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Žlugo du aeroplanai 
lėkę į Honolulu

Sacco-Vanzetti komitetas 
atakuoja Kellogga

Bandė išsprogdinti laivyno 
amunicijos sandelius

Reikalauja paskelbti J. Valsty
bių spaudoj visus pasmerk
tųjų bylos faktus

Sacco-Vanzetti gynimo komite
tas puola Valstybės sekretorių
Du aeroplanai prapuolė ke 

lionėj į Honolulu
Kėsinasi išsprogdinti amu 

nicijos magazinu

BOSTON, Mass., rugp. 18.— 
Sacco-Vanzetti gynimo komite
tas pareikalavo, kad Jungtinių 
Valstybių valdžia paskelbtų A- 
merikos spaudoj tokią pat Sac
co ir Vanzetti bylos apžvalgą, 
kokią ji andai paskelbė Argen
tinos laikraščiuose, 
siųstame valstybės 
Kelloggui, gynimo 
sako:

I^uške, pa- 
sekretoriui 
komitetas

byla, kuri

Bijoma, kad monoplanas Gold- 
en Eagle ir biplanas Miss 
Doran nebūtų žuvę vande
nyne

laivyno amunicijos depo sar
gas šovė tris įtariamus asme
nis, bet jie pabėgo

H INGRAM, Mass., rugp. 18. 
— Jungtinių Valstybių laivyno 
amunicijos dej>o sargas vakar 
vakare pastebėjo rezervacijos 
viduj tris įtariamus asmenis, 
gužinėjančius apie parako ma
gaziną, ketvirtį mylios nuo de
po vartų. Sargas tris kartus 
šovė į orą, liepdamas jiems su
stoti, bet nepažįstamieji ėmė 
bėgti. Sargas tada Šovė į bė
gančius, ir vienas jų parkrito, 
bet jo draugai pasigrobė jį ir 
nusigabeno.

SAN FRANCISCO, Cal., rug
pjūčio 18. — Skridimo per Ra
mųjį vandenyną rungtynėse, iš 
skridusių keturių aeroplanų I 
laimingai Honololu pasiekė tik 
du: VVoolaroc, su pilotu Arthu-Į 
ru Goebeliu ir navigatorium W. 
V. Davisu, laimėjęs pirmą, 
$25,000, prizą, ir Aloha,( su 
pilotu Martinu Jensenu ir navi
gatorium Paulu Schulteru, lai
mėjęs antrą, $10,000, prizą.

* Kifi du, monoplanas Golden.
Eagle, su pilotu Jackų Frostu j Vyriausybė mano, kad įtaria- 
ir navigatorium Gordonu Scot- mieji veikiausiai taikėsi išspro- .. , . ✓ ,. . n

ir biplanas Miss Doran, su K«i»ti amunicijos sandėlius, ir tln^- kur< šauk,a

“Sacco-Vanzetti 
anaiptol nėra ne federalinis da
lykas, dabar fedcralinei val
džiai patapo, matyt, toks opus 
klausimas, kad vienu tos val
džios šaka formaliai ėmėsi ne
paprasto darbo: informuoti
svetimos valstybės visuomenę 
apie tai, ką Massachusetts val
stybė yra padarius dviejų ki
tos valstybės piliečių byloje.

“Šitokio darbo mes niekaip 
negalime suderinti su nuolati
niais Jungtinių Valstybių Pre
zidento, generalinio prokuroro 
ir jūsų pačių departamento pa
reiškimais, buk Sacco-Vanzetti 
byla esąs išimtinai Massachu
setts dalykas, kuriuo federalinė 
valdžia nieku budu nesanti 
interesuota.“

illfl

(Pacific and Atlantic Photo J
Aklį vaikai Watertown, N.. J., prieglaudoj mokinami įvairių 

žaismių. Juos taipjau mokinama dailės darbų ir amatų, kad su
augę galėtų savystoviai gyventi.

su Sacco-Vanzetti bylą ape- Muštynės Vokiečiy miesto
f Sacco-Vanzetti reikalu šį 
karą Bostone turės įvykti

No. 195
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Katastrofingi potvyniai 
ryty Sibire

Daugiau kaip Aimhis žmonių 
žuvo; 40,000 gyventojų nete
ko pastogės

VLADIVOSTOKAS, Sibiras, 
rugp. 18. — Del smarkios ir 
nepaliaujamos liūties per aš
tuoniolika valandų, pajūrio sri
ty kilo dideli potvyniai, per 
kuriuos jau daugiau kaip šim
tas žmonių neteko gyvasties ir 
apie keturiasdešimt tūkstančių 
valstiečių liko visai be pasto
gės.

Lietus dar nesiliauja, ir U- 
suri upės vandenys, išėję iš 
vagos, užliejo plotus per ketu
rias mylias. Smarkiai patvino 
ir iš krantų išėjo taipjau Biki- 
no ir Suchanės upės.

Užlieti yra Nikolsk-Kusso- 
risk ir Spask miestai ir dau
giau kaip penkiasdešimt mies
telių ir kaimų. Tūkstančiai gal
vijų ir kitokių gyvulių prigėrė. 
Javai laukuose išplauti, išneš
ti dideli kirsto miško ir maisto 
produktų sandėliai.

Sibiro geležinkelis stipriai 
gadintas, šešiolika tiltų išnešta. 
Susisiekimas visai ^sustojęs; su* 
trukdytas taipjau telegrafo ir 
telefono susisiekimas. Anglies 
kasyklos užlietos. Padaryti 
nuostoliai sieks milionus dole-» 
rių.

Turky kareiviai šaudė 
Graiky žvejoto jus

LONDONAS, rutfp- i8. — 
Exchan.ge Telegraph gautas iš 
Atėnų pranešimas skelbia, kad 
ties Maricos upės žiotimis Tur
kų kareiviai apšaudę Graikų 
žvejotojus ir, suėmę, laiką juos 
Turkų teritorijoje.

Graikų sienos sargybos va
das įteikęs Turkams protestą 
ir pareikalavęs, kad suimtieji 
butų paleisti.

^►437 

Prašys kongreso biliono 
dolerių apsaugai nuo

Mississippi tvanų
ST. LOUIS, Mo., rugp. 18.— 

Mississippi Valley Asociacija 
ką tik paskelbtame savo prane
šime sako, kad atsteigti nuken
tėjusias nuo pastarųjų baisių 
potvynių sritis ir apsaugoti tą 
kraštą nuo panašių nelaimių 
ateityje reikėsią per ateinan
čius dešimtį metų išleisti kas 
metai po 100 milionų dolerių.

Asociacija paskelbia visą at- 
steigimo darbų programą, kurį 
ji žada pasiūlyti ateinančiai 
kongreso sesijai.

Rengiasi šimtametinems 
Tolstojaus sukaktuvėms 

»

MASKVA, rugp. 18. — So
vietų Rusija rengiasi didelėms 
iškilmėms: Levo Tolstojaus 
šimtametinių gimimo sukaktu
vių šventei.

Liaudies komisarų nutarimu, 
Tolstojaus muziejus Maskvoj, 
kurs iki šiol buvo mediniame 
trobesy, bus perkeltas į daug 
geresnius ir erdvesnius rumuš. 
Komisarų taryba taipjau nuta
rė nupirkti visus rankraščius, 
straipsnius ir piešinius apie 
garsųjį rašytoją ir tuo budu 
žymiai padidinti esąmąją Tols 
tojaus kolekciją.

Namai Maskvoj, kuriuose 
Tolstojus ir jo šeimyna gyveno 
nuo 1882 iki 1901 metų, bus 
atsteigti ir visi kambarių ra
kandai rūpestingai atkopijuoti. 
Tolstojaus namai Tūlos guber
nijoj bus * taipjau atremontuoti 
lygiai taip, kaip kad jie buvo 
prieš rašytojo mirtį.

Daug žmonių žuvo peraud- 
ry Armėnijoje

MASKVA, rugp. 18. — Pra
neša, kad dėl siautusios smar
kios audros, netoli nuo Deliga- 
no, Armėnijoje, kalnų srautas 
nunešęs keletą dešimčių žmo
nių, jų tarpe daug vaikų.

Eilios j Aukščiausj
J. V. teismą

taryboj dėl Sacco 
ir Vanzettiva- 

mi- 
ko- 

mitetas. Trys vieši mitingai, 
i kurie pastaromis dienomis bu
vo bandomi laikyt Boston Com- 
inon parke, buvo policijos iš
vaikyti.

tu, 
pilotu Johnii Pedhru, navigato- j <iel to tuojau visas depo buvo 
rium Įeit. Vilas Knope ir pasa- 
žierium p-le Mildred Doran, 
jauna Fllnto, Mich., mokytoja, 
prapuolė kelionėje. Kas su jais 
atsitiko, nėra žinios, ir bijoma, 
kad jie nebūtų žuvę, nukritę 
ar priversti nusileisti į vande
nyną.

Laivyno vyriausybe 'įsake
trisdešimt devyniems įvairios 
rųšies karo laivams tuojau 
plaukti į Ramiojo okeano van
denis prapuolusių jų ieškoti jų 
skridimo ruožu per ištisus 2,- 
400 mylių kelio. Prekybos ir 
pasažieriniai laivai įspėta be- 
vieliniu 
ieškoti 
planų.

apstatytas stipria sargyba. Vi
si apygardos gydytojai buvo 
paprašyti tuojau pranešti vy
riausybei, jei kuris jų butų pa

kauktas teikti pagalbos kuriam 
nors pašautam asmeniui. .

Streikininkai nusiginė 40 
streiklaužiu

Portugalija prašo susi
milimo žmogžudai 

Madeiros

BOSTON, Mass., rugp. 18.— 
Sacco-Vanzetti gynėjai šiandie 
pareiškė, kad jei Aukščiausias 
Massachusetts teismas atmestų 
apeliaciją dėl naujo pasmerktų
jų bylos tardymo, apeliacija 
bus paduota Akščiausiam Jun
gtinių Valstybių teismui Wash- 
ingtone.

telegrafu dabot!. Išlėkė 
taipjau keliolika aero-

STEUBENVILLE, (5hio, 
piučio 18. Kai kompanijos 
pasamdyti vežimai šiandie ga
beno daugiau kaip penkiasde
šimt streiklaužių 
Dear anglies kasyklas,

run

L1SABONAS, Portugalija, 
rugp. 18. — Portugalijos prezį- 
dentak Carmona pasiuntė kab- 
legramą Jungtinių Valstybių 
prezidentui Coolidgeui, prašy
damas pakeisti mirties bausmę 
Celestino Madeiros,

Bessarabijoj suimta 59 
sovietijos šnipai

HINDENBURG, Aukštoji Si- 
lezija, rugp. 18. — Del Sacco- 
Vanzetti bylos vakar šio mies
to taryboj buvo didelio trukš- 
mo ir pagaliau muštynių. Bata
lija kilo dėl tarybos narių ko
munistų pasiūlymo kabeliu pa
siųsti Jungtinių Valstybių pre
zidentui Coolidgeui protestą 
prieš pasmerktų radikalų žu
dymą. Nacionalistai stojo prieš 
tai piestu, ir vienas komunistas 
tarybininkas kirto nacionalistų 
tarybininkui į žandą. Tarybos 
posėdis buvo nutrauktas. VYRAS IR MERGINA PRA

PUOLĖ EŽERE
ku r s yra

Septyni mušeikos uždą 
ryti kalėjime

MANCHESTER, Tenn., rugp. 
18. — Septyni vyrai, kadangi 
jie negalėjo užsistatyti kiek
vienas po ^40,000 kaucijos, ta
po sukišti kalėjimai!. Visi sei> 
tyni yra kaltinami dėl suėmi
mo vienu piliečio, Ernesto Sta- 

už miesto ir 
neteko sąmo- 

vienoj byloj 
jis palankiai

cy, išdangirimo 
mušimo, kol tas 
nės, už tai, kad 
dėl žmogžudybės
kaltinamiesiems liudijo.

Mokslininkas prapuolė 
požeminiuose urvuose
CHATTANOOGA, Tenn., 

rugp. 18. — Shield Mount kal
vos požeminiuose Nick-a-Jack 
olose prapuolė mokslininkas L. 
S. Ashley, geologas. Praeitą 
pirmadienį jis nuėjo į olas da
ryti geologinių tirinėjimų, pa
sakęs, kad sugrįšiąs vėliausiai 
antradienio vakarą, bet iki šiol 
jo nėra. Bijoma, kad jam ne
būty atsitikus kokia nelaimė. 
J olas pasiųsta kuopa žmonių 
ieškoti.

į VVinston pasmerktas nužudyt kartu su 
netoli Sacco ir Vanzetti.

nuo Steubenvillės, būrys strei- prašo, kad Madeiros butų gy- 
kuojančių angliakasių ir jų dy tojų ištirtas, kadangi esą ži- 
simpatizuotojų, viso apie pus- nių, jogei jis sergąs epilepsija

Carmona

antro šimto žmonių, pastojo 
jiems kelią ir, suėmę keturias
dešimt streiklaužių, nusigabeno 
juos. Tik apie penkiolikai 
streiklaužių pavyko ištrukti ir 
pabėgti į kasyklas.

Armouro kūnas gabe
namas i Chicagą

LONDONAS, rugp. 18. — 
Mirusio čia Chicagos milionie- 
riaus, J. Ogden Armouro, kū
nas bus garlaiviu Berengarla 
išgabentas į New Yorką, o iš 
ten pargabentas į Chicagą pa
laidoti. Berengaria išplauks 
ateinantį šeštadienį.

(nuomariu).
Celestino Madeiros yra 

smerktas mirties bausmei 
galvažudybę apiplėšimo tiks
lais. Pasmerktas mirti, jis vė
liau prisipažino, kad ir žmog- 
žudybę, dėl kurios buvo pa
smerkti Sacco ir Vanzetti, pa
pildę ne jie, bet jis pats, Ma
deiros, su savo banda. Proku
ratūra tečiau jo prisipažinimo 
nepriėmė.

V1ENNA, Austrija, rugp. 18. 
—Pranešimai iš Bucharesto, 
Rumunijos sostinės, sako, kad 
įvairiose Besarabijos vietose 
Rumunijos vyriausybė arešta
vus penkiasdešimt devynis as
menis, tariamus rusų šnipus.

Koleros epidemija so
vietų Rusijoj

pa-
už Anglijoj uždaryta 368 

anglies kasyklos
IX) N DONAS, rugp. 18. — 

Lane Fox, Kasyklų departa
mento sekretorius, sako, kad 
nuo pastarojo anglies kasyklų 
darbininkų streiko iki šiol bu
vo uždarytos krašte 368 kasyk
los.

BERL1NAS, rugp. 18. —So
vietų Rusijoj, ypač srityse idi
lei Lenkijos sieną, ėmė siausti 
koleros epidemija. Kovai su li
ga iš Vokietijos aeroplanais 
gabenami čiepai nuo koleros. 
Lenkai stropiai saugo savo sie
ną, ir rusų valstiečius, 
bando pabėgti į Lenkijos 
sienos 
tuvais

sargybos kareiviai 
grąžina atgal.

kurie 
pusę, 
dur-

Trys indėnai mirė 
lašišos ikrų

nuo

J. V. m misteris Kinams 
grįžta namo

TOKIO, Japonija, rugp. 18. 
— John McMurray, Jungtinių 
Valstybių ministeris Kinams, 
šiandie iš Jokohamos išplaukė 
garlaiviu President Pierce į 
Seattle. Į Jungt. Valstybes par- 
vyksta jis pasitarti su valsty
bės sekretorium Kelloggu dėl 
situacijos Kinuose.

DANVILLE, Iii., rugp. 18. 
— • Earl Root, iš Centralijos 
miestelio, ir Miss Leoną Dor- 
soy, jauna nursė, vakar valtele 
išplaukė į Vermillion ežerą 
pasivažinėti ir daugiau nebe
grįžo. Imta jų ieškoti, ir eže
re rado apvirtusią jų valtelę. 
Manoma, kad abudu yra pri
gėrę. ieškoma jų kimų.

PETERSBURG, W. Va., rug- 
piuČio 18. — Prohibicijos agen
tai, darydami kratą ir Ieškoda
mi munšaino, nušovė čia vieną 
moteriškę, Brotemarkllenę.

Trys užsimušė automo
biliui nukritus nuo tilto

Studentė menininkė nu- 
sitroškino gazais

NEW YORKAS,* rugp. 18.-^ 
Namų kambary, kur ji gyveno, 
gazu nusitroškino Miss Mildred 
Barber, 20 metų amžiaus, gra
žiojo meno studentė. Ji buvo 
rasta šį rytą negyva. Nusižu
dymo priežastis nežinoma.

WAMEGO, Kan., rugp. 18.— 
Trys asmenys užsimušė, kiti du 
pavojingai užsigavo, jų auto
mobiliui! šlaužius siauro tilto 
atsparas 
kanalą, 
mo.

ir nukritus į drenažo 
aštuonioliką pėdų gilu-

VANDENYNE PLURADO 
DURIUOJANTf PROFESO

RIAUS KŪNĄ

VAIKŲ PARALIŽIAUS
DEMIJA OHIO

EPI-

Baldwin grįžta namo.

HALIFAX, N. S., rugp. 18.
— lankęsis Kanadoje Britų vaikų paraližiaus epidemija, 
premjeras, Stanley Baldvvin, Nuo šio mėnesio pradžios iki 
šiandie garlaiviu Empress of šiol susirgo jau septyniasde- 
Scottland išplaukė namo šimt trys vaikai.

