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Woolaroc pirmas pa-. i _ ft i i r gali pakenkti Sacco ir Sieke HonoiUlU Vanzetti reikalui

Bombos gali pakenkti Sa 
cco ir Vanzetti bylai

rugp. 17.—
Aukščiausias 

teismas svarsto 
naujo pasmerk- 

Vanzetti bylos 
Miltone vakar

Siaurės Kinų kariuomenė jau 
bombarduojanti Nankiną

Aeroplany lenktynės i Ho- Siaurės Kiny armijos bom
nolulu laimėjo lakūnas 

Goebel
barduoja Nankiną

Šanchajuje prasidėję kautynės, 
ir nacionalistų kareiviai 
reiną šiauriečių pusėn

pe-

Monoplanas 
pilotas yra 

navigatorius 1 
laimėjo skri- 

vandenyną

WHEELER F1ELD, Honolu- 
lu, rugp. 17. — 
Woolaroc, kurio 
Arthur Goebel ir 
Įeit. W V. Davis, 
dimo per Ramųjį
rungtynes, atskridęs į čia šian
die kaip 12:10 po pietų pagal 
Honoluiu laikrodį (5:40 po pie
tų pagal Chicagos laikrodį).

Goebel išskrido iš Oaklando, 
Cal., 3:30 po pietų pagal Chi
cagos laikrodį, tuo budu visą 
2,400 mylių kelionę perskrido 
per dvidešimt šešias valandas £ 
ir keturias minutes.

Laukiama atskrendant kitų 
trijų rungtynių dalyvių; mono
plano Goklen Eagle su pilotu 
Jackų Frostu ir navigatorium 
Gordonu Scbttu; monoplano 
Aloha su pilotu Martinu Jen
senu ir navigatorium Paulu 
Schulteru, ir biplano Miss Do
ran su pilotu Johnu Pedlaru, 
navigatorium Įeit. Vilas Knope 
ir pasąžierium 
Doran, jauna 
Flint, Mich., kurios vardu bi
planas pakrikštytas.

LONDONAS, rugp. 17. — 
Reutero pranešimas skelbia. 
k:ąl šiaurės Kinų armijos šį ry
tą paėmusias Pukovą ir dabar 
jau pradėjusios bombarduoti 
Nankino miestą, kurs yra sker
sai Jangtse upę.

apleidžiu 
Bri- 
pie-

p-Ie Mildred 
mokytoja iš

Iš Oaklando, Cal., antradienį 
po pietų išskrido j Honoluiu 
viso penki aeroplanai, bet du 
jų, Oklahoma ir Dalias Spirit, 
netrukus buvo priversti grįžti 
atgal. Bet jų vietoj prie išskri
dusių prisidėjo dar biplanas 
Misa Doran.

Iš visų 
aeroplanų 
VVoolaroc, 
Pirmas 
VVoolaroc
$35,CQ0 prizą.

išlėkusių į Honoluiu 
tik vienas, būtent 

turėjo radio aparatą, 
pasiekęs Honoluiu. 
laimėjo rungtynes Ir

Fašistai baudžia kuni
gus už politinę 

darbuotę
ROMA, Italija, rugp.

Penki katalikų kunigai, 
andai buvo areštuoti Udlne, ta
po fašistų teismo nubausti tuo, 
kad jie turės gyventi tam tik
rose, jiems skirtose, vietose, 
niekur iš -jų nepasišalindami. 
Trėmimas tęsis nuo vienų 
ketverių metų.

Visi jie buvo kaltinami 
politinės darbuotės ryšy
dabar jau likviduota liaudies 
partija, kuri buvo priešfašisti- 

• nė.

kurie

iki

dėl
su

Sacco-Vanzetti protesto 
streikas Švedijoj 

atmestas

Lietuvos žinios.Tarptautinis kooperatyvu 
kongresas Stokholme —.—1

STOKHOLMAS, I Švedija, 
rugp. 17. — šiandie čia prasi
dėjo dvyliktas tarptautinis ko
operatyvų kongresas, kuriame 
atstovaujami trisdešimt penkių 
valstybių kooperatyvai su 45 
milionais narių. Kongresą ati
darė Erick Loefgren, švedų už
sienio reikalų ministeris.

Husų delegacija, susidedanti 
iš septyniolikos narių, buvo 
pasiūlius, kad kongresas pro
testuotų prieš* Sacco ir Vanzetti 
mirties bausmę, bet pasiūlymas 
buvo atmestas.

Nikaraguos maištininkai 
puolę miestų

MANAGUA, Nikaragua, rug- 
piučio 17. —Generolas Jose 
Tellez, Nuoeva Segovia provin
cijos viršininkas, praneša, kad 
liberalų maištininkų vadas, 
gen. Carlos Sandino, su savo 
buriu puolęs Somoto miestą ir 
privertęs pirklius duoti jam pi
nigų ir [vairių prekių.

Puolimo metu vienas pilietis 
buvęs užmuštas, keli kiti su
žeisti.

' <Z. ,

[Pacific and Atlantic PhotoJ
Chicagos gražiausia mergina. — P-lė Myrtle Valsted, k u- 

laimėjo “Miss Chicago” vardą po to, kaip lietuvaitė Ejjtel- 
Kazlauskaitė liko diskvalifikuota už pasiskubinimą apsl- 

Valsted pripažyrta.

Silvanovo dvaro liepos 15 d. 
laukuose besimaudydamas nu
skendo Asanavičius. Aleksas 16 
metų amžiaus, kilęs iš Pivašiū
nų valsčiaus.

Vežant paštą iš Daugų į Va
rėną liepos 18 dieną 14 vai. 
neprivažiavus Varėnos padary
tas pasikėsinimas paštą apiplė
šti. Pasikėsinimą padarė Varė
nos miesto gyventojai Velyvis 
Salva ir Jackus Petras, kurie 
suimti ir vedama kvota.

BOSTON, Mass., 
Tuo tarpu kai 
Massachusetts 
apeliaciją dėl 
tųjų Sacco ir 
tardymo, East
naktį buvo išsprogdinta bom 
ba, kuri apdraskė vieno piliečio 
Ix*wiso McHardy, namus ir su
žeidė jo žmoną ir trejetą vaikų. 

: Tas faktas, kad Sacco ir 
Vanzetti byloje McHardy buvo 
vienas jurymenų (prisaikintų- 
jų posėdininkų), pripaž| >isių 
kaltinamuosius radikalus kal
tais, tuojau davė priežasties į- 
tarimams, kad bombą išsprog
dinę, keršydami, Sacco ir Van
zetti simpatizuotojai. Teroras, 
suprantamas daiktas, pasmerk
tųjų reikalui gali ne padėti, tik 
daugiau žalos padaryti.

Massachusetts gubernato
rius Fuller, neabejodamas, kad 
bombos išsprogdinimas buvęs 
pasmerktųjų, draugų keršto 
darbas, tuojau parašė McHar
dy laišką, pareikšdamas buvu
siam jurymenųi užuojautos ir 
aštriai pasmerkdamas 
kis, kurie tokiais 
norėtų įbauginti 
ir teismininkus.”

• Eigulis Utys Jonas, Liepos 
mėn. 15 d. 21 vai. užtikęs miš
ke savavališkai kertantį pil. 
Lebedinską Petrą iš Žilinėlių 
kaimo Varėnos valsč., revolve
rio šuviu sužeidė kojon.

gaiva*
teroro aktais 

vyriausybę
Nankiną ir persikraustą į 
tų karo laivus, stovinčius 
tiniame upės pakrašty. 

| Iš Šanchajaus praneša, 
Čapei (Šanchajaus miesto 
nų gyvenamoj daly) einančios 
kautynės ir kad dalis pietiečių 
(nacionalistų) kariuomenės pe-|kad tuo jie reikalą tik pablo- 
rėjus šiauriečių generolo Sun Kins. Fanatikai paprastai ėsti 
čuanfano pusėn. pusgalviai Bet taipjau ją galė-

 jo išsprogdiąt’’, dęjv provokaci-
i • • • a • Įjos, radikalų priešai, kuriemsZaimis reorganizavo Grai"rupi, kad tuodu anarchistu, 

L” L k’ i Sacco ir Vanzetti, butų nudai-KIJOS KaDin6l9 goti. Ilgainiui gal būt tos pik-
 jladarybės meisteriai bus išaiš- 

ATĖNAI, Graikija, rugp, 17. kinti.]
— Graikijos ministerių kabinę- i Visų kitų vienuolikos buyu- 
tas, kurs dėl nesutarimo tarp,8*1/ Sacco ir Vanzetti byloj ju- 
vidaus reikalų ministerio žymenų namai dabar stiprios 
Tsaldario ir finansų ministerio policijos sargybos sergimi. 
Kafandario praeitą savaitę re-Į Valstybės valdininkų namai ir 
zignavo, tapo vėl premjero Zai- valdžios trobesiai taipjau stro
ncio reorganizuotas. P*ai dabojami.

Vidąus reikalų i 
portfelį pasiėmė pats premje
ras. Keli buvusieji ministeriai 
vėl savo vietas užėmė, jų tarpe 
Kafandaris ir užsienio i 
ministeris Michalakopuios.

kad
ki-

Mirusio plieno magnato 
Gary turtas

NEW YOKKAS, rugp. 17. — 
VVall Stryto* žmonės kol kas 
tik apgraiboma apskaičiuoja, 
kad ką tik mirusio Elberto H- 
Gary, United States Steel kor
poracijos pirmininko, paliktas 
privatinis turtas siekiąs apie 
45 milionus dolerių. Bet galį 
dar pasirodyti, kad tas turtas 
esąs dvigubai ar trigubai’ di
desnis.

1921 metais Gary sumokėjo 
valstybei pajamų mokesnio 
$473,364, o 1925 metais — 
$322,680.

Be algos, kurios Gary gauda
vęs $100,000 metams, jis dar 
penkeriopai tiek, būtent $500,- 
000 metais gaudavęs savo pelno 
dalies iš United States Steel 
korporacijos, kurioj jis savo 
vard . turėjo 3162 akcijas. ' /

Du atletai užsimušė au
tomobilio nelaimėj

ELGIN, III., rugp. 17.
STOKHOLMAS, Švedija, rug-jThomas Wilcox, 22 m., ir Gus- 

piučio 17. — švedų Darbo bV-^tave Foell, 23 metų, abudu El- 
deracija atmetė sumanymą pa- gin aukštesnės mokyklos atle- 
skelbti visuotiną dvidešimt ke- tai, užsimušė, jų automobiliui 
tunų valandų streiką protestui ištrukus iŠ kelio, netoli nuo 
prieš Sacco-Vanzetti mirties Algonųuin, ir susikūlus. Tre- 
bausmę, o taipjau pasiūlymą čias asmuo kartu su jais va- 
paskelbti vienos savaitės boiko- žirvęs, ‘Eli Jordi, 25 metų, bu-

išsprogdintS)[Bombą galėjo 
‘uolus” pasmerktųjų radikalų 
draugai”, patys nesuprasdami,

ministerio ^iulo $1,000 dovanų už suėmi
mą bombininkų.

BOSTON, Mass., rugp. 17.— 
reikalų Gubernatorius ir taryba šian

die paskelbė, kad vyriausybė' 
duosianti $l,C00 dovanų už nu
rodymą, kas išsprogdino East 
Miltone bombą, kurios buvo 
apardyti buvusio Jurymenc 
McHardy namai.
Mokamais skelbimais užsienio 

spaudoj gina Sacco-Vanzetti 
pasmerkimą
BUENOS AIRES, Argentina, 

rugp. 17. — Visuose Argenti
nos laikraščiuose' pasirodė di
deli, pusę puslapio užimą, mo
kami skelbimai, kuriais sten
giamos teisinti pasmerkimą 
mirties bausmei dviejų Ameri
kos radikalų, Sacco ir Vanzetti. 
tais skelbimais* pasirūpino Ir 
jups apmoka vadinama "Ame
rikiečių River Plato Draugija.” 

Skelbimuose pirmiausiai aiš
kinama Amerikos kriminalinių 
teismų procedūra; paskui pa
duodamu Sacco-Vanzetti bylos 
santrauka; tolinus nurodoma, 
kad byla taip ilgai buvus nutęs
ta ne teismo, bet kaltinamųjų 
advokatų, ir baigiama pareiški
mu, kad trisdešimt keturi as
menys — jurymenai, teisėjai, 
apeliacijos teisėjai ir guberna
torius Fuller — kaip vienu bal-

tą Amerikos prekėms. vo pavojingai sužeistas. ti.

su pasmerkę kaltinamuosius, 
aišku, buvę pilnai įsitikinę, kad 
Sacco ir Vanzetti kalti.

LA PAZ, Bolivija, rugp. 17. 
— Vyriausybė skelbia, kad in
dėnų maištai Challantoj ir Po- 
tosi apygardoj tapę numalšin-

ri 
le 
vesti prieš kontesto baigą. Bet ir p-lė 
kad p-lė Kazlauskaitė yra daug gražesnė už ją.

Amerikos Ku Kluxy konku 
rentai Anglijoje
baltapaklodžiai kariaus
< ir “pasalinius krikš

čionybės neprietelius.”

Britų

LONDONAS, rugp. 17. —- 
Amerikos Kjtnkluxai gal, iš pa
vydo, sudegins keletą tuzinų 
liepsnojančių kryžių, sužinoję, 
kad nebe jie vieni turi išimti
nų teisių gaubstytis baltomis 
paklodėmis ir daryti Šmėkliš
kas naktines apeigas laukuose 
apie liepsnojančius laužus.

Ijondone štai ką tik paskelb
ta, kad už 50 šilingų ($12.50) 
gali nusipirkti gerą baltą pa
klodę ir patapti nariu naujau
sios Anglijos slaptos organiza
cijos, “The VVhite Knights of 
Great Britam” (Baltieji Di
džiosios Britanijos Vyčiai), ku
rios tikslas — “ginti naciją 
nuo mirtino žydų pavojaus.”

Baltos paklodės yra oficiali- 
niai kostiumai, kuriais apsitai
sę tie karžygiai žada kariauti 
karą prieš “pasalingus krikš
čionybės ir civilizacijos neprie
telius.”

Vienintelis reikalavimas, be 
50 šilingų už baltą paklodę, tai 
kad [stojantysis į tų karžygių 
ordeną butų gryniausio britų 
kraujo sutvėrimas, tikėtų į 
Dievą ir turėtų “krikščionies 
sąmonę.”

LORR
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:. . *

Daugiausiai 
nenusistojęs

apsiniaukę ir 
oras; nedidelė

temperaturos atmaina; viduti
nis, daugiausiai žiemių rytų 
vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 64° ir 67° F. 

t

šiandie saulė teka 6:00, lei
džiasi 7:48. Mėnuo teka 11:16

34 žmonės žuvo per žemės 
' drebėjimą Azijoj

Turkestane tūkstančiai namų 
sugriauta; krašte kilo musul
monų maištai

NAMANGAN, Ferganos pro
vincija, Turkestanas, rugp. 17. 
— Per įvykusį praeitą šeštadie
nį žemės drebėjimą Ferganos 
provincijoje, pasak paskiausių 
pranešimų, trisdešimt keturi 
asmenys buvę užmušti ir sep
tyniasdešimt du sužeisti. Apie 
1,500 namų esą sugriauta ir 
2,560 gadinta.

T< to.‘ nelaimės krašte kilo 
nėr.’ nu mų ii’ maištų. Maištams 
vadovauja mulos (mahometonų 
kunigai), įpasakodami tikin
tiesiems, kad žemės drebėjimas 
buvęs AUaho (Dievo) kerštas 
sovietams už tai, kad jie nu- 
dangstę musulmonų moterų 
veidus.

Del šitų maištų prieš sovie
tų vyriausybę, Ferganos krašte 
paskelbta karo laiko padėtis.

300 žmonių pavojuj lai
vams susidūrus

Francijos ir Vokietijos pre
kybos sutartis

PARYŽIUS, rugp. 17. — Pre
kybos ministeris Bokanowsk- 
šiandie patvirtino padarytą 
tarp Francijos ir Vokietijos 
prekybos sutartį, ir po to tuo 
jau iškeliavo į Jungtines Vals
tybes dalyvauti Amerikos ju
ristų draugijos (Bar Associa- 
tion) suvažiavime Buffaio mie
ste.

Sutarties tekstas veikiausiai 
bus paskelbtas tik kai bus už
sienio ministerio Briando ii 
Vokietijos ambasadoriaus Hc- 
escho pasirašytas.

Dinamito sprogimas iš
gąsdino Peorią*

PEORIA, III., rugp. 17. — 
Vakarinėj miesto daly, reziden
cijų distrikte, praeitą naktį į- 
vyko smarkus dinamito spro
gimas, sukrėtęs visą tą miesto 
dalį. Sprogimo buvo nuardy
tas vienų naujai statomų namų 
pryšakis, ir daugelio artimes
nių namų langai išbyrėjo.

Sprogimo priežastis nežino
ma. Kaltė verčiama "radika- 
Ijnjams darbininkams”, nes 
mat šiuo tarpu eina čia karpen- 
terių streikas.

Žaibas Liepos 17 d. 11 vai. 
sudegino Pranckaus Adomo 
apysenę gyvenamą trobą — 
3,000 litų vertės. Tą pačią die
ną apie 12 vai. perkūnas sude
gino tvartus ir apdegino gyve
namuosius namus Vainiūnų 
kaimo gyventojo Glatkausko 
Antano. Nuostolių apie 4,000 
litų. Liepos 7 d. žaibas sudegi
no Ūdrijos kaimo g*yv. Kučie- 
nės Rožės kluoną 900 litų ver
tės. Liepos mėn. 17 d. apie 12 
vai. žaibas sudegino Tubelevi- 
čiaus Klemenso — Alovės vals. 
’—tvartą apie 600 litų vertės. 
Visi sudegusieji trobesiai ap
drausti nebuvo.

