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7 Lakūnai žuvo Ra
miajame vandenyne
Sacco ir Vanzetti bus šią 

naktį nužudyti
Svetimšaliai Kinuose bėga iš 

Nankino j karo laivus
ŽUVO DAR DU LAKŪNAI į 

HONOLULU
Sacco-Vanzetti apeliacija 

atmesta
Ramiajame vandenyne prapuo

lė aeroplanas Dalias Spirit, 
ieškojęs prapuolusių kį’tų 
dviejų

Jungtinių Valstybių Aukščiau
sias teismas atsisako sulai
kyt egzekucijų
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Chicago, UI. Pirmadienis, Rugpiučio-August 22 d., 1927

i Pacific and Atlantic Photo]

Velšių iškilmės (įteikimas taikos rago) velšių tautinės šventės dienoj, Valijoj, Anglijoj.

Potvyniai ryty Sibire vis 
didėja

Graikijoj susekę sumoksią 
prieš valdžią
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SSSR. 
komisa- 
siunčia

CIIABAROVSKAS, 
rugp. 21. - Liaudies 
rų taryba paskyrė ir 
vienų miliona rublių (apie 500
tūkstančių dolerių) ūmios pa
šalpos nukentėjusioms dėl di
delių potvynių žmonėms Pajū
rio srity, rytų Sibire. Per po
tvynius daug žmonių žuvo ir 
kelios dešimtys tūkstančių kitų 
liko be prieglaudos.

Trumpi pranešimai iš palies
tų vietų sako, kad 
paliauja pylęs ir 
deja, darydami 
žalos ir užliedami 
mų ir miestelių.

lietus vis ne- 
potvyniai di- 
neapsakomos 
daugiau kai-

5 soviety valdininkai pa 
smerkti sušaudyt

Sąmokslininkai siekę grąžinti 
valdžion Pangalosų; 30 asme
nų suimta

'ATĖNAI, Graikija, rugp. 21. 
— Praneša, kad buvęs susek
tas vėl politinis sąmokslas. Są
mokslo siekimas buvęs nuversti 
esamąją Graikijos valdžią ir 
grąžinti galion buvusį diktato
rių Pangalosų.

Trisdešimt sąmokslo vadų, 
jų tarpe du karininkai esą areš
tuoti. s

Buvęs diktatorius Pangalos, 
nuo laiko kai jis buvo nuvers
tas, laikomas tvirtovės kalėji
me Kretos saloje.

Suimtas lenkas, padėjęs 
dviem žmogžudom pa

bėgti iš kalėjimo

SAN FRANCISCO, Cal., rug
piučio 21. — Tebeieškant aero
planų Golden Eagle ir Miss 
Doran, kurie žuvo Barniajame 
vandenyne kelionėje į Honolu
lu, prapuolė dar vienas mono-

Dalias Spirit, su pilotu Wil- 
liamu P. Erwinu ir navigato
rium A. H. Eichwaldtu, buvo 
praeitų penktadienį išskridęs 
ieškoti prapuolusių jų. Penkta
dienio naktį iš lakūnų gauta 
radio pranešimas, kad jiems 
atsitikus nelaimė: jų aeropla
nas krintąs į vandenynų ir 
jie reikalingi ūmios pagalbos.

Pagalbos šauksme lietgi ne
buvo paduota vieta, kur jiems 
atsitiko nelaimė, kad artimiau
si laivai galėtų pasiskubinti 
jiems į pagalbą. Spėjama, Kad 
Dalias Spirit buvo apie 600 my
lių nuo Honolulu.

Pirmiau žuvusiuose kelionėj 
į Havajų salas dviejuose aero
planuose buvo bendrai penki į- 
gulos žmonės: du monoplane 
Golden Eagle ir trys, jų tarpe 
viena moteriškė, biplane Miss 
Doran.

Svetimšaliai Nankine 
kraustosi j laivus

Kiny gen. Kaišek pats 
pasismerkiąs

Pavogė J. V. naujų kreise 
rių planus

21. 
pa-

buvo 
rugpiučio 22

dėl Sacco ir 
geJ|į ėjimu,

BEVERLY, Mass., rugp. 21. 
— Aukščiausio Jungtinių Val
stybių teismo teisėjas Holmes 
vakar atmetė Sacco ir Vanze- 
tti gynėjų apeliacijų ir atsisa
kė sulaikyti pasmerktųjų eg
zekuciją, kini Massachusetts 
gubernatoriaus Fullero 
laikinai atidėta į 
dieną.

Tuo budu kova 
Vanzetti gyvybės
atrodo, galutinai pralaimėta ir 
pasmerktiesiems, matyt, teks 
šio pirmadienio vidurnaktį mir- 
;i elektros kėdėj, jeigu guber
natorius Fuller, į kurį Sacco- 
Vanzetti gynėjai vėl apeliavo, 
atsisakys dar kartų atidėti mir
ties nuosprendžio įvykdymų.
Generalinis Jungtinių Valsty

bių prokuroras Sargent kra
to rankas

Nacionalistų kareiviai Nankine 
kelių maištų ir plėšių miesto 
gyventojus

Reikalaujųs, kad jį atiduotų į 
teismo rankas už apsileidimų 
pareigų ėjime

Jaunas braižytojas prisipažino 
norėjęs parduoti juos 
mai valstybei

sveti"

MINSKAS, SSSR, rugp.
—Sovietų teismas vakar 
smerkė mirties bausmei pen
kis aukštus muitinės valdinin
kus, jų tarpe Minsko muitinės 
viršiininko padėjėjų Zikovą.

sukty- 
priva- 

vesti

Smarkios audros Anglijos 
ir Airijos pakraščiuose

LONDONAS, rugp. 21. — 
Lamanše ir Anglijos bei Airi
jos pakraščiuose vakar siautė 
smarkios vėjo audros. Buvę 
vandenyse laivai buvo priversti 
skubintis į uostus prieglaudos 
ieškoti. Keletas žvejų laivų ir 
valčių nukentėjo. Fishguard 
uoste, Velse, susidūrė garlaivis 
St. David su garlaiviu St. Pat- 
rick ir pastarasis buvo skau
džiai sužalotas, šeši šimtai jo 
pasažierių buvo perkelti j kitų 
laivų.

140 KINŲ STUDENTŲ VYKS
TA 1 AMERIKĄ

LUDLOVV, Vt., rugp. 21. — 
Advokatai, Francis Kane iš 
Philadelphijos ir Arthur Hays 
iš New Yorko, buvo atvykę pas 
generalinį Jungtinių Valstybių 
prokurorą Sargentą, kurs čia 
praleidžia vakacijas, pasikalbė
ti Sacco-Vanzetti bylos reikalu. 
Sargent atsakė, kad, nesant 
jam VVashingtone, visi teisingu
mo departamento reikalai esą 
generalinio prokuroro pareigas 
einančio p. Farnumo rankose.
Vanzetti sesuo matėsi su pa

smerktu savo broliu kalėjime
BOSTON, Mass., rugp. 21.— 

Valstybės kalėjime su Bartolo- 
meo Vanzetti turėjo pasimaty
mą jo sesuo, Luigia Vanzetti, 
kuri ką tik atvyko iš Italijos.

Abudu buvo be galo susi
jaudinę. Juodu nebuvo matęsi 
per devynioliką metų.

Nors tai prieštaravo kalėjimo 
taisyklėms, kalėjimo 
kas Heudry vis tik 
Vanzetti iš kameros į 
rių ir leido jam visų 
kalbėtis su seseria.

