
kad West pullmaniečiai veikia, 
nėra bažnyčios valdomi, bet 
musų tavorščiams tas netinka, 
nes ne pagal Maskvos ukazo 
West pullmaniečiai gyvena ir 
veikia.

—Senas West Pullmanietis.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal,

Dr. J. W. Beaudette
V1IUUI ASHLAND STATE 

' BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė- 
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

jo jėgų žydėjimo laike.
Lietuvių Bealestetininkų Tah 

rybos varde,
F. J. Macke, pirm.
Joseph Jushkevitz,

Roseland
sekir.

Vieša padėka A. Yonaičiui 
Draugiją Sąryšio delegatų

nuo

—Tai ne, aš kalbu apie ga- užkariauti 36 kuopą pėstinin- 
zietą... kų, o paskui maršuoti tiesiog

Į —O! Gazieta — tai gal ir į New Yorką ir ten užimti visą 
'skaitau... neatsimenu. tvirtovę su visu turtu ir pa-

—Ar žinai, tamsta, kas atsi- skelbti sovietišką diktatūrą, 
tiko su 36 kuopa? 'Ale dabar, matyti, priseis ir vėl

| —Kokia kuopa — pūsti nin- 
ikų? O kas? — paklausiau Jo.
I —Nagi musų 53 kuopa lie-du 

ne-!žuvines artilerijos padarėm a- 
nori pasakyti. Bet mano kito-; akas ant pėstininkų ir pradė- 
kia mada, panaši kaip lietuvis-'j°m Juos bombarduoti iš viršu

tinių skylių ir jie turėjo aplei-
Jsti savo apkasus, o mes paė

mėm jų visą turtą ir nuvijom 
štai aną dieną susitikau ta- JUOS skersai gatvę. Dabar jie

kų davatkų: ką aš girdėjau, 
tai turi girdėti visi arba, ge
riau sakant, išplepėti visiems.

kapitalistams vergauti.
—Well 

kitę paleisti ugnį iš viršutihių 
skylių, gal nugalėsite. O jei ne, 
tai kreipkitės į Rusijos komi
sarus: gal gausite pagelbos.

— Pustapėdis.

sakau - mėgin-

Pakvietimas dalyvauti 
laidotuvėse

Lietuviai reakstetininkai, 
taip priklausantys Lietuvių 
Real-Estetininkų Tarybai, kiek 
nepriklausantys jai, visi yra 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
aa. Povilo Gasiuno, patikusio 
staigią mirtį rugpiučio 13 die4 
nų. Laidotuvės įvyks ketvirta-

Pastaba t Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH
optomtitristas

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAb
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 So. Ashland Avė.
Te). Boulevard 7589

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Aubnrn Avė.
CHICAGO, ILL.

ten pasidarė apkasus ir ata
kuoja mus.

Aš ir paklausiau:
—Ar nedrebate iš baimės?
Sako:
—Mes nelabai, bet turim 

apkasuose du žvėriuku — se- 
, , v... ną briedį ir kupranugarį, tai

nomis dirbu tai ir judu: silsi-!jie labai dreba. Mes irgi bai- 
riečiu, išsitiesiu, kraipausi,'mės turime— sako — nes pės- 
lankstausi, tai reiškia, judu ir’tininkų 36 kuopoj yra didysis 
dirbu; tai yra darbininkiškas Į Petras, kuris taikosi atimti iš 
judėjimas.

Na, ne: aš klausiu, ar pri- sime kas bus toliau: gal pri- 
,seis nuleisti raudoną flagę. Ta
da iškelsime baltą ir pasiduo
sime.

vorštį, labai senai matytą, ir 
ve jo pirmas užklausimas:

—Ar tamsta priklausai dar
bininkų judėjimui?

—Taip, — sakau, — dieno
mis priklausau.

—Kaip tai dienomis?
—Visai paprastai. Mat, die-

musų užgriebtąjį turtą, žiure-

klausai prie komunistų?
Jaučiuosi rodos, kad ne.

—Ar skaitai Vilnį?
—Vilnį! Broli! nei nė ma-j —Nagi — sakau — ar negė- 

tyti nenoriu, nes 3 džiulajaus (la jums bus? 
važiavau skersai Michigan lei-j —O — sako — karo 
ką, tai kaip vilnys ėmė laivą gėdos nėra 
supti, tai kuone pastipau, Ir da 
manai aš jas skaitysiu.

—O ne, aš klausiu, ar ne
skaitai komunistų organą?