Liepos mėn. 16 d. apie 14 v. 
iš nežinomos priežasties sude
gė Jakaičio Petro daržinė šin- 
gailių kaime, — nuostolių apie 
1,870 litų. Tuo pat laiku tame 
pat kaime sudegė ir švilpausko 
Juozo daržinė apie 2,900 litų 
vertės.

Amerikos kalėjimai esą 
bjauriu biauriausi

TACOMA, Wash., rugp. 17.
— Kalbėdamas laikomame čia 
Amerikos Kalėjimų kongrese 
D-ras Hastings H. Hart, Rus- 
sell Sage Fundacijos viršinin
kas, pasakė, kad kadangi fede
ralinė valdžia nesirūpinanti 
duoti pakankamų fondų, fede- 
raliniai kaliniai daugely vietos 
kalėjimų gyveną tokiose biau- 
riose sąlygose, kad sunku dagi 
įsivaizduoti.

SANTO DOMINGO, rugp. 17.
— Santo Domingo respublikos 
viceprezidentas, Federico Ve- 
lasųuez, vakar garlaiviu San 
Lorezo išplaukė į Jungtines 
Valstybes. Vakar respublika 
šventė savo nepriklausomybės

'sukaktuves.

DETROIT, Mich., rugp. 17.
Prekių laivas James Ferris 

Detroito upėj susidūrė su ke
leivių gabenamu laivu Britania. 
Pastarasis, kuriame buvo arti 
trijų šimtų pasažierių, buvo 
skaudžiai sužalotas. Nelaimės 
vieton greitai atvykę kiti lai
veliai visus pasažierius išgel
bėjo. Britannia, be pasažierių, 
sugebėjo pasiekti Windsor prie
plauką.

“Apkerėtas,” nušovė 
švogerį ir pats 

nusižudė
MILYVAUKEE, Wis., rugp. 

17. — Italas John Pelumbo, 45 
metų, nušovė savo švogerj, 
Michaelį La Frattą, paskui pats 
sau galą pasidarė. Pelumbo 
padaręs ,tai iš nusiminimo, 
kad, kaip jis tikėjo, esanti 
Italijoj jo pati jį prakeikus ir

vakaro. apraganavus.

i

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

yra trys iš daugelio kitų prteiasčių, 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 jeina | patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienom!*, vakarai* 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius Ir paštą ii kitų 
miestų

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

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

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA. 527 W. 1201 h St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III
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Anorika, palyginus su 
Europa

Kaip Su v. Valstijos lyginasi 
su “senuoju kraštu”?

Atsakant tą klausimą Natio
nal Geographical Society, Wash 
inglon, D. C., paduoda sekančius 
k.liūs palyginimus tarpe šių 
2 kontinentų. Palyginimams 
yra geriausias būdas susipa
žinti su didumu. Daug geriaus 
atsiminsime didumus per paly
ginimą, negu skaitydami pra
nešimus duodant kvadratiškas 
mylias.

lesąs valstija

Rhode Island, musų mažiau
sia valstija yra ištikro 25 sy
kiais didesnė už San Marino, 
Europos mažiausią respubliką, 
kuri sudaro aštuntą dalį New 
Yorko. Rhode Island gi gali bū
ti sulyginta su New Yorko 
scstapiliniu didumu. Jeigu 
Luksemburgas butų uždėtas 
viršum Rhode Island. butų ga
lima matyti tik 250 kvadrati
nių mylių tos valstijos.

Tcxas, musų didžiausia vals
tija, galėtų įimti Franeiją, Ho 
landiją, Belgiją ir Šveicariją ir 
dar liktų kelios kvadratinės 
mylios. Net 250 Luksemburgų 
ir 20 šveicarijų neapdengtų

Texas valstiją, šitos valstijos 
tolumas, nuo vieno galo iki ki
ti. yra 770 mylių arba tiek to
lumo kiek yra iš Paryžiaus iki 
Budapešto, arba iš Milano iki 
Kcpenhago.

New Yorko valstija yra tokia 
didelė, kaip Anglija be Airijos, 
Škotijos ir Valijos, ir ima dvi 
Latvijas arba tris Šveicarijos, 
arba pusę Jugoslavijos padarytų 
vieną New Yorkų. Jeigu mes 
prie New Yorko pristūmė pusę 
Ncw Jersey valstijos turėtume 
Čekoslovakiją.

Didžiausia šalis Europoje yra 
Rusija. Neapisant kiek Rusi
ja pralošė žemės, ji vis kontro
liuoja tiek žemės, kad užimtų 
daugiau pusės lungt. Valstijų, 
jimant Alaską ir kitas terito
rijas ir valdymus. .Bet jeigu 
mes prie Europos Rusijos pri
dėsime Rusijos teritoriją Azi
joj, turime plotą žemės du syk 
didesnį už Suv. Valstijas.

Nauja Meksika, netoli Texas 
valstijos, yra lygi su Anglija, 
Airija ir Škotija. Californija 
truputį mažesnė už Ispaniją ir 
Vokietiją. Visas Skandinavijos 
pussalis galėtų užimti Virginia, 
Tcimessee ir Kentucky vietą. 
Čekoslovakija su musų Arkan- 
sas v ra beveik vienodos.

Suv. Valstijų gelžkeliai, jei 
pratiesti vienoj linijoj, apsuptų 
ekvatorių beveik dešimt ir putę

Šis kūdikis gimė padarius operaciją jo motinai Nellie 
Easton, 18 m., kuri liko užmušta automobilio. Nors kūdikis 
gimė motinai mirus, bet yra sveikas ir gyvensiąs. Tai atsi
tiko Wellington Road, Anglijoj.

Juokai
— 

" Geras automobilius.

Aš turiu autorųobilių.
Jis niekad negenda.
Jis niekad neslysta.
Niekad nebūna flat tairo.
Jokio vargo nebūna su augš- 

tais ir stačiais kalnais.
Jis niekad neperkaisia.
Aš su juo dar mažiausios ne

laimės nesu turėjęs.
Ar nepagelbėtumėt man jį 

nors kartą užstarduoti?

niui rengiasi patarnauti?
‘Pilietis:
—Taigi, stoviu, žiuriu ir 

galvoju:—kad mes pašėlusiai 
atsilikę nuo pasauliu kultūrin
gų žmonių. Jie jau apie tiltus 
senai užmiršę, dabar galvoja 
apie lai, kaip iš vietos į kitą 
persikelti sparnais. O mes vis 
neišmokstame tilto pasistatyti 
per šį upelį ir gana. O jau ir 
ruduo nebetoli...

Pamatyk Naujus 1928
Modelius Radio pas 

Budrik

Kauniečio altaracija.

Pilietis (iŠ Slabados) stovi 
ties Vilija ir žiuri su pavydu 
į Kauną. .

Kitas pilietis:
I

—Ko lu čia dabar žiopsai į 
tą vandenį. Ar dar nematei? 
Jis jau- kelinta diena taip man- 
driai pro mus vingiuojasi. O 
gal, žiūrėk, tu pasiutgaivį, vel-

Jūsų nkys tai jūsų didelis turtas. 
Saugokite savo akis ir sykiu apsau
gokite savo sveikatą. Jei nesveikos 
jūsų akys, tai ir visas jūsų kūnas 
nesveikus.

Egzaminuoju akis ir pritaikau aki
nius kam reikia, duodu patarimų akių 
higienoje visiems.

Dr. C. MichelLIETUVYŠ Ol-TOMETKISTAS
3401 So. Halstcd St.

SPEGIAUS PRANEŠIMAS
Gerbiamosios ir Gerbiamieji:

Būdami Naujienų piknike širdingai esat 
užkviečiami pakelyje apsilankyti į mano už
eigų. Toj dienoj turėsiu specialiai prirengtų 
buffetą su gerais gėrimais ir valgiais. Užti
krinu, kad visi busite užganėdinti.

Mrs. Katryna Willis,
189 Western St., Blue Island, III.

RELAY RACES 
at the Chicago Rodeo

sykių. Illinois, Pciinsylvania ir 
Texas turi dauginus gclžkelių 
už Vokietiją, kuri turi daugiau
sia gclžkelių Europoje—36,000 
mylių. . Ispanija • turi daugiau 
nelžkelių už Kentucky. ( *

Mississippi upė
Apart 200 mylių, Mississippi 

upė, kuri yra 2,486 mylių ilgio, 
porpiauna Suv. Valstijas į dvi 
dalis, šioje šalyje tik Missouri 
upė yra 500 mylių ilgesnė. Mis
souri yra penkta ilgiausia ui>ė 
]>asaulyjc. ;

Mississippi yra 200 mylių ii-Į 
gesnė už Volgą, Europos ilgiau
si;} upę, ir 700 mylių ilgesnė 
už “puikų mėlyną Dunojų”. 
\Vasbingtono Potomac upė yra 
beveik to paties ilgumo su 
Franci jos Seine, Italijos Po upe 

Į ir du syk ilgesnė už Anglijos 
Thames upę.

Micbigan ežeras, dižiausias 
Suv. Valstijų vidurinis ežeras, 
užima 22,100 kvadrątjškų my
lių ir yra tris syk didesnis už‘ 
Rusijos Ladoga ežerą, kuris yra 
Europos didžiausias ežeras ir 
yra šimtą syk didesnis už Švei
carijos Genevos ir Constance 
ežerus. Vanern ežeras, Švedi- 
jo, yra truputį didesnis už Great 
Salt ežerą, kuris užima 1,800 
kvadratiškų mylių plotą.
Kaukazo Elbruz kalnas, 4,000 

pėdų augščio, augštesnis už Ca- 
lifornijos Mt. Whitney, kuris 
yra augščiausias Suv. Valstijose 
kalnas. Pirenejų (tarp Ispa
nijos ir Francijos) augščiausia 
viršūnė yra 3,000 pėdų žemesnė 
už Mt. Whitney. Mt. Blanc yra 
1,00b pėdų augštesnis už Mt. 
Whitney. [FLISJ.

stebėtinas nepaprastas gamtos 
reiškinys: mėnulis sviete aiškiai 
mėlyna šviesa.

Vietos laikraščiai šį nepapra
stą gamtos prajovą aiškina tuo, 
kad tą mėnesį buvęs labai karš
tas ir sausas oras ir nebuvę 
monsumo, t. y. vėjo, kurs atne
ša drėgmę ir mažina kaitrą.

Prietaringiems Indijos gyven
tojams ši nepaprastą mėnulio 
spalva padarė, žinoma, gilaus 
įspūdžio.

***■<—|< >0 | ii i . ■

Sužvėrėjusi motina
Nesenai Varšuvos policija 

areštavo tūlą Stanislavą Bitner 
už tai, kad ji žvėriškai elgėsi su 
savo 10 metų sunum. Bedary
dama kratą, policija užtiko vie
name kambary vaiką* retežiu 
prirakintą prie sienos, sumuštą 
ir sukruvintą. Paaiškėjo, kad 
ši motina-išgąma nežmoniškai 
elgėsi su savo .vaiku, mušdavo jį 
ir dažnai surakindavo retežiais.

Motiną-žvėrį policija arešta
vo, o vaiką perdavė prieglau
dai.

Calumet Grove
Blue Island

Naujienų Piknikas
Ned., rugpiučio 21

KORNAI

Seniausia įsteigta linija

Paimkit savo draugus ir šeimyną 
ant šito gražaus laivo, kuris 

yra aliejum kūrenamas 
“IROQUOIS”

Nėra dulkių Nėra suodžių

Atwater Kent, Frcshman 
Mastcrpieces Radio Korjioraci- 
jos Amerikoje Radiolas Bruns- 
\vfck. Didžiausia Krautuvė Ra- 
dios Cbicagoje. Kainos: Atwa- 
ter Kent 6 tūbų 1 kontrolio už 
$65.00. Freshman 5 tūbų už 
$25.00. Freshman 6 tūbų 1 
kontrolio už $49.00. Radiola 
—‘ 20 už $78.00 Radiola ir Phq- 
nografas krūvoje už $79.00 ir 
aukščiau. Radio Eelectric Ša
kotas tinka prie kožno radio 
už $40.00. Radio Setas renda- 
vojame ir parduodame ant iš
mokėjimų.
JOSEPH F. BUDRIK (Ine.)

3417-21 So. Halstcd Street,
• Chicago, III.

Tel. Boulevard 4705

Tiktai

i ROUND TRIP DAILY

Nedėk ir subatoj Round trip $1.50 
Pigiomis kainomis Cafeteria 

Collegiate Orkestrą

ŠOKIAI DYKAI

BENTON 
HARBOR 

& ST. JOE5O«
Laava Chicago • a. m. Daily 
Eacopt Saturday and Sunday

Throurh Tiekėte to all Shore Line Motor 
Ooach Co. polnte via South liaren 

Thru fareo 
BAIJGATL’CK ...................................|1.7»
HO L JUANI) ........................................2.20
GRANU KALIOS............................... 3.20

1 GRAND HAVEN..................... .. 3.00
MUSKEGON ........................................8.00

L’AJV ...................
Scotsonia (Lith-Monor) $L25
Miami Park Beach .......... $125
Direol connectiona for Olen. Anmn, 
PtUlman. Bangor, Bllver-Snddle Lavos. 
Booeevelt Hllla and Shore Creat.

All achedulea dayiight aavinr Ūme.
South Havcn Line Docke—N. W. ĘįmI ot 
Munlclpal Pier (Orand Av. & Cliftafo 
Av. caro to pier).

- Skaityk šitą —
Dabar!

y . ■ i. < • .
*

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

White Star Line 
Red Star Line

INTERNATIONAL MEKCAN- 
TILE MARINE CO.

Musų geras atstovas viską iš
aiškins jums. Arba atsišaukite 
į musų Pasažierių Departmentą.

127 So. State St.
Chicago, 111.

SERGANTI ŽMONĖS
Del geriausio Iy rrei čiaudo išeirydymo 

pas i tark i t et*

Dr. B. M. Ross 
Specialistu

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

dykai. Jis vartoja Amerikos 
gydymo metodus. Geriau

siai ir greičiausiai išgydo. Ofisas
35 S. Dearborn St.

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Crilly Building

Imkite elevatorių iki penkto aukšto. Vy- 
< rų priėmimo kambarys 506, — Moterų 508.

Ofino valandoj kasdien nuo 10 ryto iki 5 
' vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 po 

piet. PanedAįyj, Seredoj ir Subatoj nuo 10
• ryte Hri> 8 valandai vakare.

J Soldiers’ Field, Grant Park Stadium L ' 
įFrom Saturday, Aug. 20 to Aug. 28J

ŠTAI yra sniarkiauBiH ir linksmiausia (sportas 
kokį jus kada matėt. Du sykiu i dieną cow- 
boy’jų didžiausios lenktynės ir cowgirl’8 didžiau
sios lenktynės; du skirtingi perstatymai. Del 
greito veikimo — pabalnojimas, nusibalnojimas 
ir jojimas; greiti arkliai, tai gražiausia daly
kas kokį jus matėt. Pasaulinis čempionatas — 
cowgirls ir cowboys — yra nulemiantis dalykas.

Kiti Rodeo Perstatymai
Bronk jojimas, steer ristynės, karvių gaudymas 
virvėmis, laukinių arklių lenktynės, gražus su 
virvėmis lošimas, štukos ir gražus jodinėjimas. 
Indionų šokis ir jodinėjimai.

Subatoj, Rugpiučio 20 ir kiekvieną
dieną, įskaitant Rugpiučio 28,

3 po pietų ir 8:30 vakare.

npi V O’t'C ♦ J General Admission—$ 1.00 
•L (Reserved Seats—$1.50 and $2.00

J AT LYON & HEALY’S 
OR AT THĘ STADIUM f

Įvairenybės
Automobilis medžių 

priešas •
Paryžiaus žemės ūkio institu

to profesorius Demorlenas išty- 
į re, kad šiais laikais Paryžiaus 
I soduose medžiai menkiau auga, 
ypatingai maronai (valgomieji 
kaštanai).4 Jau pavasarį pum
purai susprogę tuoj pajuosta ir 
lapai anksti pradeda krist. Pro
fesorius pastebėjo, kad medžiai

I blogiausia išrodo prie gatvių ir 
kelių, kuriais važinėja daug au- 

| tomobilių. 4|
Padaręs smulkesnį tyrimą, 

profesorius rado, kad tokių me
džių lapai apdegę ir pilni sieros 
dulkių, ypač gysloti kaštanų la
pai.

Kadangi miestams medžiai 
gyventojų sveikatai yra reika
lingi, o be automobilių, nuodi
jančių medžius sieros dulkėmis, 
apsieiti negalima, profesoriaus 
nuomone prie gatvių ir kelių tu
rėtų būti sodinami gluotniala- 
piai medžiai, kaip akacijos ar 
platanai.

*
Greita, saugi pagelba

Labiausiai skaudami kornai nustoja 
tuoj skaudėję uždėjus Dr. Scholl’š 
Zino-pads. Jie pataiko į kornų 
priežastį—spaudimą ir trinimą če- 
verykų. $tai kodėl jie išgydo ant 
visados. Jei rtauji ceverykai daro 
nesmagumo, Zino-pad prašalins 
tuoj.

Dr. Scholl’š Zino-pad yra ploni, su 
gyduolėmis, antiseptiški, aptaugojanti. Nėra 
skystimo, nėra riziko, nėra badėrio. Sau- 
Xios. tikros, greitos pasekmės garantuotos.

pliekose ir ceverykų krautuvėse.

DS Scholl’š 
Uno-pads
Uždekit vieną ir skaustais pranyks

Mėlynas mėnulis
Pereitą mėnesį Vakarų Indi-' 

joje Bombajaus mieste buvo j

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

Phono Superior 78QQ

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

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

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

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

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

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ......................  $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .................................-...................... 50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
motnis.