COLUMBUS, Ohio, ugp. 18. 
— Ohio valstybėj ėmė siausti

rug- 
ties 

rado 
žmo-

kad tai

NEW LONDON, Conn., 
piučio 18. — Vandenyne 
Fishers Island žvejotojai 
plūduriuojantį prigėrusio 
gaus kūną. Pasirodė,
Dr. Thomas Salmon, Columbia 
universiteto profesorius Ir žy
mus psichiatras, kurs praeitą 
šeštadienį savo jachta išplaukė 
į jūres pasivažinėti ir daugiau 
nebegrįžo.

Traukinys užmušė moteriškę
MOUNT OL1VE, III., rugpX 

18. — Prekių traukinys užga
vo ir vietoj užmušė moteriškę, 
Auna Gritzer, bandžiusią perei
ti skersai kelią prieš besiarti
nančią lokomotyvą.

PRINCE RUPERT, B. C., 
rugp. 18. — Iš Arrandale pra
neša, kad ten mirę trys indė
nai, 
šos 
kiti

pavalgę konservuotų iaši-
(salmon) ikrų, o
indėnai pavojingai

VIENUŲLIKOS METŲ
KAS PASIKORĖ

keturi 
susir-

VAI-

<ORR
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai gražu, bet vėsu; vi
dutinis, daugiausiai žiemių ry
tų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 65° ir 61° F.

šiandie saulė teka 6:01, lei
džiasi 7:46. Mėnuo teka 11:43 
vakaro.

MATTOON, III., rugp. 18. — 
Motinos pasiųstas su reikalu į 
rūsį, trylikos metų sūnūs rado 
ten pasikorusį savo jaunesnį, 
11 metų broliuką, Haroldą Van- 
nattą. Tėvai nieku budu nega
li išsiaiškinti, dėl ko vaikutis 
nusižudė.

Traukinio susikulimas

CARNpLIAN JUNCTION, 
Minn., rugp. 18. f— Traukiniui 
ištrukus iš bėgių ir susikalus 
netoli nuo čia buvo sužeisti peč-' 
kurys ir vienas pasažierius.

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

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

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

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, DL

IC ..  .. ...... =i
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SVEIKATA
ii skyrių Dr. A. J. KARALIUS—3S03 S. Motgan St.. Chicago, III. 

veda Dr. A. MONTV1D—1579 Milwaukee Ave„ Chlcago, 111.
-------------- - • ■

'laibiau kietėja, iš jų neretai 
sunkiasi kraujas ir ligonis bly
kšta; jų buvimas daro erzini
mų, kuris gali padalyti vėžio 
ligų pas senesnius Žmones. To
dėl hemoroidus reikia būtinai 
prašalinti. —Dr. A. Montvidan.

Hemoroidai (pilės)

Pilietis J. D. iš Roselando 
klausia “Nuo ko atsiranda pilės, 
kaip jų apsisaugoti ir ar galima 
be operacijos, be piovimo praša
linti?”

Hemoroidai yra graikiškas 
žodis pavadinimui išpuvusių ve
nų mėšlinei žarnoj. Lietuviško 
vardo nežinau. Anglai vadina 
pilės (ištark pails). Išpuvimai 
pačioj žarnoj paprastai minkšti 
ir pailgi, gi atsiradę lauko pu
sėj paprastai kieti ir netoli ap
valaini, išrodo lig kokie gūželiai 
arba navikai. Jie nėra niekas 
daugiau kaip išpuvusios krauja
gyslės. Kada jie tampa uždeg
ti, mėsos apie juos patinsta ir 
kraujas rasoja iš jų. Kartais 
jie praplyšta ir tuomet atsitinka 
didesnis ar mažesnis kraujo bė
gimas. Kartais jis taip didelis, 
kad reikalinga ūmios pagelbės. 
Tūli žmonės bando juos praša
linti gnaibimu. Šitokia elgėsis 
gali paleisti kraujų arba užkre
čia juos. Uždegti hemoroidai 
daro didelio skaudėjimo ir per
šėjimo.

Hemoroidai atsiranda nas vie
nus dėl vienokių, pas kitus dėl 
kitokių priežasčių. širdies ir 
inkstų ligos sulėtina kraujo Cir
kuliaciją ir vedu prie venų iš<- 
purpimo. Tūli žmonės iš pri
gimties arba dėl kokių ligų gau
na kraujagyslių neelastingumų, 
iš ko seka didelis kraujo spau
dimas kraujagyslėse ir vienur

Miegantis peras

T’tjn’kta.dlenia Rugp. 1£>, 1027" (

siunčiam du laivu pernai, o jau net 
penkis A j m e t

BALTIKO AMERIKOS LINIJA 
tai pirmutinė ir vienintele laivinė bendrovė 
kurios laivui pralaužė kelia iš Amerikos 

Naw Yorko

TIESIAI J LIETUVOS 
KLAIPĖDĄ

LAIVŲ IŠPLAUKIMAI: 
“LITUAN1A” ....... 30 Rugp.-Aug.
“ESTONIA” ...........20 Rugs.-Sept.
“LITUANIA” ....... 11 Spalio-Oct.
“POLONIAI ........... 1 Ijapkr.-Nov.
Valdžios taksai atskirai

KAINOS LAIVAKORČIŲ
| KLAIPERĄ:

Trečia l’.lcsa ...................... $107.00
Ten ir atgal tiktai ........ $181.00

Turistinė 111 klesa ........... $117.00
Ten ir atgal tiktai ........ $196.00

na kūnų, duodamos perams pro- žemės, bet nieko nepakenkė, 
gos vystytis. Jeigu Hunas yra Tadu galutinai paaiškėjo, kad 
nusilpnintas ir nėra greitai sti
prinamas tinkamu gyvenimu, 
džiova išsiplės.

Pirmiausįas to pero veiklumo 
ženklas kūne yra atsiradimas, 
dažniausia plaučiuose, mažo gu
žiuko, vadinamo džiovos spuo- 
gučiu. Egzaminuojant tų gu
žiukų mikroskopu, galima ma
tyt kad tai krūva negyvi) plėve
lių, kuriose perai jau gyvenų. 
Aplink tų gužiukų yra celelių ei
lė apsigynimui užkariaujančių 
perų. Jei to pero nuodai yra 
užtektinai tvirti, arba, jei cele
lės aplink perų persilpnos, jos 
bus sunaikintos ir išpalengvo 
daugiau ir daugiau plaučių plė
velių bus sunaikinama. Ir taip 
plečiasi kol beveik visi plaučiai 
pagadinti. Kada negyva pieve
lių krūva pasiekia oro triubelę, 
žmogus jų iškošti lauk ir josios 
vietoj pasilieka skylės. Kada ta 
skylė didėja, kiti perai įsigauna 
iš lauko ir gelbsti džiovos pe
rams plėtotis, kurie gale prive
da prie džiovos.

žaibau yra ne kas kita, tik elek
tros kibirkštis, bet ne keliato 
sieksnių, o keliato kilometrų il
gumo.

Žmonės jau senai (virš 2000 
metų) moka gauti elektros ir 
jos kibirkščių milo gabalu trin
dami gintaro gabalų. Jos gali
ma ir kitaip gauti.

Kaip karštų vasaros dienų 
vanduo garuoja, tai atsiranda ir 
elektros. Debesyse jos susiren
ka labai daug ir ji, pagalios, 
pasismelkus pro orų skiriantį 
debesis nuo žemės, žaibų pavi
dale išeina į žemę.

Elektra gali eiti ir iš vieno 
debesies į kitų; tada matom tik
tai paprastus blyksčiojimus de
besyse.

Elektros reiškinių tyrinėji
mas žmonėms davė tai, apie kų 
prieš šimtų metų net geriausių 
vaizduotę turėjęs žmogus nebū
tų svajojęs. Jos pagalba žmo
gus vienuo akimirksniu siunčia 
savo mintis į kitų kraštų (tele
grafas). Eelektra nakty šviečia 
gatves ir vežioja žmones bei 
krovinius. Dar tūkstančiuose da
lykų, kuriuos ir išskaityti sun
ku, pritaikinta elektra.

Išaiškinus kas tai yra žaibas, 
lesunku pasakyti ir kas tai yra 
griausmas. Griausmas, tai tas 
pats braškėjimas, kurį girdėjo 
Franklinas aitvaru tyrinėdamas 
žaibų. Jei Romas’o bandymas 
kibirkščiai esant vieno sieksnio 
ilgumo girdėjosi kvaišinantis 
pokšėjimas, tai koks tori būti 
žaibo dundėjimas jei jis (žai
bas) yra kelių kilometrų ilgio 
kibirkštis. Braškėjimas ir pok
šėjimas gaunasi dėlto, kad žai
bui oru einant jis (oras) išsi
skiria ir tuoj vėl susičiaupia. 
Nuo to oras sujunda ir ausis 
gauna braškėjimo ar pokšėjimo 
įspūdį. Tas pat įvyksta ir iš 
šautuvo ar patrankos šaujant. 
Dabar kyla klausimas, kodėl 
griausmas neprasideda tų pat 
akimirksnį kai blykstelėja žai
bas ir iš kur atsiranda griausmo 
nutęstas dundėjimas? Nieko 
nuostabu čion nėra, nes juk ir 
iš patrankos šaujant, jei nuo jos 
toli stovėsi, pirmiau pamatysi 
iškilusius durnus, o tik paskui 
išgirsi šūvį ir jo nutęstų dundė
jimų, ypač jei šaudo kalnuotoje 
vietoje . Dalykas toks, kad gar
sas išsyk visas vietas pasiekti 
nespėja. Del to juo toliau nuo 
musų perkūnija, juo į ilgiau 
griausmas turi eiti oru. Arty- 
mesniųjų žaibo dalių garsas 
ateina pirmiau, nei kad tolymes- 
niųjų. O kadangi žaibai siekia 
kelis kilometrus ilgio, tai ir ne
nuostabu, kad griausmas ilgai 
tęsiasi ir nuolat silpnėdamas ga
na ilgai trunka. Nutęstų dun
dėjimų dar ir tuo aiškina, kad 
garsas atsimušęs į debesis duo
da aidų ir tas stiprina griaus
mų.

(Bus daugiau) 
--------------------------------- 7------

Yra apie milionas džiova ser
gančių Suv. Valstijose. Yra ir 
daugelis, kurie nežino, kad ta 
liga serga. Idant apsisaugoti 
nuo tos ligos yra reikalinga kas- 
die sveikai gyventi.

Kalbant apie perus, reikia at
siminti, kad nevisi perai kunui 
pavojingi; nekurie net yra nau
dingi. žmonėms reikia apsipa- 
žinti su įvairiais perais, kas ves 
prie apsisaugojimo nuo pavojin
gų perų, neleidžiant jiems įsi
gauti į kūnų. Vienas mikrosko
pinis peras vadinamas “tubercle 
bacillus” yra pavojingiausias. 
Tas peras gamina h* išduoda 
nuodus, kurie užmuša aplink su- 
vę gyvybę. Daugindamasis jis 
plečiasi išpalengvo ir greitai, 
per visus plaučius, gale ir už- 

! muša žmogų, kuriame randasi.
• Vėliausiu laiku yra atrasta, kad 
| tas peras dažniausia įsigauna į 
I kūnų kūdikystėje ir esti neveik- 
i lūs tol, kol nepasitaiko jiems 
1 proga pradėti augti. O tai yra 

Piovi-1 kūnas nusilpnėja. Visiš
kai sveikas kūnas tiems pe
rams nepageidaujamas.

Persidirbimas, nešvarios gy-
veninio ar darbo vietos, blogas ir neleidžia perams pieta- 
valgis ir nekurios ligos nusilpni- tis.

priežasčių, 
uždegimas, 
lenkia prie 
kuris rei-

ar kįtur jų papurpimas. Bet 
kur kas tankiau hemoroidai 
atsiranda dėl lokalio slėgimo tų 
kraujagyslių, kurios randasi 
mėšlinėj žarnoj ir apie jų. Neš
amas yra viena svarbių prie

žasčių. Bet, ant laimės, nėštu
mui pasibaigus hemoroidai in
di dingsta. Vidurių kietėjimas ir 
gi yra kita svarbi priežastis. 
Vidurių paleidimas, kuris pasi
kartoja tankiai ir tęsiasi ilgai 
taipgi yra viena 
Mėšlinės žarnos 
kirmėlaitės joje irgi 
hemoroidų. Darbas,
kalauja ilgas valandas sėdėti 
kartais yra jų priežastimi. Už
teks šitų, nors esama ir kelia- 
tas kitų priežasčių.

Išvengimas priežasčių reiškia 
išvengimų hemoroidų.

Hemoroidai, kada randasi 
mėšlinėj žarnoj ir iš lauko jų 
nematyti, vadinami vidujiniais.; 
Kartais priežastį prašalinus ir į 
vaistus vartojant, jię savaime' 
dingsta. Didžiumoj atsitikimų 
juos reikia prašalinti plovimu, | 
deginimu sųkrekinimu elektros 
sriove arba užveržimu. L — 
mas, deginimas ir elektra su- 
krekinimas vartojamas tankiai 
ir gerais daviniais. Operacija 
yra lengva, trumpa ir nepavo
jinga. Išoriniai hem/oidaii, 
kurie matomi ir apčiuopiami, 
nereikalingi operacijos. Juos 
Kalima nusvilinti arba nul 
pyti labai lengvai. Bet kada 

esama išorinių hemoroidų, ne-; 
toli visada esama ir vidujinių, i

Del hemoroidų viduriai da

Bet jeigu kūnas užlaikomas 
tinkamose aplinkybėse, gerai 
valgant, gaunant užtektinai ty
ro oro, jo celelės bus taip tvir
tos, kad pero nuodams užataka- 
vus jas, jie negalės jų užmušti, 
bet tiktai suerzins. Tas suerzi
nimas permaino celeles iš apva
lių į ilgas, kurios išlengvo kietė
ja, kol padaro tvirtų sienų apie

— (FLIS.).

kar- i ATMOSFERA
ir jos reišKiniai

DIDELIS RUGPIUCiO IŠPARDAVIMAS 
JOS. F. BUDRIKO KRAUTUVĖJE

MTOERKENT

Lovos, Stalai, Komodės, LemposRakandai, Pečiai, 
ir t. p. Aukštos rųšies Pianai, Panatropes Phono- 
grafai, Brunswick Radiolos, Freshman Radios. Kai
nos vasaros metu sumažintos ir ant lengvų išmokė
jimu. Pamatyk Naujus Radio 1928 Modelius.

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

Ta Rųšis”
Rųšis Padarė

Galutiną Pasirinkimą Miliumi
Apynių Skonio 
arba paprasto

Blue Ribbon 
Geros Pasekmės Vertelgą

Pas Jūsų

Vyriausi Dastatytojai 
NATIONAL PREMIER SALES CORP. 

1525 Newberry Avenue, Chtcago, III.
Telephone Canal 1310

(Tęsinys)

taip atsipenkėjęs jis papasakojo 
i kas nutiko. .

Paprastas, laužytos juostos
Audros metu žaibafc. temdo * pavidalo žaibas " turi milžiniškų 

akis; griausmas taip griausti, pajėga, 
kad net langai barška ir dreba 
namai. Laužyta blizganti juos
ta skriodžia debesis ir nakty 

' nors butų tamsiausiai, tai juos- 
' tai šviečiant matai tolymus na- 
1 mus ir į dangų užsirioglinusius 
! debesis.

Žaibas ne visada būna išsirai- 
čiusios juostos pavidalo; kartais 
matome tik blysčiojimus debe
syse ir girdime griausmų; o kar
tais kai kam tenka matyti ir 
rutulinį žaibų . Juostų pavidale 
žaibas ne naujiena, užtat rutu
linį žaibų ne kiekvienas yra ma
tęs. šie žaibai patys įdomieji. 
Didelės audros ynetu neaukštai 
nuo žemės atsiranda blizgantis 
rutulys (kamuolys); jis pamaži 
juda virš žemės paviršiaus ir iš 
lėto kyla aukštyn. Pakilęs su- 
ig namų stogais, Jis paprastai 
juda išilgai jų, paskui vėjo pa
gautas kyla dar aukščiau ir pa
galios arba išnyksta be trukš- 
mo, arba sprogsta kvaišinančiai 
pokštelėdamas. ,

Judėdamas išilgai namų sie
nos, rutulinis žaibas pro mažų 
Ryšelį gali įlysti į vidų: lysda- 
ias jis taip ištysta, kad lenda 

iro plyšelį, bet įlindęs jis vėl 
':Fmpa rutulys.

rutulinio žaibo pajėgos už
tenka žmogui užmušti. 1753. prie jos pirštų ir tų patį aki-

). Petrapily rutulinis ža’bas už-j mirksnį išlėkė iš jos nedidelė ki- 
nušė žaibus tyrinėjusį moksli- ] birkštis, kuri buvo taip pat mel

ui i> ką Richmanų. Savo bandy- sva ir laužyta, kaip ir didelis 
mams jis prisitaisė viela, kurios žaibas. Kiek kartų kaišiojo 

pirštų prie virvutės, iš jos vis 
šoko braškančių kibirkščių — 
žaibų, kol praėjo audrų.

Kitas mokslininkas, francuzas

XXV

ŽAIBAS IR GRIAUSMAS

Kasmet žemėje nuo jo 
žūsta keli šimtai žmonių. Kartų 
žaibas vienu smugiu paslinko 
apie 1500 pūdų sienų. Vienas 
sienos galas nuslinko kokį met
rų, o kitas apie 3^ metrų. Siena 
buvo daugiau kai metro storio, 

! daugiau dviejų metrų aukščio ir 
buvo sudėta iš 7000 akmenų.

Dažnai nuo žaibo sudega po 
daugelj trobų, griūva bažnyčios 
ir sprogsta parako sandėliai. 
Kartų Italijoje žaibas padegė 
sandėlius^ o nuo sprogimo žuvo 
trečdalis miesto su 300 žmonių.