—Komunistų organo! To aš 
nežinau, bet aš esu skaitęs apie 
lytiškus organus — ar tai rei
škia tas pats?

laiku

—Na tai — sakau — 
kit visą grobį Auditorijos 
tovėj, o patys, pasiėmę 
tuos du žvėriuku bėgkite 
jūsų akys neš.

Vėl sako:
—Mes manėm kitaip nekad 

bėgti. Mat, musų tikslas buvo

West Pulta, III

gana skaitlingas būrys 
valdomas bažnyčios ir 
pačių tavorščiai, kurie 
W/est Pullmane, esan-

Delegatai ačiuoja vaistinin
kui Yonaičiui už auką ir base- 
bolo jauktą, su kuriuo jisai da
lyvavo Draugijų Sąryšio išva
žiavime liepos 31 d. Washing- 
ton Heights miške. J ‘ ’> J ♦ ’ 1 ' T - * , •

Delegatai labai dėkingi jam 
už <pusidarbavimą tame Sąryšio 
išvažiavime. Su tuo Jo pasidar
bavimu Sąryšys turėjo geras 
pasekmes. Tomis pasekmėmis 
Sąryšys turi gerą paramą už
laikymui Aušros knygyno. De
legatų susirinkime delegatams 
labai smagu girdėti, kad vaisti
ninkas Yonaitis jau ne pirmą 
kartą parėmė Aušros k‘ny£yną. 
Jie kitaip jam negali atsilygin
ti, kaip vieša padėka. Delegatai 
pakartojo, kad meš esame la
bai dėkingi vaistininkui Yonai
čiui už rėmimą musų bran
giausios 'įstaigos Aušros kny
gyno.

Draugijų Sąryšio vardu,
Pirm. M. Užunaris, 
Sek r. J. Tamašauskas.

18-tos gatvės apielinke
Pereitą sekmadienį tapo pei- 

dienyj, rugpiučio 18-tą dieną išHiu supiaustytas Čalis Suban- 
graboriaus Mažeikos koplyčios, .tas, iš Elmhurst, III. Tai atsiti- 
3319 Auburn Avė., i Tautiškas ko apie 9:30 vai. vakaro. Nu- 
kapines, 1-mą valandą po pie- kentėjo taipgi kitas
tų. i būtent Vaitelis. Sakoma

lietuvis, 
šios

Susirinkime visi atlikti pas- kruvinos imtynės įvykusios dėl 
kutini patarnavimą žmogui, ku- to, kad vienas kalbamos kruvi
ns dirbo musų užsiėmimo srity, nos parės dalyvių mėginęs kitų 
Susirinkime tarti paskuti n] kar-' dalyvių kišenius apkraustyti. 
tą sudiev žmogui, kuri bėgai- Ir Vaitelis ir Subantas buvo 
lestinga mirtis pakirto pilnam nugabenti ligoninėn. — Rep.

Laikas nuo laiko tavorščių 
ježedncvnoj korespondentai 
verkšlena; kad W<est Pullmane 
gyvena 
lietuvi, 
kad.jų 
gyvena
tys apimti letargo miegu, nie
ko neveikia; todėl Roselando 
tavorščiai turėtų pasirūpinti tą 
kolonijų atgaivinti taip verkš
lena senas Chicagietis “Vil
nyje” No. 184.

Man gaila, kad užsipuola ne
teisingai ant West Pullmano 
tavorščių. Mat, kaip senas 
Chicagietis, dar gal ir metuose 
senesnis, nežino, kad jų tavorš
čiai veikia, dirba pagal ukazo, 
žodžiais, raštu, ir net karštas! 
ašaras lieja, bet nieko negelbsti. 
Tad sumanyta pakviesti ta- 
vorščičų Jukeli. Bet ir jo pa
stangos nuėjo šuniui ant uode
gos. ' • įi

Pirmos pastangos jų veikimo 
buvo mėgintos West Pullmano' 
Lietuvių Pašalpos Kliube, bet

raa

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 seserjs Uršulę, Ludvisę, Teofiliją, Julią, Stepunę 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 į 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

>

LACHAVICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balza muutojas 
2314 W. 23 r d Pilte 

Chicago, Iii.
Patarnauja laido

tuvėse ktiopigiausia 
Reikale meldžiu at- 
s i šaukti, o mano 
dantų busite užga
nėdinti.