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

$2.50

$1.50

$3.00

50c

55c

193 Grand Street Brooklyn, N. Y-
Pinigai Lenkijon

Vilniaus Krašta
Siunčiami per Naujienas pašto perlaidomis ir 

•kablegramomis greičiausia nueina.
Visi pinigai siunčiami per Naujienas Len

kijon yra išmokami Amerikos doleriais. Pašto 
perlaidomis pinigai nueina į 14 —15 dienų; kab- 
legramu — j 2 — 3 dienas. Telegramas kai
nuoja $1.00. >

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

XIX*. K OALAI YZ kJ ,

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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MANO ATOSTOGŲ 
ĮSPŪDŽIAI

Iš Pittsburgho j Cbicago. Per 
anglių laukus. Angliakasių 
kovos vargai. I Detroitą.

Dirbant pre metus 365 diej 
nes, arba kitais žodžiais sakant, 
kiekvieną dieną, neišskiriant 
nė sekmadienių, nė šventadie- 

■ nių ir turint laimės gauti |)orą 
savaičių atostogų, vis galvojau 
kaip su didžiausia nauda 
atostogas praleisti.

Pirmiausia buvau manęs 
laukęs atostogų važiuoti 
ant ūkės ir tas dvi savaites
rai pasilsėti, kaip kad daro 
daugelis atostogininkų. Bet kas 
iš tokių atostogų '? Nieko nenru*- 
tysiu, su niekuo nesueisiu. O 
kasdie dirbant ir šiaip mažai 

tenka išeiti ar su kuo su 
eiti. Tad nusitariau laike ato
stogų aplankyti Chicago, kur 
bus galima daug žmonių sueiti.

tas

su- 
kur 
tfe-

o farmų pailsis tegul pasiliks 
kitam kartui..

Kad kelionė butų įdomesnė, 
buvom nusitarę keliauti auto
mobiliu per Buffalo, Kanadą, 
Detroitą ir Chicago. Bet pasiro
dė, kad tai bus j>erdaug ilga 
kelionė tik dėl dviejų savaičių 
įtostogų, o ir kad mano atosto

gų svarbiausiu tikslu 
lankyti Chicago ir 
dižiųjame Naujienų 
rugpiučio 21 d., tai 
išvažiuojant nutarėm 
lankymą atidėti į šalį
ti per Ik’troitą tiesiai į Chicago.

Musų

buvo at- 
dalyvauti 

pikniku 
prieš pat 
Kanados 

ir keliau-

kompanija susidėjo iš 
manęs, mano dėdės 

Bakano, dėdienės ir 
Kazlauskienės iš Pitts-

Antano 
p-ios 
hurgo South Side.
Pradžia kelionės. Angliakasių 

vargai
Išvykome iš Pittstourg’ho rug- 

oiučio 9 d., anksti ryte, kad tą 
pačių dienų galėjus pasiekti 
Detroitą.

Pradžia kelionės padarė 
nu m s gana blogų įspūdį. Pir-

$200
Grupė Chicagos biznierių organizuoja 
sindikatą dėl su bd i vizijos labai puikios 
žemės plotą South Side. Už $200 galite 
nusipirkti sau dalį t: me sindikate. Tai 
yra proga dėl jūsų prisidėti prie dide
lių pelnų padoromų i; subdivizijų. Var
toki! kuponą ir prisinskit j Naujienas, 
1739 So. Halsted St, Box 956

miausia teko keliauti anglių 
kasyklų distriktu. 0 šiuo laiku 
Pittsburgho apielinkes anglia
kasiai streikuoja jau nuo balan
džio 1 d. Angliakasių kompa
nijos deda didžiausių pastangų 
sulaužyti angliakasių streiką ir 
sunaikinti angliakasių uniją. 
Kad tai atsiekti, kompanijos 
stveriasi įvairiausių priemonių. 
Jos netik turi prisisamdžiusios 
didžiausius būrius mušeikė ir 
yra parsikvietusios valstijos 
“kazokus”, bet ir mėto anglia
kasius iš stubų. O kur negali 
to padaryti delei unijos advo
katu pavedimo angliakasių iš
metimų iš Lutų spręsti teis
mams, tai ten kompanijos at
ima ir angliakasių stubų švie
są ir vandenį. Ten gi kur ang
lių kompanijoms pasisekė iš
mėtyti iš stubų angliakasius, 
tai- angliakasių unija pasirupi- 
no nuo farmerių gauti žeme 

sklypą ir pastatė šėtras dėl iš
mėtytų angliakasių šeimynų.

Taigi Pittsburgho apielinkėje 
i»u (lenktas mėnuo kaip eina 
atkakli kova tarp anglių kom
panijų ir alkanų angliakasių ir 
ta kova nuolatos darosi vis 
žiauresnė ir atkaklesne. Mums 
važiuojant apie 7 vai. ryte pro 
angliakasių kasyklas geriau 
matėsi scena visos tos žiaurios 
kovos, negu galima butų 
matyti dieną važiuojant, 
.nes tą sceną matėm.

Žiūrint j streiklaužius kyla 
didelė neapykanta, kad skebai 
prailgina sunkią ir žiaurią ang
liakasių kovą. Juk tie iš visur 
sumedžioti skebai neprikas ang
lių, bet tik pykdo žmones: ro
dos, tik imk ir mušk juos be 
pasigailėjimo. Juk tie skebai 
yra tikri parazitai.

Aš važiuodamas pro tuos 
skobus, nors ir neapkenčiau jų, 
bet vis dar iškenčiau ųieko ne
sakęs. Bet mano kiti sankelei- 
viai kantrybės neišteko ir ypač 
moterys pravažiuojant pro šalį 
šaukė jiems: “Scabs, scabs!’’

Važiuojant pro kitas kasyk
las ir vėl panašus reginiai. Tai 
trekais vežami į darbą tie ske
bai, tai pėsti varomi. Bet vis 
po apsauga ginkluotų mušeikų, 
kuriuos vadinama “deputy”. 
Matėm angliakasių šėtras, kur 
išmėtytos iš kompanijų atilsi ia- 
kasių šeimynos randa nors ir 
menką laikinę prieglaudą nuo 
lietinis—iki šaltoji žiema at
eis.. .

Išmoki! Oressmaking
Kirpimo, Pritaikymo, 
siuvimo, Siuvamos 
mašinos operavimo, 
lengvu sistema. Na
muose ir biznio kur
se. Reikalaukit dy
kai knygutes.
Master Dressmaking 

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

kamp. Lake St. 10 fl.

Pinigus gražiname
už tuščią keną

Vardas

Adresas ....

Telefonas ..

buvę

Streiklaužiai
Pirmiausia susitikom 

liais keliu jojančius vi 
kazokus. Jie skubinosi prie 

' anglių kasyklų, kad apsaugoti 
Į. inaneius j darbą streiklaužius. 
1 Pasiekę anglių kasyklas jau 
pamatėm ir streiklaužių, kurie 

(mušeikų apsaugoti, eiti dirbti 
Tai buvo daugiausia juodvei- 
džiai, sumedžioti iš visų Am^ 
rikos kampų. Matėm ir unis- 
tus angliakasius, einačius pi-

I kietininkų pareigas.

bure-

Ohio valstijoj
Pervažiavę anglių kasyklų 

apielinkę, pervažiavę vienų kitą 
didesnį miestukų, pervažiavo
me gražiųjų Ohio upę ir per
važiavę dar keletą didesnių 
miestelių, mes pasiekėm Ohio 
valstiją. Iš musų akių pradėjo 
nykti didieji kalnai ir pradėjo 
rodytis vis didesnės lygumos su 
žaliuojančiais kornais ir su 
prinokusiomis avižomis. Bet 
matosi gana dideli plotai ir ne
dirbamos žemės, taip sakant 
“pustymų”.

Erie ežeras

Jeigu jums nepatiks

Pilzenbaur 100 grynas 
malt eitrakias

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

Haymarket 8335

Yards 4951 
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas 

AKUAERKA 
3252 So. Halsted St.

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki 
< vakaro. Kitu lai- 
.u pagal suV.rtj.

Viršuj Un i versti!
State Bank

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUSERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119

Dr. A. R. BLUMENTH AL
OPTOMESTR1ST

Tel. Boulevard 6487
4649 So. Ashland Avė. 

ir 805 Ei 47th St.
t Kenvvood 1752

Praktikuoja 20 metų

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika' 
vusi PennsyL 
vanijos .Jigon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

Valandos nuo 
8 ryto, iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki 
£> vakare.

PROGRAMAS
Naujiena Atletinio Pikniko
CALUMET GROVE, Blue Islsnd, III.

Nedelioj,
Rugpjūčio-August 21, 1927

Kilnojimas sunkiųjų vogų — NORKUS ir PO
ŽĖLA.
ADOMAS WEDZES sulankstys storiausias ge
ležines štangas ir padarys savo vardą ir pavar
dę iš tų geležinių štangų. Jis yra 165 svarų 

svorio čempionas.
20 stiprių vyrų plėš NORKUI rankas.
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).
Ristynės dėl čempionato. Dalyvauja: DRA- 
PIEŽNAS DZUKAS-BANCEVIČIUS, KARO
LIS POŽĖLA, BILL BARTSH (Požėlos moki- 

’ nys) IVAN PODOBNY, KLEMENSAS KIR
KUS, KAZIMIERAS TRAKUS, SOUTH CHI
CAGOS MILŽINAS, ADOMAS WEDZES, 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 į 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.

-------- - ........ -...... *

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paulina St„ Chicago, III.

Mrs. ICmily Prihoda—Chetek Wis., 
rašo: “Aš vartoju Scvera’s itegu- 
lator jau tūlą laiką, ir man Jis la
bą) daug gelbėjo. Severa’s gyduo
les prisieina girti visuomet.”
W. F. Severą Go., Cedar Rapidn. Iowa

Moterys į
Giria
šį
Toniką

< ll« .Į. IĮ . IĮ. .H II—!!■ II I.II.-M—II MUUI 
į Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 

akių jtempinių, ir galvos 
skaudėjimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679

Bet mes skubinamės pasiekti 
Clevelandą. Ten pasiklausiam 
tiesesnio kelio j Detroitą ir vėl 
skubinamos, nes Detroitas yra 
dar gana toli, o mes esame nu
sitarę būtinai šiandie pasiekti 
Detroitą.

Pagalios, pasiekėme Erie eže
rą. Mums tas ežeras pasirodo 
labai nepaprastas. Netik kad 
negalime matyti to vandenyno 
nė krašto, nė galo ir matom- 
plaukiojančius didėlius laivus, 
bet kas buvo mums nuosta
biausia, tai kad nuo kranto žiū
rint į tą vandenyną rodėsi, 
kad vanduo yra daug augščiau 
kelio, kuriuo mes važiavom. Ir 
juo tolyn į vandenį, tai tuo augš
čiau jis mums rodėsi ir toli 
plaukiantieji laivai išrodė esą 
daug augščiau mus.

v i stiek
• • vir is- 
radom

Mes matėm Erie ežerą ir 
gražias jo apielinkes iki priva
žiavom Sandusky, Ohio. Iš ten 
pasukom kitu keliu ir Krie eže
ro daugiau nebematėm, nes per 
lygius laukus skubinomis lin
kui Toledo, Ohio.

Į Toledo atvykome apie . 8 
vai. vakare. . Ten pažiūrėję j 
žemlapį sužinojom, kad nuo 
Detroito esame dar 60 mylių 
atstume. Bet vistiek nusitarėm, 
kaip bus, taip bus, o 
važiuoti į Detroitą.

Pervažiavome Toledo 
važiavę j Dixie vieškelį
bulvarą, kokiuo dar nebuvome 
važiavę. Tokiu puikiu keliu 
nors ir pavargusioms nuo visos 
dienos kelionės buvo smagu va
žiuoti r mes nė just nepajuto
me, kaip atsiradome Detroite.

Atvažiavę Detroitan visur 
radome puikiausius bulvarus, 
kuriais automobiliu važiuoti 
tikrai smagu yra. Tik tie pui
kieji bulvarai ten turi visai 
prozaiškus vardus: Ford Road, 
Five Mile Road, Six Mile Road 
ir t.t. IŠ toliau atvažiavęs žmo
gus, girdėdamas tokius papras
tus vardus mano, kad tik taip 
sau kokie paprasti keliai. Bet 
pradėjęs važiuoti Ford Road 
pasijunti esąs ant puikiausio 
bulvaro, kuris kainavo daug 
pinigų, kad jį ištaisyti.

Re jokio vargo suradom vie
tą, kur važiavom. Ruvo jau* apie 
10 vai. nakties ir džiaugėmės 
turėsią progą gerai pasilsėti po 
ilgos dienos kelionės. O ant 
rytojaus gi galėsime šiek tiek 
susipažinti ir su pačiu Detroi
tu ir pasivažinėti tais gražiais 
bulvarais, nes čia ketiname pa
sistoti vienai dienai.

• —S. Bakanas.
(Bus daugiau)

NAUJAUSI PHONOGRAPHAI

KIMBALL
Naujas 1927 m. modelis 

Geriausi valves visur

Columbia
W. W. KIMBALL & CO.

306 S. Wabash Avė.
KIMBALL BUILDING

Įvairus Gydytojai

nCGULATOh

Phone Annitage 2822
DR. W. F. KAL1SZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedelioj pagal sutarti 

\ ................. .... —

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

APRŪPINAME VISUS JŪSŲ REIKALUS LABAI GREITAI
— pirkime ir pardavime —

NAMŲ, LOTŲ, FARMŲ, BIZNIŲ
DOKUMENTUS

) KONTRAKTUS
) PALIUDYMUS
I IR KITUS DOKUMENTUS

Musų Ofisas atdaras dėl visų
S. J. DARGUŽIS

Real Estate—Notaras
Tel. Canal 4960

DAROME:

807 W. 18th St.

Lietuviai Advokatai

Telephone Yarda 0&94

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

. Re8, telephone Plaza 8210

r-DR. HERZM4N
j —Iš RUSIJOS—

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

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

Ofisas ir Laboratorija: T025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

(Dienomis: Canal 
Telefonai: J 311®. Naktj

j South Shore 2288
V Boulevard 4186

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

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1310 
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
nų vakarų, išskyrus ketvergų.

Nerišliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

Tel. Yards 9141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgiiiams.

John Kuchinskas ir 
Bailys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:00 vakare. 
Seredoj Ir PCtnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nerišlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

_________ _

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
bT”■ ", , ,

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OfUaR
4729 So. Ashland AveM 2 lubos 

Chicago, III.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9693
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9600

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas Ir Chirvgaa
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas 310? So. Halsted St„ Chicago 

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

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

11756 So. Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Tel. Pullman 6377

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001.

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6

'V I*H1 S
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios

Lietuvis Kontraktorius
Suvedam šviesas ii 
elektros jiegą j nau 
jus ir senus namus ii 
mainom naujas liam- 
pas j senas; duodamt 
ant. lengvo išmokšji 
m o.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

-........................... ,,
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Lietuvon ir kitur uisieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ____ ______________- $8.90
Pusei metų ____ ..............—— 4D0
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niška panieka darbininkams ir išnaudotojo žiaurumas.
Kas šitokiomis sąlygomis gali gėrėtis ir statyti jas 

kaipo pavyzdį pasaulio darbininkams, tas pats yra ver
gas arba chamas dvasioje.

Naujienos eina kasdien, llakiriant 
sskmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1789 So. Halsted St, Chicago, 
III — Telefonai: Roosevelt 8500. orderiu kartu iu užsakymu.

DARBININKŲ “LAIMĖ” SOVIETŲ RUSIJOJE.

“Vieninteliai darbininkų gynėjai” mėgsta , mums 
dažnai prikaišioti vienpusiškumą ir net aklą neapykan
tą sulyg Rusijos. Jie sako, kad mes savo nuomones apie 
“rojaus” gyvenimą sovietuose semią iš kapitalistinių ir 
kitokių darbininkams priešingų šaltinių, — kas yra, ži
noma, netiesa, kadangi dauguma faktų, kuriais mes re
miame savo pažvalgą į padėtį bolševikijoje, yra perėję 
per sovietų cenzūros koštuvą arba stačiai paimti iš Ru
sijos valdžios laikraščių. , M

štai ir dabar mes paduosime keletą ištraukų iš bol
ševikų laikraščio, ir skaitytojai galės patys spręsti, ar 
mes, peikdami bolševikišką tvarką, prasilenkiame Su tie
sa, ar ne. >’ **<■.,, - / • v « 

• Centralinis Rusijos profesinių sąjungų (“profso- 
juzų”) organas “Trud” (Darbas) liepos m. 19 d. įdėjo 
korespondenciją iš miesto Vladimir, kur rašoma apie 
rinkimus į dirbtuvių tarybas. Ve ką mes*tenai skaito
me:

“Naujieji dirbtuvių tarybų rinkimai didžiuo
siuose audimo fabrikuose pasibaigė. Koks buvo jų 
charakteringas požymis? Darbininkai parodė ne
turį jokio pasitikėjimo seniemsiems savo atstovams. 
Tokio dirbtuvių tarybų sąstato atnaujinimo pas 
tekstilės pramonės darbininkus dar iš viso nėra bu
vę. Tarybų narių veikimą darbininkai kritikavo 
taip aštriai, kaip gal niekur kitur. Beveik visuo
se fabrikuose darbininkai nurodė į netikusias sąly
gas priimant ir atstatant darbo jėgas. Taip, pav. 
Sverdlovo fabriko darbininkų susirinkime buvo pa
reikšta, kad darbininkų mažinimas atliekama skau
džiu budu. Bet tai netiesa. Ar dirbtuvės taryba 
užmiršo, kad atleidimo dienomis ji tiesiog skendo 
darbininkų ašarose? Ji sako, kad sąryšyje su tuo 
nejvykę jokių konfliktų. Ir tai netiesa. Susirėmi
mų buvo. Darbininkai buvo išmetami į gatvę, šei
moms su daugeliu vaikų teko gyventi 7 rubliais 
(per mėnesį) pašalpos...”
Toje pačioje korespondencijoje, toliaus pasakojama 

apie “nedailų” dirbtuvių vedėjų ir profsąjungų tarnauto
jų elgimąsi su darbininkais. Iš dirbtuvės vardu “III In- 
ternacional” paduodama šitoks incidentas:

“Kaip žinoma, įmonėse yra daug trynimosi dėl 
nepakankamo darbo intensyvumo prirengimo tech
nikos atžvilgiu. Tokie blogumai fabrike III Inter
nacionalas buvo kenčianti įmonės tarybos, bet iššau
kė audėjų pasipiktinimą. Tarybos patarimu darbi
ninkai kreipėsi su skundu į direktorių. Ir kas įvy
ko? Direktorius pasišaukė audėją Petrovą pas sa
ve ir prigrasino jai kalėjimu. Audėjui Klimovui 
taip pat buvo liepta eiti pas direktorių; ir jis gavo 
įsakymą ‘šiek-tiek daugiau tylėt’. Kuomet gi ši
tuos dalykus darbininkai iškėlė savo susirinkime, 
tai direktorius suriaumojo: ‘Tegyvuoja pasaulio re- 
voliucija!’ Tai šitaip pas mus tuščiomis frazėmis 
išsisukinėjamą nuo skaudžių klausimų, kurie judi
na mases. Ir tuo budu pražudoma masių pasitikėji
mas.”