Kai žaibas pataiko į smėlį — 
šis lydosi ir pavirsta stiklu. 
Kartais pasitaiko rasti žaibo pa
darytų stiklo vamzdelių, fulgu- 
ritais vadinamų.

Kas per vienas tas žaibas ? Iš 
kur jis gaunasi? Į tai pirmiau
sia atsakė garsus Amerikos pi
lietis Franklinas. Jis įrodė, kad 
žaibas yra tos pačios pajėgos 
reiškinys, su kuria žmonės dar 
nesenai buvo susipažinę, būtent 
— elektros. Jis iš šilko me
džiagos padarė “aitvarų” (reke- 
tj); prie prie jo pritaisė vielų ir 
prieš audrų išėjęs laukan palei
do jį pririšęs ilga virvele. Kad 
pats nepermirktų — atsistojo 
po užlaidu. Kai virvutė nuo lie
taus sušlapo, Franklinas prikišo

v:enas galas kyšojo lauke, o ki
tas — buvo kambary. Jis tikė
josi kad audros metu iš tos vie
los šoks kibirkščių.

Smarkios audros metu Rich- Romas nieko nežinodamas apie
manas priėjo prie vielos ir jos Į Franklino bandymus, pats su- 
prisilietė. Tų pačių akimirkų • manė taip pat, kaip ir Frartkli- 
pasigirdo baisus pokštelėjimas.1 nas, išbandyti žaibų . Jis paši
lė vielos iššoko blizgantis, žyd-1 darė didelį šilkinį ativarų, bet 
ras kumšties didumo rutulys;' virvutes vietoje paėmė plonų, 
jis trenkė Richmanui į galvų ir šilku apvyniotų vielelę. Perku- 
perėjęs jo kūnų iš kairiosios pė- ‘ nijos metu iš tos vielos ėmė šok- 
dos išėjo į žemę. Mokslininkas ti kvaišinančiu pokšėjimu dau- 
mirtinai užgautas krito vietoje.1 giau kaip sieksnio ilgumo ki- 
Kitas tuo metu buvęs kambary birkštys. Kartų tokia kibirkš- 
žmogus buvo pritrenktas, šiaip • \is net patį Romas’ų patiesė ant ’

,,.4

KALĖDŲ laivas “POLONIA” 6 Gruodžio-December
Žiniom kreipkitės j vietos agentų ar į bendrovę: 

BALTIC AMERICA LINE
120 N. La Šalie St., Chicago, III.

Siuvamas maši
nas parduodam 
labai nužemin- 
tom ka i n o m. 
Taisom ir mai
nom.

A. BERNOTAS
629 W. 14th St.

Pritaikyme
PATYRIMO

dėl visokių akių

JAN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertu* tyrimo akių ir 
pritaiklmo akinių

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

Kambariui 14, 15, 16, 17 ir 18
Pastebeklt ma’«<» iškabas 

Valiin<J<>« nvo 0 ryto iki 8:30 vak. 
NetiDlioj uždarytu.

Tel. Canal 0533.

Calumel G rovė
Blue Island 

Naujienų Piknikas- 
Ned., rugpjūčio 21

Vilniaus Kraštą

Storos rųšies Axminster kaurai, 
pilnos kambario mieros, be siū
lių, kvalduotais kraštukais. Di
delis pasirinkimas naujų pater- 
nų ir spalvų.

Nepalyginama Kaurų Vertė
Kiekvienas kauras musų krautuvėj yra at
pigintas per pusę ar dar pigiau. Pasirinkit 
sau kaurą iš anksto!

9x12 Axminster Kaurai
.M#. »• •. ą;' > ■

CENTRAL DiSTRICT FURNITURE CO.
3621-23-25 So. Halsted Street

Pinigai Lenkijon

Siunčiami per Naujienas jjašto 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.

Al C iJ 1 AJ U ,

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

OUR
MurinoCo., Dpt. H. S.<9R. OhioSt.,Chicago

Švarios, Grynos, Sveikos ’
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murino Valo, Gydo, Atžvieži- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knygutė “Eye Care” arba Eye 
Beauty” Dykai

o
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Ratine, Wis.

Pranešimas.

S. L. A. 1 O-tas Apskritis ruo
šia metinį didelį pikniką rugpiu- 
čio 21 d.. 1 vai. po pietų. Midway 
Parke.

Dalyvaus lietuvių iš šių mies
telių: Waukegano, Kenosha, Ru
čine, So. Milwaukee, Sheboyga- 
no ir Milwaukee.

Midvvay Parkas randasi prie 
llighvvay 15 kelio, šeštoje mylio 
je nuo Racino. Parūpinti geri 
muzikantai, svetainė šokiams la
bai gera.

Kenosha, bolininkai su raci- 
niečiais eis j persitikrinimų; 
bus įvairių žaismių progrnmėlis 
ir paprastai vaišinsime visą su
sirinkusią publiką valgiais, gžri- 
mais ir gera muzika linksmin
sime. Bus dar ir lainmėjimas 
dovanų.

Varde lOto Apskričio visų 
apielinkių miestelių lietuviai 
kviečiami atvykti į pikniką.

— M. Kasparaitis.

MANO ATOSTOGŲ 
ĮSPŪDŽIAI

(tąsa)

Birma diena Detroite. Undberg- 
ho apsilankymas. į Kanadą 
gero alučb gerti— ir “depor
tavimas”.

Pernakvoję pirmą naktį De
troite ir gerai pasilsėję, ruo
šėmės arčiau susipažinti su 
miestu. Tik vargas, kad neturi
me vadovų, kurie galėtų mums 
miestą aprodyti. O susinai n* 
su Detroitu nors paviršutiniai,

■ nuims labai norėjosi, nes De- prasigrusti pro užkimštas gat- 
jtroitaa juk yra automobiliu iš-' 
įdirbimo centras.

Belaukiant Lindbergho
šiandie visas miestas pasi

puošęs vėliavomis ir visame 
mieste eina didelis bruzdėji
mas, nes laukiama atskrendant 
garsaus lakūno Lindbergho. 
Prisižiūrėjus tam dideliam bruz
dėjimui ir visoms le 
joms, kurios yra keliamos tam 
jaunam lakūnui, išrodo į svie
to pamišimą, nes tos ovacijos 
išeina iš visų ribų, o ir pats la
kūnas laikomas lig kokiu šven
tuoju.

Žinoma, lakūnas Lindbergh 
yra vertas didelės pagarbos už 
jo drąsą ir rizikavimą savo 
gyvybės skrendant per Atlan- 
tiko vandenyną. Bet turime 
neužmiršti, kad sėkmingumą 
tos sunkios keliones didelis 
kreditas priklauso ir dabartiniai 
technikai. O kaslink rizikavi
mo savo gyvybės, tai ne vienas 
Lindiberghas rizikavo savo gy
vybę kilniems tikslams. Nerei
kia užmiršti, kad ir daugybė 
paprastų darbininkų kasdie sta
to savo gyvybę į pavojų dirb
tuvėse ir kasyklose dėl naudos 
ir progreso visos žmonijos.

Man rodos, kad lakūno Lind- 
l>ergho iškilmės todėl yra taip 
triukšmingos, kad iš to yra 
naudos didmiesčių bizniams, 
kurie lakūno vardą ir naudoja 
savo reikalams.

Maudomės
Musų šeimininkei pasisekė 

urasti ir vadovą, kuris apsi
ėmė mus parodyti Detroitą. 
Pasirūpinome gauti ir antrą au
tomobilį, kad visi galėtumėm 
važiuoti miestą apžiūrėti.

Bet mieste didžiausias susi
grūdimas ir mes nenorėdami tą 
susigrūdimą “didinti” nutarėm 
nebevažiuoti į miestą, l>et va
žiuoti maudytis. Vos pasisekė

ves ir pasileidome iš miesto 
gražiu bulvaru Five Mile Boad, 
ar Six Mile Boad, — tikrai ne
galiu pasakyti.

Nuvažiavę į ežerą maudėmės 
kiek tik norėjom. Toji vieta, 
kur mes maudėmės nebuvo pa
vojinga ir nemokantiems plauk- 

;ti, nes vieta nebuvo gili, nors 
I pats ežeras buvo gana didelis 
į ir vos galima buvo užmatyti 
įkrautus. Musų vadovai sakė, 
.kad yra ir gilių vietų, bet jie 
parinkę mums negilią vietą dėl 
musų pačių saugumo.

Išsimaudę kiek norėjom, jau
tėmės lig ir pavargę, tad pasu
kom linkui namų. Gryštant 
jau neradom to didelio susigrū
dimo, nes jau buvo pavakaris, 
Lindbergho iškilmės buvo už
sibaigusios ir tik matėm gryš- 
tančius iš darbo darbininkus.

Išsimaudimu ir užsibaigė mu
sų pirmoji diena Detroite.

Antra diena Detroite
Nors iš namų važiuodami ir 

buvome nusitarę Detroite su
stoti tik vienai dienai, l?ct kad 
ietroitiečiai vaišino mus tik
rai šauniai, .o kad ir norėjosi 
oasimatyti su niekuriais pažys
tamais, buvusiais bridgevillie- 
’dais ir pittsburghiečiais, ta’ 
nutarėm pasilikti Detroite ir 
mirai dienai.

“Naujienų” skyriuje
Sulaukus antros dienos pasi

sekė surasti savo gerą draugą 
kiužą škulevičių, su kuriuo 
mvažiavome į “Naujienų” sky- 
•ių, kur turėjome laimes susi- 
mažinti su “Naujienų” skyriaus 
medėju drg. .1. J. Strazdu. Pa- 
/algėm kartu pietus ir pasi
kalbėjome apie visuomeninį vei
kimą.

Dg. Strazdas tarp kitko ma
nęs paklausė, ar nenorėčiau ap
lankyti Kanadą. Kur gi neno
rėsi! Juk butų ne pro šalį pa-

PROGRAMAS
Naujiena Atletinio Pikniko 
C ALUM ET GROVE, Blue Island, III.

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

ŽĖLA.
2. ADOMAS WEDZES sulankstys storiausias ge

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

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

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

5. Ristynės dėl čempionato. Dalyvauja: 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 RODIS ir JUOZAS NAINIS.

I

(Kas su kuo risis, trauks numerius))
6. Kumštynės dėl čempionato. Dalyvauja: POŽĖ

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

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

ragauti paskilbusio “gerojo” 
Kanados alaus. Bet paabejo
jau, ar mane įsileis, nes aš ne
turėjau su savim pilietinių po- 
pierų, o buvau girdėjęs, kad 
vykstant j Kanadą yra reika
linga pilietinės popieros turėti 
su savim. Bet draugas Straz
das mano, kad gal ir galima 
bus įsigauti Kanadon.

Važiuojam j Kanadą
Sutarėm bandyti važiuoti. 

Sėdam į mano* automobilį, o drg. 
Strazdas užima šoferio vietą, 
nes jam geriau yra žinomi ke
liai, kuriais reikia važiuoti Ka
nadon. Privažiavom Detroito 
upę, kur laivas La Šalie jau 
stovėjo prie krašto ir vienas 
paskui kitą automobiliai važia
vo į laivą, kad juo persikelti 
per upę. Mes irgi įvažiavome 
į laivą, užsimokėjom 50c ir nu- 
plaukėm j Kanadą.

Už kelių minučių mes buvome 
jau Kanadoje. Bet tik buvome, 
nes toliau uosto mums nepasi- 
ąekė nuvykti.

Visi automobiliai tvarkiai 
važiuoja nuo laivo į Kanadą, o 
Kanados policija tikrina važiuo
jančiųjų dokumentus. Atėjo ir 
musų eilė. Paklausė, kur mes 
važiuojam, ir visi sutartinai at
sakėm: “Į Kanadą!” Klausia 
nūs ir kur mes esame gimę. 

Man atsakius, kad gimiau Lietu
voj, paklausė ar esu Amerikos 
pilietis. Atsakiau, taip. Liepia 
parodyti pilietines popieras, L et 
aš jų neturiu su savim. Tuoj 
be jokių ceremonijų įsako suk
ti automobilių atgal, o man į- 
sako eiti j raštinę. Pamačiau, 
kad susilaukiau visokių “tro
belių’’, bet vistięk nenustojau 
vilties pasiekti Kanadą ir para- 
gatui gerojo alaus.
Neragavus gerojo alučio—mane 

“deportuoja”
Raštinės viršininkas liepė at

sisėsti ir pasiėmė didelį lapą 
popieros, kurios atngalvis buvo: 
“Order for Deportation”. Vi
sos mąno viltys apie paragavi
mą gerojo Kanados alaus išny
ko. Pradėjo mane klausinėti, 
kur gimiau, kada iš Lietuvos 
atvažiavau, kokiu laivu atvažia
vau, ką dariau ir ko nedariau, 
žodžiu, reikėjo atlikti pilniau
sią išpažinti iš viso savo gyve
nimo. . Prirašė pilną popierą ir, 
turbūt’ išrišimui, liepė po ta 
popiera pasirašyti. O “pakiltai” 
liepė tuojaus gryšti atgal.

Reiškia, likau deportuotas iš 
Kanados žemės. Ir vėl važiuo
jam tuo pačiu laivu, liet užsi- 
mokam jau 60c.

Perplaukus atgal j Dėdės 
Šamo žemę vėl panaši ceremo
nija atsikartoja. Viršininkai 
krato karus, klausinėja kur gi
męs ir jei tik ne ameriketis, 
tai turi parodyti savo pilietines 
jx>pieras. Man gi pasakius, kad 
gimęs Lietuvoj ir neturint su 
savim pilietinių popierų ir pa
rodžius tik Deportavimo Ordo 
rį, kurį gavau kaipo prezentą 
iš Kanados valdžios, imigraci
jos viršininkas paliepia sukti 
automobilį iš eilės, o man eiti 
į jo raštinę.

—S. Bakanas.
(Bus daugiau)

VAIKAI REIKALAUJA 
“CASTORIA”

Yards 4»51 
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas 

AKUAERKA 
3252 So. Halsted St.

Specialiai prirengtos dėl 
vaikų ir kūdikių visokio 

amžiaus

Motinos! Fletcher’s Castoria 
/ra jau vartojama virš 30 me-j 
tų kad apsaugojus vaikus ir 
kūdikius nuo Užkietėjimo, Žeg- 
Čiojimo, VVind Colic ir Diar-j 
rhea; prašalina kilantį pas juos r 
karštį, ir reguliuoja skilvį ir 
žarnas, .pagelbsti suvirškinti 
maistą, suteikia naturalį miegą 
be opiates. Tikros gyduolės tu
ri šį parašą.

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

Viršuj Universal
State Bank

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKU.ERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119

Dr. A. S. BLUMENTHAL
OPTOMESTRIST

Tel. Boulevard 6487
4619 So. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
Kenwood 1752 

Praktikuoja 20 metų

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & C0.

4604 So. Paulina St., Chicago, III.

Pinigus gražiname
už tuščią keną

?LZENBAU^

Jeigu jums nepatiks

Pilzenbaur 100 grynas 
malt esfraktas

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

Haymarket 8335

NAUJAUSI PHONOGRAPHAI

KIMBA LL
Naujas 1927 m. modelis 

Geriausi valves visur

Columbia Rekordai
W. W. KIMBALL & CO.

306 S. Wabash Avc.
KIMBALL BUILDING

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

. CHICAGO, ILL.

Tel. Empire 7365
DR. F. MATULAITIS 

322 Holbrook Avenue 
DETROIT, MICH.

Adynos 12—2 . Telephone Yards OMM

DR. MADRIDE ŪHN 
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki S 
vakare. Nedaliomis auo 10 
iki 12 dieną.

Bes. telephone Plaza 8296
Ik i■■■*

APRŪPINAME VISUS JŪSŲ REIKALUS LABAI GREITAI
— pirkime ir pardavime —

NAMU, LOTŲ, FARMŲ. BIZNIŲ
. DOKUMENTUS

DAROME: J KONTRAKTUS
j PALIUDYMUS
( IR KITUS DOKUMENTUS

Musų Ofisas atdaras dėl visų
S. J. DARGUŽIS

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

Lietuviai Advokatai

K.JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
190 No. State St„ Room 1012 

Tel. Dearborn 2784 
Valandos nuo 9:30 iki 2:80 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

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

k....... ..  ■ . ...... ...........  ■ /

1 ....... ..................... R

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 8895

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

19756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

Namų Tel. Pullman 6377 
. ......

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6
Vulcftrfiis

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 
7—9 v. v. apart Panedšlio ir

Pėtnyčios

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
Jgai praktika- 
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
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- 
gelbą.

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

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avė.

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

Nedėlioj pagal sutartį

DR. HERZHAN
—Iš RUSIJOS—

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

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

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

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

(Dienomis: Canal 
Telefonai: ) 8119. Naktį

j South Shore 2288
\ Boulevard 4186

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofis&s
4729 So. Ashland Avė., 2 labos

Chicago, I1L( 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro, Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Mldway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

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

Vaikų ir visų chroniškų ligą 
Ofisas 3102 So. Halsted StM Chicago 

arti 81st Street
Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne- 
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6358 

V ■■■■ .... ..................................J

Lietuvis Kontraklorius
Suvedam šviesas fr 
elektros jiegą į nau 
jus ir senus namus i) 
mainom naujas liam- 
pas į senas; duodami 
ant lengvo išmokėji
mo.

Metropolitan Electric
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone Canal 2591

V-.. -■ .................. ..
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UisimokSjimo kainai

Chicago je — paltu: 
Metams ---------------- -------

Pusei metų______ _______
Trims mineaiama .............. .
Dviem minusiems ................
Vienam minėsiu! ________

Chicagoje per netiotojua: 
Viena kopija .. .......... ........

Savaitei ................... .....
Mineąiui —.............. ..............