Tel. Canal 1271 
ir 2199

J. F. BADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoje

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

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

SKYRIUS:
323Š S. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4063

Elzbieta Yorgaitiene
Po tėvais Zarankaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 16 <1., 9:30 valandą 
ryto, 1927 m., sulaukus 36 me
tų amžiaus, gimus Kauno rėd., 
Raseinių apskr. ir parapijoj, 
Kunkojų kaime. Amerikoj išgy
veno 17 metų, paliko dideliame 
nubudime vyrą Kazimierą ir 
vieną sunųBronislovą 12 m. 
brolį Joną Amerikij, o Lietuvoj 
motiną ir du brolius. Runas pa
šarvotas, randasi 940 W. 33rd 
Street.

Laidotuvės įvyks Pčtnyčioj, 
Rugpiučio 19 dieną, 9 vai. ryto 
iš namų į Tautiškas kapines.

Visi A. A. E. Yurgutienės gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame, Vyras, Sū
nūs, Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius J. F. Eudeikis. Phine 
Yards 1711.
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pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, joję kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums Hti 
pimiin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu pal-but toks pat už-

dantis nauju budu. Muiu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedraaky- 
damas dantų emalės — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo U- 
rištas.

Didelė tūba Listcrinc dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal C o., Saint 
Louis, U. S. A.



E.stellė Kazlauskaitė laimėjo 
“Mirs Chicago“ — gražiausios 
merginos Chicago je vardą.

(Ziui jos. paveikslo pirmam

avė., 
tomobilis susidūrė su fordu.
čalus supiaustytas stiklų.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Gražiausia mergina Chi- 
cagoje—lietuvaitė

Iš tarpo daugiau gra
žiausių (’.hicagos merginų ji 
laivo išrinkta kaip “Mins Chi- 
cn ’r”. tai yia gražiausia Chi
cagos mergina. .Ii turėjo už 
poros savaičių važiuoti į At
lantic City, ir gal būt buvusi 
išrinkta kaip “Miss America“, 
tai yra gražiausia Amerikoje 
mergina.

Bet meilės dievaitis suardė 
viską. Pasirodė, kad p-lė Kaz
lauskaitė pereito birželio 2 die
ną išėjo už vyro, p. Earl Mc- 
Bath, jau 
slinkus po 
konteste.

vienai savaitei pra
to, kai ji dalyvavo

konteste negali da-Kadangi 
lyvauti moterys arba perskyras 
turinčios moteriškės, tai iš mu
sų gražuolės tuoj tapo atimtas 
“Miss Chicago’’ vardas, ir pa
vestas laimėjusiai antrą grožės 
prizą merginai —p-lei Myrth 
Valsted (pavrikslėlyj ji stovi 
kiarėj- Miss Palmer Sųuare). 
Trečiaą vietą (dabar antrą) lai
mėjo p-lė Margaret Bahr iš Chi
cago Lawn (paveik siely j
dešinėj pusėj).

Bet visgi lietuvaitė buvo pri
pažinta gražiausia Chicagoje 
moteriškė.

Buvusioji trumpam laikui 
“Miss Chicago“ lietuvaitė yra 
gimusi Greensburge, PennsvJva- 
nia. .Ii turi dar keturias sese
ris, kurių būtent p-lę 
teko matyti Reporteriui 
lai yra puikiai nuaugusi 
mergina, ir Reporteriui
kad pagarsėjusi jos sesuo ne
gali būti daug gražesnė už sa
vo jaunąją seserį.

Vienas gražuolės lietuvaitės 
brolis yra didelis sporto, ypač 
besbolo, mėgėjas. Ir gal dar ateis 
laikas, kad p. Kazlauskų šei
ma susilauks taipjau įžymaus

Eleną, 
vakar, 
jauna 
rodėsi

NAUJIENOS, Chicago, ID Trečiadienis, Rugp. 17, 1927
T

Town of lake
Susirgo staigiai Jonas Mote- 

kaitis, 4447 So. Honore st., dai-
I lydė; nugabentas pavieto ligo
ninėn. Taį atsitiko rugpiučio
II d.

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Announcements 

Pranešimai

Humboldt Park Lietuvių Pol. Kliu
bo mėnesinis susirinkimas įvyks Ket
virtadieny, Rugp. 18 <1., Humboldt 
MacCabeo svet., 1621 N. California

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Financial
Finannai’Pagkolos

J. Chalus, 4715 So. Tallman Avė. 2-os lubos, 7:30 v. vakare. V si 
važiavo fordu. Kitas au- nariai neatbūtinai dalyvauki't, nes bus

PARDAVIMUI grosemS ir delica- ANTRIEJI morgičiai byle kokia su- 
teasen krautuvė, geri fikŠeriai, pigi ma, padaryti Ir nupirkti į vieną die- 
renda, gera vieta, pridėti dar bušer- ną, geromis sąlygomis. Pamatykite 
nę. 5406 Wentworth Avė.

pranešta kur bus kliubo išvažiavimas.
A. Walskis, sekr.