Vieta, kur yra sukrauta 
4,000 tonų aukso.

New Yorko aukso sandėlis. — 
Europoj valstybių Auksas su
plaukė j New Y orką. — Kiti 
Amerikos aukso sandėliai. — 
Aukso supirkinėjimas. — 
Įvairių valstybių auksas. — 
Aukso vertė. — Aukso sandė
lių sąšlavos. — Sandėlių dar
bininkai. — Caristinės Rusi
jos iždas. — New Yorko san
dėlio durys ir sienos.

Tai matote, kokių įdomių faktų paduoda apie darbi
ninkui padėtį Rusijoje pats “raudonųjų” profzojuzų cent- 
ralinis organas.

Darbininkai sovietų ‘rojuje”, pasirodo, ne tik skurs
ta ekonomiškai; ne tik esti išmetami j gatvę ir pasmer
kiami kuone bado mirčiai, kuomet fabrikų bosai nutaria 
daryt “ekonomiją”; bet ir užtarimo jie niekur neranda.

Kai jie kreipiasi su skundais į savo “sovietą”, kurio 
pareiga yra neva saugoti darbininkų interesus, bet kuris, 
darbininkų vargų visai nepaiso, — tai “sovietas” siunčia 
juos pas fabriko direktorių. O direktorius arba liepia 
jiems tylėt ir grasina kalėjimu — arba mėgina darbinin
kus apkvailinti šauksmais apie “pasaulio revoliuciją”!

Ne be reikalo bolševikai vadina tuos savo fabrikų di
rektorius “raudonais pramonininkais”. “Raudonumo”

New Yorke randasi vieta, kur 
yra sukrauta 4,000 tonų aukso. 
Tai didžiausias aukso sandėlis 
visame pasaulyj. Jis randasi 
Wall gatvės trobesy j, kuris yra 
paženklintas numeriu 32.

Pro trobesį kas dieną praeina 
tūkstančiai žmonių, bet į vidų 
tik labai retas teįsigauna. Iš 
lauko atrodo, kad tai yra papra
sta dirbtuvė. Bet koks gi butų 
išrokavimas finansinio distrikto 
centre laikyti dirbtuvę? Daly
kas tame, kad tai nėra paprasta 
dirbtuvė. Kuklus trobesys yra 
geltonojo metalo sandėlis, kur 
iš viso pasaulio auksas plaukia. 
Tai -yra Amerikos iždo departa^ 
mento skyrius.

Po pasaulio karo paskelbimo 
beveik visas auksas, kuris buvo 
iš Europos atvežtas į Ameriką 
ir iš Amerikos išvežtas į Europą 
perėjo per tą sandėlį . Būtent j 
tą vietą valstybės siuntė auksą, 
kad galėjus savo armijas aprū
pinti kanuolėmis ir maistu. Ka
rui pasibaigus Europos valsty
bės ėmė iš tos vietos auksą, kad 
atstatyti savo pairusią pramo
nę.

New Yorko sandėlin per pas
kutinį desėtką metų įplaukė 
daugiau aukso, negu į bile vieną 
kitą vietą. Auksas tamė san
dėly] yra tirpinamas, tyrinėja
mas ir sudedamas į atatinkamą 
vietą arba siunčiamas pasaulio 
valstybėms.

Amerikos valdžia turi sandė
lių ir kituose miestuose, kaip 
tai: Denveryj, San Francisco, 
Seattle ir Philadelphijoj. Tose 
vietose vyriausia yra tyriamas 
auksas, kurį valdžia supirkinė- 
nėja. Normališkais laikais auk
sas gaunamas iš kasyklų ir at
vežama į valdžios sandėlius. 
Valdžia yra visuomet pasiren
gusi pirkti auksą. Bet prieš 
pirksiant, jai svarbu yra patir
ti aukso tyrumas.

Prieš karą San Francisco ir 
Denverio sandeėliai buvo svar
biausi, kadangi jie radosi arčiau 
aukso kasyklų. Jie supirkdavo 
daugiau aukso, negu kiti sande
liai. Tačiau kilus Europoj ka
rui, auksas pradėjo plaukti iš už 
okeano, nes kariaujančioms val
stybėms buvo reikalinga pirkti 
Amerikoj įvairių reikmenų.

Auksas paprastai buvo siun
čiamas New Yorko bankams. 
Bankai, negalėdami spręsti apie 
aukso kokybę, perduodavo jį 
valdžios sandėliui. Sandėly j 
auksą sutarpindavo ir už unci
ją gryno aukso mokėdavo 
$20.67.

Valdžios politika yra supir
kinėti auksą. Tačiau ji perka 
tik tokį aukso kiekį, kurio vertė 
nėra mažesnė, kaip $100. Par
davėju gali būti Franci jos val
džia, kurios pristatyto aukso 
vertė siekia $50,000,000. Ąrl>a 
vėl auksą gali parduoti plėšikas, 
kuris apkraustę turtingųjų na
mus ir pavogtus žiedus, aukska-

Su auksu, iš kur jis nebūtų 
gautas, vienodai apsieinama. 
Nedaroma jokio skirtumo tarp 
Anglijos ir Meksikos aukso ga
balų arba Azijos auksinių star 
bų. Kiekviename atsieikime 
auksas yra sudedamas į retortą 
ir šildomas tol, kol jis išvirsta 
skysčiu. Po to jis yra gerai iš
maišomas, .kad jo sudėtis butų 
perdėm vienoda.

Ant galo, sutirpusi aukso ma
sė yra supilama į tam tikras 
formas. Kai masė atvėsta, tai 
gaunama aukso plytos. Tąsyk 
iš aukso plytos atplaunama šmo
tukas tyrimui. Anglijos auksi
nės monetos tankiausiai turi 
vario, kad butų kietesnės. Iš 
Meksikos kasyklų gaunamas 
auksas turi šiek tiek sidabro. 
Pavyzdžiui, tyrimas gali paro
dyti, kad 100 uncijų sveriantis 
gabalas turi 90 uncijų gryno 
aukso. To gabalo vertė lengvai 
surandama, padauginus $20.67 
per 90.

Po to, kai surandama aukso 
vertė, einama prie atskirimo 
priemaišų, kaip tai: vario, si
dabro, platinumo ir kt. Vieta, 
kur visa tai daroma, atrodo 
kaip bile viena dirbtuvė.

Dedama visos pastangos, kad 
nebūtų aikvojamas brangus me
talas. Pavyzdžiui, kambaryj, 
kur tirpinama metalas, aukso da 
lėlių randasi durnuose. Pagel- 
ba elektros tos dalelės yra su
renkamos ir sutirpinamos į ga
balus.

Buvo laikai, kada į aukso san
dėlių sąšlavas niekas dėmesio 
nekreipė. Bet vienam San 
Francisco aukso sandėlio tar
nautojui atėjo į galvą mintis, 
kad sąšlavose gali būti aukso 
dulkių. Jis pradėjo sąšlavas 
krauti į vieną vietą. Tyrimas 
parodė, jog sąšlavose iš tiesų 
aukso yra. Sakoma, kad iš tų 
sąšlavų tarnautojas pasidarė la
bai turtingas žmogus. Dabar 
aukso sandėlių sąšlavos ir dul
kės nuo sienų nebėra metamos 
lauk. Jos yra suvartojamos 
aukso gavimui.

Dirbantys sandėliuose darbi
ninkai privalo maudytis prieš 
apleisiant darbo vietą. Tai da
roma tuo tikslu, kad atgauti 
aukso dulkes, kurios prilimpa 
prie kūno. Kas vakaras tuo 
pačiu tikslu plaunama darbinin
kų drabužiai. O nusidėvėjusieji 
drabužiai sudeginama ir iš pele
lių išgaunama auksas. Apskai
čiuojama, kad New Yorko san
dėlis tuo budu kas metai atgau
na $60,000 vertės aukso.

New Yorko sandėly j yra su
krauta $2,297,000,000 vertės 
aukso. Prieš karą daugiausiai 
aukso buvo Rusijos ižde — už 
$600,000,000. Franci j os ižde 
irgi buvo beveik tiek pat aukso. 
Jungtinės Valstijos, žinoma, tu
rėjo daugiau aukso, , negu Rusi
ja, tik jis buvo sukrautas ne 
vienoj vietoj. Didžiausias tą
syk sandėlis buvo Denveryj, 
kur buvo $500,000,000 vertės 
aukso. Bet penkiems metams 
praėjus po karo New Yorko san
dėlis turėjo keturis kartus dau
giau aukso, nesu caro iždas.

New Yorko sandėlis turi pen
kis požeminius skiepus, kurie po 
žeme sudaro penkis aukštus. 
Durys į skiepus sveria, 60 tonų. 
Skiepų sienos yra neįmanomai 
storos, taip kad plėšikams nėra 
jokios gaHrnybės į vjdųt įsigauti.

— K. A.

. rius, rankžiedžius, medalionus ir 
pas juos tiek, kad jie net kalbėdamiesi su savo darbimn- kt 8Utarpino į daiktą. Iš par
kais ap o jų materihlę padėtį neužmiršta kominterno davėjo neklausiama, kur jis 
obalsių! Tik bėda, kad po tuo “raudonumu” slepiasi cy-1 auksų gavo.

“Miss Chicago” 
bus 

Naujienų 
Piknike

ATMOSFERA
ir jos reiškiniai

(Tęsinys)

XXIV
BROKENO REGINYS IR RA

TAI APLINK SAULĘ.

Kalnuose kartais štai kokį 
reiškinį pastebi: anksti rytą, 
saulei tekant užlipęs ant kalno 
ir užpakaliu į saulę atsistojęs, 
jei tik rytas ūkanotas, gali pats 
savo atvaizdą pamatyti, kažin 
kiek kartų padidinto šešėlio pa
vidale. Tą šešėlį kartais laiko 
apsupę keliatas vaivorykščių ir 
užtat žmogaus atvaizdas atrodo 
lyg tikybos vadovėly nupieštas 
šventasis .

Tą reiškinį “Brokeno reginiu“ 
vadina, nuo kalno Broken (Vo
kietijoj), kur ypač dažnai jį pa
stebi. Tokių reginių mato ir ki- 

! tose kalnuotose vietose; pav., 
1 Alpų kalnuose, Šveicarijoj, Kor- 
i diljeruose — Pietų Amerikoj. 
Čion tą reiškinį “Ulloa ratais” 

: vadina, t. y. tą reiškinį aprašiu
sio portugalų keliauninko var
du. Apie šį dalyką nieko negir
dėjusį ir pirmu kart jį matantį 

. žmogų jis labai stebina, o kar- 
j tais ir nugąsdina. Bet po kurio 
laiko jis pastebi, kad milžiniš
kas vaizdas kartoja visus j d pa
ties judesius, ir dėl to dasiproti, 
kad čia ne vaiduoklis, o jo pa- 

j ties šešėlis.
Kartą vienas žmogus užlipo į 

Alpų kalno viršūnę. Dangus 
buvo giedras; vėjo nebuvo, šalo. 
Iš lėto kalno šlaitais ėmė kilti 
ūkanos. Pagalios kalno viršūnė 
ir tas žmogus dingo u kasose, 
žmogus pastebėjo, kad ūkanoms 
kylant jose mirgėjo vaivorykš
tės spalvos; Iš pradžių tos spal
vos buvo neaiškios, bet vėliau^ 
jos tapo ryškios. Veikiai jos 

; susijungė į vieną juostą — vai- 
i vorykštę. Taip atsirado vaivo
rykštė — ratas. Tuoj aus atsi
rado ir kita vaivorykštė — ra
tas, tik labiau išblyškęs. Paga
lios atsirado ir trečias ratas. Tie 
ratai buvo vienas kitame. Stai
ga tų ratų vidury pasirodė žmo
gus. Tame pasirodžiusiame vai
duoklyje ant kalno užlipęs žmo
gus pažino patį save. Kai jis 
palingavo galva — sujudėjo ir 
visos trys vaivorykštės, 
reiškisys truko kelias minutes. 
Paskui išnyko. Išnyko ir vaivo
rykštės. Jų vietoje liko pilki, 
tiršti vėjo skirstomi rukai.

Kai šąla vaivorykštės ratų 
aplink saulę pasirodo ne tiktai 
kalnų viršūnėse, bet ir žemai. 
Užtat tie ratai dažniausiai pa
sirodo šaltose šalyse. Vienas 
jurininkas pasakoja, kad kartą 
jų laivas Lediniuotame vande- i 
nyje įėjo j tirštus rukus. Kai; 
iš ryto saulė patekėjo, tas juri
ninkas rūkuose pamatė savo še- 
šėlį. Aplink šešėlio galvą buvo 
keturių vaivorykščių vainikas.

Gražus Brokeno vaiduoklių 
reiškinys įvyksta dėl dviejų op
tikos (šviesos) reiškinių, žmo
gaus vaizdas atsiranda dėl to, 
kad žmogaus kųnas neperšvie
čiamas ir todėl ūkanose atsiran
da žmogaus šešėlis, šešėlių mil
žinišką didumą sunku išaiškin
ti; greičiausiai jis yra optinio 
(regėjimo) prisigavimo pasek
mė. Mat, žmogus žiuri į netoli 
nuo jo esantį daiktą, bet klai
dingai mano, kad jis yra toli, o 
užtat tas daiktas jam kur kas 
didespis atrodo, nei kad iš tik
rųjų yra.
bai sunku spręsti apie ore esan
čių daiktų atstumą; pav., kam 
dar mažam esant teko šaudyti iš 
saidoko, tas žino, kad kai sau j i 
stačiai aukštyn, atrodo kad vi- 
lyčia iškyla aukštai aukštai, o 
kai šauji į tolį ji gana netoli nu
krinta. Taip yra dėl to, kad kai 
šauji j viršų, tai neturi su kuo 
palyginti vilyčios padėtį ir dėl 
to klaidingai manai, o kai šauji 
j tolį, tai gerai matai, kad vily
čių nukrito pas kaimyno vartus.

ar kitoje gatvės pusėje išdūrė 
langą.

Tuo patim aiškinamas klai
dingas manymas ir apie mato 
mą mėnulio dydį: stačiai žiū
rint mėnulis mums atrodo lėkš
tės didumo, o gal ir didesnis, o 
tik primerkim vieną akį ir ištie
sę ranką žiūrėkim keliais pirš 
tais kitai akiai uždengsim mė
nulį. Nustebę pamatysim, kad 
visas mėnulis galima paslėpti po 
vienu nagu, ir tai po juo galė
tum dar kitą menulį pakišti.

Kas dėl spalvuotų ratų aplink 
tą vaiduoklį, tai jie atsiranda 
dėl vieno šviesos reiškinio, dif
rakcija vadinamo. Difrakcijos 
reiškinį paaiškinsim tada, kai 
nurodysim dar vieną reiškinį, 
kur ji vadina svarbų vaidmenį.

Tai — nedideli ratai aplink 
saulę ar menulį, drigmėmis va
dinami.

Jie atsiranda ilgi gcI difrak
cijos. Drigrųes reikia skirti 
nuo didelių ratų, būnančių ap
link saulę ar mėnulį, kai jie bū
na apsupti lengvų plunksninių 
debesų.

Dideli ratai labai įdomus, ne 
juos dažnai seka šviesus kryžius 
danguje arba “netikros saulės” 
(ar mėnuliai). Šį reiškinį la
bai paprastai aiškina: reikalus 
toks, kad tie ratai ir netikro
sios saulės ar mėnuliai būna tik 
tada kai dangus užklotas leng
vais plunksniniais debesims. O 
plunksniniai debesys yra ne kas 
kita, kai užšalusi ūkana, tai yra I • •maži ledo krisleliai. Del šviesos 
spindulių lūžimo tuose krisle-1 
liuose atsiranda ratų aplink sau-! 
lę, netikrųjų saulių bei menu-I 
lių, ir kryžių danguje netoli mė
nulio. Tą reiškinį labai dažnai 
mato poliarėse šalyse, kur ore 
visados yra sušalusių vandens 
garų, bet neretai jį pastebi ir 
šiltesnėse šalyse ir net vasarą,' 
ne aukštai

, šaltis.
Drigmės, 

yra šviesos 
mė. \

Difrakcija vadina tokią švie- 
( sos spindulių ypatybę: kai spin- 

Tas dūliai eina pro mažutį plyšelį, 
arba nedidelių, neskaidrių daik-

telių kraštus, tai sudaro tarpuo- 
ų juostų ir žiedų.

Kiekvienam žinomas ir leng
vai pastebimas difrakcijos reiš
kinys yra tas, kad žiūrint pri
merktomis akimis į šviesą pro 
blakstienus matosi eilė panašių 
į vaivorykštę vaizdų.