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoje, 
paltai 

Metams ....... ...........
Pusei metų -------------
Trims minėsiantis ....
Dviem minėsiantis 
Vienam minėsiu! 

Lietuvon ir kitur uisleniuose: 
(Atpiginta)

Metama ...............  $8.10
Pusei metų 4J)0
Trims minėtiems ..._ _____  2.50

Pinigus reikia siųsti palto Money 
orderiu kartu su uisakymu.

18.00
4.00
2.50
1.50

.75

8c
18c 
75c

87.00
8.60 
1.75 
1.25 
.75

IR “KULTŪROS” BŪRELIUS IMA PERSEKIOTI

Lietuvos laikraščiai praneša, kad Voldemaro kabine
tas ėmė persekioti jau ir grynai kultūrines liaudies or
ganizacijas, kurios į politiką visai nesikiša, bet užsiima 
tiktai švietimo darbu — knygų platininiu, bibliotekų stei
gimu, paskaitų ruošimu ir 1.1.

Birželio m. 15 d., būtent, valdžia nutarė, kad “Kultū
ros” būreliai turį iš naujo įsiregistruoti, kaip atskiros 
draugijos. Jie iki šiol buvo įregistruoti kooperacijos 
bendrovių ir jų sąjungų įstatymais; bet tas įregistravi
mas dabar esąs “negeras”.

Suprantama, kad šito valdžios žinksnio tikslas yra 
padaryti “Kultūros” būreliams kaip galint daugiaus kliū
čių ir sutrukdyti jų veikimą. Šiaip kitokio reikalo kabi
nėtis prie jų nebuvo, kadangi per keletą metų jie gyva
vo ir ne viena valdžia nebuvo pastebėjusi juose jokių “ne
teisėtumų”. ' w ;

Smetoniniai tautininkai, pasirodo, yra atžagareiviš- 
kesni ir už klerikalus. • ? \

KAIP “AUGA” KOMUNIZMAS VOKIETIJOJE.

Badeno apskričio komunistų partijos valdyba, pa
remdama skundų komisijos nusistatymą, nutarė išbrauk
ti iš partijos “už nepasiliaujantį kenkimą partijai” šiuos 
asmenis: Kanzler, Ritter, Hurm, Mohr, Ried, Faulhaber 
ir Kolb. Visi šitie asmens buvo stambus komunistų vei
kėjai Badeno provincijoje ir pastaruoju laiku vadovavo 
opoziciniam judėjime komunistų partijoje.

ToUaus, ta pati partijos įstaiga nutarė pašalinti iš 
partijos p-ią Schenk (iš Mannheim) “už pasisavinimą 
partijos ir kitų pinigų”. Dviem kitiem nariam, su pavar
dėmis Hessler, duota papeikimas ir uždrausta per metus 
laiko užimti bet kurią vietą partijoje.

Nesenai minėjome apie trylikto komunistų atstovo 
pašalinimą iš reichstago frakcijos, taip pat — apie ma
sinius narių braukimus iš komunistų partijos Saksonijo
je. Dabar, kaip matome, toks jau “komunizmo augimas” 
eina ir Badene. Todėl galima laukti, kad neužilgio “su
sipras” visi Vokietijos darbininkai.

KRUPAVIČIAUS “DEMONSTRACIJA”.

Vaižgantas (kun. Tumas), aprašydamas “preziden
to” Smetonos atsilankymą ateitininkų (klerikalinių jau
nuolių) konferencijoje Palangoje, pastebi:

“Visa konferencija stačia, be vieno kun. Kru
pavičiaus, kurs demonstratyviai sėdėjo, didele pa- 

• garba išklausė nesuktų Prezidento linkėjimų, entu
ziastiškai Jam dėkojo už tai...”
Krupavičius demonstratyviai sėdėjo, o Tumas (neva 

“liberališkas” kunigas), kalbėdamas apie Smetoną rašo 
su didele raide “Jis”, tarytume Dievą minėdamas! To
kių skirtumų šiandie reiškiasi Lietuvos kunigų politi
niam nusistatyme.

Visi atsimena tečiau, kad vos keletas mėnesių atgal 
Krupavičius kiek drūtas rėmė smetonininkų “pučą” ir 
gyrė “naująją erą”. Be jo pagalbos tautininkams vargiai 
butų pavykę įsitvirtinti. Dabar krikščionių demokratų 
lyderis jaučiasi, kaip į balą atsisėdęs.

BOLŠEVIKIŠKAS “TEISMAS”.

Liepos mėn. 20 d. prasidėjo Charkove byla prieš būrį 
gruzinų, daugiausia socialdemokratų. Svarbiausias kal
tinamųjų yra Gruzijos socialdemokratų partijos centro 
komiteto narys, drg. Andžaparidze, kuris 1925 m. pagrį
žo iš užsienio ir ėmė darbuotis Rusijoje, stiprindamas 
partines organizacijas. Kuomet jisai rengėsi iš naujo pe
reiti per sieną, jisai buvo suimtas ir, kartu su visa eile 
kitų Gruzijos socialdemokratų, patekusių į bolševikiškos 
žvalgybos nagus, atiduotas teismui.

BolŠovikų prokuroras kaltina suimtuosius ne už jų 
atliktus “nusidėjimus”, bet už visą Gruzijos socialdemo
kratų partijos veikimą per pastaruosius dešimtį metų ir 
savo kaltinimus jisai remia komunistų raštais, išleistais 
kovai su Gruzijos socialdemokratais! Tarp tų raštų ran
dasi ir viena Trockio parašyta knyga.

I

*
Penktadienis Rugp. 19, 1927

Kaltinamieji užprotestavo prieš šitokį valdžios at
stovo elgėsi ir mėgino teisme perskaityti pareiškimą, ku
riame sakoma, kad priešingos partijos išleista polemiška 
literatūra anaiptol negali būt laikoma jų nusikaltimų įro
dymu. Bet teismas to pareiškimo skaitymą sustabdė ir 
atsisakė įtraukti pareiškimą į bylos protokolų. O advo
katai šitame punkte neparėmė kaltinamųjų. Mat, tie 
“advokatai” yra parūpinti valdžios; kaltinamiesiems ne
buvo leista savo advokatus pasirinkti.

Taigi visa, ką bolševikiški šmeižikai kada nors pri
pliurpė savo šmeižiančioje literatūroje apie Gruzijos so
cialdemokratus, imama teisme kaipo įrodymas nusidėji
mų, atliktų draugo Andžaparidze ir kitų kaltinamųjų. 
Galima įsivaizduoti, ką pasakytų musų komunistai, jeigu 
kuris nors jų draugų, patekęs į teismą, butų kaltinamas 
pasiremiant, sakysime, klerikalų arba fašistų raštais apie 
komunizmą! Bet komunistai tokį Gruzijos socialdemo
kratų .“teismą” pripažįsta teisingu, nors jisai yra biad- 
resnis ir begėdiškesnis pasityčiojimas iš teisingumo, ne-1 
gu Sacco ir Vanzetti byla.

Apžvalga
BRAZILIJOS LIETUVIAI LEI

DŽIA LAIKRAŠTĮ.

są žmonėms, “Brazilijos Lietu
vis” gali atnešti daug naudos 
Lietuvos išeiviams, apsigyvenu
siems tame krašte.
linkime 
mo.

wwwwwvwwwr

Elektros gaminimo 
pramonė

Jėgis šaltiniai. — Kuro ftaudoji- 
mas. — Elektros jėga. — 
Kiek kurios industrijos su
naudoja anglies. — Kaip pi
giai butų galima elektrą pa
gaminti. Anglis kaipo chemi
kalas. — Kas kontroliuoja in
dustriją. — Kaip augo elek
tros naudojimas Amerikoj.

Vyriausi jėgos šaltiniai yra 
kuras ir puolantis vanduo. Ben
drai imant, vanduo, kaip jėgos 
šaltinis, lošia nežymią rolę. Bet 
nėra mažiausio abejojimo, kad 
ateity industrijos besivystymas 
žymiame laipsny j priklausys 
nuo vandens jėgos sunaudoji
mo. z

Todėl mes Dabartiniu laiku kuras Ame- 
jam geriausio pasiseki- rikoj yra sunaudojamas seka

mu budu:

Nepaprastai augant lietuvių 
emigracijai Brazilijon, toje pie
tinės Amerikos šalyje ėmė kur
tis lietuvių organizacijos ir pra
dėjo eiti savaitinis laikraštis, 
“Brazilijos Lietuvis”.

Laikraštis mažas ir techni
kos atžvilgiu daro menką įspū
dį, bet redaguojamas gyvai. Jį 
leidžia kolkas du asmeniu. K. 
Uckus ir J. Stankaitis. Dabar 
iškilo sumanymas, kad j j perim
tų į savo rankas kultūrinė drau
gija “Aušra”. Apie laikraščio 
krypsnį leidėjai sako:

“Jis nebus tarnu nė jokios 
partijos, bet jis bus pažan
gios, progresyvės minties. 
Jam tolimi bus taip tautinis 
šovinizmas, taip juodasis Ro
mos internacionalas ir kiti pa
našus dalykai. Jis nesikiš į 
Brazilijos vidaus tvarką, 
gerbs krašto įstatymus, bet 
Lietuvos politiką jis neap
lenks. Mes iš anksto ir aiš
kiai pasisakome, kad ‘Brazili
jos Lietuvis’ ves aršią kovą 
taip su Lietuvą žudančiu fa
šizmu, taip su kitais gaiva
lais, traukiančiais į vargą 
Lietuvos liaudį, jos plačias 
darbo mases — tol, kol ta ko
va nebus laimėta.”
Be ko kita, “Brazilijos Lietu

vis” iškelia aikštėn žinomo ame- 
kiečiams Kastanto Norkaus dar
belius. Pasirodo, kad šis ponai-

Nuošimtis 
Fabrikams ir geležies liejykloms 34 

; Geležinkeliams .........................
Koksui ir chemikalhms ......
Namų apšildymui ...................

“Laisvėje” Pruseika primena, Elektros gaminimui ...............
kad sukako metai laiko nuo bol- Kasykloms1* .gamlnim.Ui' 
ševikų Sekos viršininko Felikso Anglies eksportuęjama ........
Dzeržinskio mirties, ir reiškia > Laiva,n8 ......................... >7
pageidavimą, kad V. Kapsuko i Iš 7 nuošimčių kuro, kurie su- 
parašyta Dzeržinskio biografija vartojama elektros gaminimui, 
butų išleista ir lietuvių kalboje.' 28 nuošimčiai eina šviesai ir 

72% mechaniškos jėgos paga- 
Visai logiška, kad tuoj po to! minimui. reiiikia> kad tik

Pruseika “išdurnina” “Naujie- < R 
nų” redaktorių ir iškolioja i 
“padlomis” Lietuvos socialde
mokratus. Ras garbina krūvi-

VISAI LOGIŠKA. 25
15
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4 '
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| minimui.
' 5% visos kuro jėgos reprezen
tuoja elektra. Iš tų penkių nuo
šimčių tik 83% sudaro mecha
nišką arba industrinę jėgą, o ki-

Chemišku atžvilgiu anglies 
vertė yra labai didelė. Iš 2,000 
tonų anglies galima gauti 

4,500 galionų aliejaus. 
10,000 galionų benzolo. 
17,800 gal. anglinės smalos. 
60,000 sv. amonijos suffato. 
28,300,000 kubiškų pėdų švie

čiamųjų dujų.
Visi tie šalutiniai produktai 

galima gauti nesumažinant ang-1 * 
lies kokybės kaipo kuro. Cent- 
ralinės stotys to nedaro, todėl 
jos ir pasižymi bereikalingu tur
to aikvojimu.

Dėliai to aikvojimo, sako Dr. pejną 
Walter Pokalov, reikia kaltinti i _ 
bankininkus. Amerikos indus-' ■
triją kontroliuoja bankininkai, 
o ne inžinieriai. Bankininkams 
yra du pasirikimu: jie gali pa
gerinti industriją techniškai ar
ba turėti daugiau pelno. Su
prantamas daiktas, kad finansi
ninkams pelnas labiau rupi.

1924 m. Anglijoj įvyko trijų 
valstyvių konferencija. Konfe
rencijoj paaiškėjo labai įdomių 
dalykų apie tai, kiek kurios val
stybės gyventojas suvartoja 
elektros.

Kilovatinių valandų
(1923 m.) 

Jungtinės Valstijos ........... 472
Franci j a .................... ■.........  147
Anglija ................................ 139

Elektros naudojimas Jungti
nėse Valstijose augo sekamu 
budu:

m. reikdavo sudeginti 12 svar\. 
anglies, kad gavus vieną kilova
tinę vaalndą elektros energijos, 
o 1922 m. tam tikslui pakakdavo 
1.4 svaro anglies. Vadinasi, 

1 elektros gaminimas 1922 m. bu
vo septynis kartus pigesnis.

i Kuomet elektros gaminimo 
kompanijos, sako Dr. Polakov, 
turi vis daugiau ir daugiau pel
no, tai tuo pačiu laiku darbinin
kų algos nekyla proporcionaliai 
kompanijų uždarbiams. Kom
panijos gi stengiasi kuomažiau- 

1 šiai darbininkams mokėti, kad 
galėjus pigiau elektrą naudoto-

1 jams pardavinėti. Supranta
mas daiktas, jog kompanijos sa- 

I vęs nenuskriaudžia: ir pigiai 
pardavinėdamos elektros ener
giją jos visgi padaro milžinišką

— K. A.

Kaip yra malonu ir 
linksmu turėti gerą 

grojiklį pianą

Nusipirkus Gulbransen pas Budri- 
ką nereikės niekados rugoti, nes 
Pianas yra geras, lengvai groja, 
gražus balsas, visiems patinka ir 
kainos neperdidelės, $450 iki $700. 
Daugybė lietuvių turi nusipirkę, 
galite paklaust? apie jų gerumą.

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

Phonografų

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

nąją bolševikų žvalgybą ir jos tj 17% suvartojama transporte-
“didvyrius”, tas kitaip kalbėti 
apie socialistus ir negali. cijai.

Taip dalykams esant tik
Tam tikra logika, mat, yra ir | 41/2% jėgos, kuri gaunama iš 

liguisto fanatiko “protavime”. I

Trupiniai

kuro, tėra paverčiama elektros 
industrine jėga.

Dabar pažiūrėkime kiek ku
rios industrijos per metus su
vartoja anglies:

Metai Kilovatinių valandų
1902 .............................  2,507,051,115
1907 .........................   5,826,276,737
1912 ..... ,........    12,569,109,885
1917  ........................ 25,438,303,272
1922 ............................ 40,291,536,425
1924 ................................. 54,412,813,000

Tuo pačiu laikp investavimas 
ir pelnas augo sekamai:

Investavimas 
628,000 

4,465,016,000

X

už-Miškai Jungt. Valstybėse 
ima 184,125,912 akrų. Didžiau
si miškai yra Alaskoj, Califor- 
nijoj, Idaho, Montana, Arizona, 
Oregon, Colorado, Washington, Odos 
New Mexico, Wyoming, 
ir Nevada valstybėse.

Pelnas 
85,000,000 

1,072,120,000

Metai 
1902 
1922

1925 m. į elektros gaminimo 
įmones buvo investuota apie 
$6,000,000,000. Pelno tas kapi
talas davė $1,500,000,000, t. y. 
25%. šėrininkų skaičius bėgiu 
dešimties metų padidėjo nuo

Elektros

Popieros industrija 
Cemento ....................

! Chemijos ..................
, Mineralinio aliejaus

’ | Stiklo ........................

Ūtah “Ssos ...................
Gumos .......................

, Cukraus .... ................
Sviesto ir sūrio ......
Automobilių ..............
{vairių mašinų ........
Tekstilinė industrija 
Maišyta pramonė .....-........ ....

z. i i 4 -r i ' 1895
C'i<t bus svurbu pdžymeti, 

aukščiau išvardytos industrijos 1922 
negali vartoti elektrą. Jos rei- ! gkirtumas jvyko kad 1895 

žmogus kalauja šilimos, o pagaminimas•
gali matyti tik apie 7,000 žvai- šilimos elektros pagalba per- :

GYVENIMAS
Mėnesinis žarnalas

Antanas Žymantas 
Redaktorius-Leidljas 

900 W. 52nd Street 
Chicago. III.

Tel. Boalevard 3669

apsi-
pen-

12 metų mergaitė gali 
vesti, tėvams sutinkant, 
kiose valstybėse — Kentucky, 
Louisiana, Maryiand, Mississip- 
pi ir Virginia.