Rožė Vališ, 4717 So. Hermi 
itage avė 
i #40; nug 
, nčn.

rugp. 20 urnai susir
entė pavieto ligoni-

Personai
Almenu Ieško

Aš. Antanas Kuprėnas, ieškau sa
vo brolio Juozapo KuprOno, turiu 
labai svarbų reikalą dėl

PARDAVIMUJ viešbutis Woo<lboro, 
Wis. Bus parduotas iš licitacij'03 rug
piučio 20, 10 vai. ryto. Kas norit jsi- j 
gyti gerą biznį ir labai pigiai, atva- . 
žiuckite j Woodboro, Wis. minčtoj . 
dienoj.

Matt Saročkn, Woodboro, Wis.

Pamatykite 
' mane pirmiausia.

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 820 Central 6260

Į Po Tovvn of I^ake vaikščioja 
žmonės, kurie prirašinėja na
rius kokiai ten “Pelėdų Drau
gijai“. Iš ^stojančių itna po 

j $10 dolerių. Tokia draugija, 
i rodosi, yra amerikiečių tarpe. 
Bet norintieji įstoti jon turi 

'gerai patirti, ar tie prirašinė-
Didelis iš vieno šmoto granito nukaltas gal dar 1600 m. | jnnlys asmenys į kalbumą 

šlapio monumentas, ties Nankinu, dabar aplipintas chinų nacio-'draugiją tikrai gali tą draugi- 
nalistų propaganda. Matyti keistų ir nesuderinamų dalykų: ją atstovauti. Juk vaikštinėji- 
senovinis monumentas, moderninė propaganda ir prietarai —*nnii po grįčias 
krūva akmenų ant šlapio nugaros. Chiniete meta akmenį ant daug mėgėjų, ypač jei esama 
šlapio nugaros ir jei akmuo pasilieka*— laimė, nes gims berniu
kas, jei nukrinta žemėn — nelaimė, nes gims mergaitė (Chini- 
joje mergaitės visai nevertinamos).

atsirasti gali

progos iškolektuoti $10.
— Reporteres.

tas lietuvių kapinėse.
Nabašninkas Lapinskas, ro

dosi, turėjo Ciceroj pusseserę.
Prie jo rasta toks adresas, ku

riuo, matyti, norėta siųsti Lie
tuvon laikraštis: Mataušas Stal
gia, Bardauskų kaimas, Gižų 
valsčiaus, Vilkaviškio apskričio.

Platesnių informacijų galima 
gauti pas p. Mike Bishko, 1721 
So. Halsted St., Chicago, 
(3-rd fl.) —Report.

Keliai j “Naujienų” 
Pikniką

III.

štai kokiais keliais važiuoti, kad 
nereikėtų klaidžioti

STRYTKARIAJS:
Hal

PARDUOSIU pigiai greitam pirkč- 
Lletųvos jui. Nebus atmentas teisingas pasiu- 

(lidykų. Kreipkitės pus mime kuo- lymas, 7 kambarių rezidencija, 4 bed- 
greičiausia, ruimiaf, karštu vandeniu šildomas, 2

4517 So. Washtenaw Avė. lotai 30x125, yra visi įrengimai ir ap- I 
Chicago, III. ' j mokėti. Atsišaukit po 6:30 vakaro. J. i 

---------—.... —----------------------------- i Krueger, 4948 S. Kcdvale Avė., neto-1
KAS ŽINOTE pas ką randasi vai-j h Archer Avė. 

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-o.s 
gatvės. Praneškite Naujienų Spui
kos sekretoriui. Svarbus reikalas, jų 
motinos palikto turto. 1739’ S. Hals
ted St.

SKOLINAME PINIGUS
Dollal Savings, Bldg. and Loan 

Association "spulka” skolina pinigus 
j pirmus morgečius, lengviems išly
goms ir neskiria vietos. Taipgi kvie
čiame naujus narius prisidėti prie 
spulkos, nes yra geriausis būdas su- 
tauplnti pinigus, gauti geresnius pro
centus ir turėti valdžios priežiūrą.

Spuikos ofisas atdaras kas dien ir 
vakarais. 2436 West 59th Street.

Juozas Yushkewitz, Pirm.
Kazys Macke, Sekrt.