Pro nosinę skepetaitę žiūrė
dami į gatvės žibintuvą ar į žva
kę lengvai pastebim ypatingai 
susiklosčiussias juostas.

Difrakcijos reiškinį čion galu
tinai išaiškinti labai sunku, nes 
ji paremta sudėtine šviesos teo
rija; dėl to pasitenkinsim nuro- 
ię jo esmę.

Difrakcija ir paremtas drig
nių aiškinimas. Difrakcija aiš
kina ir vaivoryktinių ratų atsi
radimą prie Brokeno reginių. 
Visais šiais atvejais saulės spin
deliai eidami pro smulkiausias 
ūkanų ar debesų daleles pasi
duoda difrakcijai ir atsiranda 
šviesių bei tamsių ratų.

Drigmės aplink saulę ir mė
nulį dažniausiai būna iš vieno 
rato, rečiau iš dviejų ir labai re
tai iš trijų ar daugiau ratų. 
Drigmės didumas priklauso nuo 
debesies dalelių didumo: juo 
smulkesnės debesies dalelės, juo \ 
didesnė drigmė ir atbulai. Ka-j 
dangi debesų dalelės didėja ta-į 
da, kai oras drėgnas, tai drig-* 
mes didumu galima šiek tiek va
dovautis oro atmainas spėjant.

(Bus daugiau)
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GYVENIMAS
Minėsima žimalaa

Antanas Žymontas
Redaktori us-Leidi j as

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tzl. Boalevard 3669

O juk žinia, kad la-

viešpatauja didelis ’ 
j 

kaip jau minėjom 
difrakcijos pasek-

Gyvenimui Turinys Rugp. men.
Siela ir Medžiaga
Musų amžius
Juliui Janoniui — eilės,
Ič Cikliaus Kalėjime — eilės, 
Ištraukų ištraukos.
Iš mano atsiminimų, 
žemiatė
Prenamerata metams ------ $2
Pašei metą .................... $1
Kopija___- 20c

Lietuviai Daktarai
Phono Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

r.

✓

.DR.MARGERIS
3421 So. Halsted Street 

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

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160 
— Valandos —

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

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

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

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA 

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

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

4910 So. Michigan Avė
Tel. Kenwood 5107

Valandos:) I1U0 D vai. ryte; 
• I nuo 6 iki 8 vai. vakare

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 S’o. Western Avė.

Tel. Lafayette 4146
„ , , i nuo 9 iki 11 v. ryto
Valandos / nu0 ų 9 Vai. vak.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4501 So. Ashland. Tel. Boulevard 
7820. Ros., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

V ....—

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

Ultraviol^tin* ftviesa ir diathermia
V....... 1 1 "iu .................... 11

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

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.

Kės. 6600 So. Artcsian Avė.
Phono Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1821 So. Halated St. 
Chicago, III.
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LdS.3. Pildomasis Komitetas:

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

— visi Chicago, III.

LJ8JS. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

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

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

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

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

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

Nariai — A. Kudrotas, A. Norbutas.

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.) 
Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 615 Carrollton Avė., Baltimore, M d.

SOCIALISTAI PRIEŠ 
PILSUDSKĮ.

Lenkijos socialistų partijos 
cen tralinis organas. “Rabot- 
nik”, aštriai krituoja Pilsudskio 
valdžią ir sako:

“ ‘Apšviesto absoliutizmo’ 
sistema nieku budu negali iš
laikyti šių dienų valstybę, ir 
jeigu mes dabar neapsižiurė- 
sime, tai nusirisime j bedug
nę.”
Lenkų socialistai ilgą laiką 

rėmė Pilsudskį, bet dabar jau 
jie yra griežtoje opozicijoje 
prieš jo despotizmų.

mas klausimas apie “vienybę” 
daugiaus negaišintų laiko orga
nizacijai, tai kongresas, be to. 
nutarė, kad jisai nebūtų deda
mas į Konfederacijos dienotvar
kę per dvejus metus.

Besibaigiant kongresui, buvo 
išrinkti į pildomąją tarybą visi 
senieji nariai, su Jouhaux (pir
mininku) priešakyje.

TARPTAUTINIS PROFESI
NIŲ SĄJUNGŲ KON

GRESAS.

LIBERALAI IR DARBO PAR
TIJA ANGLIJOJE.

Anglijos spaudoje pasklido 
gandas, kad liberalų vadas, 
David Lloyd George, pasiūlęs 
Darbo Partijai sudaryti koalici
jų su liberalais ir padavęs to
kias sąlygas: 1) ministeris pir
mininkas turįs būt Phillipp 
Snowden, o ne MacDonald; 2) 
bendras darbo programas pen- 
keriems metams; 3) Lloyd 
George — žemės ūkio ministe- 
teris; 4) dar 3 ar 4 vietas mi
nutėlių kabinete liberalams.

Darbo Partijoje mažai kas ti
ki, kad p. Lloyd George butų 
tikrai padaręs tokį pasiūlymą. | 
Partijos laikraštis. “Daily 
Herald”, įdėjo straipsnį, kuria
me koalicija darbiečių su libera
lais visai atmetama.

FRANCUOS PROFESINIU 
SĄJUNGŲ KONGRESAS.

Paskutinėmis liepos mėnesio 
dienomis Paryžiuje įvyko Ben
drosios Darbininkų Sąjungos 
(generalės konfederacijas) kon
gresas. Paskelbtos jame pildo
mosios tarybos atskaitos rodo, 
kad Generalė Konfederacija 
šiandie turi apie 800,000 narių 
ir yra daug stipresnė, negu kon
kuruojantis su ja komunistinių 
sąjungų susivienijimas. Franci- 
joje, kaip žinia, Maskvos agen
tai anąmet suskaldė ne tik poli
tinę darbininkų partiją ir uni
jas, įsteigdami tenai “raudono
jo” unijų internacionalo sekci
ją. Skilimo metu komunistinės 
unijos turėjo daug dauginus na
rių, negu likusioji Generalės 
Konfederacijos dalis.

Bet dabar “raudonosios” są
jungos Francijoje jau yra su
smukusios, ir į šį Generalės 
Konfederacijos kongresą jos 
kreipėsi su prašymu “vienybės”. 
Kogresas nuodugniai apsvarstė 
susivienijimo klausimą ir nuta
rė komunistų piršlybas atmesti. 
Už nutarimą balsavo 4216 balsų 
prieš 643.

Generalės Konfederacijas kon
gresas nutarė, vietoje vienytis 
su atskilusioms komunistų uni
joms, pasiūlyti joms, kad jos 
paduotų aplikacijas dėl įstojimo 
Į Konfederacijų. Kelias į Gene- 
ralę Konfederaciją komunis
tams atdaras, taip kaip ir ki
tiems darbininkams, kadangi 
Konfederacija nesikiša į politi
nius savo narių įsitikinimus. Bet 
Konfederacija nesutinka derėtis 
su komunistais apie susivieniji
mą, kaip lygus su lygium. Kad 
tas komunistų nuolatos kelia

Rugpiučio 1 d. Paryžiuje pra
sidėjo tarptautinio profesinių 
sąjungų susivienijimo (Amster
damo Internacionalo) kon
gresas. Jį atidarė pirmi
ninkas Purcell ilga kalba,
kurioje jisai neiškentė ne
pagarbinęs bolševikų. Šitas 
Purcell’o išsišokimas privertė
kitus tarptautinio centro na
rius viešai pareikšti, kad pir
mininko nuomonėms jie nepri
taria.

Tas incidentas sugadino pir
mosios kongreso dienos įspūdį. 
Bet šiaip kongresas buvo visais 
atžvilgiais sėkmingas. Jame 
dalyvavo ne tik atstovai profesi
nių sąjungų centrų, prisidėjusių 
prie Amsterdamo Internaciona
lo, bet ir daugelis svečių — tarp 
jų svečiai iš Meksikos ir iš Ki
nijos. Galima tikėtis, kad ne- 

"ilgio įstos į unijų internacio
nalą ir šitų šalių darbininkų or
ganizacijos.

Kaip pakviesti svečiai, kon- 
’ grėsė buvo Socialistinio Darbi
ninku Internacionalo sekreto- *
rius drg. Fr. Adler, Francijos 
socialistų partijos atstovas 
Bracke, Anglijos Darbo Partijos 
vadas MacDonald ir Tautų Są
jungos tarptautinio darbo biu
ro vedėjas Al bert Thomas.

apie jo grįžimą sužinojo policija, 
ir jam skubiai reikėjo bėgti. 
Latviai s. d. kreipėsi j mane, 
kad palydėčiau Rolavą iki Kė
dainių, nes jiems svarbu buvo 
žinoti, kaip pavyks Rolavo kelio
nė. Naktiniu traukiniu išvyko
me iš Rygos. Su Rolavu mano 
suvedė stoty ir supažindino. įė
jus vagonai), R. tuojau pakėlė 
viršutinę lentyną ir atsigulė. 
Gulėjo nepasijudindamas, bet aš 
jaučiau, kad pabėgėlis vis tiek 
nemiega. Budėjau visą naktį ir 
sergėjau, kad tam žmogui nieko 
pikto neatsitiktų. Buvau daug 
apie jį girdėjęs, bet pirmą karti} 
tik dabar jį pamačiau. Kuomet 
pravažiavome Mažeikius ir pasi
leidom per Lietuvą, Rolavas, ne
nulipdamas nuo savo lentynos 
pradėjo šį tą šnekėti. Kuomet 
buvome už Radviliškio, H. nulipo 
nuo savo lentynos, nuoširdžiai ir 
atvirai paaiškino man savo el
gesį Rygoj, kodei jis visą naktį 
taip tyliai važiavęs, ničnieko 
man nesakydamas, nors buvę 
pas jį didelio noro pasikalbėti ir 
susipažinti. Įsižiūrėjau j R. vei
dą ir pamačiau, kad jis be galo 
išvargęs, misi kankinęs. Pagailo 
kelionės draugo, užguito, kelis 
metus be atilsio blaškyto žmo
gaus. Viso to žmogaus esmė 
sakyte sakė, kad tai butą jaut
raus, gero ir labai pasišventusio 
žmogaus. Ši kelionė pavyko ge
rai. R. perdaviau Jokūbui Dau
mantui, kurs ir žinojo, kur jį pa
dėti.

emi;/.\ '.r v?r.ęs Londone ir 
tenai išmokęs lietuvių kalbos 
tiek, kad galėdavo tąja kalba 
pasirodyti viešuose mitinguose.

Besiartinant į 1905 metus.
1904 m. bangiantis judėjimas 

Rygoje tiek buvo išsibujojęs, 
kad vietos latvių organizacija 
pasirūpino nuolatinį konspirati- 
vį butą, rodos, Stulpų gt. 49 nr. 
šitame bute gyveno Lielversitis. 
čionai spausdinosi visi nelegalus 
atsišaukimai ir lapeliai. Tame 
bute buvo visi literatūros ištek
liai, paskirti platinimui. Tek
davo ir man jame buvoti, nes ir 
musų organizacijai buvo reika
lingi lapeliai. Musų lapelius pla
tino ir latviai, nes visose dirbtu
vėse buvo didelis lietuvių darbi
ninkų skaičius, šitoji Vieta su
vaidiną didelę rolę 1905 m. sau
sio m. įvykiuose. Niekur tiek 
intensingai nebuvo dirbama, 
kaip šitame bute. Jo šeiminin
kas dideles energijos ir apsuk
rumo žmogus, gerai žinojo, kaip 
saugoti buto konspirativį pobū
dį.

Taip bedirbdami mes prisiar
tinome prie penktųjų metų sau
sio mėn. įvykių, kurie sudarė 
naujas, masines veikimo sąly
gas.

Įdomiausia Knyga

“Gruodžio 17 Dienos Perversmas”
I •

Parašė J.ŠARUNAS

Išleido: Lietuvos Demokratijos Draugai
r

38 puslapių—kaina 25 centai

MOTERŲ DARBININKIŲ 
KONGRESAS.

Prieš susirenkant tarptauti
niam profesinių sąjungų kon
gresui, Paryžiuje įvyko tarp
tautinis darbininkių ' moterų 
kongresas, kuris tęsėsi dvi die
nas. Svarbiausi jo nutarimai 
reikalaut lygaus atlyginimo už 
lygų darbą ir kovoti už tarp
tautinę taiką.

K. Bielinis 

Iš darbininky judėjimo 
istorijos

(Atsiminimai)

(Tęsinys)

Socialistai revoliucionieriai
— Rolavas.

Be socialdemokratų Latvijoj 
veikė nedidelės socialistų revo
liucionierių (s. r.) grupės. Jos 
buvo pasireiškusios kiek ankš
čiau Liepoj aus rajone. Šitos 
grupės žmonės buvo išsklaidyti 
žinomo Lietuvoje žandarmų vir
šininko Vonsiackio laikais. Kai 
kurie latvių s. r. organizacijos 
vadai buvo pabėgę užsienin, jų 
tarpe pabėgo žinomas tais lai
kais Rolavas. Rolavas buvo 
grįžęs Latvijon ir, žinoma, rado 
pasikeitusias sąlygas, nes judė
jimas buvo tik s. d. įtakoje. 
Sunkiai Rolavui gyvenosi, greit?

1906 m., nėjus kontrrevoliu- 
cijai, Rolavą, sugrįžusi iš užsie
nių į Latviją ir aktinai- tenai 
veikusį, galop sučiupo kažkur 
apie Liepojų. Sučiupo be jokių 
įrodymų ir davinių. Bet argi tų 
laikų režimas galėjo dovanoti 
Rolavui, tam, kuris buvo* gaudo
mas per tiek metų. R. pateko j 
vokiečių baronų rankas, į ran
kas susiorganizavusių, ginkluo
tų dvarininkų, kuriems penktie
ji metai tiek buvo baimės įvarę. 
Baronai padarė savo. Jie susi
tarė su valdžios organais, kad 
reikia gerai ištirta R. darbus ir 
pasiuntė jį iš Liepojaus į Kuldi
gą papildomam tardymui. Pai 
siuntė tam, kad kelyje be teismo 
ir tardymo atsikratyti Rolavo. 
Apie R. likimą sužinojome iš lai
kraščių trumpos žinutės, kad R. 
“bėgant nušautas”. Visi žino
jo ir suprato, ką reiškia šitas 
pranešimas.

Penktųjų metų rudeny Mažei
kiuose susitikau dar vieną lat- Į 
vių s. r. partijos žmogų. Buvęs Į
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Peoples Furnitūra Co.

DIDŽIAUSIOS LIETUVIŲ KRAUTUVĖS CHICAGOJE 
Užpildytos su augščiausios rųšies, Pianais, Radioms, Rakandai^, Kau

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

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

KIMBALL PIANUS ir R. C. A. RADIOLAS.
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rųšis ir gerai įsi-Tik pailgindami prekių 
vaizdindami j Jums teikiamą patarnavimą 
ir tvarkingą šios pirkly bos vedimą, Jus da- 
žinosite, kad visuomet apsimoka pirkinėti 
namų reikmenis labiausiai atsakančiose 
(Most Reliable) Krautuvėse. Todėl Jus 
visais žvilgsniais busite geriau patenkinti 
lankydami Peoplcs Fu mitu re Co. Krautu
ves, nes jus čia rasite geriausias prekes ir 
patarnavimą už mažesnį atlyginimų.
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Lengvins Išmokėjimo Budus Pritaikom Kiekvienam 
Pagal Išgalę

Dvi Krautuvės ir Setų Dirbtuvė
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Perversmo suplenuotojai ir vadai

Knyga atėjo iš nedaugeliui težinomų versmių
y • ' /

Autorius yra vienas iš didžiųjų Lietuvos rašytojų

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

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

to nepaprasto, istoriško ir pražūtingo Lietuvai įvykio—gruodžio 17 

dienos! Tai yra rinkinys faktų sugrupuotų atatinkamoj eilėje ir ( 
nupiešta aiškus vaizdai susibarę Z-ictv.vejc perversmui bręstant, 

laike perversmo* tuoj po perversversmo ir upui atslūgus. 1
/

Parsiduoda po vieną ir olsėliu

1739
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. Halsted St., Chicago, III. t



NAUJIENOS, Chicago, DL

Nedėlioj

Smagiausi šokiai prie šauniausios Grušo orkestros

NAUJIENOS
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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.

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-

CALUMET GROVE,
Pradžia 10 valandą ryto

Bluelsland, III
Tikietas asmeniui 50c.

K. Požėla



ketvirtad., Ru^p. 18, 1£27

CHICAGOS 
ŽINIOS

popieros dirbtuvėmis. Ten dir
ba keli lietuviai. Visoj Oregon 
valstijoj yra keletas mažų ūki
ninkų.

—Naujienų Skaitytojas.

Chicagos automobilistų 
bas buvo pareikalavęs iš 
mo “injunetion” prieš kolekta- 
vimų 2 centų gasolino taksų, 
įrodinėdamas, kad tas įstaty
mas esąs priešingas konstitu
cijai. Teismas Auroroj, Illi
nois, betgi pripažino, jog kal
bamas įstatymas nėra priešin
gas konstitucijai.

Adams Leban, turįs pulrui- 
mį 3791 So. Emerald Avė., pa
šovė Edvardą Carroll, 16 me
tų vaikėzų, gyv. 3643 So. Union 
Avė. Vaikėzas vėliau mirė. 
Leban sako, kad jis šovęs to
dėl, kad Carroll ir jo draugas 
grūmoję jam. Jis* šovęs savęs 
apgynimui.

Areštuota devyni asmenys ir 
yra kaltinami turi, kad į dve
jus metus jie pavogę krasos 
ženklų vertės $100,000. Pavog
tus krasos ženklus jie pardavi- 
nė davę taip: 1 dolerio vertės 
už 85 centus.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Roseland

rengiamas balius, liet diena dar 
nėra nuskirta. Pirmininkui tu
rint reikalą kitur, jis pavedė 
vedimą susirinkimo vice-pinni- 
ninkuiiA. Barškečiui, kuris ir 
baigė.