Vidutinio regėjimo

Tonų 
10,492,000

... 8,445,0001
.. 4,956,000
.. 4,903,000
.. 3,122,000
... 2,030,000
.. 3,854,000 600,000 iki 2,500,000.
i2 87O,ooo naudotojų skaičius 1925 m. šie

.. 1,165,000 . kė 18,170,300.
... 1,630,000
.. 1,438,000
.. 1,438,000 Giektro.
.. 1,300,000 eieairos

Dabar bus įdomu 
kompanijų 
pagaminti 
atsieidavo

tik 1% cento.

pažvelgti į 
uždarbius, 
kilovatinę 
8 centai, 

Tas

Gyvenimui Turinys Ru«p. mėn.
Siela ir Medžiaga
Musų amžius
Juliui Janoniui — eilės,
Ič Cikliaus Kalėjime — eilės, 
Ištraukų ištraukos.
IŠ mano atsiminimų,
Žemiatė
Prenamerata metams----- $2
Pašei m et«-----------  SI
Ko»ija 20c

matyti nuo 70,000,000 iki Rysyj su tomis industrijomis Lietuviai Daktarai 
100,000,000 žvaigždžių, bet dai |jUS ne pro §aų pažymėti tą fak-' 

’ " tele.sk?E?s tą, kad jos gali labai pigiai ga
minti elektrą kaipo šalutinį pro
duktą (by-produet). Elektros 
gaminimo stotys jokiu budu su 
jomis negalėtų konkuruoti. O 
kadangi elektros stotyse paga
minti elektrą pusėtinai bran
giai atsieina, tai mažai tėra ga-

Augščiausias namas New limyb5s’ kad industrija daug tos 
Yorke yra Christian Mission- elektros galėtų sunaudoti. Ne- 
ary (800 pėdų augšttimo). Po Į bent mokslininkams pasisektų 
jo seka 
Metropolitan 
(612 p.), 
ir kiti.

tis, nusigyvenęs ir palikęs kru- ^ž(,žili; 1 er teleskopus galima brangiai atsieina.
vas neapmokėtų skolų Kaune, 
dabar švaistosi po lietuvių nau
jokynus pietinėje Amerikoje ir 
visokiomis gudrybėmis vilioja iš 
žmonių pinigus. S. Paulo mies
te, Brazilijoje, kur gyvena apie 
30,000 lietuvių imigrantų, K. 
Norkus, pasak “Brazilijos Lie
tuvio”, apgavo daug žmonių, 
“paimdamas iš jų už nuvežimą 
Amerikon po 2,000 ir daugiau 
milreisų”, ir pabėgo. Dabar ji
sai mėginąs apdumti publikos 
akis ir po įvairiais pseudoni
mais rašinėjąs laikraščiuose 
(daugiausia Argentinos komu
nistų “Rytojuje”) apie savo 
“nuopelnus.”

. Apie tuos Norkaus “nuopel
nus” Brazilijos lietuvių laikraš
tis pasakoja šitaip:

“Brazilijoj būdamas Nor
kus niekur netarnavo, 
gyveno iš suktybių. Jis 
apgaudinėjo ir nesamas
mes pardavinėdamas ir emi
grantus atgal j Europą ga
bendamas, ir darbą duodamas 
ir visais kitais budais. Lie
tuvių laikraščiui jis ir rinko 
pinigus, bet juos surinkęs pa-

• bėgo. Jo gy r imasi, kad jis 
Brazilijoj laikraštį neleido 
todėl, kad nenorėjo daryti 
‘Rytojuj’ konkurencijos — 
yra tikras melas. Jis laikraš
čiui pinigus pradėjo rinkti 
kaip tik tada, kada ‘Rytojus’ 
pasirodė,”

Šitaip drąsiai sakydamas tie-

labiau pagerinus 1 
busią galima matyti net 400,- 
000,000 žvaigždžių.

P-ia David—Necl, tyrinėtoja, 
yra pirmutinė moteris įėjusi į 
slaptą miestą Lhasa. Ji tai at-į 
siekė apsimesdama klajūne.

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 r. 
Rezidence 6640 S. Maplewood Av. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. M ARGERIS
3421 So. Halsted S'treet 

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

— ..................." I ■'

k.

bet 
čia 
že-

__ —. __

Woolworth (792 p.), i surasti būdą anglyj esančią 
(700 p.), Singer energiją tiesioginiai paversti 

(580 p.) elektros energija. Dr. Bauer, 
vokiečių mokslininkas, toj kryp-

I tyj padarė nemažo progreso. ■ 
Lortdone Tankiai spaudoj galima maty- 

atstovavo' ti pranešimą, kad industrijos 
________ i laiku sunaudoja

Municipal

parodoj 
Valstybes

Gyvulių
Jungtines
16 m. amžiaus Gertrude Kai-: dabartiniu
ser iš Eldaker, la. Ji yra kar- 40% elektros jėgos, o apie 1930 
vių ekspertas.

P-Iė. Nancy Aleksander, 21 
metų, iš Charlotte, N. C., yra 
galva didelio tartoko ir kont
roliuoja lentų prekybą penkio
se valstybėse. Ji yra vienatinė 
moteris pietinių valstybių tar- 
tokų asociacijoj.

1926 m. Illinois valstybėje 
mirtingumo rata buvo 11.8 ant 
1,000 gyventojų. Kitose šešiose 
didžiosiose valstybėse mirtin
gumo rata buvo 12.6.

Plačiai miškų apsaugojimo 
sistemai Californijos valstybėj 
vartojama daugiau kali) 40,000 
telefonu.

m. sunaudos 60%. Reikšmė vi
so to yra to, kad dabar elektros 
gaminimui eina 4% anglies, o 
1980 m. tas nuošimtis pakils 
iki 6.

Bet kad turėti geresnį supra
timą apie elektros industriją, 
reikalinga dar turėti galvoj ke
letą ir kitų dalykų.

Pirmoj vietoj reikia žinoti, 
kad anglis nėra vien tik jėgos 
šaltinis. Kaipo, chejpikalas ang
lis yra penkįoliką kartų vertes
ne, negu kaipo kuras. Central!- 
nės elektros gaminimo stotys 
yra tikri aikvojimo pavyzdžiai. 
Neapdirbtas anglies tonas duo
da tiek pat energijos, kaip ir 

apdirbtas.

MM MM

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160 
— Valandos —

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

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

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

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA 

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

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

4910 So. Michigan Avė 
Tel. Kenwood 5107

Valandos-1 nuo 9 iki 11 vai. ryte;
I nuo 6 iki 8 vai. vakare

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

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

Valandos / nuo g jki 9 Val. vak.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

A. M0NTV1D, M. D. 
1579 Milwaukee Avė. Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Bruns\vick 4983. 
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultraviolėtinė Šviesa ir diftthermia 
lni i du V

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. lUIbted St. 
Chicago, III.
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Kailiniai, Dresės, Kautai.
Didelis pasirinkimas gražių Kaili

nių ir Dresių. Mes turime viską iš
parduoti pigiau negu mums kainavo, 
kad padarius užtektinai pinigų ap
mokėti skolininkams.

Puikus kailiniai nuo $75 iki $100. 
Paprata kaina $150. Reikia tiktai 
biskj įmokėti ir turėsite gražius kai
linius žiemai. Atvažiuokite, kad ir iš 
toli. Krautuvė atdara iki 10 valandai 
ir Nedėlioj iki 12 dieną.

Atsiminkite adresą.

Peoples Cloak Shop
1711 W. 47th St. Chicago, III.

Duok savo

gerinusį 
maistą

T EI negalit penėti savo kruti- 
J mis kūdikio, nedaryk ban
dymo su kitais maistais, bet 
pradėk gerai—duok jam maisto 
kuris jau yra išauginęs daugelį 
stiprių vyrų ir moterų, negu 
visi kiti maistai sudėti daiktan 
—duok savo kūdikiui Borden’s 
Eagle Brand Condensed Pieną. 
Tai maistas kuris išaugina 
stiprias kojas ir stiprą kūną. 
Patvirtintas ir patariamas gy
dytojų vartoti, nes jis yra aug- 
štos rųšies ir gerai sudėtas.
Jei Jus prlulųalte mums litų paskelblm® 
■a Jūsų vardu ir adreau, arba prisiusite 
niurna atvirute, mes pasiusime Jums, 
dykai, pamokinimų Jūsų kalboje kaip 
penėti Jusu kiidikl; talp<l vaikų kny*ut« 
Ir kitokio* įdomios literatūros. Parsiduoda 
visose vaistinėse Ir groeernėse.

THE BORDEN COMPANY 
Borden Bldg., New York, N. Y.

kūdikiui

Neatsargumas Apie Sveikatą
Neatsargumas kas link valgių, neatsargumas 

kas link sveikatos, tai tankiai apsireiškianti dalykai. 
Stiprumas, vikrumas — pati sveikata priguli nuo pa
sirinkimo maisto kurie yra turtingi vitaminais.

SCOTTS EMUISNN 
yra grynas vitaminus užlaikantis cod-liver aliejus 
yra vartojamas milionų žmonių, kad būti stipriais ir 
sveikais kasdien. Jos suteikia dėl vitaminų badau
jančiai sistemai maistą kuris turi daug cod-liver a. 
aliejaus vitaminų. Bukit stiprus kasdien —CgM 
bukit gerai maitinami su sveikatą budavojančia 
Scott’s Emulsion! ,

Scott Bowne, Bloomfield, N. J. 26-48

Wilson Shoe Store
3235 So. Halsted Street

Specialia išpardavimas puse kainos parduo
sim daugybę stylių čeverykų musų krautuvėj

Didžiausis pasirinkimas Čeverykų dėl visų: mote- 
rims, vyrams, merginoms ir vaikams. Ateikite ir 
persitikrinkite apie musų teisingą pasiūlymą. Išpar
davimas tęsis tiktai

Rugpjūčio (Augusi) mėnesy
i______________________________________ —------------ ' ■ ■■ '■■■ -

Tarp Chicagos 
Lietuvių

laikų,*? ’’Jpodiečiai išvijo 
francuzus iš šito miesto. Apie 
klaipėdiečius butų galima daug 
prirašyti, bet tuo tarpu pasaky
siu, kad klaipėdiečiai man atro
do tikri džentelmonal.

Iš “Naujieny” ekskursijos 
Lietuvon

Tarp Kopenhagen, Klaipėdos ir 
Palangos.

I^aivas “Lituania” atplaukė 
į Kopenhagen, 6-tą vai. ryto, 
liepos 80-tos. Čia pastovėjome 
2 ir pusę vai. Musų keleivius 
interesavo puikus Kopenhagen 
miesto vaizdai. Išbuvę paskirtą 
laiką Kopenhagen porte laivas 
“Lituania” sugaudė tris kar
tus ir iškėlė trispalvę Lietuva** 
vėliavą, kas reiškė, kad seka
ma stotis bus Lietuvos portas 
—Klaipėda. Griežiant benui 
puikius maršus mes atsitolino
me nuo to gražaus mažos Da
nijos miesto.

J Mums besidžiaugiant Švedi
jos krantais įplaukėme į Balti
ke jurą, čia jau saulutė ėmė 
leistis ir Baltike vandenų pa
viršius sužibo įvairiomis spal
vomis. Kokios gražios, įvairios 
ir poetiškos tos spalvos! Ir 
mes žiūrėjome į tą spalvuotą 
vandens paviršių kolei visiškai 
sutemo. Einant gulti mums 
buvo pranešta, kad 8-tą vai. 
ryto busime Klaipėdoje.

Musų laivas,’ matomai, buvo 
labai gerame upe: plaukė grei
tai ir pasiekė Klaipėdą 3 valan
das anksčiau, negu ketino. Dar 
penktą vai. ryto, kai visi kelei
viai miegojo, laivas sugaudė 
tris kartus ir sustojo. Keleiviai 
šoko iš savo lovelių šaukdami 
‘‘Klaipėda! Klaipėda!”, ir iš
tikimųjų mes jau buvome Klai
pėdos uoste.

Išėjus mums ant doko, benas 
užgrojo lietuviškus maršus ir 
nonž ii pro priplaukė mažus lai
velis su keletą vyrų. 'Fai buvo 

Klaipėdos muitines viršininkai 
ir p. Snyderaitis, Klaipėdos 
nuovados viršininkas. Pribuvę 
viršininkai mus mandagiai pa
sveikino ir kalbėjo gražia lietu
viška kalba. Kuomet viršinin
kai peržiūrinėjo pasus, atplau
kė kitas laivelis ir mus nuėmė 
nuo didžiulio laivo, kuris dėl 
savo didumo negalėjo prie 
kranto priplaukti ir buvo susto
jęs apie 100 pėdų nuo kranto.

Klaipėdoje.
Nežiūrint, kad buvo dar ank

styvas rytas, klaipėdiečiai jau 
laukė musų ant kranto. Išėjus 
ant kranto, Klaipėdos lietuvai
tės įteikė man puikų gėlių 
bukietą ir rankų darbo lietu
višką juostą. Panaitė, kuri įtei- 

I kė man kaipo “Naujienų” eks- 
. kursi jos palydovui, dovanas, 
buvo pasipuošusi tautiškais rū
bais. Šios man suteiktos dova
nos padarė į mane tokį kilnų įs
pūdį, kurio aš niekad neužmir- 

; siu!
Be minėtos panelės mus pasi

tiko didelis būrys kitų klaipė
diečių, tarp jų chicagiečiams 
pažįstamas p. Braks ir buvęs 
chicagietis, Andrius Kemėža. 
Ponai Braks ir Kemėža pasakė 
trumpas, nuoširdžias pasveiki
nimo prakalbėles, už kurias ir 
mes, kiek galėdami, stengėmės 
atsidėkoti.

Beje, buvau pamiršęs pasa
kyti, kad mums dar esant ant 
laivo, panelės Locaitės atvežė 
puikių rožių, kurias vėliau mes 
padovanojome laivo “Lituania” 
kapitonui už jo gerą patarna
vimą ir pastangas suteiktas dėl 
musų kelionės laiku.

Laivas “Lituania” mums dar 
bestovint ant kranto nuplaukė 
Danzigo link, o mes palinkėjo
me jam laimingos kelionės: 
“Keliauk, laiveli, laimingai ir 
sugryšk parvešti mus namo!” 
Su šiuo laivu mes tikrai susigy
venome ir jį pamėgome.

Musų bagažus nuvežė į mui
tinę ir tenai perleido be jokių 
keblumų. Mes išsiskirstėme į 
viešbučius. Aš su didžiuma ke
leivių sustojome “Kyto” viešbu
tyje, pas poną Stikliorlų. • Aš 
manau, kad jus poną Stikliorių 
gerai atsimenate bent nuo tų

Palangoje.
Pavalgę Klaipėdoje gardžius 

pietus, atsigėrę gero alučio, iš
važiavome automobiliais į Pa
langą. Palanga man labai pati
ko. čia yra puiki vieta ir pui
kus vasariniai kurortai.

Apžiūrėję Falangas kurortus 
nuėjome ant Birutės kalno, o 
vėliaus nusileidę antkalnėn ra
dom senovės lietuvių aukurą, 
ant kurio vaidilutes kūrendavo 
“Amžiną Ugnį” dievams ant 
garbės. Man, kaipo vaidilai, 
toksai radinys buvo labai įdo
mus ir reikšmingas; juk tai vi
sai nepaprasta aplankyti tokią 
vietą, kur musų prabočiai šim
tmečiai atgal Šventąją Ugnį 
kūreno!

Bigdamas tariu ačiū visiems 
sąkeleiviams už gerą kompani
ją ir draugingumą; o jums, 
chicagiečiai, siunčiu geriausių 
linkėjimų. —B. Simokaltls,

“Nauj.” eksk. palydovas.

18-tos gatvės apielinkė
Dr. Yuška sugrįžo iš vakacijų

Dr. A. L. Yuška, kuris bu
vo susirgęs apendicitu ir vė
liau, pagijęs, turėjo paėmęs 
atostogų,1 ate imantį pirmadie
nį, rugpiučio 22 dieną, vėl ati
darys ofisą, priiminės pacien
tus ir lankys ligonius.

Kaip daktaro Yuškos pacientai 
žino, daktaro ofisas yra HMM) 
So. Halsted St. (ant p. Biels
kio aptiekos). Ofiso valandos: 
nuo 10 iki 12 vai. prieš pietus 
ir nuo 5 iki 7:30 vai. po pietų. 
Telefonas — Canal 2118. Rezi- 
dencijos adresas: 4193 Archer 
avė. ; telefonais ----- I.afayctte
0038. Čia ligonių priėmimo va
landos nuo 2 iki 4 vai. po pie- 
t*-

Daktaras Yuška netik pa
sveiko, bet žymiai sveikata pa
sitaisė. Nors liga ir buvo su
varginusi daktarą, bet vakaci- 
jos atgaivino, suteikė reikalin
go atsilsio ir naujos energijos.

— Reporteris.

Lietuviy aptiekorių reikalu
____12____

P-as Kartonas, turįs aptieką 
2957 West 63-rd str., reikalu 
lietuvių aptiekorių organizaci
jos kalbėjo taip:

Vargu galima tikėtis, kad 
kas gero išeitų iš lietuvių ap
tiekorių draugijos. Kodėl? Ve 
kodėl: Visi aptiekoriai yra už
imti, turi daug darbo ir ilgas 
darbo valandas. Toliaus, aptie
korių tarpe pasireiškia šiokių- 
tokių nesusipratimų. Paskui, 
kad lietuvių aptiekorių organi
zacija susilauktų pasisekimo 
reikalinga butų turėti kokius 
nors organizatorius, kaip kad, 
pavyzdžiui, Retai! Druggists 
Assn. turi. Bet šitokis lietuvių 
organizacijos tvarkymas reika
lautų išlaidų, ir tam jau reika
lingi butų fondai.

Ale esant reikalui, turint 
energijos, galima butų lietuvių 
aptiekorių asociacija įstatyti j 
tinkamas vėžes.

Jei butų šaukiama aptieko
rių konferencija, p. Kartonas 
pasistengtų būti joje, nes jo 
manymu, kenkti ji neužkenktų, 
o naudos gal ir ne mažai iš jos 
išeitų.

—• Reporteris.

Sacco-Vanzetti reikalu
Sacco-Vanzeitti konferencija 

Chicagoj rengia masinį protes
to mitingą penktadienyj, rUg- 
piučio 19 dieną, Ashland audi
torijoj.

Sacco-Vanzetti konferencija 
kviečia Cbięagos darbininkus 
sustreikuoti pirmadieny j, rug
piučio 22 dieną, protestui prieš 
pasimojimus nužudyti minėtus 
du italus.

STRAIPSNIS 28
Žindančio* Motinos Turi Būti 

Atsargios
Žindymo laikotarpiu motina netu

rėtų persidirbti. Dažnai motinos, ku
rios iš pradžių turi užtektinai piend, 
randa, kad jis mažta kuomet jos su
grįžo prie namų darbo. Kitos moti
nos turi sunkiai dirbti žindymo laiko
tarpiu, bet darbas turėtų būti laips- 
nilkai sunkinamas. Didžiuma moti
nų tik po šešių savaičių tegali būti 
pilnai stiprios užsiimti darbu. Su 
šiuo laiku pieno tekėjimas pilnai nu
sistatė.