ŠANCHAJUS, Kinai, rugp. 
21. — į Nankinų pasiųsta Jun
gtinių Valstybių, Anglijos ir 
Japonijos karo laivai. Po to, 
kai šiaurės Kinų kariuomenė, 
paėmus Pukova, užėmė šiauri
nį Jangtse upės antkrantį, pa
dėtis Nankine kas diena darosi 
blogesnė. Girdėt, kad pietiečių 
(nacionalistų) kariuomenės 
būriai Nankine kelia maišta ir 
plėšia gyventojus.

Amerikoss^konsidas Paxton, 
kurs nesenai t konsulatų buvo 
perkėlęs iš Nankine į činkian- 
ga, dabar iš ten persikraustė 
į Jungtinių Valstybių karo lai
vą. Kai kurie kiti 
čiai taip pat paliko 
namuosius namus ir 
karo laivą.

Britai pasiuntė
savo kreiserį Havvkins su 150 
kareivių savo piliečių gyvybę 
ir turtų ginti. Japonų gyvento
jai Nankine ir Činkiange taip
jau kraustosi į karo laivus.
Karo laivai bombardavo 

go tvirtoves
ŠANCHAJUS, Kinai, 

21.
Tsingtao eskadros karo laivai, 
pasirodę, ties Vusungu, į šiaurę 
nuo Šanchajaus, apšaudė Vu- 
sun>go tvirtoves ir geležinkelio 
stotį. Iš tvirtovių atsakyta ug
nim, ir laivai pasišalino.

21. — 
buvęs 

Nanki- 
išieido

rugp. 
metų 
News 
brai-

amerikie-
savo gyve- 
persikėlė į

į Nankiną

Penki tariamai

Vusun-

rugp. 
šiaurės

viršinin-
išleido

korido- 
valandų

VEDAMAS I KAPĄ ARKLYS 
MIRTINAI NUSPYRĖ

MININKĄ
ŠEI-

viršiininko padėjėjų J 
Jie buvo kaltinami dėl 
bių, vogimo ir padėjimo 
tiniams prekinnkams 
šmugelio biznį.

Automobiliui užsidegus
16 namų sudegė

PHILADELPHIA, Pa., 
21. - Sven Dan Berg, 24 
amžiaus, dirbęs Nevvport 
laivyno bazėj kaip planų 
žytojas, dabar buvo suimtas,
kaltinamas dėl pavogimo dvie
jų naujų Jungtinių Valstybių 
kreiserių planų.

Berg prisipažino, kad jis pa
vogęs. Kvočiamas pasisakė, 
kad, papildęs vagystę, jis rašęs 
laišką laivyno

nacionalistų VVashingtone,
delegacija, kad vyriausybė atpirktų iš jo

departamentui 
reikalaudamas,

LONDONAS, rugp. 
Generolas čian Kaišek, 
vyriausias nacionalistų 
no valdžios karo vadas, 
pareiškimų, kuriame jis sako,
kad jo rezignacija, kaipo vado, 
turinti but priimta ir kad jis 
turįs but atiduotas | teismo 
rankas už didelį apsileidimą 
savo pareigų ėjime, — sako 
Reuterio pranešimas iš Šan
chajaus.

Trijų dešimčių 
kariuomenės vadų
sako, toliau pranešimas, buvę planus, kitaip jis ketinęs par- 
atsilankę pas generolą Kaišekų duoti juos svetimai valstybei, 
ir maldavę jį, kad jis savo re- žinoma, laivyno departamentui 
zignaciją atisiimtų. [jis rašęs ne savo, bet visai

Daily Mail gauta telegrama 
iš Šanchajaus sako, kad gene
rolo Čian Kaišeko žmona iške
liavus į Jungtines Valstybes, o 
pats gen. Kaišek rengiąsis kaip 
šį pirmadienį iškeliauti į Vo
kietijų.

POMEROY, Ohlo, rugp. 21. 
— Praeitų naktį čia vienas pri
vatiniame garaže užsidegė au
tomobilis ir padegė garažą. Iš 
garažo ugnis greitai persimetė 
į k»tus trobesius, ir ligi gaisras 
buvo suvaldytas, sudegė tryli
ka biznio namų, dvi rezidenci
jos ir kaunrės prokuroro ofisas. 
Ugnį gesinant vienas gaisrinin
kas buvo skaudžiai sužeistas.

PITTSBURGH, Pa., rugp. 21. 
— Penktadienio naktį Wheel- 
inge buvo suimtas ir detektivų 
pargabentas į Pittsburghų vie
nas lenkas, Paul Wisniewski, 
apie kurį manoma, kad jis pa
dėjęs pabėgti dviem pasmerk
tiem žmogžudom iš Aiiegheny 
kauntės kalėjimo praeitą ket
virtadienį.

Pabėgusieji žmogžudės, ku
rių iki šiol nepavyko suimti, 
yra Paul Jaworski ir Jack Vis- 
binder.

Kalėjimo raštininkas, kai pa
matė pargabenta Wisniewskį, 
pasakė, kad tai tas pats as
muo, kuris pro geležinę užtvarų 
padavęs pasmerktiems revolve
rį-

Suėmė $1,500,000 ver
tės svaigiųjų gėrimų

Britų generolas prigėrė 
gelbėdamas kitus

LONDONAS, rugp. 21. — 
Gelbėdamas kitus jūrėse, Ues 
Saint Leonard, prigėrė brig. 
gen. Nobel Jaukins, boerų ka
ro veteranas. Generolas pats 
plaukti nemokėjo, bet pastebė
jęs skęstančius, vienų žmogų ir 
jo jaunų dukterį, jis šoko gel
bėti juos, ir visi trys paskendo.

Du streiklaužiai skau- 
džiai sumušti

______ ne savo, 
svetima pavarde.

Vyriausybe betgf susekė va
gį ir jį areštavo. Planai tapo 
iš jo atgauti.

Septyni žmonės žuvo laivo 
gaisro

NOGALES, Ariz., rugp.
Pranešimai iš Mazatlano, 

Meksikos, sako, kad jurėse ties 
Mazanillo įlanka, gaisras sunai
kinęs prekybos laivą Chapulte- 
peo. Septyni laivo įgulos žmo
nės žuvę, kiti dvylika buvę 
skaudžiai sužeisti bandant gai
srų užgesinti.

21.

Italijos valdžia gins sa
vo pinigų ve^tę

dekretu 
pasiima visa 

reikalingą krašto pini- 
Tuo budu

ROMA, Italija, rugp. 21. — 
Tam tikru paskelbtu 
Italijos valdžia 
galių, 
gų vertei ginti”.
Mussolinio valdžia, ‘kuri iki šiol 
kontroliavo pinigų mainą su 
svetimomis valstybėmis, ta 
kontrolę išplečia ir ant visų 
dalykų, liečiančių lirų.

NEW YORKAS, rugp. 21. — 
Per šią savaitę pakraščių sar
gyba sulaikė New Yorko uoste 
tris svetimų kraštų laivus Ir 
konfiskavo bendrai 17,600 kei- 
sų svaigiųjų gėrimų, vertės, 
kaip prohibicijos vyriausybė 
apskaičiuoja, $1,500,000. Britų 
garlaivy Zelda, kuris buvo su
imtas ties Ambrose švyturiu, 
rasta 5.600 keisų svaigalų. Zel- 
dos šešiolika įgulos žmonių 
taipjau suimta.

Motina ir trys vaikai 
traukinio užmušti

DU LAKUNAI ŽUVO AERO
PLANUI NUKRITUS

HARRODSBURG, Ky., rugp.
21. —- Vakar vakarų netoli nuo 
čia nukrito žemėn aeroplanas. 
Skridę juo lakiniai Wm. Van 
Arsdall, 31 m., ir Ormond Van 
Arsdall, 35 m., užsimušė.