Protokolą raštininkas, G. Kir
kus, paaiškino susirinkimui, kad

kliu-j nuo to laiko, kai ^artėta or- 
tels- ganizuoti sportą kliube, base 

na’l, į kliubą įstojo 102 nauji 
nariai, didžiuma jauni, tarpe 16 
ir 23 metų. G. Kilkaus pra
nešimas aiškiai parodo, kad 
veikimas sporto dirvoj duoda 
geras pasekmes, ir nėra abejo
nės, kad gale metų kliubas tu
rės 100 narių. Juk tik keli mė
nesiai kaip pradėjome, o daug 
yra kandidatų, kurie su nekan
trybe laukia kada jiems sueis 
16 metų, nes kliubas jaunesnių 
nepriima.

Nariai senesni, kurie esate 
netoli 40 metų, kad neturėjus 
nemalonumų ir gaišimo laiko, 
pasistengkite turėti sykiu su 
aplikacija savo gimimo metri
kus, nes Golen Star Kliubo 
konstituci ja to reikalauja. Nesu
praskite šią pastabą, kad kliu
bas nenori jus priimti į skai
čių savo narių. Mes norime 
kožną vieną priimti; mes dirba
me, kad nebūtų nei vieno mu
sų kolonijoj, kurs nebūtų na
rių Golden Star Kliubo bile jis 
vra tų metų, tai yra nuo 16 iki 
10 metų amžiaus. Norintieji j- 
stoti nepamirškite, kad kliubas 
laiko savo susirinkimą kas pir- 
ną (1) pėtnyčią kožno mėne
sio Chas Strumilo svetainėje, 
kai 7:30 vai. vak ir jus visi 
jsate VVelcome”.

—Jonas Ruiko,
G. S. korespondentas.

Orutuolis Norkus rengiasi 
prie pikniko

note, draugai, komp. Vanagai
tis yra prisižadėjęs sulošti su 
savo trupe kokį gražų veika* 
lą. Taigi ir bus labai svambu 
nutartį kokį. Reikės taipgi į- 
galioti komitetą paimti kalbė
tojų kalbamam vakarui.

Šiuomi prašome ir kitų drau
gysčių, kad nerengtų tam pa
našaus vakaro, kad 
tiems nepakenktume.

L. T. D. Vienybes
A. Dirwaitis, 2121

North Side GYDO 
Kraujo, odos, chroniškas

Kriaučių 269 lokaio susirin- slaPtas, ^8 vyrų ir moterų
• . . conna amarina narna rpernlk imas

vicni

varde,
W. 23

Bridgeportas

Golden Star Kliubo susirin
kimas įvyko rugpiučio 5-tą, kai 
7:40 vai. vakare. Pirmininkas 
M. Bacevičia pašaukė narius 
prie tvarkos, raštininkas per
skaitė protokolą iš pereito susi
rinkimo, kuris tapo priimtas. 
Naujų narių, norinčių išloti 
kliuban, tą vakarų rados 6 ir 
P. J. Petronis, kurio klausimas 
apie priėmimų j kliubų buvo 
atidėtas iš pereito susirinkimo.

Pirmininkas praneša, kad val
dyba laikė savo susirinkimų. 
P. J. Petronio klausime ir re
komenduojanti jj priimti šia
me susirinkime, o vėliaus P. J. 
Petronis pristatysiųs • metriką 
kas link savo metų (P. J. Pet
roniu! liepos 1-mų, iiągal jo iš
pildytos aplikacijos, truko 14 
dienų iki 40 metų ir priėmi
mas jo buvo atidėtas, kad pri
statytų metrikus).

Valybos rekomendacija liko 
atmesta. Tų vakarą priėmė 4 
naujus narius. Kandidatai Nar
butas ir Pippit turi pristatyti 
kliubui metrikus kas link jų 
senumo.

_ So. Chicago
Rugpiučio 13 d. So. Chicagoj 

>. Antanas Kasparas iškėlė 
vtin šaunias vestuves save vien
turtei dukrelei Marijai, kuri 
štekėjo už Prano Pauliko. Ka
dangi abu jaunavedžiai yra čia 
ingę lietuviai, tai ir jų vėsin
ės buvo, taip sakant, lietuviš- 
;ai-amerikoniškos. Visi pajau- 
dkiai - čia augęs jaunimas. 
Keturi geri muzikantai (iš Chi- 
c igos) gro > įvairia* šokius, 
kįžnyčion išleido ir iš jos su

grįžus, grojo tam tikrus mar
šus skirtus vestuvėms.

Drutuolis Pr. Norkus
Boselando gyventojai prane

ša mums, kad (Minas Norkus 
žinomas lietuvių drutuolis, ne 
juokais rengiasi prie “Naujie
nų” pikniko. Jis šiomis dieno
mis nusipirko naują eilę rūbų 
ir, kuriems teko matyti, sako 
labai gerai atrodo.

šiandie ponas Norkus buda- 
voja ateičių dėl atletų Calumet 
Grove, ant kurio jis pats, Po
žėla ir kiti drutuoliai ir atle
tai turės trumpas-drutas imty
nes. šiandie p. Norkus yra in
žinierius ir karpenteris, o nedė
lioję bus galijotas!

Bridgeportas

ik n ygų peržiūrėjimo 
raportavo, kad per 6 
kliubas turėjo įplau-

Po to, 
komisijų, 
komisija 
menesius
kų $1751.90. Iš tų pinigų $405.- 
65 yra pelnas nuo * surengtų 
balių. Kliubo turtas šiuo laiku 
siekia viso 
kliubas turi

$7021.77;
293.

narių

mėnesius jPer šešis 
įstojo II nauji nariai; 4 
išsibraukė; 1 mirė.

kliubą 
nariai

Sporto komisija raportavo, 
kad dabar turi 22 narius, kurie 
aktyviai nori lošti base bąli ir 
todėl prisieina -ošti ‘‘double 
header”, kad davus visiems pro
gos lošti, ir be to, dar kas 
susirinkimas įstoja į kliubų jų 
daugiau. Tad nėra abejonės, 
kad Golden Star kliubas turės 
2 jauktus baso-bolininkų. Bai
giant base bąli sezonų jau pra
dedama rengtis prie basket bąli, 
todėl išanksto norima susineš
ti su Lietuvių Basket bąli jauk
tais dėl surengimo rungtinių. 
Vėliau nariai organizuojasi •— 
foot-ball jauktan. Pasirodo, kad 
Golden Star kliubiečiai veikia 
ne vien base ball’e, bet eina ir 
į kitas sporto šakas. O kurie 
fnylį rietynes, tad Karolis Po 
žėla, narys Sporto 
Golden Star 
noru sutinka 
ant matraso.

Pranešta 
baigiant base bąli sezoną, yra

Kun. Petraičiui rišant jauna
vedžius moterystės ryšiais, vie
tos varginininkas J. Jakaitis 
prie vargonų, p. Jakaitienė ir 
vienas vyras gražiai užgiedojo.

Vestuvių linksmasis pokilis 
buvo p. Wozniak’o svet., kur 
nrirengta įvairių valgių, 
žus pietus ir vakarienė.

Kaip pp. Kasparai, taip ir pp. 
”aulikai yra rimti žmonės ir 
yra vietos lietuvių labai ger
biami. Linkėtina ir jauniesiems 
Paulikams linksmo ir laimingo 
ženybinio gyvenimo.

Kiek teko išsikalbėti su So. 
ehieagiečiais, visi žada būti 
Naujienų piknike. Esą, Naujie
nų pikniku susidomėję ir apie- 
linkinių kolonijų lietuviai, kaip 
ai, \Vestpullmano, Indiana 

Harbor, East Chicago, Gary 
Ind., Chicago Heights ir t.t.

Reiškia Naujienų piknike 
bus svietelio. Taip ir reikia.

—Rep,

O norint
reikia pačiam

gra-

Pataisymas žinios

komis! jos 
Kliubo, su mielu 
“patampyti” juos

susirinkimui, kad

Beskaitydamas “Naujienas”, 
No. 186-me pamačiau žinių ant
rašte ‘‘Oregoniečiai Chicagoje”. 
Ponas Jurgis Tranas pasakoja 
reporteriui, kad “gyvenantys 
ten lietuviai arba ūkininkauja 
arba dirba popieros dirbtuvėse”. 
Tai dabar spėk apie ką šneka 
—apie Portlandą, ar visą Ore
gon.

Portlande lietuviai nei vienas 
nedirba popieros dirbtuvėse, 
kadangi tokios dirbtuvei čia vi
sai nėra, čia nėra daug lietu
vių, 'bet rasit visokių amatnin- 
kų: kriaučių, šiaučių, barberių, 
mašinistų, staliorių, maliorių, 
elektrikų, aptiek orių, virėjų, 
veiterių ir miškų kirtėjų. Visi 
pusėtinai gerai gyvena. Kokių 
15 mylių tolumoj nuo Port- 
lando randasi Oregon City su

Turiu padaryti pataisymą 
prie tilpusios pereitą šeštadie
ni žinios, kur sakoma, kad duk
tė tėtušį paniekinusi. Baniui 
pačiam buvo abejotinas teisin
gumus šios žinios, 
žinoti teisybę,
dalykų bėgis ištirti, ir Bailias 
turėjo 
Napoleono žmona, ir su panele 
Sofija, ant kurios tėvas skun- 
lėsi, buk ji išvadinusi tėvą ne
gražiai. Ir štai ką' Kaulas nu
girdo.

Napoleonas buvęs areštuotas 
jau daug kartų už kėlimą ler- 
mo namuose, daužymą indų. 
Bet pastaruoju laiku jis pasida
ręs tiek į kirus, kad net išvary
davęs moterj ir dukterį lauk 
iš namų ir neįleisdayęs vidun 
visą dieną ir koliodavęs jas 
biauriausiais žodžiais.

O pirmadienj, rugpiučio 8 
dieną, išginęs jas abidvi iš na
mų ir dar prigrūmojęs, kad 
negrįštų. Napoleono žmonai ki
tokio išėjimo ir nebuvę, kaip 
tik areštuot. Taip ir padaryta, 
ir dabar Napoleonas turės net 
šešis mėnesius patupėti patai
sos namuose.

Jo žmona buvo nuvažiavusi 
jį aplankyti. Jisai prigrūmojęs, 
kad, esą, sugrįžęs jisai atsily
ginsiąs. Duktė užginčija, kad 
butų kada nors tėvą koliojusi 
arba mušusi bonka. Ji 
ofise.—Report. Rautas.

intervievv” su ponia

North Side
Liet.

diriia

Taut. Draugystes Vieny
bės susirinkimas

Mitingas atsibus rugpiučio 
20 dienų, M. Meldažio svetai
nėj, adresu: 2244 W. 23rd PI. 
Pradžia 7:30 v. vakare.

Į šį susirinkimą malonėkite 
visi draugai pribūti, nes bus 
gana svarbių nutarimų. Komi
tetas išduos raportus kaslink 
rengiamo apvaikščiojimo 20 
metų sukaktuvių, kuris atsibus 
sausio 8-tų, 1928. Kaip jus ži-

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi
naujoj vietoj

DR. VAITUSH 
OPTOMtfTRISTAS

LIET' IS AKIŲ SPECIALISTAS 
Palengvins akli įtempimą, kuria 

erti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aidų 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
kreipiama i mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashiand Avė.
Tel. Boulevard 7589

senas žaizdas, ligas rectal,

Dr. J, W. BeaudetteLietuvių kriaučių 269 
lo susirinkimas atsibuvo 
nyčioj, rugpiučio 12 d., Amal- 
gameitų Unijos svetainėje, 
1564 N. Bobey St. Susirinkimą 
atidaro pirmininkas V. Račkau
skas. Proto’ olą pereito susirin
kimo priimta. Valdybos ir Joint 
Board delegatų raportai priim
ti. Išvažiavimo komitetas pra
nešė, kad išvažiavimas buvo 
sėkmingas, liko pelno $58.04.

Paskiau sekė biznio agento 
raportas. Biznio agentas K. 
Kairis pranešė, kad kriaučių 
darbai eina vidutiniškai; bedar-1karnas? Vieni sako, kad reikia 
bių kriaučių unijos ofise ran- kviesti Strazdą, bet Strazdas 
dasi, bet neperdaugiausia. Vie- šiltos vietos nenori, jam esą 1 
nos firmos bosai Semels Vie- geriau Maskvos sendvičiai vy- 
ner and Burk Co., amalgamci- nioti. Kiti siūlo kviesti Andru- • 
tų unijos liko nubausti 400 lį, bet didžiuma sutinka, kad; 
dolerių už tai, kad nemokėjo hutų žalpis, nes netik kad iš-’ 
niekuriems darbininkams laiko mintingas spikeris, bet visiem 
ir pusės už viišlaikj. Taipgi ir patinka jo gražus šeipas. 
tie darbininkai, kurie buvo su
tikę su bosais neimi už virš
laikį, likosi nuimti nuo darbo 
ir bui, tinkamai nubausti Prie 
statymo c.malgameitų namo 
darbas eina pirmyn. Po tam 
biznio agentui buvo duoti klau
simai, kurie buvo tinkamai iš
aiškinti. Vienas lokaio paryš 
Jonas Giudeikis padavė skun
dą, kad jau ilgas lai .ąs kaip 
negauna darbo, nors kiti jo 
sekcijos darbininkai, kurie ir 

’ | vėliau buvo užsiregistravę, se
nai jau dirba. Biznio agentas 
liko iiiLtruktuotas, kad tinka
mai’ištirtų dalyką ir kad Giu- 
deikiui butų duotas darbas.' 
Paskiau sekė rimtas pasikalbė
jimas apie darbininkų kriaučių 
reikalus. ,

Susirinkimas buvo rimtas ir 
smagus. Turiu pasakyti, kad 
musų tavorščiai pradeda būti 
civilizuotais žmonėmis Ir Jau 1 
nebebando šokinėti kaip Šeškai1 
sketeris pastatę. Iškalas vėl 
pradeda augti pinigais, — da-; 
bar jau vėl turi $554.91. Taigi ■ 
kriaučių lokalus apsivalęs nuo’ 
komunistų pradeda-, gydyti žai
zdas, kurias padarė Maskvos 
pastumdėliai.
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Man norisi tarti keletas 
džių apie musų, Amerikos 
tuvių, sostinę Bridgqx>rtų.

Pereitų savaitę pasimirė 
įžymiu Bridgeporto gyventoju,
būtent Aleksandras Bijanskas 
ir Povilas Gasiunas. Šie du as
meniu buvo įžymus tarp lietu
vių draugijose, kaip tautiškame 
lietuvių gyvenime.

Žinios apie jų mirtį nustebi
no kiekvieną, kuris tik juos pa
žinojo. . Į tas -vietas, kur jų 
kūnai buvo pašarvoti, kiekvieną 
vakarų didelės žmonių minios 
eina prirengti paskutinei 
lionei ir atiduoti paskutinį 
tarnavimų. Ir man pačiam 
ko būti ten.

Pakirto mirtis ir trečių, 
ris gyveno adresu 3250 
Emerald Avė. Tai buvo 
Antanas Misevičius, kuris
vo neturtingas ir pasimirė Oak 
Forest ligoninėje, o brolis My
kolas rūpinosi jo laidotuvėmis. į

Užeinu ir klausiu, kas yra 
graborius. Sako, kad Badžius, 
nuo 18-tos gatvės. Aš mirusio
jo broliui Mykolui pastebėjau: 
didelius iškasčius pasidarysi taip 
iškilmingai laidodamas. Jis at
sakė, kad visai nedaug. Kiau- 
siu, kiek už grabą mokėjai? 
Sako: visai nedaug—tik $150. 
Aš ir nustebau, kad už taip 
prieinamų sumą tokį gražų gra
bą parūpinta jr taip rūpestin
gai viskas prirengta. Man buvo 
paaiškinta, kad velionis buvo 
apsidraudęs ant $500, tai ir 
galima gražiai laidotuves su
rengti.

Tai matote,, gerbiamieji, kų 
reiškia apdrtiuda. Kad ir di
džiausias vardas, liet išlikus 
mirčiai ar kokiai nelaimei, yra 
parama. •

Taigi, gerbiamieji, kviečiu 
kiekvieną, kuris nesate apsi
draudęs, neatidėlioti, įsirašykite 
į Susivienijimą Lietuvių Ame
rikoj. Jei nematai reikalo pri
klausyti, klysti, broli ir sesute, 
didžiai klysti: pinigų netur, o 
ištikus mirčiai— didžiausios iš
laidos, na, ir kerštauja ir juo
kiasi gyvieji, kad reikia rinkti 
palaidojimui aukos, kad gyven
damas žmogus nepasirūpino 
bent laidotuvių išlaidų, nepri
klausė jokiai draugijai.

Priklausyk gerai, kaip Susi- 
vienjimas Lietuvių Amerikoj, 
organizacijai. Jausies daug 
sveikesnis, daug tvirtesnis, jau
sies aprūpintas.

—Org. Yanauskas, 
3232 So. Emerald Avė.

Išvažiavimas
Daug buvo rašyta apie į- 

vairius išvažiavimus. Man apie 
juos teko tik skaityti, o juose 
dalyvauti neteko. Galų gale 
nusprendžiau ir pats save miš
ke pavčdinti. Mano laimei per
eitų sekmadienį, rugpiučio 14 
dienų Lietuvių Piliečių Broly
bė Kliubas rengė išvažiavimą. 
Apie 11 valandų prieš pietus 
visi atsidūrėme Berwyn Lyons 
miškuose.