Reikia vengti nuovargio nuo persi- 
dirbimo, pašilsiant laike darbų. Daž
nai pagulint penkias minutes kas va
landa duos motinai progos daugiau 
darbo atlikti negu kitaip, kad sau
giau galėtų atlikti. Kad gavus dau
giau pasilsio, gerai yra motinai pe
nėti vaiką atsilošus arba pusiau gu
lint. Tas duos jai 15 ar 20 mijiutų 
pasilsėjimo kas keletą valandų. Nei 
motina nei kūdikis neturėtų užsnūsti 
pirm negu penėjimas visai pabaig
tas.

Pasibovijimas
Kuri nors forma pasibovijimo, pa

silinksminimo arba pasismaginimo y- 
ra reikalinga kiekvienam. Per sąži
ningą motiną, kuri būna stuboje nuo
latos sergėdama savo kūdikį nedaro 
geriausia dėl savo kūdikio. Buvimas 
ant oro ir smagus pasibovijimas, ku
ris nenuvargina, bet palaiko motiną 
su kūdikiu linksmame upe, yra abiems 
labai naudingi. Reikia vengti rūpes
čio, pykčio, ir stiprių susijaudinimų, 
Kadangi jie jtakuojai pieną. Motina 
turi pramokti save kontroliuoti ir nu- 
reguliuoti savo gyvenimą dėl gerovės 
savo kūdikio.

Saulė Yra Didelis Gydytojas
Nesunkus mankštinimai ore ir ant 

saulės, ypatingai ėjimas, reikalingi 
gerai motinos sveikatai ir jos nervų 
ramybei. Jei motina turi daug dar
bo atlikti stuboje, ji neturės daug 
spėkos pasivaikščiojimams, bet vispri 
ji turėtų nusi-statyti praleisti tūlų, cite- 
nos dalį ant oro. Motinos, kurioms 
patinka smagus, ėjimas, ras pasivaik
štinėjime gerą mankštymų. Tik ne- 
reik nuvargti. Daržų prižiūrėjimas 
labai geras jei ne pervirš.

Stuboje irgi reikalinga šviežias o- 
ras lygiai motinai, lygiai kūdikiui, tad 
miegami ir gyvenami kambariai turi 
būti gerai išvėdinti.

Jokiam kūdikiui nėra reikalo būti 
auka taip vadinamų kūdikystės ligų. 
Jeigu jo kūnas yra pirmos klesos pa
dėty, jis jau gamtos yra aprūpintas 
su ginklu. Tik tada, kada jo kūną 
paėmė nedapenėjimas jis lengvai ligų 
pagriebiamas. Bet kiekvienas kūdi
kis gali pilnai atsigauti jei aprūpintas 
su tinkamomis sveikatos sąlygomis. 
Apsaugojąs maistas yra geriausis sar 
gas. Pridedant Borden’s Eagle Pieną 
reikalaujamo kiekio sotumo. Jūsų kū
dikis turėtų gauti du šaukštu Eagle 
Pieno kasdien apart kitų valgių. At- 
miežk d šaukštu Eagle Pieno su tri
mis ketvirtadaliais puodelio šalto van
dens. Kiti vaikai labiau Jį mėgsta su 
ginger ale, vaisių sunkomis, arba su
plaktu kiaušiniu ir skanskoniu.

Skaityk šiuos straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėkit ateičiai.

REIKALAUKIT

ŽINOMŲ SAVO 
SKONIU

Unijos padaryti
Nėra Geresnių Del Virimo, 

Kepimo 
Saldainių dirbimo

Vai Blatz Brewing Co.
CHICAGO BRANCH
1500 Holt Street

Phone Brunswick 3600-1-2 
and Wholesale Dealers

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

lŪDIENy IŠPARDAVIMAS
Nužemintos kainos nuo 25% iki 50%

Visi seklyčios setai ir valgomojo kambario setai bus par
duodami nužemintomis kainomis bėgyje 10 dienų. Pirk
dami sučedysite iki 50%, tad pasinaudokite šia proga. 
Išpardavimas prasideda su 19-ta diena šio mėnesio ir už
sibaigs 29-tą d. šio mėnesio.

Globė Furniture Uphostering Co.
6637 So. Halsted St.- Tel. Wentworth 6890

ATVIRAS LAISVAS CHICAGOS LIETUVIAMS
GERBIAMIEJI:

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

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

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. nariai turi 3 pašal
pos skyrius ligoje — 1-mo skyriaus serganti nariai gauna 
ligoje pašalpos $6.00 savaitėje, 2-ro skyriaus serganti na
riai gauna ligoje pašalpos $10.00 savaitėj, 3-čio skyriaus 
serganti nariai gauna ligoje pašalpos $16.00 savaitėje. Po
mirtine nariams sumokama iš Draugijos iždo ---- nariai Ii uo
si nuo mokėjimo pomirtines duoklių, taipgi liuosi nuo baus-

miy už nelankymą susirinkimų, parengimų ir tt.
Chicagos Lietuvių Draugija S. P. savo nariams išmo

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

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

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

Lietuviai, vyrai ir moterys, dar sykį esate nuoširdžiai 
kviečiami į Chicagos Lietuvių Draugiją S. P. aprūpinimui 
savo pačių reikalų. Prašymą įstoti Draugijon gali priduo
ti pas kiekvieną šios Draugijos narį, veikiantį kontestantą 
arba kreipkitės asmeniškai j Draugijos Kontesto Raštinę, 
1739 So. Halsted St. (“Naujienose”) — čia galėsite gauti 
reikalingas- informacijas apie Draugiją ir išpildysite apli
kaciją įstojimui į Draugiją.

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

PAREIŠKIMAS1:
Noriu įstoti Chicagos Lietuvių Draugįjon S. P., bet neturėdamas 

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

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

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

K. Požėla

Smagiausi šokiai prie šauniausios Grušo orkestros

NAUJIENOS

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

. Rengia

MilžinišKą Atletinį

ndrybių 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.

\

CALUMET GROVE, Blue Island, III 
1 . » • * • • • i ■ * vi ■ »
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Pradžia 10 valandą ryto. Tikietas asmeniui 50c.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Policininkų paroda
Paskutinės kasmetinės Chica

gos policininkų jmrodos diena 
įvyks ateinantį sekmadienį, 
rugpiučio 21, Wrigley Field.

V ienas svarbiausių tos die
nos programo punktų bus lx‘s- 
bolo lošis tarp Chicagos ir De
troito policijos departamentų 
geriausių bolininkų. Bus ir ki
tokių pramogų.

Iš Detroito atvyks Chicagon 
keletas šimtų policininkų kartu 
su Detroito mayoru ir policijos 
viršininku.

Policininkai maršuos, rodys 
įvairius gimnastikos žygius. 
Gros Chicagos ir Detroito poli
cijos benai.

Visas pelnas, likęs nuo paro
dos, eis našlėms ir našlaičiams 
policininkų, žuvusių tarnybos

Pradžia kaip l :30 po pietų.

Atsargiau su biržos
Šerais

Michael Hughes, 
Policijos viršininkas.

Tūkstančius ir tuksiančius 
dolerių praranda kas mėnuo tie 
asmenys, kurie (guldo savo pi
nigus i daug žadančius skymus 
ir tuo budu prakiša, kadangi 
daugely] atsitikimų tai yra pri- 
gavingi skymai.

Paprastai šios rųšies sukčiai 
prisidengia turtingos išvaizdos 
ofisais, garbngai skambančiais 
vardais ir abelnu užsilaikymu, 
kuris imponuoja žmonėms, kaip 
įstaigos finasierių, vedančių 
plačias ir toli numatomas pini
gines transakcijas.

Parodoma krūvos pinigų ge
raširdei tokių sukčių aukai, ku
ri įsivaizduoja, kad jo “gera- 
dėjai” varo teisėtą. bkųį T „

WENNERSTEN’S
TBohemian uppo

TIKRI APYNIAI
TORTINGAME SALYKLE

PROCESAS iškelia 
paslėptą skonj pasaulio 
puikiausią apynių ir 
turtingo salyklo.

Planuodami Keliauti

LIETUVON
“Plaukite po Amerikos Vėliava“
Ir keliaukite ant puikiausių pasauly 

laivų, kurius valdo ir uperuoja Suvienytų 
Valstijų Valdžia.

Speciali ekskursija j jūsų Tėvynę 
išplauks ant puikuolio laivo

S.S. LEVIATHAN
Rugsėjo 10 iš New Yorko.

Jų asmeniškai ves Mr. W. W. Dayidson, 
Generalia Agentas United States Lines iš 
l’ittsburgh, Pa.

Kiti Rugsėjo išplaukimai bus.
S.S. Republic ....... *......... Rugsėjo
S.S. Pres. Harding.........Rugsėjo
S.S. Geo. VVashington.. .Rugsėjo 
S.S. Pres. Roosevelt—Rugsėjo

Klauskite savo vietos agento kainų 
pilnų inlcT’nacijų arba ršykite į / . ,

United
States Lines

110 S. Dearbou "t., Vhicago
45 Broadway, Ne»z York City

7
9

13
20 
ir

Vedančios pripažinta įstaty
mais ir sulig įstaitymais bizn 
brokerių firmos nenaudoja to
kios taktikos.

piliečiai šiuo yra perspė- 
tuojaus pranešti policijos 

jei kas nors
jami 
viršininko ofisui, 
kreipiasi į juos siūlydamas pa- 
sakiškus pelnus ant jų (guldymų. 
Tokie ponai, jus turite žinoti, 
yra medžioklėje ant jūsų pini
gų. Ir pranešimas apie juos 
policijai reiškia pastojimą ke
lio jų skymams pirm, negu jie 
suspės padaryti daug skriaudos.

Jums nieko nekainuos praneš
ti policijos viršininko ofisui 
faktus apie nužiurėtinus pasiū
lymus, kuriuose jus esate kvie
čiamas dalyvauti. Musų pata
rimas ir pagelba bus suteikta 
jums kiekvieną kartų.

Visos tokios informacijos bus 
laikomos paslapty], jei krei
piantis j mus asmuo to reika
laus. Policijos departa metas 
nori patarnauti jums visuomet

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
Iškilmingos laidotuvės

11

la plačiai 
ietuviams 

Šio didelę 
moteriškų adresu: 

St. Palaidota 
lote, kur jau 
vaikai. Dabar 
motinos. Bet

Ketvirtadieny], rugpiučio 
dieną, šv. Kazimiero kapinėse 
tapo palaidoki amžinam atsil
siu! Barbora Budrikiene, žmo- 

žinomo Chicagos 
biznierius, turin- 

krautuvę vyriškų ir 
parėdų,

3251 So. Morgan 
i šeimyniniame 
gulėjo penki jos 
vaikai susilaukė
indi Jonas Budrikas, velionės 

vyras, netekęs gyvenimo kelio- 
ičs draugės. IJudi trys sūnus, 
netekusieji motinos.

A. a. Barbora Budrikiene su- 
/irgo 1 dieną rugpiučio, o mi
rė B di^ną to paties mėnesio, 
kaip 9 vai. vakare. Paliko vyrą 
Jonų ir tris sūnus Bronislovų, 
3e n ediktą ir Alfonsą.

Kadangi pp. Budrikų šeimyna 
buvo pasižymėjusi kaip padori, 
>opuliari, pasitminti Bridgepor- 
te šeimyna, o mirusios vyras, 
nors nelaimes prislėgtas, nesi
gailėjo nei triūso, nei kaštų 
idant prideramai priruošus pas
kutinę kelionę ir atidavus pas
kuti nj patarnavimą velionei, 
tai laidotuvės buvo nepaprastai 
iškilmingos.

Šios laidotuvės buvo tokios, 
kekių lietuviai retai temato. 
Pilna bažnyčia žmonių. Du ku
nigai laikė pamaldas. Kitu du 
pasakė pamokslus— vienas baž
nyčioj, Litas—prie kapo, šeši 
žymiausi lietuvių vargoninikai 
giedojo choru la’ke pamaldų.. 
Daugiau kaip 2(H) automobilių 
palydėjo velionės grabą.

Iš Lietuvos velionė Budri- 
kienė paėjo iš Bartininkų kai
mo, Naumiesčio valsčiaus, 'Tau
ragės apskričio, Kauno rėdybos: 
sulig tėvų buvo Barbora Baz- 
maitė. 
šauliu 
žiaus. 
metus.

Paguldyta amžinam miegui 
svetimoj šalyj, 1x4 savųjų tarpe, 
ir netik tarpe lietuvių; pagul
dyta greta savo vaikų, kuriuos 
ji pirmiau palydėjo, kurių mir
tį apverkė, apgailestavo. Naš
laičiai susilaukė motinos. Lai 
Lima jai lengva šios šalies že
melė.—V. P.

Persiskyrė su šiuo pa
su laukusi 54 metų am- 
Amerikoj išgyveno 27

Lietuvių aptiekorių reikalu
P-as Justinas Kulis, vienas 

seniausių lietuvių aptiekorių 
Chicagoj, turįs aptiekę 3261 So. 
llalsted St., yra tvirtas rėmė
jas artimesnio lietuvių aptie
korių bendradarbiavimo.

Lietuvių aptiekorių organiza
cijos klausimu p. Kulis kalbėjo 
daug-maž taip: lietuviai aptieko- 
riai turi Lietuvių Vaistininkų 
Draugijų. Yra sekretorius, yra 
draugijos iždininkas; ižde esa-

pasirodytų, jog bendradarbiavi
mai yra naudingas.

P-nas Kulis pritaria pilnai 
lietuvių aptiekorių organizacijos 
idėjai.—Reporteris.

ma ir pinigų, liet draugystės 
veikimas nepasireiškia; jos gy
vavimas lik, taip sakyti, vel
kasi.

pirmyn 
normalę

draugi-

Kas reikia daryti, kad kalba
ma draugystė sukrustų veikti? 
Gal būt reikalinga, kad atsi
rastų kas nors pastūmėtų, 
duotų, taip sakyti, “push”. Gal 
reikalinga keleto energingų 
žmonių, kurie galėtų tūlą laiką 
stumti draugijos darbą 
iki tas darbas įeis j 
vagą.

Naudos iš aptiekorių
jos, tinkamai veikiančios, gali 
būti daug. Imkim pavyzdžiui, 
pirkimą reikmenų,—na, kad ir 
tokių ramunėlių: susitarus nors 
16—20 aptiekorių, šias žoles 
galima butų pirkti tiesiog iš 
užrubežio. Ir pirkti galima bu
tų daug pigiau, negu dabar iš 
daugmenų sandėlių.
. Sakysime, kad, aplamai imant, 
lietuviška aptieka daro apyvar
tos $2,000 mėnesyj. Penkioli
ka arba dvidešimts aptiekorių 
daro 30 arba 40 tūkstančių do
lerių mėnesyje. Tik reikia pa
mąstyti, kad būrys žmonių, 
darančių tokios apyvartos, imtų 
liendrai, kaip vienas kūnas, 
pirkti reikalingus dalykus, de
rėtis dėl jų su išdirbėjais. Ga
lima numanyti, kad išdirbėjai 
parduodamų .aptiekose dalykų 
lenktųsi kiek
palaikius tokį “kostumerį”.

Nurodoma, kad lietuvių ai>- 
tiekorių tarpe pasireiškia ne
susipratimų. Tegul ir apsireiš
kia jų. Bet, kooperuojant, tie 
nesusipratimai imtų nykti, kai

Nei laikas nei pa
pročiai . . . negali 
sugadinti Helmarų 
gerumo ir 
lyginamo 
mo.

Susipažinkit

jų nepa- 
malonu-

Su

Karalienė
Žymiausių Cigaretų

“Naujienų” pikniko 
darbininkams

Žemiau telpa sąrašas asme- 
, kurie dirbs “Naujienų” pik- 

Visų žemiau įvardintų
10

nų
nike.
prašome pribūti laiku—apie 
vai. ryte.

J. Biclevičia 
J. Bočių n as
V. Briedis
Iz. černauskas
W. Čepelis 
Petronėlė Dargienė 
J. Degutis
P. Dubickas 
P. Indrele 
Chas. Juršis
A. JuršienČ
J. JokUbauskas 
J. Kaulinas 
M. Matulis 
J. Mickevičius

Miller
Mankus 
Narbutas 
Namąjuška 
Pačkauskas 
Radžiūnas 
Saikus

B. Saikus 
Mrs. B. Saikus 
Mrs. V. Smotelienė 
B. Skurkis 
J. Subačius* 
P. Svelnys 
J. Vilis

A.
B.

P

Antanina Vilionė
A. Vilis
.1. Valiulis
A. Žile
A. Naikelukas
V. (laiškutis 
Janušaitis
J. Mickus
K. Navickas.

North Side
Pirmyn chorui nusisekė

Sekmadienį, rugp. 14 d. Pir
myn choras turėjo išvažiavimų 
Jielferson giriose. Apart cho
ristų, svečių dalyvavo koki 300. 
Valgiai ir gėrimai išparduota 
visi. Matyt, nesitikėta tiek 
daug publikos. Leista daug 
daiktų išlaimėjimui, iš ko cho
rui irgi bus pelno, žodžiu, už
darbis iš šito išvažiavimo buvo 
nemažas. Kadangi Pirmyn cho
ras susideda iš pažangių žmo
nių ir net dovanai patarnauja 
svarbesniuose pažangiųjų pa
rengimuose, jis įsigyja vis dau
giau rėmėjų. Matėsi Čia koks 
tuzinas inteligentų, atvyko ke
letas biznierių, buvo nemažai 
ir southsid iečių.