SALIUNAS — soft drink parloris 
pardavimui. Nesutikimas partnerių. . 
8842 S. Houston Av., So. Chicago, 111. už antrus morgiČlUS UŽ $100, 

$200 arba $300.
SMALL LOAN SERVICE 

1647 W. 47 Str.
SA LIŪNAS pardavimui, sena įs

taiga, airių ir vokiečių apgyventa. 
Renda ne brangi su pagyvenimui 
kambariais. 4435 Wallace St. Tel. 
Boulevard 3158.

NEROKUOJAM KOMIšENO

69-toj gatvėj prie Western 
Avė., įėjo du vyru: vienas jų 
kokių 20metų, kitas apie 40 me 
tų amžiaus. Aptiekoj tuo mo
mentu buvo daug žmonių.' Vie-1 
nas nepažįstamųjų sustojo prie 
durų, kitas peržvelgęs aptieką 
...nusipirko degtukų dėžutę.

Kokiai 10 minučių praslinkus, 
poros blokų tolumoj nuo aptie
kęs (į rytus) du vyrai apiplėšė 
italiono grosernę. Iš nukentė
jusio italiono pasakojimo gali
ma spręsti, kad jį apiplėšė tie 
du vyru, kurie buvo įėję p. Ba-! 
ko aptiekon. Atėmė jie iš ita-'^m Coleman. 
liono $45. | Tnrnp kitu

Socialistu partijos 
išvažiavimas

Socialistų partijos Cook 
,vieto antras metinis piknikas 
rengiama sekmadienyj, rugp. 
28 dieną, Riverview Parke.

Kalbėti buvo kviestas, kaip 
■ svarbiausias kalbėtojas, Penn- 
sylvanijos Darbo Federacijos 
prezidentas James Maurer. Bet 
jam išvažiavus Rusijon su ki
tais kai kurių Amerikos darbo 
unijų atstovais, jo vietoj kal
bėti pakviesta Wisconsino !e- 
gislaturos sensorius, draugas

pa-

kalbėtojų bus
George Kirkpatrick ir naciona-

i sekreto-

PAJIEŠKAU savo brolio Petro Za- 
lepugos, kuris pirmiau gyveno 1748 
McDonough Avė., Scranton Pa. Tu
riu svarbų reikalą. Meldžiu jį patį ar 
kitus jj pažįstančius atsiliepti. Felik
sas Zelepugas, 6488 S. Oakley Avė. 
Chicago, III.

Real Estate For Sale 
Namai-žemS Pardavimui

RINKA

PAJIEŠKAU savo kaimynų: Igno 
Petrausko, Petro Griciaus, Franciška 
Monkaitė, keli metai atgal gyveno 
Chicagoj. Visi paeina iš Žarėnų vai., 
Telšių apskr. Turiu svarbų reikalą. 
Jie patys arba juos pažįstanti duokite 
man žinią. Domininkas Fabijonavičia, 
12043 S. State St., Chicago, III.

PLAČIAUSIAS namų pirki
mo ir pardavimo lauka* 
mus.

Atsiliepkite

pas

Help NVanted—Malė 
Darbininkų Reikia

S. J. DARGUŽIS
807 W. 18th St. 

Canal 4960.

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. Roseway Bakeshop, 
10502 So. Michigan Avė. ,

, , 1 • 1 j • • I nirime persbesbohmnko, kai kad pripažint- .. , .. .. . . -y Kankakee kar;mo dukters gražiausia moteris-'.
ke Chicagoj.

Beje. )>-lė Kazlauskaitė gra
žuolių konteste pernai yra lai
mėjusi du žiedu. Taigi jos gro
žė buvo pripažinta šiemet jau 
nebe pirmą kartą. Pagarsėju
sios gražuolės tėvas, p. Kaz
lauskas yra 53 metų amžiaus. 
Paeina jis iš Vilniaus rėdybos, 
Valkininkų valsčiaus. Amerikoj 
gyvena jau 27 metai.

P-nia Kazlauskienė, sulig tė
vų Zubauskaitė (Babravičiųtė), 
paeina iš Vaitkarčio kaimo, 
Valkininkų parapijos.

STATO St. iki 119-th ir 
sted. Kad tą vietą pasiekti rei
kia imti karus vadinamus 
“STATE 119-Morgan“. čia iš- 
’ipę raąite speciališkus tam ti
kslui Bussus su “Nauienų” 
užrašu ir tais b'usais daveš iki 
daržo. Bussus suteikia Roseland 
Bottling Co. Fėras suaugusiems 
10 centų.