SEYMOUR, Ind., rugp. 21.— 
Pasažieriniam 
traukiniui užgavus čia 
ly automobilį, buvo 
keturi asmenys, Mrs. 
O’Connor, 31 metų
ir trys jos vaikai, amžiaus nuo 
6 iki 12 metų.

Pennsylvania 
skerske- 
užmušti 

Denzcl 
amžiaus,

ŠANCHAJUS, Kinai, rugp. 
21. — Garlaiviu President 
Jackson', išplaukusiu iš Čia į 
San Francisco, iškeliavo šim
tas ir keturios dešimtys Kinų 
studentų tęsti mokslų Jungti
nių Valstybių universitetuose. 
Su jais kartu išplaukė Ir gene
rolo čian Kaišeko jauna žmona 
su dviem mažom dukterim. Ji 
irgi žada Amerikoj lankyti 
universitetų ir studijuoti poli
tikos mokslus.

Policijos tarpusavio ka
ras; du nukauti

WILLIAMS()N, W. Va., rug
piučio 21. — Tarp dviejų vie
tos policijos fakcijų kilo smar
kių kivirčų dcl autoriteto, pri
ėjusių vakar prie ginkluoto su
sikirtimo, kuriame du policinin
kai, 1). Derfield ir Harvey Mc- 
Guire, buvo nušauti, o vienas 
pašautas. Du policininkai areš
tuoti ir padėti kalėjime.

ATLANTIC CITY, 
rugp. 21. Linvvoodo 
rys, Henry Ang, 68 metų am
žiaus, turėjo senų, 32 metų, ar
klį, kuris jau senai darbo ne
begalėjo dirbti. Fannerys dėl 
to nutarė padaryti jam galų. 
Iškasęs lauke duobę, jis nusive
dė arklį ten nušauti ir palaido
ti, bet ties duobe kuinas spy
rė jam į pilvų, ir šeimininkas 
krito negyvas.

farme-
CENTERVILLE, Iowa, rug

pjūčio 21. — Du streiklaužiai, 
Uiram Mull ir Wm. Taylor, 
dirbę Ganfield anglies kasyklo
se, metu, kai jie grįžo iš ka
syklų namo, buvo streikininkų 
simpatizuotojų užpulti ir skau
džiai sumušti. Abudu nugaben
ti į ligoninę.

Naujas Čilės ambasado
rius Jungt. Valstybėms

SANTJAGO, Čilė, rugp. 21. 
— Čilės respublikos ambasado
rius Jungtinėms Valstybėms, 
Miguel Cuchagjatocornal, atsi
statydino. Jo vieton skiriamas 
Carlos Lavila, laikraščio leidė
jas.

AVIATORIUS UŽSIMUŠĖ AE
ROPLANUI NUKRITUS , >0RH

Mirė 122 metų negras
LUBBOCK, Tex., rugp. 21.— 

Čia mirė vienas negras, “Unc- 
le” (dėdė) Mose Kyle, turėjęs 
122 metus amžiaus. Vergybės 
laikais jis vergavo 67 metus. 
Jis turėjo dvidešimt penkis val
kus, kurie Visi jau išmirę.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
FORN1JOJE

KALI-

21. — 
kaun-

EUREKA, Cal., rugp. 
ir kitose Humboldt 
vietose buvo jaustas stip- 
žemės drebėjimas. Dides- 

žalos nepadaryta, bet dau-

čia 
tės 
rus 
nės
gelio namų sienos susproginė
jo, kai kur kaminai nugriuvo.

ST. LOUIS, Mo., rugp. 21.— 
Jų aeroplanui nukritus, vakar 
netoli nuo St. Louis užsimušė 
aviatorius Įeit. George Stumpf. 
Jo draugas, Įeit. C. Hutchlnson, 
pavoj ingai užsigavo.

Leit. Stumpf buvo artimas 
garsaus lakūno, pulk. Lind- 
bergho, draugas

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

Nenusistojęs oras; nedidelė
temperatūros atmaina; viduti-; 
nis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros 
vidutiniškai 74? F.

šiandie saulė teka 6:04, lei 
džiasi 7:42.

$1,000,000 labdarybei
NEW YORKAS, rugp. 21. — 

Mirus nesenai milionininkė 
Miss Emily O. Butler savo tes
tamente 
darybės 
lerių.

buvo

paliko įvairiems lab- 
tikslams 1,000,000 do-

VICTORIA, B. C., rugp. 21. 
—Mirė. Britų Columbijos prem
jeras John Oliver, 71 metų am
žiaus.

Jy.

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

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 dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienom te, vakarais 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paštą iŠ kitų 
miestų

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

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 00 centų. Sekamos vietos suteiki 
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, I1L

. .1
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ATMOSFERA 
ir jos reiškiniai

(Tęsinys)

XXVI
81AUR1Ų PAŠVAISTĖ.

Pačioje žemės šiaurėje ir pie
tuose yra ledų kraštais, kurių 
daugelyje vietų dar nėra buvusi 
žmogaus koja ir, turbut, negrei
tai dar ten ji nužengs. Tose ša
lyse viešpatauja amžinas šaltis. 
Ištisus metus ten ledas laiko su
kaustęs žemę ir tik trumpam 
laikui jis paviršiuje šiek tiek ap
tirpsta. Daugelis drąsuolių 
bandė dasigriebti ligi pačios tų 
ledo laukų širdies.

Tose šalyse tais mėnesiais, 
kuriuos mes vasara vadinam 
saulė daugelį dienų iš eilės nesi
leidžia, bet labai aukštai irgi ne
pakyla. žiemų tose šalyse kelis 
mėnesius saulė visai neteka. Ko
dėl taip yra? — atsakymas ge
ografijoje randamas. Mums! 
įdomus ten vienas nuostabus 
reiškinys, ilgųjų naktį ten pas
tebimas. Tas reiškinys — šiau
rių pašvaistė. Ji būna matoma 
ir kitų kraštų šiaurinėse dalyse. 
Retai retai tų pašvaistę tenka 
pamatyti vidutinėje žemės juos
toje. Niekur nebūna taip gra
žių pašvaisčių, kaip šiaurės le
dų krašte, kur jos ardo ■ šimto 
parų nakties tamsų. " *

Gražų vaizdų duoda šiaurių 
pašvaistė: pusiaunakčio pusėje 
danguje pasirodo iš pradžių silp
na šviesa ir atrodo kad ima švis
ti. Ta šviesa atsiranda aukš
čiau debesų ir aiškiai matyt 

' kaip juoduoja debesys po ja. 
Aiškiau ir aiškiau ima plieksti 
šviesa; aiškiai matosi blizgantis 
lankas. Jis žėri ir dega, o jo 
šviesa stiprėjo, bet žvaigždžių 
neužtemdo. Jos mirga pro tų 
žėrintį lanką. Kartais viršuje 
lanko atsiranda antras, virš to 
trečias ir t. t. Pasitaiko, kad 
toks žėrėjimas apima taip didelę 
dangaus dalį, kad jį mato labai 
toli.