Žaismės ir dainavimas tęsėsi 
iki 10 vai. vakare.

Ir bolševikai išvažiavo

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal,

Or. J. W. Beaudatte
VIRAU! ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.

Pastabai Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUS!!
OPTn MVTR f ST AS

LIETUVIS AKIU SPECJLALISTAa
Palengvina akių (tempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
{ .vaiglmo, akly aptemimo, nervuotu- 

mcL skaudamą akių karst}, 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. Ncdėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

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

2226 Marshall Blvd.
TELEFONAS CRAWF0RD 14^0

TELEFONAS CANAL 9464

Pranas Bakam

LAGHAVIGZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, 111.
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga- 

•nėdinti.
Tol. Canal 1271 

ir 2199

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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.

Kelių mastų atstume nuo Pir
myn choro vietos darė ir bol
ševikai savo misijas. Šis jų 
išvažiavimas turėjo būti gana 
“glavnas”, nes kalbėjo pats 
Andriulis ir kokis tai kitas di
delis vaikėzas, kuris esąs atvy- 
kęs iš vakarų ir turįs karvių 
piemens atestatą ar kokią ten 
panašią profesiją. Bolševikų 
zaunos visiems yra žinomos, bet 
žmones susėda ant 
klausosi, kaip durnai 
rimai gali nukalbėti, 
sykį geroka Pirmyn
čių dalis klausėsi Bolševikų, o 
paskui pasitraukę krėtė juokus 
iš jų pasakytų prakalbų.

Biznis pas bolševjkus ėjo vi
sai prastai, todėl susikrovę sa
vo tavorą į vežimą išvažiavo 
namo gana anksti.—*Prosy to jas.

žolyno ir 
tūli sutvė
lai p ir šį 
choro sve-

J. F. RADIJUS
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoje

Laidotuvėse t.atar- 
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų . išdir- 
bystes.. -

OFISAS:
668 W. 18th St.

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

32^8 S. Halsted St.
Tel. Blvd. 4063

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugp. 14 dieną, 6 valandą va
kare, 1927 m., sulaukęs 18 
metų amžiaus. Gimė Kauno 
rėdyboj, plautių apskr., Kruop- 
pių parap, Pilių kaime. Paliko 
dideliame nulitųlime motiną 
Julijoną ir tėvą Klemensą, 
seserį Malviną ir brolį Juozą

• ir gimines.
Kūnas pašarvotas, randasi, 

144 W. 46 PI.
Laidotuves įvyks Subatoj,. 

rugp. 20 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus Kė- 
dulingos..pamaldos Už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Prano Bakano gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą jr 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, sesuo, Jjrolis ir gimi

nės.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Eudeikls. Tel. Yards

Z
Seniausia įsteigta linija

South !
HAVEN

Paimkit savo draugus ir šeimyną 
ant šito gražaus laivo, kuris 

yra aliejum kūrenamas 
;TROQUOIS”

Nėra dulkių Nėra suodžių
Tiktaigalėdami, idant

ZAS

~ bentoH
COC HARBOR

& ST. JOE
Lmvi Cbicago • a. m. Daily 
Kscept Saturday and Bunday

PADĖKAVONE
Dalyvauja Naujieny Atletiniame Piknike

Visatos Valdytojo valia ir parėdymu persiskyrė su manimi 
mano vaikais, savo seserimis, giminėmis, kaimynais ir visu Šiuo 
pasauliu mano mylima moteris, mano vaikų motina ir visų ger
biama kaiminkn BARBORA BUDRIKIENE

Gailesčio perverta mano širdis sutrukdė mano protų ir jos 
trumpos, bet tragingoM ligos metu ir taipgi pagrabo metu nega
lėjau pats vienas bėgamųjų reikalų aprūpinti, 
ji darbai buvo atlikti taip, kaip 
mano giminių ir kaimynų dėka. 
‘ i mano padėkos žodžiai visiems

ROUND TRIP DAILY
Lova Chicago daily 9:41 
lt i*9 p. m- Saturday StL-Ti g* :

Ncdėl. ic subatoj Round trip $1.50
Pigiomis kainomis Cafeteria 

Collegiate Orkestrą

ŠOKIAI DYKAI

ANCEVlClUS
Chicagįočiams gerai žinomas drutuoljs'ir geras sportinin

kas dalyvaus 'Naujienų Atletiniame Piknike. Jis sako:
“Mes šiame Naujienų piknike trauksime liuosus kas su 

kuo. turi ristis. Kas man į porą papuls, nežinau. Bet žinau 
tiek, kad jis turės išsitiesti ant matraso.?

Bancevičius visuomet mėgsta šposus. J13 ir Naujienų pik 
nike pridarys daug šposų.

Tcč'au reikSamie- 
negalėjo būt geriau. Taip įvyko 
Iš širdies gilumos dabar veržė

tiems geradėjams.
Piripiausia priimkite mano 

padėkoj žodžius gerb’-amčeji 
dvasininkai. Gilią padėką reiš
kiu vietiniams šv. Jurgė pa
rapijoj kunigams Ppleik'ui ir 
Šiauliriskui. Pastarajam dėtuo
ju už atlaikymą gėdidingų Šv. 
m&iu prie didžiojo altoriaus su 
asista ir asistentams gerb. kun. 
Martinkui ir km. Baltučiui. Už 
įspūdingą pamokslą bažnyčiąje 
dėkuoju kun. Martinkui, o kun 
Baltučiui už pamokslr kapinė
se. liekuoju gerb. kunigams 
Albavičiui' ir Puleikiui, laikiu
siems Šv. Mišias prie šalutinių 
altorių kuomet ėjo šv. Mišios 
prie didžiojo altoriaus su asista.

Reiškiu gilios padėkos žo
džius gerbiamiems vargoninin
kams: p. Pociui, p. Kudirkai, p. 
Saboniui, p. Daukšai p. Brazai
čiui, p. Sauriui, kurie kartu su 
gerb. kunigais lydėjo velionę iš 
namu j bažnyčią, giedojo su 
gerb. kunigais ekzekvijas, šv. 
Mišiar ir lydėjo j kapines, 

širdinga' dėkuoiu veliones seserims Rozalijai MaziliausMenei, 
Marcijonai Eitutienei ir švogeriams Antanui Eitučiui ir Jonui Ma
ziliauskui, kurie su krikščioniška meile ir prietel'ngu uolumu tal
kininkavo han mano žmonos ligos, pagrabo ir laidotuvių metu, 

Giminių ir kaimynu užuojauta .išsireiškė apdovanojimu pui
kiomis gėlėmis. Velionės kambarys, gelių kupinas, išrodė it ro
jaus kanioelis. Gražios gėlės nribuvo nuo A’tučių šeimynos, Ma
ziliauskų šeimynos, Lekiu ir Vilčauskų šeimynos, Povilo Vilčaus- 
ko, Petkų ir Minelgų šeimynos. John Douglas and Eamilv. John 
Bertuls and Family, Dad Douglas and Family. Marcijonoą Pui
dokienės, J. Malone šeimynos, Taujienių, Povilo P. Baltučio, Ei- 
leeno Masalskai-tės, Urba Flower Shonpe. La Verne* Clubo ir The 
Fellowshin House friehds. Tatai visiems tiems gėlių teikėjams 
reiškiu gilios nadėkos žodžius, širdingai * dėkuoju tąihgi pane
lėms gėlių nėščioms laidotuvių metu.

Pr'etelingaii tarnavusiam ir rūpestingai ■ avo pareigas ėju
siam graboriui A. Masa’skiui reiškiu širdavos padėkos žodžius.

Priimkite gilios padėkos žodžius visi Bridgenorto ir iš kitų 
lietuvių kolonija lietuviai, taip skaitlingai s.Uplaųkuūeji dalyvau
ti bažnytinėse pamaldose ir lydėti i k iptnes.

. Dar 'neguliu likti neišreiškeą padėkos žodžius n. J. Krušni, 
šv. Kazuniero kailiniu užveizdetoiu’, už taip tvarkingą reikalų 
atlikimą kapinėse.

Pasaulin Įkūrėjau, Visatos Valdytojau, Gyvybes šalrini, Mie- 
Jaš’rdlngas Teisėjau, suteik velionei amžiną atilsi, o man likusiam 
stiprink jėgas ir didink kantrybe tęsti šio gyvenimo kelionę, Ta
vo šventą valią išpiidant.

1 Throurh Tiekėte to all Shore Line Moto* 
Coach Co. polnte via South Uaven 

Tbru Faraa 
SAtJOATlCK ................................. fl.W
HOLLAND ............................................
GRANO KAl'lOS..................................... S.MO |
GRANO HAVBN..................................... 3.0S
MU8ŪDGON ........................................ S.8O ,
EAtf l’AW LAJUJ.. ~..................... !_■« 1
Scotsonia 'Lith-Monor) $1.25 
Miami Park Beach ............ $125
Dtrect connectlon* for Olen, AUvran. 
Pullman, Bangor, Silver-Saddle Lake*. 
RooMvelt Hlll* and Shore Creet. 

Ali echedulee dayhirht aavin* Ūme. 
South Haven Line Docka—N. W. End af 
Municipal Pier (Grand Av. A Chieago 1 
A v. care to pier).

Phone Superior 78QQ _

A. A. B. BUDRIKIENE

reikalų

JONAS BUDRIK IS.

Juozas Lipinskas
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 16 d., 9:15 valandą 
ryto, 1927 m., sulaukęs 33 metų 
amžiaus, gimęs Suvalkų rady
bos, Vilkaviškio apskričio ir pa
rapijos, Bardauskų kaimo, pali
ko dideliame nubudime pussese
rę Oną Plečkaičiutę 1 seserį 
Škotijoj, 1 brolį ir tėvą Lietu
voj ir gimines.

Laidotuvėmis rūpinasi Ona 
Flcčkaičiutė ir Wm. Bačkaus- 
kas, 1384 So. 48th Avė., Cice
ro. Tel. Cicero 2229. Kūnas pa
šarvotas, randasi 1342 So. Cice
ro Avė., Cicero, III.
Laidotuvės įvyks subatoj, rug

piučio 20 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų j 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 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame, Pusseserė, 
Sesuo, Brolis ir Tėvas. Laido
tuvėse patarnauja graboriu'-

Yards 1741
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Juo daugiau geria, tuo links- ttansferais persėsti ant State 
miau, tuo daugiau atvirumo. 119-Morgan. Iš So. Chicago imti 
kio daugiau romanso. Tūli ir 93-95th karus, kurie daveža iki 
visai nusilesė. 1 State.

Tai katalikiško jaunimo pik
nikas.—Kriaučių bosas.

Kataliku piknike “Naujienas” atlankė

Gryštančius iš pikniko tie 
patys bussai daveš iki gatve
karių.

AUTOMOBILIAIS:

For Rent
RENDON 6 kambariai, ant 3-člo 

aukšto yra elektra, guzas ir maudy
nė; renda pigi. Kreipkitės i bučernę, 
3156 So. \Vallace.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Chicagoj paliokų darže per
eitą sekmadienį lietuvių katali
kų “jaunimo” organizacija, ku
rios tikrą vardą žino visi, su-1 
rengė didelį pikniką. Garsino 
bažnyčioj, garsino davatkos, 
garsino viškų giesmininkės ir 
jų mamos. Ir viso labo j pik
niką suvažiavo, suėjo ir per 
tvoras sulipo 38 dusios. Ber
niukų buvo 7, mergšės 8— tai 
( rganizacijos nariai, klebonas,; 
11 vyrų ir 11 mamų, 
kitę, kad tai visi tėvai ir 
tinos jaunuolių. Didžiuma 
nuolių atvyko be tėvų ir 
tinų, ir didžiuma tėvų ir 
tinų be vaikų. Mergaitės 
trumpais sijonais, kad jei dėvė
tų kelines, jos butų matomos. 
Veidai jų dažyti, Iuįmis irgi, 
plaukai kirpti, sugarbiniuoti, 
krutinės nuogos. Staiposi, 
kraiposi, šypsosi—vyrus vylioja. 
Berniukai, matyti, irgi patyrę: 
ne tik akimis, o ir rankomis 
mergšes patyrinja. Net su 
pačiu klebonu jos moka flir
tuoti ir baugu, kad seną širdį 
nesužavėtų. Jis irgi nesnau
džia: taikosi, gerinasi, labai 
svietiškai elgiasi, {tiria motinas, 
giria jų jaunas dukreles, viso
kių pasižadėjimų daro, už gas- 
padines pasižada imti, fundija 
motinoms, fundija dukterims.

Publikos mažai, o išlaidų 
daug, todėl reikia biznį daryti. 
Geria munšainą vyrai ir mo
ters, geria šį-tą ir jų vaikai.

Nemany- 
mo- 
jau- 
mo- 
mo- 
taip

Vakar, rugpiučio 18 dieną, 
atlankė “Naujienas” p-nas J. 
O. Sirvydas, “Vienybės” redak
torius, p-nia širvydienė ir pp. 
širvydų žentas, Domininkas D. 

i l’išminskas, iš Detroit, Midi.
Iš Detroito svečiai brookly- 

‘ niečiai ir detroitietis trečiadie
nio vakare atvyko j Indianą 
Harbor, o iš čia ketvirtadieny j 
pasiekė Chicagą, kur apsistojo 
pas pp. Butkus.

Chicagoj svečiai nubuvo tik 
vieną dieną, ir jau šiandien išva
žiavo gal j Detroitą. Detroite 
paviešės iki ateinančio ketvir
tadienio. Grįždami iš Detroit 
į Brooklyną, pp. širvydai su
stos Stottvilk, N. Y., o pirmą- 
iieny, rugpiučio 29 tikisi būti 
jau Brooklyne.

Iš Brooklyno pp. Sirvydai iš
važiavo 12 diena rugpiučio.

—V. P.

• WESTERN Avė., kitaip žino
ma “Illinois No 1.” yra geriau
sias kelias iki Blne Island. šiuo 
keliu reikia pervažiuoti mies
telį ir tiltą tuoj už miestelio. 
Pervažiavus tiltą ir gclžkeho 
veduktą, važiuoti po kairei ir 
rytus (Canal St.) ir pavažiavus 
tris blokus pasukti į pietus, 
apie blokas iki daržo. Prie 
VVestern. Avė. ir Canal St. ir 
kitoje užsisukimo vietoje bus 
musų pikniko ženklai nurodan
tys kur važiuoti. Galima taip
gi važiuoti Halsted iki Vermont 
rd. (kur prasideda “Detour”) 
ir Vermont keliu iki Blue Island. 
Iš Gary, Indianą Harbor, East 
Chicago—reikia imti 147, ku
riuo davažiuoti iki Westem. 
___________ S_____ _________

Ar jus žinote, kad
Žydai įvedė paprotį keikimo į Bib

liją ir tas paprotys dar ir dabar 
yra prisilaikomas visame civilizuo
tame pasaulyje. Kai kurie teismai 
dar ir dabar reikalauja, kad prieš

RENDON 4 kambarių fintas, 
šviesus. Elektra, gasa.s, pigi renda. 
938 VV. 31 st PI.

Furnished Rooms
K AM B AB YS rendon prie mažos 

šeimynos, su visais palankumais ir 
prie geros transportacij'os. 1555 N. 
Hoyne Avė. 3rd floor. ( Aruiitage 
9566.

RENI)AI kamlmrys dėl vyrų arba 
merginų, yra visi parankamai. Atsi
imkit dieną arba vakare. 3946 South 
Artesiun Avė., Chicago, III. 2nd flat 
(antros lubos).

RENDON kambarys, 1 arba 2 
vaikinam, su valgiu arba be valgio. 

6752 S. Artcsian Avė. 2 fl.

RENDON ruimas dėl švaraus vai
kino. Maža šeimyna. Garadžius ir
gi rendon, Sakalauskas, 7004 S. 
Talinan. Republic 6131.

KAS NAUJO MUZIKOJE
Colu

NAUJI LIETUVIŠKI RE
KORDAI IR ROLĖS

Ar nori but> linksmas ir sveikas? 
Išgirsk šiuos Naujus Lietuv.škus Re
kordus: Vanagaičio, Babravičiaus, 
Butėno, Kipro Petrausko ir kitų.

įdainavo A. Vanagaitis
16071—Karvutė ir Doleris 
16073—Reikia lept, dalis I ir II

Įdainavo J. Kudirka
16064—Piauti linksma ir Pasisėjau 

Rūtelę
16060—Prapuoliau motuše ir Liepė 

tėvelis
16059—Vienas žodis ne šneka ir 

Iš Rytų šalelės
16055—Tu mergelių dainavimas ir 

Kieme mergelė auga
1G056 Kad galėčiau ir 

Kai aš buvau neženotas.
16054—Dzinguliukai ir 

Dul-dul dūdelė
Įgrajino Lietuviška Orkestrą

16057—Pabučiuok mane ir 
Ragana Polka

16065—Kalakutai šiauduose ir
Garbės Polka 

16066—-Tamsios akys Valcas ir 
Volgos burliokų daina 

16053—Linksma porelė Polka ir 
Linksmas medžiotojas 

16052—Ištikimas draugas Polka 
Regina Valcas 

16049—Kaimiečių Valcas ir
Kitayanka Polka

Įdainavo Jonas Butėnas

16048—Lopšinė Daina ir 
Išgėriau septynias 

16044—Kalinio Dama ir 
Mano gimtinė

16041—Mes be Vilniaus nenurimsim 
ir Girtuoklio Daina

16040—Eina garsas nuo rubežiaus ir 
Oi kai aš pas močiutę buvau 

16038—Lakštingalėlė ir Aguonėlė 
16037—Kada noriu verkiu ir 

Ant ežerėlio rymavo
Dainos kitų artistų

Kas Subatos vakarėlį ir
Meilė tėvynės nemari 

šventas Rokas ir Scrantų 
melagis-komiška daina 

Laimė ir nelaimė ir
Bevaikis—komiška daina 

Muzika, muzika ir
Dainuok sesute I^punele 

Neverk brangi ir
Rigolette—
įdainavo K. Petrauskas.