Turime perspėti publiką, kad 
ai daugiau nevai- 

1 kšto, ir Blue Island pasiekti 
I strytkariais nebegalima.

State St. perkerta visas sker
sines gatvekarių linijas. ši lini
ja todėl yra patogiausia. iš 
North Sidr patartina imti Mil- 
vvaukee Avė. karus mies’.un ir 
išlipti ant Dearborn St. Iš čia 
paeiti iki State ir tais pačiais 
transferais persėsti ant State 
119-Morgan. Iš So. Chicago imti 
93-95th karus, kurie daveža iki 
State.

Naktį is sekmadienio į pir- yg SOcialistij. partijos 
madienį, apie 1 vai., tapo nu- rįySf drg. Wm. H. Haenry. 
tverti du jauni vaikėzai besilau- 
žiantys į sodės ir saldainių 
krautuvėlę, kuri randasi ant pat 
pietričių kampo Westem Avė.; 
ir 69-tos gatvės, Vaikėzai norė
jo atsipirkti. Siūlė sugavusiems , . . ,
• XX* ** * 1 Lietuviu aptiekoriu reikalu jos stotin, jie pasisakę gyvenan- 1 c
tys ant Wentworth Avė., prie 
8()-tos gatvės.

REIKALINGAS atsakantis bučeris., 
Su mažu patyrimu neatsišaukit. 2519 
West 71st St.

SU mažu įmokėjimu galite 
nupirkti naują 6 kambarių mu
ro bungalow puikiai pabudavo- 
ta ir moderniškai įrengta. Jei 
kas nori, gali pirkti ir už cash. 
Namas randasi puikioje Mar- 
cfuette 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 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel Lafayette 6738-6716

Bus puiki muzika, bus įvai
riu pramogų. Nepamirškite šio 
pikniko ir dienos, kada jis ren
giamas. t

REIKALAUJU reprezentantu viso
se lietuvių kaląnijtfse,, uždarbis $50 
j savaitę ir ankščiau, bedarbis ar dar
be būdamas nedaro skirtumo. Rašykit 
toj

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

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

še p-nų Kazlauskų šeimyną j 
“Nauijenų” pikniką.

P-lė Elena Kazlauskaitė pa
sižadėjo būti su savo sesele Lo
cija. Galima, tikėtis, kad bus ir 
brolis ir tėtušiai.—Reporteris.

Atsišaukite!
dieną,Vakar, rugpiučio 16 

užsimušė Juozas Lapinskas 
(Joe Lapinski), gyvenęs: 1620 
So. Union Avė. lieškoma jo gi
minių ir draugų. Kas galite 
apie mirusįjį suteikite platesnių 
žinių, praneškite “Naujenoms”, 
ypač perspėkite jo gimines.

Aa. Juozas Lapinskas patiko 
mirtį Arlington Heights, Illi
nois, kur jis dirbo kaip karpen- 
terio padėjėjas (alperis); 
nuvirto • nuo stogo kokia 
pėdų žemyn.

Kunas šiuo laiku randasi 
kiu adresu: 208 North St.
mes Placc, Arlington Heights, 
pas W. J. Karstelis.

Butų gerai, kad laidotumėmis

jis
200

Ja

Miscellaneous 
Ivairas

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

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

Phone Lawndale 0114

KRAUTUVIŲ FfKČERIAI 
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restau rantų, Ken- 
džių, Bekemių, Mu
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 Sc. Street

SUSTOK rupinties apie pirkimą, 
arba mainymą namo, loto, farmos, 
ar biznio. Ateik pas mus, pavesk 
tą rūpestį mums ir busi laimingas. 
Mes turim daug bargenų jums pa
siūlyti ir daug selsinanų, kurie greit 
gali išmainyti arba parduoti jūsų 
prapertę. Stanko & Nestor, 5097 
Arcner Avė. Lafayette 6036.

- . -
PARDAVIMUI lotas 95x295 ir 

stand arba mainysiu ant namo arba 
biznio. Randasi priešais Tautiškas ka
pines ant Kean Avė. Masiliūnas.
—:------------------------ -------- ------------

Ar jieškotei tikrų 
Bargenų?

REIKALINGAS šiaučius nusima
nantis čeverykus taisyti. Geram 
žmogui geras atlyginimas. O. Budve- 
lienė, 748 W. 33rd St.P-lė Gruzinskaitė turi aptie

ką adresu: 7201 So. Ashland 
avė. Kiek Reporteriui žinoma, 
Chiagoj tik dvi lietuvės mote
riškės turi aptiekus. Kitu yra 
p-nia Stogis.