Žėrinčiuosius lankus kurį lai
ką gali matyti danguje. Paskui 
iš jų ima plieksti raudonų, žalių, 
geltonų, mėlynų spindulių. Tie 
spinduliai eina pluoštais ir su- 
suiena kaip tik virš žiūrėtojų 
galvos. Pašvaistė mirga .įvai
riomis spalvomis ir kas minutė 
keičia savo išvaizda: blizganti 
spinduliai danguje raitasi ir vy
niojasi; lankų galai iš pradžių 
lyg ir rėmėsi į žemę, paskiau 
aukštyn — spalvuotų spindulių 
pluoštai margina dangų. Visa 
pašvaistė sykiais lyg gęsta, bet 
vėl iš naujo užplieskia. Spindu
liai trumpėja ir ilgėja. Paga-

labai svyruoja.

a Pirmadienis, Rugp. 22, 1927

tuvės Jono Jakubauskio su 
Pranciška Šiauliene. Abu jauna
vedžiai yra viseims vietiniams 
lietuviams gerai žinomi, nes 
priguli prie vietinių draugijų 
ir visur dalyvauja. Dėlto ves
tuvėse daug žmonių dalyvavo. 
Iš įžymesnių lietuvių patemijau 
p. Antanų Žilevičių, vadinamų

rie ateina iš ligoninės dėl ap
žiūrėjimo. Dr. Bonine mat turi 
ir nuosavią ligoninę, kurioj da
ro operacijas. Prie šalygatvio, 
kas ant dėžutės, kas ant ak
mens, sėdi būriai ubagų. Vie
nas griežia gitarą, kitas armo
niką, o kitas tik ranką atkišęs 
su sauja paišelių maldauja iš
maldos. Vienas labiausia man 
puolė į akis. Jis grojo ant gi
taros ir išrodė tikras šidlavos 

, , ,, , . ubagas. Skirtumas tik tame,
sideda 200 klm. aukštyje n pa- šidlavos ubagai gieda viso- 
lengva išsiskirsto visatoje, tu r- j(jas giesmes prie “panelės 
būt, visai neišnykdamas visoje švenčiausios,” o šis dainuoja 
saulės sistemoje. Del to, tikrai gražias daineles, pritaikintas jo 
sakant, žemės atmosfera viršų-i vargingam gyvenimui ir ligai, 
tinęs ribos ir neturi. žiūrint į tuos ubagus darosi

(Pabaiga) ’ labai liūdna. Saulė kepina, bet
_____ ______________________ jie nemato saulės; juos turi 

[mmmm—atvesti ir nuvesti. Mačiau vie- 
* — __w I nas geraširdis davė visiems pO

KORESPONDENCIJOS ‘ ■ ■
wi i i i/ Tokie tai stebuklai . dedasi

Niles, Mich., prie Dr. E. Bonl- 
čius lietuvių ūkininkų, kurie ne 
užsiima auginimu vaisių ir dar
žovių. Sustojom pas pp. Mi- 
kaloČius. Vasaros metu pas pp. i 
Mikaločius apsilanko labai daug 
svečių iš Chicagos. Kaip kada 
tiek daug suvažiuoja, kad sve-j 
čiai neturi vietos atsigulti Bet. 
vistiek prašosi, kad tik leistų! 
nors “barnėj” ant šieno per-j 
nakvoti, bile nevarytų atgal 

Paviešėję keletą dienų pas p.
p. Mikaločius, pasiėmę automo
bilį leidomės per Michigano lie
tuvių ukius. Visur, kur tik ro
dė, matės, kad lietuviai neblo
gai gyvena: mat lietuviai yra 
pripratę prie ūkio darbų ir mo
ka juos dirbti.

Pervažiavome daug miestelių 
ir visi man patiko savo švaru
mu. Man nuostebiausia vieta 
betgi buvo Niles. Niles yra 
ant kranto St. Joseph upės. 
Miestelis labai švarus, dideliais į 

medžiais apaugęs, kad ištolo 
miestelio ir nesimato, — išro
do tarsi didelis sodnas.

Niles tai ir yra “stebuklingo
ji” vieta — Michigano šidląya 
ar Batakiai. į 
jom ant “ 
Kaip į šidlavą 
ar j Batakius 
traukia burini* 
daro ten visokius ; 
taip ir ) čia traukia pulkai ser
gančių žmonių;

Ar išgydo stebuklingosios 
Lietuvos vietos, man neteko 
sužinoti. Bet čia Niles žmonės 
sau pagelbos susilaukia. Mat 
čia tuo stebukladariu yra ne 
“šventieji” Marijos, Onos ar ki 
tokie, bet paprastas mirtingasis 
žmogus Dr. E. Bonine, kuris i 
daro stebuklus medicinos mok
slo pagalba ir gydo vien ser
gančius akių ligojnis. Gydo ir 
neregius, kurie dar nėra per
daug pasivėlavę ir kuriuos dar 
galima pagydyti.

Prie Dr. E. Bonine namų taip 
kaip prie kokio stebuklingo šal
tinio. Nuvykom prie jo namų 
7 vai. ryto, tikdėdamies būti 
pirmieji. Bet ir tai pavėla
vom, nes radom belaukiančių 
jau apie 50 žmonių. Palaukus 
porą valandų atėjo dar kita 
tiek žmonių. Užsiregistravom 
pas sekretorę ir paklausėm ka
da busime pasaukti pas dakta
rą. Atsakė, &ad apie 4-5 vai. 
po piet, nes nuo vakar yra 
daug užsiregistravusių, kurių 
daktaras vakar nespėjo apžiū
rėti.

Dr. Bonine yra senelis, akių 
specialistas. Amžiaus galbūt 60 
metų, bet dar gana greitas ir 
vikriai egzaminuoja ir daro ope 
racijas, jei jos būna reikalin
gos. Prie jo raštines nėra jo
kios iškabos, nėra jokio ženklo, 
kad čia butų daktaras, o betgi 
kasdien didžiausi būriai žmonių 
renkasi prie jo raštinės Ir lau
kia pagalbos. Palaukiamasis 
kambarys yra nemaža svetainė, 
o betgi tiek daug žmonių su
sirenka, kad tankiai visi netik 
nebegali sutilpti, bet net nė 
rankos per duris negalima į- 
kišti. Mačiau prie daktaro 
raštines automobilius iš N. Y., 
Wis., III., Montana, Pa. ir kitų 

Visi jie buvo pilni

krintančių žvaigždžių žibėjimo teoritą ir galų gale jis visai su- 
sritis. čion spinduliuoja šiau- tirpsta kaip ledo gabalas šilta- 

1 rių pašvaistė. me vandęny. Didesnieji meteo-
Krintančios žvaigždės, tai že

mės atmosferon pakliuvę maži 
visatos kūneliai. Jie juda 50 
klm. į valandą kreitumu. Ira 
šviesti jie jau 150 klm. aukštu
moje, bet kartais jie šviečia 200 
ir daugiau klm. aukštyje, o už
gęsta jie 80-90 kl. nuo žemės. 
Taigi, kaip matom, visas krin
tančių jų žvaigždžių žibėjimo 
reikalas vyksta vandeninlio sluo
ksnyje. Meteoritas (krintančioji 
žvaigždė) greitai judėdamas su
spaudžia priešais esantį orą; 
nuo to oras įkaista ir ima švies
ti. Įkaitę oro dujos tirpina me-

me vandeny. Didesnieji meteo
ritai pakliūva ir į azoto sluoks
nį. Kadangi ši sfera tankesnė, 
tai ir šviesa joje stiprėja.* Daž
nai meteoritas išnyksta garsiai 
sprogdamas. To sprogimo prie
žastis dar kaip reikiant neišaiš
kinta.

Trečias atmosferos sluoksnis 
— geokoronijaus sluoksnis pra-

«e

Grand Rapids, Mich. laboratorijos ir raštinės.
—Ind. Harborietis

Jaunųjų piknikas

SLA. 60. kp. Jaunųjų skyrius 
parengė pikniką Klemašausko 
ukėj sekmadieny, rugp. 14 d. 
Šiame piknike žmonių susirinko 
kiek mažiau, nes tų dienų pa

Kensington

l vietoje kirsdamiesi sudaro paš
vaistės vainiką; 3) šviesios juo
stos iš nevienodo aiškumo spin
dulių. Kartais jos atrodo susi
sukę, išsikraipę bangomis; tada 
pašvaistė tampa panaši į uždan
gą — labiausiai žėrinti ir gra
žiausia šio reiškinio forma.