KAINA F»o 7Sc VIENAS 

Siunčiame į kitus miestus, perkant 
6 ant sykio apmokame persiuntimo 
lėšas.

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

Chicago, III.
Didžiausia Muzikos Krautuvė.

ir

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

Aušros Knygynas, 
3210 So. Halsted St„ Box 238.

PARDAVIMUI drug Storis, pri
imsiu registruotą phsrmacistą už 
pusininkų arba už darbiniką. Atsi
šaukite greitai, nes aš vienas ne
apsidirbu. Naujienos 1739 S. Hnls- 
ted St. Box 957.

PARSIDUODA gerinusi Scblitz 
darbo saliuno fixturiai, labai pi
giai, tik už $350, piInni verti $1,500. 
Tik šią savaitę. Krepkitės tuoj, 373 
E. Kensington Avė. Phone PuJIinon 
0670.

PARDAVIMUI grosernė. kendžių 
ir ice cream krautuvė. Parduosiu 
pigiai arba mainysiu ant automo- 
biliaus, 3222 So. Auburn Avė.

Real Estate For Sale
Namal-Žemi Pardavimai

RINKA
namų pirki- 

pas
PLAČIAUSIAS 

mo ir pardavimo lauka* 
mus.

Atsiliepkite

S. J. DARGUŽIS
807 W. 18th St. 

(.anai 4900.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

BIZNIO NAMAS tinkantis <lel kar- 
či unos ar kitokio biznio, 3 kamba
riai prie 
E ektra, 
garažas, 
si j lotą 
Randasi

Matykit
Stanley Mickeviče, 

3422 Lowe Avė.
Yards 8551

štoro ir 5 kambariai viršui, 
maudynės, vienai mašinai 

Kaina tik $5,450. I'iiim 
arba automobilių j mainus, 
netoli 63 rd ir Halsted St.

LIETUVIU GARAŽO LANGAI
dę paprasti cigaretai, tai pabandy
kit Helmarus. Kaip sykį jus dasi- 
lytėsite juos savo lupomis, jų.s lai- 

Susipažinkit su Helinarais 
šiandie.

IŠDAUŽYTI

Išdaužyti langai garažo, kuris i n\ejįs. 
randasi 1313 West 51st St. ....... .
Nuostolių padaryta j $500. Vinc- 
ons J. Jakauskas, 5719 So. 
Maplewood Avė., garažo savi
ninkas paaiškino policijai, kad 
o manymu, šis išdaužymas lan

gų padaryta todėl, jog jis at
sisakęs dėtis į garažų savininkų 
asociaciją.

CLASSIF1ED AUS.]A

Ką, kui Kutib

rengia, veikia ar kviečia

Roseland
Announcements

Pranešimai

Help \fyanted—Malė
Darbininkų Reikia

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

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

Parsiduoda lotas 35x125. Viskas 
yra. Gatavas dėl statymo stubos. 
Reikia jmokėti tiktai $150; likusius 
pinigus lengvais išmokėjimais. Kai
na $750. Klauskite

L. NARMONTA,
\ (Narmantaitė)

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

REIKIA patyrusių vyrų dėl plovi
mo automobilių. Atsišaukite nuo 7 iki 

|8 ryto.,3985 Archer Avė.

REIKIA nutomobili,ų mechaniko 
kaipo partnerio, .suteiksime labai 
gert> progą. Capital Garage, 4730 
\V. Ilarrison St., netoli Cicero.

Furniture & Fixtures
Rnkandai-ItaisaI

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

7114 S. Campbell Avė.

Exchange—Mainai
IŠSIMAINO lotas 30x125 j auto

mobilių ar pianą. Atsišaukite vaka
rais, 5650 S. Bishop SI., Chicago.

Financial
Finansai-Paskolos

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

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 820 Central 6260

Ar jieškotei tikrų 
Bargenų? 

----------------- L_
Tai atsiliepkite pas mus,

mes tik bargenus ir teparduo- 
dame.

SKOLINAME PINIGUS
Dollar Savings, Bldg. and Loan 

Association “spulka” skolina pinigus 
į pirmus morgečius, lengvioms išly
goms ir neskiria vietos. Taipgi kvie
čiame naujus narius prisidėti prie 
spulkos, nes yra geriausia būdas su- 
taupinti pinigus, gauti geresnius pro- 

nes centus ir turėti valdžios priežiūrą.
Spulkos ofisas atdaras kas dien ir 

vakarais. 2436 Wcst 59th Street.
Juozas Yushkewitz, Pirm. 
Kazys Macke, Sekrt.

Rugpiučio 14 d. įvyko didysis 
Aušros knygyno išvažiavimas, 
kurį surengė Draugijų Sąryšis. 
Diena buvo g^raži, todėl ir žmė* 
nių buvo gana daug. Turės 
likti gerai pelno. Jeigu kiti iš
važiavimai taip butų nusisekę, 
tai knygynas gerai pasilaikytų.

Dovanas laimėjo: 1) $10 K. 
Norbutas, 2) Z. Babelis $5. 3) 
ADPLS. 47 kp. $5, 4) J. Cibins- 
kas vieną toną anglių, 5) P. 
Juktonis— moterišką laikrodėlį,
6) Z. Klibienė —Phonograph’ą,
7) A. Stuknis—žiūronus, 8) A. 
Sholvis—moterišką žiedą, 9) T. 
Jonulionis—$5 dol. vertės kny
gų, 10) C. R. Gulett-—$4 ver-~ 

!tės knygų, 11) ADAD 21 kp. 
—skustuvą.

Dovanas aukavo; R. Mikšys 
su Tumoniu—anglių toną; F.

■ A. Rukauskas laikrodininkas — 
i žiedą, P. Dargis—$5 auksu.
Kitų pavardes pamiršau. Vi- 

' siems aukautojams ir tikietų 
platintojams tariu širdingą 
ačiū už rėmimą Aušros knygy- 

; no.
P. S. Jeigu kurie dar neatsi- 

ėmėt dovanų, tai kreipkitės va
karais pas knygių P. Ražans- 
ką, Aušros knygyne.

—Sąryšio Koresp. K. D

Keliai j “Naujieny” 
Pikniką

štai kokiais keliais važiuoti, kad 
nereikėtų klaidžioti

STRYTKARIAIS:

STATE St. iki 119-th ir Hal
sted. Kad tą vietą pasiekti rei
kia imti karus vadinamus 
“STATE 119-Morgan”. Čia iš
lipę rasite speciališkus tam ti
kslui Russus su “Nauienų” 
užrašu ir tais busais daveš iki 
daržo. Russus suteikia Roseland 
Bottling Co. Fėras suaugusiems 
10 centų.

Turime perspėti publiką, kad 
Kankakee karai daugiau nevai
kšto, ir Rlue Island pasiekti 
st rytkariu is nebegalima.

State St. perkerta visas sker- 
lines gatvekarių linijas. Si tini- 
ja todėl yra patogiausia. Iš 
North Side patartina imti Mil- 
waukee Avė. karus miestan ir 
išlipti ant Ik.?rborn St, IŠ iia 
paeiti iki State ir tais pačiais

SLA 36 kuopos nariams pranešu, 
kad užsimokėti duokles jie gali 
pas mane namuose (3200 Lowe 
avė.). Eidamas finansų raštininko 
pareigas, šoriu atkreipti kiekvieno 
36 kuopos nario domę į tai, kad 
jūsų teisės Susivienijime pirmiau
sia priklauso nuo to, ar esate už
simokėję mokesnius, ar ne. Narys, 
neužsimokėjęs P®r tris mėnesius, 
esti suspenduojamas. Taigi, kieno 
mokesniai užvilkti, ateikite; nelauk
dami, kol įvyks knopos susirinki
mas, pas mane į namus ir užsimo
kėkite. —J. Balchunas,

SLA. 36 kp. įfnansų »'<t.

WESTV1LLE, ILL.
Lietuvių Ukėsų Kliubo išvažiavimas 

įvyks Rugpiučio (August) 21 d., Jin- 
kins ford. Kraivenčo darže. Malonė
kite visi susirinkti Nedėlios ryte 9:30 
v. j A. Stokio svet., 207 Mi W. Main St. 
Trokai apleis minėtą vietą 10-tą vai. 
ryte. L. U. K. Kametėtas. /

Liet. Teatr. Dr-jos šv. Martino 
mėnesinis susirinkimas įvyksss šeš
tadieny, grup, 20 d. šių metų, 7:30 
v. v. šv. Jurgio parapijos svetainėj, 
32nd PI. ir Auburn Avė.

Nariai būtinai malonėkite pribūti, 
nes yra svarbus susirinkimas.

P. K. nut. rašt.

Personai
Asmeny Ieško

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

4517 So. Washtenaw Avė.
Chicago, III. ‘

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.

PAIEŠKAU Bulotų Silvestro, Jo
no ir Paulauskienės Onos iš Ver- 
baliunų kaimo, Vilkijos parapijos. 
Turiu svarbių reikalų nuo jūsų gi
minių. Patys ar kas žinot, praneš- 
kit už ką busiu dėkinga. J. Bra
zauskienė, 926 W. 36 St., Chicago, 
III.

IEŠKAU draugo tinkamo į part
nerius prie biznio, tik kad butų 
pavienis ar gyvnašlis. Pinigų daug 
nereikia. Tel. 4839 Roosevelt.

732 W. 19th St.

IEŠKAU savo dėdės Juozo Žilins
ko apie 55 metų amžiaus Marium. 
Milės apskrities Pilviškių parapijos, 
žioplių kaimo, gyvenusio 1905 me

tais Anglijoj, Liverpoolio mieste, 
vėliaus išvažiavusio į Ameriką. La
jai prašau atsišaukti, nes turiu 
svarbų reikalą. Jai kas žinote apie 
į prašau praneškite, už ką aš bu

siu labai dėkingas.
Pčtras Žilinskas, pašt, Pilviškiai 

caim. Gulbiniškiai, Lietuva.

For Rent

PARENDAVOJIMUĮ fialas 5 kam-
jarių su vana. Labai šviesus.

732 W. 22nd St.

RENDON Storas, tinkamas dėl 
jentoriaus arba Siaučiau.* ar kokio 
eito biznio. Kreipkitės j bučernę, 

3156 So. Wallace St.

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

Kas nori dirbti?
Tegul atsiliepia žemiaus pa

duotu antrašu.
Turi turėti savo mašiną ir 

būti apsipažinęs su Chicago^ 
miestu. ,

Netinginių! gera užmokestis.
Paaiškinimai smulkmenų aut 

vietos.
Atsiliepkite iš ryto 9—10 vai.

s. j. Dargužis
807 W. 18th St.

t Ganai 4960.

S. J. DARGUŽIS
807 W. 18th St.

Canal 4960.

Mes parduodame antrus morgi- 
čius j dvi dienas ir perkame.

PARDAVIMUI namas, yra krautu
vė ir 6 kambariai ant viršaus, Mar- 
quette Manor. laibai geroj vietoj 
dėl nesvaiginamų gėrimų psirloro. 
Matykit savininką. 475G So. Western 
Avė.______  ■_____ _____________

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

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St.

4 kambarių sempeliniai rakandai, 
pigiai už cash, tik $295. 3 šmotų rie
šutinis miegruimio setas, 3 šmotų 
mohair parloro setas, 7 šmotų riešu
tinis miegruimio Sfetas, du 9x12 kau
rai, 2 pastatomos lempoj, 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

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

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 de| visokio biznio. Na
mas beveik naujas, apšildomas, krau
tuvė ir kambariai užpakalyj ir 6 kam
barių f.latas 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.

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

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

Chicago, III.
T

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

------ JL------- L-L...1!!1" ■

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

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

SALIUNAS '»— soft drink parloris 
pardavimui. Nesutikimas partnerių. 
8842 S. Houston Av., So. Chicago, III.

PARDAVIMUI Soft Drink Parlo- 
3526 No. Lincoln Avė.

BUČERNfi 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 biliaiviing, 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 įmokėjimu.
Roženski and Lemont 
6312 So. Westem Avė.

PARDAVIMUI grosernė. Biznis 
išdirbtas per tris metus. Parduosiu 
pigiai. 1905 Canalport Avė.

didelių dirbtuvių. Priežastis —ne- 
sveikata. Atsišaukit greitai: 1248 
W. Carroll Avė. ir Elizabeth St.

IPARDAVIMUI grosernč, saldai
nių ir mokyklos įrankių kratųvė. 
Turi Dilti parduota šią savaitę. 
Labai pigiai, už pusę prekės. 3518 
So. Halsted St.

NEROKUOJAM KOMISENO 
už antrus morgičius už $100, 
$200 arba $300/

SMALL LOAN SERVICE 
1647 W. 47 Str.

Tėmykit
“Musų Rinkos”

Bargenus
Subatoj “Naujienose’’.

S. J. Dargužis
807 W. 18th St.,

Canal 4960.

S. J. DARGUŽIS
807 W. 18th St. 

Canal 4960.

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

BARGENAI

Pardavimui 2 flatų medinis na
mas .4 ir4 kambarių. Gerame stovy. 
Parsiduoda pigiai su mažu įmokė- 
jinui. Randasi 4928 So. Honore St.

5 Kambarių mūrinis namas su į- 
rengimais—elektra, vanos etc. Ran
dasi. 5320 So. Kildare Avė. Parsi
duoda su mažu įmokėjimu.

2 flatų naujai baigiamas namas, 
5 ir5 kambarių, vandeniu apšildo
mas, vėliausios mados, 7049 So. 
Washtenaw Avė.

10 flatų apartmentas, naujai sta
tomas, su įrengimais— ledams bak- 
sai, pečiai, įbudavotos lovos etc. 
Parsiduoda arba išsimaino ant mo- 
žesnio namo ar lotų. Randasi 70- 
tos ir Artcsian Avė.

2 flatų, 6 ir 6 kambarių buda- 
vojamas, su naujausiais įrengimais, 
ant 72 ir California Avė.

Taipgi budavoju ant kontraktų 
pagal reikalavimą tinkomom sąly
gom.

M. ZIZAS
6927 So. Washtenaw Avė.

Phone Hemlock 5526.

'PARDUOSIU pigiai gerą bizniavą 
namą Roselande, labai gera vieta 
dėl saliuno, arba mainysiu i ma
žesnį namą ar bučernę. Meldžiu at
sišaukti.

4559 S. Paulina St. 
Tel. Yards 0145

X. W. Rimkiewicz.

DIDELIS BARGENAS
Priverstas parduoti 10 kambarių 

namą, karštu vandeniu šildomą, 
puikioj apielinkėj, 2 karų garažas 
ir visi inipruvmentai apmokėti. Par
duosiu ūk $5,500. Namas randasi: 
~ " '2*7 S. Artesiun Avė. Kreipkitės T>o 

vai. vakare.4

PARDAVIMUI 2 flatų medinis 
namas, 5—5 kambarių, 50 pėdų lo
tas, gatvė ir Člė cetnnfuota ir ap
mokėta, netoli Gage Parko, atsilan
kykite ncdčlioj.

5349 S. Campbell Avė. 
2nd flat.

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

Musų Rinkoj 
Tik vien Bargenai 

Su mažu kapitalu 
didelį namą gausi.

Reikia tik $1500
Geras mur. namas, 4 flatų 

po 7, 6, 5 ir 4 kamb. fl. 
sais įrengimais. Elektra, 
beismontas etc. Gercj

Miscellaneous
• Įvairus______________

STOGDENGYSTR
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 84 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.

J. J. DUNNE ROOFING CO.
8411-16 Ogden Avė., 

Phone Lawndale 0114

SU vi- 
vanos, 
vietoj 
strvt- vprie bažnyčios, mokyklų, 

žodžiu sakant,karių, banko.
viskas prie vietos, tik eik ir 
gyvenk. Rendos j vienus metus 
kuone tiek pareina, kiek pirk
damas jneštuni pinigų.

Na, o kas car nežino BRID- 
GEPORTO.

Tai ten šiks 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.

KRAUTUVIŲ F1KCERIAI
Grosemių, Bučer- 
niy, Dellkatessen, 
Restaurants, Ken
džių, Bekemių, Mu
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 Sc. State Street

Bridgeport Painting 
& Hhrdware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlaikom 
malevą, po pi erą, stiklus Ir t t 

3149 So. Halsted St 
Phone Yards 7289 

J. S. RAMANČIONIS. Pres.

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Te! Lafayette 8705—8700

Chicago

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

i

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias ii lietuvių, kur duoda 

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

’ menvs, ‘ fikčerius ir t t.
W. P. Stepnan Electric Co., (notinc.)
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7452

PARDAVIMUI pigiai 6 kambarių 
miu-o biinHnlow karatu vandeniu 
Šildomas.- Viskas naujausios mados. 
Inmokčti $2,000, kitus 50,00 į mėne
sį. Savininkas, 6948 So. Artcsian Av.

Educational
Mokyklom

BUNGAL0W 6 kambarių Beverly 
Kilis, vėliausios mados paisymai, ai
de drive ir garažas, parduosiu arba 
mainysiu j ką kas turite. 10528 So. 
Campbell Avė. Phone Beverly 4181

MOKINAME
Ang-lų kalbos, lietuvių kalbos, arit- 
metikos, pilietybės, knygvedystto, 
stenografijos ir kitų mokslo šaky. 
AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 

J. P. OLEKAS, Mokytojas
3106 S. Halsted St.. Chicago, III

I f ' k