Apielinkš laibai maloni, nors 
žolė jau ir pasvilusi, bet aržuo- 
lai pilniausia žaliuoja. Reikia 
žinoti, kad kalbamam kliubui 
priklauso profesionalų, amat- 
ninkų, biznierių; netrūksta kliu
bui ir duinininkų-nrazikantų. 
Vienok programo išvažiavime 
nebuvo jokio, O reikia atmin
ti, kad nuolatinis klumpakojis 
greitai įgrįsta. >

Taigi lauksiu sekančio išva
žiavimo, kuris bus su progra
mų. Kai dėl programo, aš ži
nau, kad pas jumis randasi spė
kų, bet kodėl nepanaudoti jų?

—Buvęs miške.

VIRŠUI ASHLAND STATE 
BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

REZIDENCIJA:
2226 MarshalI Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 0464

labai retai pasirodo. Taigi da
bar kalbama, kad reikia kvies
ti spikeris, bet kuris butų tin-

— Northsidielis.

S. 0. LACHAVICZ
Lietuviu Graborius 
ir Balzamuotoj as
2314 W. 28rd Place 

Chicago, III.
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 1271 
ir 2199

Tel. Boulevard 4139
A. MASAI^KIS

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

3307 Aubnrn Avė.
CHICAGO, ILL.

r~

i

Eleu Guiuauskaitė
DETRO1T, MICH.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 14, 1927. Ji gimusi 1923 
metais. Atminčiai keturių sa
vaičių po mirties bus atlaikytos 
mišios, subatoj, rugpiučio 20. 
Malonėkite visi giminės ir drau
gai dalyvauti pamaldose.

Liekame nuliudime
C. C. Gumauskas, 
18647 Albany. 
Detroit, Mich.

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEP6JA1 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av.

♦ - Tel. Ygrdš 1741 ir 4040 
. SKYRIUS
4447 S<>« Fairfield Avenue, 

Tel. "Lafayette 0727 
SKYRIUS

1410 Sb. 49 Ct., Cicero 
Tel. Cicero 3794 ir 8094 

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd 3201

Elzbieta Yurgaitienė
Po tėvais Zarankaite

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

Laidotuves įvyks Pėtnyčioj, 
RugpitfČio 19 dieną, 9 vai. ryto 
iš namų į Tautiškas kapines.

Visi A. A. E. Yurgulienės gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuv«ie ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

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

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Eudeikis. Phine 
Yards 1741.

Reikalingas spikeris

pal
me- !
čia I

Chicagos Lietuvių Draugija 
Savitarpinės Pašaipos

POVILAS GASIUNAS

Nedelioj 
Visi j 

Naujienų 
Piknikų.

Mirė Rugpiučio 13 dieną, 2 valandą po pietų , 1927 m., si 
32 metų amžiaus; gimęs TraŠkunų valsč., Panevėžio pavietė

Chicagos Lietuvių Draugijos 
Savitarpinės Pašalpos susirin
kimas atsibudo nedėlioj, rugį). 
14 4d., MasOnic Temple svetai
nėje, 15447 N. Leavitt st. Susi
rinkimas buvo nelabai skaitlin
gas dėl to, kad nariai užsimo- 
Kėję mokestis skubinasi važiuo
ti kur į girias. Ši draugija ga-f 
na skaitlinga nariais ir kaip' 
teko girdėti, turi jau apie $16,-. 
000 pinigais. Todėl patartina1 
visiems Chicagos lietuviams 
prigulėti prie šios draugijos.

čionai randasi gražus 
kas Wicker Park. Keletas 
tų Maskvos pastumdėliai 
varydavo Ridėję jpropa^andą, j
iš kurios northsidiečiai turėda
vo skanaus juoko. Dabar gi tie 
visi spikeriai kažin kur prany
ko ir northsidiečiams nėra kam 
apšvietos duoti. . Viena labai 
čysta progresystė yra, bet ta

Pranciškus Močkaitis
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Antradieny, Rugpjūčio 16 dienų, 
9:15 vai. vakare, 1927 m., su
laukęs /8 metų amžiaus, gimęs 
Lietuvoj, Kauno rėd., Tauragės 
apskr., Gaurės valsč., Sauriškių 
kaime, paliko dideliame nubudi
me moterj Juzefu, 4 dukteris: 
Marijonų, Oną, Bronislavų ir 
Elzbietą ir 3 sūnūs, Juozapų, 
Aleksandrų ir Pranciškų ir bro
lius Juozapą ir Jonų Amerikoj, 
o Lietuvoj brolį Antaną. Kūnas 
pašarvotas, randasi 816 W. 18th 
St.

Laidotuvės įvyks Subaloj, 
Rugpiučio 20 dieną, 9 vai. ryto 
iš namų j Dievo Apvei-zdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už vė- 
lionio sielą, o iš ten bus nulydė
tas j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Pranciškaus Moc- 
kaičio giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mų ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, Moteris, Vai
kai ir Broliai. Laidotuvėse pa
tarnauja graborius Butkus.

kęs 32 metų amžiaus; gimęs '1 
likdamas dideliame nuliudime savo mylimuosius ir mylinčius 
rikoj brolį Joną, O Lietuvoj motiną, brolius Antaną, Jurgį, Juozą ir 
Petrą, ir sesorįs Uršulę, Ludvisę, Teofiliją, Julių, 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 nuliudime jo mylimųjų esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

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

Juozas Lapinskas
Persiskyiė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 16 <1., 9:15 valandą 
ryto, 1927 m., sulaukęs 33 metų 
amžiaus, gimęs Suvalkų rėdy- 
bo.s, Vilkaviškio apskričio ir pa
rapijos, Bartiškių kaimo, pali
ko dideliame nuliudime pussese
rę Oną J’lečkaičiutę 1 seserį 
Škotijoj, 1 brolį ir tėvą Lietu
voj ir gimines.

Laidotuvėmis rūpinasi Ona 
Plečkaičiutė ir Wm. Pačkaus- 
kas, 1334 So. 48th Avė., Cice
ro. Tol. Cicero 2229. Kūnas pa
šarvotas, randasi 1342 So. Cice 
ro Avė., Cicero, 111.

Laidotuvės įvyks subatoj, rug
piučio 20 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų į Šv. Antano parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą ,o iš ten bus nulydėtas j Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Lapinskio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti * laidotuvėse ir suteikti 
jaiYi paskutinį patarnavimą ir 
utsisvuikininių.

Nuliūdę lięk&me, Pusseserė, 
Scauo, Brolis ir Tėvas. Laido
tuvėse patarnauja graborius 
Eudeikis. Tel. Yards 1741
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas

nulis tą darbą atlikti. Buvo 3 ; 
ligoniai, kuriems pašalpa Išmo
kėta.

Simano Daukanto Draugija 
jau gyvuoja per 34 metus. Tur
tas siekia viršaus $12,000.00. 
Draugija turi didelį knygyną, iš 
kur nariai naudojas skaitydami 
knygas. Draugija priima na
rius nuo 16 iki 40 metų. Įsto

ji- jimas šiemet $1.00 (vienas do-
Kviečiami prisirašyti

U

Simano Daukanto Dr-ja 
kė mėnesinį susirinkimą rug-1 leris). 
piučio 7 d. Pirmininkas T. Ja- Prie minėtos draugystės. Savas 
nulis atidarė susirinkimą apie Į P88 savą, lietuviai prie lietu- 
12:30 po pietų ir pakvietė na
rius atsistoti ir pagerbti ini- į 
rusins narius, į 
kad Jonas Pocius mirė liepos 
mėnesyj ir liko palaidotas šv. Į 
Kaz. kapinėse.

J. Pocius gyveno Cicero), bu-1 
vo vedęs, turėjo moterį ir vai-: 
kus Lietuvoj, o čia giminių ne-į 
turėjo, tik gerą mielą širdingą l nia(jien i o vakariop 
saliunčiką, kuris rūpinosi jo 
laidotuvėmis.

Bridgeportas • kitoje užsisukimo vietoje bus 
musų pikniko ženklai nurodan
tys kur važiuoti. Galima taip- 

Pirmadienio vakare tapo su- gi važiuoti Halsted iki Vermont 
važinėtas Algirdas Valinskas rd. (kur prasideda “Detour”) 
8 metų vaikiukas, kurio tėvas ir Vėrmont keliu iki Blue Island. 
turi spaustuvę adresu 3352 So. *IŠ Gary, Indianą Harbor, East 
Halsted st. ir atlieka spaudos' Chicago- reikia imti 147, ku- 
darbus lietuvių, anglų ir lenkų riuo davažiuoti iki Westem. 
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CLASSIFIED ADVERTISEMEN

Priim-

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

Fumiture & Fixtures 
Kakandai-Įtaisai

$60,000 vertės naujų bankruto ra
kandų. Sutaupyklt 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. Į 
Clark St., atdara vakarais iki 10, 2 
blokai N. nuo Devon Avė

RINKA
PLAČIAUSIAS namų pirki

mo ir pardavimo laukas nas ! arba mažą štorukąI imnkniima mus.
Atsiliepkite

Real Estate For Sale
_____ Naniaj-žemš Pardavimui

[ PARDAVIMUI arba mainymui 6 
I kambarių mūrinis bunga)ow, furnas
ši'domas, cementuotas skiepas, dideli 
viškai, mainysiu j lotą, automobilių 

1 arba mažą štoruką, kaipo už pirmą 
I įmokėjimą.

Tel. Englevvood 6303 
Atsišaukit nuo 6 iki 9 vai. vąkare 

Agentai nealsišaukit
Nelaimė pasitaikė tai)). Va

kare, tarp 9 ir 10 valandos, vai
kiuko tėvas J. K. Valinskas, p. 
Valinskienė ir vyresnysis vai- 
kinko brolis, visi ėjo per gatvę 
prie 36-tos gatvės kampo ir 
Halsted st. Vyresnysis vaikiš
čias perbėgo gatvę, antras ėjo' 
Algirdas ir tuoj paskui tėvai. * 
Tuo momentu užvažiavo ant kad* užshnokčH 
Algirdo automobilis, lėkęs ko-(Dns 
kių 35 mylių valandoj smarku-, .^"noriu Mkrei’pti ’kiekvlCTO 
mu, kurį operavo jaunas, ko-

Rugpiučio 14 d., t. y. sek- 20 metų, vaikinas, Thomas 
išėjau su i Bruen, gyvenąs 3721 ,So. Lowe 

į avenue.
Nelaimingas Algirdas tapo 

nugabentas į St. Paul ligoninę. 
Jj prižiūri daktaras Margeris. 

Išsyk buvo baimės, kad Al
girdo gyvasties išgelbėti nebe
pavyks. Bet jauna gyvybė tvir
tai laikosi. • Trečiadieny j vaiku
tis išrodS geresnis <ir daktaras 
Margeris mano, kad jis pa
sveiks ir kad gal būt nei žaiz
dų ženklų nepasiliks.

Buvo sužeista galva ir 
das. — Peporteris.

vių—rašyk i lės prie Simano
Daukanto Draugijos. Kitas su- 

pranešdainas, sirinkimas atsibus 4 d. rugsėjo, 
i 12:00 vai |m> pietų, Chicagos 
Auditorijoj. Narys.

Marquette Park

draugeliais pasivaikštinėti 
M ar q u e t te Park. Apart 
oro užėjome šiokių tokių nau
jenybių. ‘Nieko tokio žingeidaus 
nebuvo. Nugi net trys lietuvis 
kų parapijonų piknikai: Mar- 
ųuette Parko, Brighton Parko 
ir Bridgeporto. Tečiaus pikni
kas tai nieko naujo, bet ve kas 
man nauja — tai kad viename 
šių piknikų buvo galima gauti 
ir parapijonkų išgaminto šilto 
kugelio. Bet kas man įdomiau- vei-

Pirmininko buvo užklausta, 
kokis graborius buvo. Atsakė, 
kad airišis, ne lietuvis.

Kodėl ne musų nariai laidoja? 
Juk mes turime du graboriu, 
Aleksą Masalskj ir S. I*. Ma
žeiką. Abudu geri nariai Si- 
mano Daukanto Draugijos ir 
geiai patarnauja ’aidotuvėse.

Pirmininkas pradėjo teisintis,
kad jis nekaltas, nes kada jam šia, tai kad vienas iš piknikie-1 
žinią davė tas saliunčikas ir ka-<čių sunkiais žingsniais į visas i 
dn jis nuvažiavo Ciceron, tai puses krypuodamas be kepurėj Į 
jam atsakė, jog airis irgi ge-; traukė 68-ta linkui 
ras graborius, o lietuviai t„_ 
gyvena. Pirmininkas atsakė po- minėtą žmogų į žolėmis apau | 
nuo saliunčikui, kad Eudeikis gusią grabę. 
turi skyrių Cieeroj; Eudeikis žmogus 
vra visgi lietuvis - kodėl jam iš grobės nepajėgė išlipti kol bo pievose. Laimėjo p. Menas, 
nedavėt? 
k’-.nė atsakė: “Mes svetimtau
čiui atidavėm dėlto, kad mes 
su juo daugiau “biznio” darom.: 
Mes iš draugystės nieko’ nerei- 
kalaujam, kaip tik grabo ne
šėjų, ir draugystei neapeina RUgelis, ar gal toks užkerėtas 
koki mes graboriu paėmėm’, skystimas bėgo iš Brighton 

Žinoma, pirmininkas negalėjo parkiečių bačkučių, kurias jie 
kovą kelti su jais. Pirmininkas buvo atsivežę, 
labai palinkęs tam obalsiui:.  
lietuvis prie lietuvio. Ir jis vi- ^įos apielinkės 
sados kovoja, kad lietuviai gra- labai susidomėjo 
boriai lietuvius laidotų, o ne naujos bažnyčios. Mano many- 

ra- rnu, kad pabudavotų į tą vielą 
Jai- mokyklą ir nusamdytų gerus 
sa- mokytojus, tai butų bent nau- 
su da.

i Wcstern 
toli i avė., tai kokia ten jėga įtraukė

Golfininky domei
Pereitą pirmadienį buvo gol- 

Kiek minėtas i fininkų, pp. Meno ir Millerio, 
nedėjo pastangų, bet imtynės Onventsia golfo kliu-

Tada ponia salinuči- ^ia gyvenantys kaimynai nepa-l kuris 
;elb<jo ir galinus pašaukė o p. 

:“Yelow cab“ ir nuvežė į 
ton Parką.

Ašgi vis maniau, ar Šį 
gų taip nusilpnino tas

Brig- čius, 
lošis.

pasiekė tikslo 88 kirčiais, 
Milleris padarė 96 kir- 
Ix).šta vadinamas Medai

žmo-
§ ii tas Marquefte Park

CLASSIFIED ADS
hub, Ką, bui, i Kada

rengia, veikia ar kviečia

Announcements
Pranešimai_________

SLA 36 kuopos nariams pranešu.
... .............J duokles jie gali 

, ihH m ’ne namuose (3200 Lowe 
avė.). Eidamas finansų raštininko 

I pareigas, noriu atkreipti kiekvieno 
36 kuopos nario doinę j tai, kad 
jūsų teisės Susivienijime pirmiau
sia nriklanso nuo to, ar esate už
simokėję mokesnius, ar ne. Narys, 
neužsimokėjęs per tris mėnesius, 
esti suspenduojamas. Taigi, kieno 
mokesniai užvilgti, ateikite, nelauk
dami, kol įvyks kuopos susirinki
mas, pas mane į namus ir užsimo
kėkite. —J. Balchunas,

SLA. 36 kp. ifnansų r-'št.

Humboldt Park Lietuvių Pol. Kliu
bo mėnesinis susirinkimas jvyks Ket
virtadieny, Rugp. 18 d., Humboldt 
MacCabee svet., 1621 N. California

, Avė. 2-oa luboH. 7:30 v. vakurę. Visi 
' nariai neatbūtinai dalyvauki-t, nes bus 
I pranešta kur bus kliubo išvažiavimas.

A. YValskis, sek r.

WESTV1LLE, ILL.
Lietuvių llkėsų Kliubo išvažiavimas 

įvyks Rugpiučio (August) 21 d., Jin- 
kins for<i. T<raivenČo darže. Malonė
kite visi susirinkti Nedėlios ryte 9:80 
v. į A. Stokio svet., 207’Zj W. Main St. 
Trokai apleis minėtą vietą 10-tą vai. 
ryte. L. U. K. K a metėtas.

Personai 
lęjko

Aš, Antanas Kuprčnas, ieškau sa
vo brolio Juozdpo Kuprėno, turiu 
labai svarbų reikalą dėl Lietuvos 
dalykų. Kreipkitės pas mane kuo- 
grelčiausia.

4517 So. Washtenaw Avė.
Chidagd, III.

Agronomas Pratapas, kuris 
yra Western Avenue Realty 

iCo. vedėjas ir kuris turi ofisą gatvės.
parapijonai adresu 6985 So- W'estern avė 
pastatymu .^aflavo vakacijoms. .

gaus jis betgi, kaip Reporteriui 
teko patirti, neilgai, nes biznio | 
reikalai neleidžia jam ilgai 
pasitraukti iš Chicagos. Kai p. 
Pratapas sugrįš, bus pranešta 
apie tai. — Reporteris.

KAS ŽINOTE pas ką randasi vai
kai Julios Pales, po antru vyru Shup- 
šinskienė. Mes žinome, kad Shup- 
šinskienei mirus, vaikus paėmė augy- 
ti jos giminaitis Stanislovaitis, gyve
nantis Mt. Greenwood, 111. ant 111-os 

Praneškite. Naujienų Spul- 
kos sekretoriui. Svarbus reikalas, jų 

... i motinos palikto turto. 1739 S. Hals- Atosto- ted St.

“čiutabakiai”. Pirmininkas 
gino visus narius, kad jau 
kas lietuviams suprasti ir 
vas pas savą eiti, , o ne 
svetimtaučiais. Aš mislinu, kad , -----------
tik ir pas poną saliunčiką, man Tūlos dievobaimingos Kumu- 
rodos, daugiau lietuvių ateina |tės turi* prigimtą gabumą vie- 
“polish pop” 
“čiutabakių”.