Bendra šiaurės pašvaisčių 
spalva — gelsva, bet aiškiose ir 
greitai kintančiose pašvaistėse 
atsiranda ir kitų spalvų — ypač 
raudonų ir žalių, rečiau mėlynų 
ir žydrų. Gelsvumas kartais 
gali ir visai išnykti, pav.: 1872 
m. sausio mėn 23 d. labai aiš
kios pavaištės metu visas dan
gus šiaurėje buvo raudonos 
spalvos.

Ploto didumas, kur matoma 
pašvaistė,
Pav., kartais pašvaistę vienur 
matydavo, o už 100 kilometrų 
jau ne. Kitais atvėjais pašvais
tes toli matydavo: 1872 m. sau
sio mėn. 23 d. pašvaistė buvo sitaikė net trys piknikai. Bet į
matoma visoje Europoje, kuone jaunųjų parengtą piknikų visgi 
visoje Azijoje, 
kos dalyje, Atlanto vandenyne į šimto žmonių ir visi 
ir šiaurinėje Amerikoje.
čią dieną, net tomis pačiomis va- į vakare kažin kaip 
landomis beveik visuose ] 
pusrutulyje buvo matoma pietų 
pašvaistė.

Pašvaistės mokslas dar nevi
sai išaiškino. Tiktai tas tikrai 
žinoma, kad pašvaistės — e’jk- 
tros reiškinys. Tam tikrais apa-, 
ratais I>emstremas įrodė, kad 
pašvaistės yra tikrai elektros! 
reiškinys. Mat, nuolat žemėje 
esančios elektros srovės Lemst- 
rėmo aparate sukėlė j šiaurę pa- ka y. kur dori
švaistę panašų reiškinį. I žnlonC.s 1)Csilanko Keista kad

I 7

Sulig Birgelandu ir štermeriu da šitam dvidešimtam šimtme- 
šiaurių pašvaistės priežastis yra ty randasi tokių tamsių žino
tam tikri spinduliai t. v. Katodo nių, kurie neskaito jokio lailt- 
spinduliai. Jie pakliuvę į že-| raščio, nė knygų ir kurių vie- 
mės magneto laukų taip pakryp-1 nintėlis užsiėmimas yra mun- 
sta, kad į atmosferų įeina iš tos Rainas, kazyros ir peiliai. Drau- 
pusės kur saulė nešviečia. Tuos 
spindulius sugerdama atmosfera 
ima šviesti ir atsiranda šiaurių 
pašvaistė.

XXVII

šiaurinėje Afri- susirinko gražus būrelis —virš 
gražiai 

Tų pa-; linksminos per visų dienų. Tik 
> įsibrovė 

pietų ; gauja prisigėrusių mušeikų ir 
šokdami pradėjo stumdytis, vi
sokiais nepadoriais žodžiais 
bliuznyti ir priėjo prie to, kad 
vos publikai pavyko tuos mu
šeikas pašalinti neprileidus prie 
muštynių. Čia reikia labai abe
joti, kad tik neims keno tyčia 

, atsiųsti išardyti piknikų nes 
tie gaivalai niekad nesilanko į 
rimtesnius parengimus, nes jie 
dažniausia praleidžia liuosų lai
kų tokiose vietose, 

, žmonės nesilanko.

gijus ir kuopos turėtų daugiau 
į tokių gaivalų j savo parengi-

Virš savaitės laiko atgal, jvy- 
j ko« šeštadienyj iškilmingos ves-

Mes čia ir susto- 
“neaįryboto” laiko.

prie šv. Marijos 
ptie šv. Oonos 

sergančiųjų ir 
apžadus,

■

bajoru, pp. J. Marcinkus, foto
grafų p. Ant. Nakrošį, pp. Ign. 
Ivanauskius ir kitus, kurių pra
vardžių nežinau. Jaunieji visus 
gražiai vaišino net per dvi 
dienas, o ta J. černauskio sma
gi orkestrą nedavė ramumo 
svečių kojoms. Seni ir jauni 
šoko visi lietuviškus šokius.

—Svetys.

DIDELIS RUGP1UC10 IŠPARDAVIMAS 
JOS. F. BUDRIKU KRAUTUVĖJE

ATWATEKKENT

Rakandai, Pečiai, Lovos, Stalai, Komodės, lempos 
ir t. p. Aukštos rųšies Pianai, Panatropes Thono- 
grafai, Brunswick Radiolos, Freshman Radios. Kai
nos vasaros metu sumažintos ir ąnt. lengvų išmokė
jimų. Pamatyk Naujus Radio 1928 Modelius.

JOS. F. SUDRIK (Ine.)
3417-21 S. Halsted St. Phone Boulevard 4705
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$10.000 Accident POLICY
NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

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

Inter-Ocean CasualtyCo
A Stock Company

AUKŠTIEJI ATMOSFEROS 
SLUOKSNIAI.

Tik nesenai pavyko gauti pil
nų žemės atmosferos apžvalgų. 
Dar nepersenai manė, kad atmo
sferos stovis lygus tik 26 kilo
metrams. Bo to buvo manoma, 
kad kylant aukštyn temperatū
ra nuolat puola. 1902 m. įrody
ta, kad temperatūros puolimas 
nutrūksta jau apie 10 kilometrų 
aukštumoje. Prietemų įvykius,

lios jie aiškiai plykstelia ir ima 1 Šiaurių pašvaistę ir krintančias 
gesti. Jie vis labiau ir labiau 
blykšta. Po kurio laiko dangu
je pašvaistės būna lyg ir nebu
vę..

Visos šiaurių pašvaistės skir
stomos dviem rūšimis: į ramias 
ir dažnai kitėjančias. Į ramių
jų skaičių priskaitomos tos, kų 
ilgesnį ar trumpesnį laiką išlai
ko vienodų aiškumų ir nekeičia 
savo padėtį. Šios, pastarosios 
rųšies pašvaistės skirstomos tri
mis skyriais: 1) silpna šviesa 
šiaurinėje akiračio pusėje; 2) 
aiškesnė plėtmuota šviesa; 3) 
sviesųs lankai vienodo aiškumo, 
gana ryškiais kraštais, galais 
atsirėmę į akiratį ir tviskanti 
ištisas valandas, o kartais net 
dienas.

Antroji pašvaisčių rųšis api
ma visas greitai kintančias ir 
dažnai vietą keičiančias pašvais
tes. Jas galima irgi trimis sky
riais skirti: 1) šviesus lankai 
nevienodai pasiskiršiusia šviesa, 
kurią viršutiniai kraštai neryš
kus, atrodo sudėti iš juostelių
ar atskirų spindulių; paprastai ši azoto sluoksnio dalis jau nie- 
tie lankai leidžia iš savęs šviesos ku neprisideda prie oro vaikš- 
pluostus; 2) atskiri, neturintieji čiojimo tarp polių ir ekvatoriaus 
tarpusavy ryšio, toliau ar arčiau (pusiaujo), 
vienas kito esanti spinduliai,
kurie kartais vienoje dangaus nuo 70 klm. ligi Ž00 klm.

Bolševikai organizuotu budu 
apskundė SLA. 60 kp.