’ Lietuvių aptiekoriu asociaci
jos, tiksliau pasakius, organi
zacijos, reikalu p-lė Gruzinskai
tė pareiškė:

Lietuvių aptiekoriu organiza
cijos idėjai pritariu pilnai, bet 
manau, kad suorganizavimas 
aptiekoriu bus sunkus. Ir suor
ganizavus, organizacijos palai- 

Visii3 Roselandas, iKensing- kymui reikės pašvęsti daug- 9663. ~- 
tonas, Burnside, West Pulhnan daug darbo, idant viskas eitų 
ir apielinkės rengiasi važiuoti kaip reikia. 
“Naujienų“ piknikan ateinantį 
sekmadienį, rugpiučio 21 dieną, aptiekoriu susirinkimas, 
j Calumet Grove, Elne Island, Gruzinskaitė mielu noru sutik- 
Illinois. tų dalyvauti tokiame susirinki-

xr. . . . x. .. me, nes ji mano, kad lietuviaiVisi rengiasi važiuoti viena ’ , .... . ...
todėl, kad bus labai paranku a”tįckoria1’. kal" Jam lkros 

’ . .. c. . , , . profesijos ir tam tikro biznionuvažiuoti State gatvekarių. t _ . . .. ,.* , žmones, turi svarbių reikalų,
kuriais būtinai yra pasitarti ir, 
jei galima, susitarti. — Rep.

Buvo kelioms dienoms din- ( 
gusi jauna lietuvaitė, p-lė Ma
rė Armoniutė, kurios tėvai gy- 
vena ant Rock\vell Avė., tarp, 
70-tos ir 71-os gatvių. Bet 
mergaitė susirado ir dabar gy
vena

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

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

su tėvais.—Reporteris.
Situation Wanted

Darbo Ieško

Roseland

Jei butų šaukiamas lietuvių 
p4|ė

SUTINKU dirbti ne už brangų at- 
lyginimr nors esu dar 89 metų 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 337. Tel Boulevard

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

KONTRAKTORIUS
Budavoju namus ir taisau 

Pigiai ir greitai 
S. A. ZOLP
884 W. 33rd St. 

Tel. Boulevard 0527

Gryštančius iš pikniko tie 
patys bussai daveš. iki gatve
karių.

AUTOMOBILIAIS:
WESTERN Avė., kitaip žino-. Važiuokite iki 119 Ir Halsted 

ma “Illinois No 1.“ yra geriau- st. (ant gatvekario rašoma: 
sias kelias iki Blue Island. šiuo 119 Morgan), o ten lauks Stan- 
keliu reikia pervažiuoti mies- iey Sudinto trokai, kurie vyks- 
telį ir tiltą tuoj už miestelio. x - ----- v 1
Pervažiavus tiltą ir gelžkelio 
veduktą, važiuoti po kairei ir 
rytus (Canal St.) ir pavažiavus 
tris blokus pasukti į pietus, 
apie blokas iki daržo. Prie ristynėmis;
Western. Avė. ir Canal St. ir [gabumus ir kitokiais 
kitoje užsisukimo vietoje bus pavyzdžiais.
musų pikniko ženklai nurodan- atsiguls ir per jį pervažiuos 
tys kur važiuoti. Galima taip- automobilis, o jis liks sveikas 
gi važiuoti Halsted iki Vermont' 
rd. (kur prasideda “Detour“) 
ir Vermont keliu iki Blue Island.
Iš Gary, Indianą Harbor, East 
Chicago—reikia imti 147, ku
riuo

tančius nuveš į pikniko vietą. ;
Antra: visos Amerikos lietu

vių labiausia mylimas čempio
nas ristįkas Karolis Požėla ro
dys savo gabumus ne vien tik 

jis parodys savo
1 sporto1

Karolis sako, kad

Nedėlioj 
Visi j 

Naujienų 
Piknikų.

i ■

davažiuoti iki Western.

Marquette Park
Plėšikai siaučia

Pereitą subatvakarį, apie 10
rūpintųsi lietuvis graborius ir vai. arb^i kiek po dešimtos, p-no 
i._j x--x-- --'--j-. aptiekon, kuri randasi antkad nabašninkas taptų palaido-

kaip buvęs. Be to, jis žada ir 
daugiau “fonių“ parodyti.

Kadangi Karolis yra visiesm 
labai draugiškas ir kiekvieną 
sutinka ir su kiekvienu apsei- 
na kuogoriausia, todėl roselan- 
diečiai Karoliui ir prijaučia. 
Jie sttko: “Kur bus Karolis, ten 
busime ir mes“.