Tokiu budu, 
kanto nariai, atkreipkite atydą na metasi į akį, nes ką tik 
ir praneškite savo šeimynom ar bekalbėsi, tai minėta mamelė 
draugam, kad mus nariai lai- vis nušoka ant dievo bet tikė- 
dotų mumis, kai)) A. Masalskis, jimo. Bet pastebėjau, kad na- 
S. P. Mažeika, o *ne “Čiutaba- bagė turi jau komus ant lupų 
kiai”. i nuo pertankaus poterlavimo.

Raportas ateinačio koncerto Poteriauti, tai poteriaut, 
arba apvaikščiojimo Sima'no kam jau čia mamelės kitiems 
Daukanto metinės šventės, ku- stengiatės siūlyti savo pasenu- 
ris atsibus spalių 30 d. Lietu-'sius įsitikinimus, 
vių Auditorijoj. Pirmininkas -----------
pranešėė, kad mes turim gerą- 
širdių narių' ir taip lietuvių 
biznierių, katrie remia lietuviš
kas draugijas. Davė dovanas: 
Rridgeport Clothing Co., J. 
Petrauskas, 3246 So. Halsted 
St. siutą $35.00 vertės; A. Ju- 
nevieze, 3317 So. Halsted St., 
sidabrinį setą vertės $25.00; 
Central District Furniture Co., 
3621 So. Halsted St., J. Juoza- 
paitis—Floor Lamp $20.00; irikė, kad jam tinka ši apiėlinkė, 
P. Knaber, 3348 So. Morgan bet j’j sunku čia atyylioti, nes 
St., lietuvišką kumpį, 
visos dovanos leidžiama 
jimui. Tikietai po 75c, 

Rus geras koncertas.
puiki proga dovaną laimėti ir 
iki valios pasišokti už tą pačią 
jeigą. Tik draugijos nariai 
kiekvienas privalo pasidarbuoti, 
pardavinėti tikietus iš kalno ir 
agituoti, kad prieitų pilna Au
ditorija svečių. Yra patarimas, 
kad šitų biznierių ‘nepamirštu- 
met, bet remtumet. Nėra skir
tumo, ką mes tarim pirkti, bet 
eikime pas lietuvius, o ne pas 

z svetimtančius.
Pirmininkas pranešė, kad mi

rusio nario, Jurgio Petrausko, 
brolis prašė per laišką, idant 
pastatytų paminklą ant kapo Marąuette Rd. prie Western 
brolio iš tų pinigų, kurie su- avė. Kas atlankys šiuos biznie- 
rinkta Draugijos Simano Dau- rius, bus užganėdintas.- 
kanto. Liko įgaliotas T. Ja-*

išsigerti, negu nos ant kitų niekus zaunyti; 
apart to, pas jas yra didelis 

Simano Dau- noras poteriauti. Ypač man vie-

Ir tos 
laimė-

Bus

Keliai j “Naujienų” 
Pikniką

PAJIEŠKAU savo brolio Jono Pau
lausko ir švogerio Motiejaus Urbono. 
Abudu paeina iš Tauragės miesto. 
Pirmiaus gyveno Ernest, Penn. Pra
šau Jų pačių, arba kas apie jos žino 
pranešt, busiu dėkinga. Juzefą Povi- 
laitienė, 4620 So. Marshfield Avenue, 
Chicago, III. • i

Štai kokiais keliais važiuoti, kad 
nereikėtų klaidžioti

Furnished Rooms
RENDAI kambarys dėl vyrų arba 

merginų, yra visi parankamai. Atsi- j 
šaukit dieną arba .vakare. 3946 South ' 
Artesian Avė., Chicago, III. 2nd flat 
(antros lubos).

STRYTKARIAIS: Help VVanted—Malc 
Darbininkų Reikia

S. J. DARGU2IŠ 
3(17 W. IHth St. 

Canal 4960.

BIZNIO NAMAS tinkantis dėl kar-
Čiamos ar kitokio biznio, 3 kamba- 

i riai prie
Elektra, 
garažas, 
siu lotą 
Randasi

Matykit
Stanley Mickevičc,

3422 Ixiwe Avė.
Yards 3551

štoro ir 5 kambariai viršui, 
maudynės, vienai mašinai 

Kaina tik $5,450.
arba automobilių į mainus, 
netoli 63rd ir Halsted St.

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

PADAVIMUI mėlynas ir auksuotas 
šilkinis demask parlor setas, 1 maho- 
gany davenport stalas, pigai. 247 N. 
Kiipatrick Avė. Columbus 4080

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 bučernė, randasi 
geroj vietoj. 6655 So. Mozart St.

GROSERNE ir vaisių krautuvė 
pardavimui. Penki metai kaip gerai 
gyvuoja, lietuvių apielinkč. 3408 So. 
Halsted St. < ■

PARDAVIMUI grosernė ir delica- 
tessen krautuvė, geri fikšeriai, pigi 
renda, gera vie(a, pridėti dar bušer- 
nę. 5406 Wentworth Avė.

PARDUOSIU pigiai greitam pirkė
jui. Nebus atmestas teisingas pasiu- 
’ymas, 7 kambarių rezidencija, 4 bed- 
ruimiai, karštu vandeniu šildomas, 2 
lotai 30x125, yra visi įrengimai ir ap
mokėti. Atsišaukit po 6:30 vakaro. J. 
Krueger, 4948 S. Kedvale Avė., neto
li Archer Avė.

S A LIŪNAS — soft drink parloris 
pardavimui. Nesutikimas partnerių. 
8842 S. Houston Av., So. Chicago, III.

PARDAVIMUI Soft Drink Parlo- 
3526 No. Lincoln Avė.

BUČERNE ir grosernė pardavimui. 
Geras biznis ir pelningas, arba mai
nysiu į mažą namą. 3119 W. Lake St. 
Melrose Park, III.

PARDAVIMUI Soft Drinn Parlo
ris. 549 W. 18th Street

PARDAVIMUI grosernė ir lelikate- 
sen krautuvė, yra kambariai dėl pa
gyvenimo. Atsišaukite tojaus, gausite 
pigiai. 4506 So. Talman Avė. Tel. 
Lafayette 8117.

PARDAVIMUI biliardinė, nesvaigi- 
nančių gėrimų parloras, randasi la
bai geroj vietoj, parduosiu pigiai. S. 
Pasco, 12217 So. Halsted St. Phone 
Commodore 0951.

Gera Proga
Pardavimui gesolino stotis. 

Geroj vietoj, gražiai įrengta. 
Kampas, 75x125. Geromis išly
gomis galima nupirkti. Su ma
žu jmokėjimu.
Roženski and Lemont 
6312 So. Western Avė.

Real Estate For Sale 
Namai-žemš Pardavimai

Parsiduoda lotas 35x125. Viskas 
yra. Gątavas de) statymo stubos. 
Reikia įmokėti tiktai $150; likusius 
pinigus lengvais išmokėjimais. Kai
na $750. Klauskite

L. NARMONTA, 
(Narmantaitė) •

81 E. Madison St.,
Room 312 Phone State 7716

PASIRENDAVOJA 4 kambarių stu- 
ba su daug žemės, didelė barnė arba 
parsiduoda labai pigai iŠ priežasties 
nusipirkimo biznio. Atsišaukit 7424 
So. Cleraniont Av. Tel. Hemlock 2847

BUNGALOW 6 kambariu Beverlv 
Mills, vėliausios mados įtaisymai, si
de drive ir garažas, parduosiu arba 
mainysiu j ką kas turite. 10528 So. 
Campbell Avė. Phone Beverly 4181

NAMAS ir lotas pardavimui, ge
ra vieta dėl lietuvių. 1721 String St.

PARDAVIMUI namas, 5 flatai tik
tai užbaigtas po nauja mada padary
tas, štimu apšildomas, Gera proga 
pirkti. 2651 W. 72nd St.
BARGENAS. Kas jieŠkot biznio na

mo, gera vieta dėl visokio biznio. Na
mas beveik naujas, apšildomas, krau
tuvė ir kambariai užpakalyj ir 6 kam
barių flatas viršui. Parduodu su Je- 
welry bizniu ar namą vieną mainysiu 
ant 2 flatų ar mažesnio, arba į lotą. 
Savininkas 3223 S. Halsted St. Chica
go, III.

SU mažu (mokėjimu galite 
nupirkti naują 6 kambarių mu
ro bungalovv puikiai pabūdavo-1 
ta ir moderniškai įrengta. Jei

i kas nori, gali pirkti ir už cash. I
i Namas randasi puikioje Mar- 
quette Park apielinkėje, tik 
trejetas blokų nuo parkų, arti 
gatvekarių ir boulevarų. Pirkę- budinkai, 22 melžiamoH karvės, 3 ark- 
jas gaus lengviausias išmokė j i 
mo sąlygas. Kreipkitės:

7114 S. Campbell Avė.

Farms For Sale
_______UkiaM^ard^i mui^

Wisconsino farma 80 akrų. Nauji 

i liai, traktorius, visos 'mašinos, kas 
farmeriui reikia. Mainysiu, ant namo. 

| Priežastis — senatvė. Atsišaukite pas 
sūnų. 3416 So. Union Avė. 2nd flat.

Ar jieškotei tikrų 
Bargenų?

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

S. J. DARGUŽIS
807 W. 18th St. 

Canal 4960.

Financial
_____ Finansai-PaskoĮos
ANTRIEJI morgičiai byle kokia su

neš padaryti ir nupirkti į vieną die- 
geromis sąlygomis. Pamatykite 

' mane pirmiausia.
H. EPŠTEIN, 

155 No. Clark'St.
Room 820 Central 6260

PARDAVIMUI namas, yra krautu
vė ir 6 kambariai ant viršaus, Mar- 
ųuette Manor. 1 
dėl nesvaiginamų gėrimų p - - - - - — -
Avė.

SKOLINAME PINIGUS
Dollar Savings, Bldg. and Loan 

Association “spulka” skolina pinigus 
j pirmus morgečius, lengviems išly
goms ir neskiria vietos. Taipgi kvie-

I^abai geroj vietoj | čiame naujus narius prisidėti prie 
gėrimų parloro. -^pulkos, nes yra geriausis būdas «u- 

Matykit savininką. 4756 So. VVestern taupinti pinigus, gauti geresnius pro
centus ir turėti valdžios priežiūrą.

Spulkos ofisas atdaras kas dien ir 
j vakarais. 2486 West 59th Street.

Juozas Yushkewitz, Pirm.
Kazyk Macke, Sekrt.

--------------------------------------------------------------;----------------

KAS NORI parduoti, mainyti arba 
pirkti namą, fa'mą. garažą, biznį 
ba lotą, at«iš'’ukit arba rašykit.

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

.Chicago, III.

ar-

PARDAVIMUI 2 flatų namas, 6-6 
kambariu, aržuolo trimas, moderniš
kas, 2 boileriai, karštu vandeniu šil
domas, 2 karų garažas, priešais nau
ją parką, Clceroj, geriausis bargenas 
Ciceroj. Tinkamas pasiūlymas nebus 
atmestas. Turit jį pamatyti, šaukit 
Cicero 2133-R. Savininkas 1811—51st 
Avė., Cicero. Agentai nepageidaujami

LABAI REIKALINGI < PINIGAI. 
Savininkas parduos už didelį bar- 
geną naują 2 flatų muro namą po 
4 kambarius, gražioj apielinkėj. Pa- 
siskubinkit ateiti su depozitu. Stan-1 
ko & Nestor, 5097 Archer Avė. 
Lafayette 6036.

šie
Dideli Bargenai!

bargenai turi būti parduoti 
tuo jaus
mūrinis namas, 6 
po 3, 4 ir 5 kant
rumai išrenduoti ir

NEROKUOJAM KOMIŠENO 
už antrus morgičius už $100, 
$200 arba $300.

SMALL LOAN SERVICE 
1647 W. 47 Str.

2-RI MORGICIAI 
8-TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraKtus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
8804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6788-6716

3 aukštų 
pagyvenimų 
barius. Visi 
įneša $110.00 i mėnesį. Kaina
tiktai $8,500. Įmokoj imas
$1,000; likusius $50 į menesį.

8 kambarių rezidencija; ar
žuolo trimingai, furnasu apšil
doma, visi įtaisymai naujausios 
mados. Randasi arti Marquette 
Parko. Lotas 30x125. Del grei
to pardavimo

Pardavimui 
ro bungalow 
Avė., 1 metų
$7,300, karštu vandeniu šildo
mos.
Z. S. Mickevice and Co.

• 2505 W. 63rd St:

Miscellaneous 
(vairus

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

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

8411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114

Hal-STATE St. iki 119-th ir
Kad tą vietą pasiekti rei

kia imti karus vadinamus 
“STATE 119-Morgan”. čia iš
lipę rasite speciališkus .tam ti
kslui Bussus su “Nauienų” 
užrašu ir tais busais daveš iki

bet i sted.

Pastaruoju laiku musų apie-
linkėn pradėjo spiestis laisvos daržo. Bussus suteikia Roseland 
dvasios inteligentų čia apsigy- Bottling Co. Fėras suaugusiems 
vent. štai, girdėjau K. Augus- centų.

Turime perspėti publiką, kad 
Kankakee karai daugiau nevai
kšto, ir Blue Island pasiekti 
strytkariais nebegalima.

State St. perkerta visas sker
sines gatvekarių linijas. Ši lini
ja todėl yra patogiausia. Iš 
North Side patartina imti Mil- 
\vaukee Avė. karus miestan ir 
išlipti ant De.orborn 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.

tinavičius jau čia gyvena. Jo 
brolis Jonas, kuris eina auksi
nių dantų dirbimo mokslą, jau 
irgi su žmona ieško čia kamba
rių. Girdėjau, kad ir “Naujie
nų” reporteris jau čia gyvena. 
Beje, ir J. J. Čeponis man sa-

jisai man sakė, kad Brighton 
Parke gyvena pas labai gerus 
žmones, būtent pas pp. Elvi- 
kius. O aš sakyčiau, “come on 
in” Čeponį, nes Marųuette Par
ko “water is fine”.

čia ir dau- 
lietuvių, 

graži nauja apielinkė, 
smagu gyventi.

Pageidaujama 
giaus inteligentiškų 
nes čia 
ir todėl

reporteriai užmirštaBeje, 
paminėti šios apielinkės porą 
gerų biznierių. Tai J. ir J. Mat- 
kų bučernė, kuri randasi ant 
Artcsian bei 68-tos, ir labai 
gerai atliekantis savo darbą 
barzdaskutis, p. Laukis, kuris 
turi savo barzdaskutyklą ant

(iryštančius iš pikniko tie 
patys bussai daveš iki gatve- 
karių.

AUTOMOBILIAIS:
WESTERN Avė., kitaip žino

ma “Illinois No 1.” 
sias kelias iki Blue Island. šiuo 
keliu reikia pervažiuoti mies
telį ir tiltą tuoj už miestelio. 
Pervažiavus tiltą ir gelžkelio 
veduktą, važiuoti po kairei ir 
rytus (Canal iSt.) ir pavažiavus 
tris blokus pasukti į pietus, 
apie blokai iki daržo. Prie 
Western. Avė, ir Canal St. ir

yra goriau

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

REIKALAUJU reprezentantų viso
se lietuvių kolonijose, uždarbis $50 
j savaitę ir aukščiau, bedarbis ar dar
be būdamas nedaro skirtumo. Rašykit 
toj

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

REIKALINGAS šiaučius nusima
nantis čcverykus taisyti. Geram 
žmogui geras atlyginimas. O. Budve- 
lienė, 748 W. 33rd St.

REIKIA patyrusią vyrų dėl plovi
mo automobilių. Atsišaukite nuo 7 iki 
8 ryto. 3935 Archer Avė.

Help Wanted—Maie-i’eniaie
Darbininkų Reikia

VYRAI IR MOTERYS
Padauginkite savo įplaukas. 

Galite uždirbti virš $50 kas sa
vaitė. Lengvas darbas, trumpos 
valandos. Mes pamokinsim jus 
šiam darbe. Taipgi priimsim 
tuos aplikantus, kurie gali dirb
ti tiktai keletą valandų dieno
mis arba vakarais. Ofisas at
daras iki 5 vai. kasdien ir su
batoj po piet. Nepraleiskite šią 
progą!

L. NARMONTA
(NormantaitČ)

E. Madison St. Room 312

Tėmykit 
“Musų Rinkos” 

Bargenus 
Subatoj. “Naujienose’*.

S. J. Dargužis 
807 W. 18th St., 

Canal 4960.

$7,500.
5 kambarių mu- 
ant Washtenaw 
senumo, kaina

Gercj vietoj

Musų Rinkoj 
Tik vien Bargenai 

Su mažu kapitalu 
didelį namą jjausi.

Reikia tik $1500
Geras mur. namas, 4 flatų 

po 7, 6, 5 ir 4 kamb. fl. su vi
sais jrengimais. Elektra, vanos, 
beismontas etc.
prie bažnyčios, mokyklų, stryt- 
karių, banko.
viskas prie vietos^ tik eik ir 
gyvenk. Rendos į vienus metus 
kuone tiek pareina, kiek pirk
damas įneštom pinigų.

Na, o kas f ar nežino BRTD- 
GEPORTO.

Tai ten šitr.s bargenas ran
dasi.

Sveikai svarstantis žmogus 
iš pirmo pamatymo nupirks, ba 
labai pigus.

Tuoj pasiteiraukite pas mus.
S. J. Dargužis,

807 W. 18th St, 
Canal 4960.

žodžiu sakant,

si

. M—tis.

rę

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Uilaikom 
malevą, popierų, stiklus ir t L 

3149 So. Halsted St 
Phone Yards 7282

J. P. RAMANCIONIS. ^re».

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8700

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. (vedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (notlnc.) 
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7452

Educational
___________ Mokyklos______

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

J. P. OLEKAS, Mokytojas
8106 S. Halsted 9t.( Chicago, I1L