Dėlto sakau organizuotu, kad 
visi vienu kartu. Nors musų 
bolševikeliai nuolatos bubnija, 
kad darbininkams reikia kapi
talizmas panaikinti, bet patys 
visuomet stengias kuo daugiau 
šia savo kišenių prisikrauti. 
Pavyzdžiui, K. Jakimavičius 
kuopų apskundė ant dešimt tū
kstančių dolerių, šitiek pinigų 
laimėjęs tik jau galės bent pu
sę ir 
koti. 
jau 
piešk,

geras proletaras.
—Gulbiniškis.

matuškai Rusijai paau- 
Mat, pas bolševikus toks 
principas: darbininkus
o buržujams duok, tai

SPECIAL LOSSES FORI >
LOSSOF

If sustained 
in the ' 
manner 

described in 
Paragraph 1

'. If sustained in 
inanner de- 

SribŽr in Para- 
graphs 2 to 9 

inclusive

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

$10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
5,000.00 

"5,000,00 
5,000.00

$500.00 
500.00 
500.00 
500.00 
500.00 
500.00 
500.00 
250.00 
250.00 
250.00

Skaitykit ir Pagalvokit
Apsaugoki! save ir šeimyną su šiuo $10,000.00 Nelaimių Apdraudos Kontraktu

žvaigždes tyrinėdami priėjo iš
vadų, kad apie 500 kilometrų 
aukštyje irgi yra oro.

Dųjų atžvilgiu atmosfera 
skirstoma trimis sluoksniais: 
azoto, vandenilio ir geokoroni- 
jaus. Azoto sluoknis tęsiasi 
nuo žemės paviršiaus aukštyn 
apie 70 kilometrų; jis skirsto
mas dviem dalimis: viena ligi 
10-11 kilometrų, o kita nuo 
10-11 ligi 70 kilometrų. Pirmo
je dalyje juo aukščiau, juo tem
peratūra žemesnė; čion įvyksta 
oro keitimasis tarp žemės polių 
ir ekvatoriaus, ir bendrai imant 
čion įvyksta visa tai, ką mes 
suprantame žodžiuose “oro at
mainos”. Nors palyginus su vi
sa žemės atmosfera ši jos dalis 
yra maža, bet jo tankumas tris 
kartus didesnis už visų kitą 
aukščiau esančią^ atmosferos 
dalį.

Sekančioje, aukštesnėje azoto 
sluoksnio dalyje temperatūra 
visur lygi — 50°. čion jau nė
ra debesų ir visokių oro srovių.

busi

Wawasee, Ind.
kliu-Illinois Moterų Atlečių 

bo narės laimėjo keturias per
gales plaukime. Kontestas buvo 
surengtas Wawasee, Ind. Lai
mėjusių tarpe yra viena lietu
vaitė, būtent p-lė Emma Še- 
na’ti.;. Ji laimėjo vadinamame 
liuesame plaukime. Visos lui
noj i’sios moteriškės vyks į In- 
dTnapo’is kontestui, 
jos imsis 
tucky

kuriame 
už Indiana — Ken- 

čempionatą. — Rep.

šidlava su Batakiais —Michi- 
gano valstijoj

Vandelinio sluoksnis tęsiasi
Tai

Skaitytojas gali pamanyti, 
kad aš čia niekus tauziju. Bet 
taip ištikrųjų yra: čia irgi ga
lima rasti stebuklingas vietas, 
kokios yra Lietuvos šidlava ar 
Batakiai.

Gavę progos sumanėm su valstijų.
savo šeima aplankyti Michiga-I žmonių, kurie laukė eilės, ka- 
no valstijų. Pirmiausia susto- da galės įeiti į raštinę. Lauko 
jom Benton Harbor. Apie Ben- pusėje, prie durų, stovi eilės 
ton Harbor yra nemažas skai- susikibusių po 3-4 žmones, ku-

PASIŪLYMAS ATDARAS KIEKVIENAM
Kiekvienas skaitytojas, vyras ar moteris, tarp 16 ir% 68 metų amžiaus, neski
riant užsiėmimo, gyvenamo vietoj ar sveikatos stovio, gali gauti vieną iš šių 
kontraktų* Jokis tyrinėjimas nėra reikalingas. Kiekvienas NAUJIENŲ 
skaitytojas, senas ar naujas, užsimokėjęs 75 centus registracijos mokesčio ir 
metinę prenumeratą už NAUJIENAS, arba pareiškęs sutikimą skaityti 
NAUJIENAS per metus laiko, pirkdamas pavieniais numeriais ar per išne
šiotojus, turi teisę gauti šį apdraudos kontraktą. NAUJIENŲ skaitytojų 
šeimynų nariai, kuriems yra siunčiamos NAUJIENOS, taipgi galima gauti 
šį kontraktą jei išpildys aplikaciją ir priduos į NAUJIENŲ ofisą kartu su 
registracijos mokesčiu.
Kurie dar nėra NAUJIE
NŲ prenumeratoriai, ar
ba skaito laikraštį nere- 
guleriai, gali gauti šį ap
draudos kontraktą sumo
kėdami 75 centus regis
tracijos mokesčio ir pre
numeratą.
VEIKITE ŠIANDIE! 
Visą, kas reikalinga pada
ryti norinčiam įsigyti šį 
Apdraudos Kontraktą, ir 
tokią didelę apsaugą, rei
kia išpildyti žemiau tel
pančią aplikaciją ir pri
siųsti ar atnešti į NAU
JIENŲ raštinę kartu su 
registracijos mokesčiu, 75 
centais. Tuoj aus po ap- 
laikymo aplikacijos bus 
patikrinta skaitytojo tik
rumas ir kontraktas pa
siųstas apdraustąjam. 
Neatideliokit šio reikalo 
ant rytojaus — imkite ir 
atlikite tuo jaus!

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

Afi čia užsirašau už $10,000 Accident Insurance Policy, kuri 
bus išduota Inter-Ocean Casualty Company, išimtinai nuolati- 
niems NAUJIENŲ skaitytojams, čia idedu registracijos 75c. 
ir liudiju kad —

Padekit 
ženkleli 
j tinkamą 
kletkutę 
paženklinimui 
savo 
atsakymo

| Į Aš dabar esu nuolatinis NAUJIENŲ 
skaitytojas ir busiu juomi tokiu pagal 
šitą plicy per vienus metus.

I Į Aš tuojau pastosiu nuolatiniu NAU
JIENŲ skaitytoju ir busiu juomi to
kiu pagal šitą policy per vienus metus.

I I Jūsų išnešiotojas tegul dastato man 
NAUJIENAS kasdien žemiau paduo
tu adresu. Aš jam mokėsiu j savai
te 18 centų.

I I Siuntinėkit man NAUJIENAS paštu 
per vienus metus už Chicagos $7.00, 
Chicagoj $8.00 ir dar dadėsiu 75c. 
apdraudos registraciją.

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

Apdraudos Gavėjas .......... ..................................................................
Gatvė Adresas
Miestas ...........

Užsiėmimas ...
Prisiųskit šitą aplikaciją su 75e. Money Orderiu arba čekiu

Naujienos, Insurance Dept.
1739 So. Halsted., Chicago, 111.

Valstija
... A p
l'el...
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MUSŲ MOTERIMS
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SRIUBA Iš KORNU

1 blokinė komų apie 2l/a 
puoduko

riekutė svogūnų 
riekutė žaliojo pipiro 
puoduku vandens 
puodukas milko 
puodukas vandens 
šaukštas sviesto 
šaukštas miltų 
šaukštukas druskos trupu

2

l

1
tį pipirų

1 kietai išvirtas kiaušinis 
(galima ir nevartoti).