Ir mes visi važiuosim atei
nantį sekmadienį j “Naujienų“ 
milžinišką atletinį pikniką ir 
tenai visi pasimatysime.

—Reporteris.

Furniture & Fixtures 
RakandaLĮtaisai

$60,000 vertės naujų bankroto ra
kandų. Sutaupykit pirkdami šiuos 
naujus rakandus. Pigiai greitiems 
pirkėjams. Gražus Mohair parloro se
tas, riešutiniai valgomoj kambario se 
tai, bufetai, 2-3-4 šmotų miegruimio 
setai, Wilton kaurai, lempos, veidro
džiai, stalai, Coxwell krėslai, 4 kam
barių outfitas tik $340. Dykai dasta- 
tymas, Fireproof Storage, 6542 N. 
Clark St., atdara vakarais iki 10, 2 
blokai N. nuo Devon Avė.

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. Mr. Preston, 3631 S. Halsted St.

PI ACCIEICn AI)Q I SALI U NO fikčcrlai pardavimui, ULHdOlr ICU HUVf I nebrangiai. 1415 W. Van Buren St.
Tel. Monroe 4622,

i, ką, kur, iTafr* .. kada 
rengia, veikia ar kviečia .

Announcements
Pranešimai

PARDAVIMUI fomišiai už labai 
pigią kainą. Atsišaukit 3531 South 
Lovve Avė.

S. J. DARGUŽIS
807 W. 18th St.

Canal 4960.

BARGENAS. 4 pagyvenimų namas. 
Bridgeporto apielinkėį, kaina $8000. 
Išsimaino ant bučemės arba groser- 
nžs. Atsišaukit prie M. Woverus, 882 
W. 33rd St. Tel. Yards 5166.

PARDAVIMUI 5 kambarių bunga- 
low su šilima. Parduosiu pigiai, % 
bloko nuo Archer ir Crawford Avė. 
4919 S. Kaminski Avė.

PARDAVIMUI namas, yra krautu
vė ir 6 kambariai ant viršaus, Mar- 
q u et te Manor. Labai geroj vietoj 
dėl nesvaiginamų gėrimų parloro. 
Matykit savininką. 4756 So. Western 
Avė.

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

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

. Chicago, III.

ar-

Bridgeport Painting 
& Hardware Cx>. 

iVfalevojam ir popieruojam. Uflaikom 
malevą, popierą, stiklus ir t t. 

3149 So. Halsted St 
Phone Yards 7282

J. S. RAMANčIONLS

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8700

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias ii lietuvių, kur duoda 

užganJdinimą. Į vedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik

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

Phone Victory 7452

Educational 
Mokyklos

SLA 36 kuopos nariams pranešu, 
kad užsimokėti duokles jie gali 
pas mane namuose (3200 Lowe 
avė.). Eidamas finansų raštininko 
nareigas, noriu atkreipti kiekvieno 
36 kuonos nario donio i tai. kad 
jūsų teikės Susivienijime pirmi al
sia priklauso nuo to, ar esate už
simokėję mokesnius, ar ne. Narys, 
neužsiniokėjes per tris mėnesius, 
esti suspenduojamas. Taigi, ki-*no 
mokesniąi užvilkti, ateikite, nelauk
dami, kol įvyks kuopos susirinki
mas, pas mane j namus ir užsimo
kėkite. —J. Balchunan,

SLA. 36 kp. ifnansų r^št.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

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

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

PARDAVIMUI 2 flatų namas, 6-6 
kambarių, aržuolo trimas, moderniš
kas, 2 boileriai, karštu vandeniu šil
domas, 2 karų garažas, priešais nau
ją parką, Ciceroj, geriausis bargenas 
Ciceroj. Tinkamas pasiūlymas nebus 
atmestas. Turit jį pamatyti, šaukit 
Cicero 2138-R. Savininkas 1811—51st 
Avė., Cicero. Agentai nepageidaujami

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

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

BIZNIO NAMAS tinkantis dėl kar- 
čiamos ar kitokio biznio, 3 kamba
riai prie Storo ir 5 kambariai vir*ui. 
Elektra, 
garažas, 
siu lotą arba automobilių j mainus. 
Randasi netoli 63rd ir Halsted St.

Matykit
Stanley Mickeviče, 

3422 Ijowe Avė. 
Yards 3551

maudynės, vienai maš: aai 
Kaina tik $5,450. Pri m-

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

SCHOOL 
1507 W. Madiaon Street