Sumalk kornus. Supilk van
denį, sudėk kornus, svogūnus, 
žalius pipirus ir virk ant ma
žos ugnies dvidešimt minutų. 
Padaryk baltą dažalą iš milko, 
sviesto, miltų, druskos ir pipi
rų. Išimk svogūną ir žalius pi
pirus ir supilk kornus prie 
baltojo dažaio. Pridėk sukapo- 

karšta. ctą kaušinį ir paduok 
Užteks dėl 5 žmonių.

MfiSOS KEPALAS

1 sv. maltos jautienos
1/į svaro maltos veršienos 

ba kiaulienos
2 3 puoduko pieno

puoduko duonos trupinių 
iy> šaukštuko druskos
1 kiaušinis
1 sukapotas svogūnas

’ <4 šaukštuko selerų druskos 
4 riekutės sūdytos kiaulienos 
Pridėk prie mėsos, kiaušinį, 

druską, prieskonius ir baltą 
duoną. Sumaišyk vi§ką gerai, 
padaryk kepalą ir padėk ant 
ištaukuotos blėties. Uždėk sū
dytus lašinius ant viršaus ke
palo, o pieną supilk i blcti.

ar

Kepk pečiuje vieną valandą, 
kartas nuo karto apipildama, 
kad neišdžiutų arba nesudeg
tų. Paduok su žaliais virtais 
žirniais, keptom bulvėm etc.

SALOTOS Iš KOPŪSTŲ

2 puoduku smulkiai supiąus- 
tytų kopusių

1/2 šaukštuko druskos
Truputį pipirų
1 šaukštas cukraus
Į4 puoduko saldžios 

nos arba milko
2 šaukštai Citrinų 

arba acto.
Sudėk druską, pipirus-ir cuk

rų prie acto arba citrinų sun
kos ir išlengvo supilk prie pie-

Užpilk ant kopūstų ir iš- 
Laikyk šaltoj vietoj, 

mė
liui-

sineto-

no.
maišyk.
bus skanesni. Paduok prie 
sos, arba vienus su virtom 
vėm.

DŽIOVINTA JAUTIENA 
DAŽALU

sunkos

11/2 šaukšto sviesto
*4 s v. rūkytos

(chipped beef) jautienos, labai 
plonai supjaustytos

šaukštai miltų
puodukas saldžios

2

nos

NAUJIENOS, Chicago, UI
RITITI3S VYŠNIOM c

Benjamin F. Purnell, karalius 
Dovydo Namų, Benton Harbor, 
Mich., kuris dabar yra teisia
mas už tvirkinimą su savo jau
nomis sekėjomis. Jis sakos 
esąs “septintas Dievo paiunti 
nis”, .niekad negaolys papildyti 

SU nuodėmės ir nemirsiąs. Jis val- 
, do didelį ir turtingą savo sekėjų 

koloniją, kuri jam vienam pri
klauso, bet kuriai dabar reika-

džiovintos laujama paskirti receiverį.

Smeto

1 puodukas vandens arba 2 
puoduku pieno

IŠtarpyk sviestą, sudėk jau
tieną ir kepk, pakol kraštai 
neužsiries. Išimk jautieną, u_ , 
berk miltus ant sviesto, liku
sio sikauradoj, tegul pasikepa i 
Gerai pamaišyk, kad miltai ne
prisviltų. Supilk pieną, tegul 
verda 5 minutes. Sudėty jautie-

ną ir tegul pastovi 5 minutes. 
Paduok ant riekelių pakepintos, 
baltos duonos.

BULVIŲ SALOTOS

2 puoduku virty ir smulkiai
Už- supjaustytų šaltų bulvių

2 šaukštu sukapotų svogūno.
2 kietai išvirti kiaušiniai
1 puodukas sukapotų- raugy- 

tų agurkų
1/3 puoduko supjaustytų pa

kepintų lašinių, be taukų
% puoduko virto dažaio.
Sumaišyk bulves su svogū

nais agurkais 
Tegul pastovi 
vieloj. Paduok 
lu:

’/ž puoduko
l/a puoduko vandens 

vartok 1 puoduką saldžios 
tonos

2 kiaušinių trynius
2 šaukštai sviesto
2 šaukštai cukraus
Yt, puoduko acto
1 šaukštukas druskos
1 šaukštukas muštardos

. 2 šaukštu miltų
Sumaišyk druską, miltus, 

muštardą, cukrų ir pridėk ge
rai išplaktus kiaušinius. Sumai
šyk, pripilk pieno, sudėk svies
tą ir virk dvigubame puode 
pakol nepasidarys tirštas, pilk 
išlengvo actą, maišyk. Atšaldyk 
— padarysi li/į puoduko. Užpi
lus ant bulvių išmaišyk su- 
piaustyk kiaušinius ir apibar
styk bulvių salotas.

Galima valgyti vienus arba 
prie žuvies, ar mėsos.

2 puoduku baltų miltu
4 šaukštukus baking povvder i 
l/2 šaukštuko druskos

2 šaukštu cukraus
5 taukų arba sviesto 
•% puoduko pieno
Vi kvortos raudonųjų vyšnių 
1 puodukas cukrinis 
Sumaišyk miltus, baking 

poAvderį, druską ir 2 šaukštu 
cukraus ir persijok keletą sy
kių. Intrink taukus arba svie
stą į miltus ąu pirštais, dapilk 
pieno.
kaip dėl biskvitų. Padėk ant 
lentos su miltais ir truputi pa- 
mirfkyk. Iškočiok į V4 storu
mo. Apibarstyk apsčiai su 
cukrum ir uždėk vyšnias, (pir
miausia kailiukus išimk) ir su
vyniok į ritulį. Sudėk ant iš
taukuotos blėties ir kepk ne
karštame pečiuje. Paduok su iš 
vyšnių virta sunka.

Po ilgų vnkacijų vėl pradėjo 
praktikuoti

DR. A. L. YUŠKA
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas:

1900 So. Halsted St.
Valandos 10-12 ryto, 5-7 vakare 

Phone Canal 2118 
Reaidencihi:

4193 Archer Avė.
Valandos nuo 2 iki 4 po pietų 

Phone Lafayette 0098

Padaryk tokią tešlą,

Baby Powder
Kaip Mostis

Johnson’s yra toks švelnus — 
toks raminantis — jis veikia, 
kaip mostis dėl kūdikio lepios 
odos... glamonėja... vėsina... gy
do... Nereikalauja dabar tryni
mo! Vartok Johnson’s po kūdi
kio maudyklės ir kiekvieną kar
tą pakeičiant jo palas. Jis bus 
dėkingas jums savo linksmumu 
ir gyvumu!

Vartok JohnHon’s Baby Soap 
kūdikio maudyklei — Johnson’s 
Baby Cream pašalinimui odos 
netvarkos.

Nauja Madų Knyga

daža-

milko

Pinigai Lenkijon
Vilniaus Krašta

ir lašiniukais.
valandą šaltoj 

su sekamu

arba 
sriie-

Nauja rudeninių madų knyga. Kiek 
Iena moteris ir panelė, kuri nori 

jerai apsirengti ir eiti su Šios dienos 
oada, turėtų šią knygą įsigyti. Jos 
Vaina tik 10c.

Užšokimams.
Rašykit i
<AUJIENOS PATTERN DEPT., 

1739 So. Halsted St 
Chicago, III.

Nėra kito šaltinio 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinj 
kaip Naujienos

3032 Paprasta bet gerai atrodanti sunknelė, galima dėvėti namie ir 
gatvės.
krutinę.

Sukirptos mieros 16 ir 18 metų, taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių 
36 mierai reikia 2% yardų 40 colių materijos ir 3!6 kaspinų.

ant 
per

gauti vieną ar daugiau viri 
pavyzdžių, prašome iškirpti

Norint 
nurodytų 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
Ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept, 1789 So. 
Halsted St, Chicago, I1L

NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No --------------
Mieros —........... .......... per krutiną

(Adresas)

(Miestas Ir vaisi.)
Si

Siunčiami per Naujienas pašto perlaidomis ir 
kablegramomis greičiausia nueina.

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

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

1739 So. Halsted St Chicago, I1L

A. VIDiKAS-LULEYIGH
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street
Kampas 31*mos gatves 

Tel. Yards 1119
“7^174951 .... baigusi akuie-

Anielia Jarusz-KRushilIai „J0? 
' lIcTui

AKUŠERKA 
3252 So. Halsted St.

DR. JONAS MOCKUS
DENTISTAS

‘Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro , 
Nedėlioj pagili .sutartį

3401 SOUTH HALSTED STREET į 
CHICAGO, ILL.

Mrs.

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
veikai.lis nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutartį.

Pinigus gražiname
už tuščią keną

^LZENBAŪ?

Viršuj Universal | nauja, 
State Bank

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMESTRIST

‘J i kolegiją; 
ilgai praktika
vusi PennsyL 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar- 
---’ visokio
se ligose prie? 
gimdymo, laike 

i gimdymo ir po 
gimdymo.

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

Valandos nuo 
8 ryto iki 2 pc 
pietų, nuo 6 iki 

i 9 vaJ. vakare.

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių jtempinią, ir galvos 

skaudėjimą

Malt

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

ir 805 E. 47th St.
Kenwood 1752 

Praktikuoja 20 metų

Jeigu jums nepatiks

PilzenbaurlOO% grynas 
mali eifrakias

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

Haymarket 8335

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paulina S U Chicago, III.

NAUJAUSI PHONOGRAPHAI

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679

Įvairus Gydytojai

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedeldienfais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vųj. oo piet.

Naujas 1927 m. modelis 
Geriausios vertės visur

Columbia
W. W. KIMBALL CO

306 S. Wabash Avė.
KIMBALL BUILDING

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902 V

Telephone Yards OMM

DR. MADRIDE ĮMH
4631 So. AbUand Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 dio- 
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 8 
vakare. Nedėliomis *uo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaza 82M

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

CHICAGO, ILJj.
ii

APRŪPINAME' VISUS JUSI| REIKALUS LABAI GREITAI
— pirkime ir pardavime —

NAMU, LOTŲ, FARMŲ, BIZNIŲ
. DOKUMENTUS
J KONTRAKTUS
] PALIUDYMUS
’ IR KITUS DOKUMENTUS

Musų Ofisas atdaras dėl visų
S. J. DARGUŽIS

Real Estate—Notaras
. Tel. Canal 4960

DAROME:

807 W. 18th St

Lietuviai Advokatai

DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

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

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

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

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

(Dienomis: Canal
Telefonai: J 8119. NaktJ

| South Shore 2288
\ Boulevard 4186

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

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearbom St., Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1810 
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergę.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.♦

K.JURGELIONIS
Miesto Ofisas

190 No. State St„ Room 11112 
Tel. Dearbom 2784 

Valandos nuo 9:80 iki 2:80 vai.
Bridgeporto Ofisas 

8335 So. Halsted St. 
Po pietų nuo 8:80 iki 8:10 vai. vak. 

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12
TeL Yards 0141

Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojlmai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičlams.

John Kuchinskas ir 
Bailys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8:00 vakare. 
Seredoj Ir Pėtnyčio.i nuo 9 iki 6. 
Nedalioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunas Borden) 
LIETUTIS ADVOKATAS

112 West Adams St Room 1217 
Telephone Randolph 5357

Vakarais 2151 W. 22 St nio 7 iki 9
Telephone Rooaevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600u

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

11756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Tel. Pullman 6377

*

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Sali. St., Room 2001
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vii 1c arais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčioi

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, III.
* Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

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

Ofisas 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti Slst Street

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6358

Lietuvis Kontraktorius
Suvertam šviesas i 
elektros jiegą j nau
jus ir senus namus ir 
mainom naujas liam- 
pas j senas; duodam 
ant lengvo išmokėji
mo.

Metropolitan Electric
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone ('anai 2591
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TURBUT GALAS.

Smetonininkai, pasigrobę į savo rankas valdžią, gy
rėsi, kad jie “apvalysią” Lietuvos valstybę nuo svetimų 
tautų rankų įtakos ir sustiprinsią lietuvišką elementą. 
Bet praktikoje mes matome visai ką kita.

Jau žinoma, kaip “tautiškoji valdžia” pataikauja len
kams, ir tai patiems aršiausiems lenkų sluoksniams — 
dvarponiams: kaip ji sustabdė dvarų parceliavimą ir net 
ėmė grąžinti ponams jau išparceliuotus dvarus. Tečiaus 
smetonininkai eina išvien ne tik su lenkų atžagareiviais, 
bet ir su reakciniais žydų gaivalais. Tai ypatingai aiš
kiai liudija Smetonos kelionių aprašymai (žiur. apžval
gą), tilpusieji Lietuvos laikraščiuose. Žydų rabinai, pa
sirodo, tautininkų vadą priiminėjo savo sinagogose net 
uoliau, negu kai kurie katalikiškų parapijų klebonai.

Rinkimuose į Seimą pernai metais žydų atžagarei
viams labai nepasisekė. Vietoje rabinų ir jų sėbrų, žy
dų sąrašais buvo pravesti pažangus žmonės, kurie Seime 
rėmė demokratinę valdžią. Del šitos žydų atstovų pa
ramos Sleževičiaus kabinetui klerikalai ir tautininkai py
lė viedrais pamazgas ant galvų vai. liaudininkams ir so
cialdemokratams. Ir kai ši valdžia buvo smurtu nuver
sta, tai ne vienas karštas “patriotas” trynė delnus iš 
džiaugsmo, kad Lietuva esanti išgelbėta nuo “žydų vieš
patavimo”.

Bet dabar vėl matome artimoje kompanijoje su val
džia žydus, tik jau ne pažangius, už demokratiją stojan
čius žydus, bet — rabinus! Iš šitokios atmainos lietuviai, 
žinoma, neturi jokios naudos ,o žydų liaudžiai tai didelis 
nuostolis. Nuostolis ir visai Lietuvos valstybei, nes juo 
labiaus joje įsigali tautinių mažumų atžagareiviai, tuo 
sunkiaus yra tvarkyti santykius tarpe įvairių tautybių.

PAREMKIME “LIAUDIES BALSĄ”.

Jau atėjo ketvirtas “Liaudies Balso” numeris •— tur
tingesnis ir gyvesnis, negu pirmieji numeriai. Tolyn “L. 
B.” vis gerėja.

Jisai, kaip žinoma, eina Rygoje ir yra pašvęstas Lie-

Aukščiausias teismas Massachusetts valstijoje, daly
vaujant keturiems teisėjams (iš septynių), vienu balsu 
nusprendė atmesti Sacco ir Vanzetti advokatų prašymą, 
kad pasmerktųjų byla butų atnaujinta. Išrodo, kad tai 
yra galas. Advokatai dar mėgina gauti pagalbos fede- 
raliuose teismuose, bet abejotina, kad jie turėtų pasise
kimo. Federalės “teisingumo” įstaigos vargiai norės kiš-. 
tis į bylą, išspręstą valstijos teisme.

Įspūdis pasilieka galų-gale toks: Massachusetts val
stijos teismas užsispyrė, kad jo nuosprendis butų įvykin
tas, nežiūrint ai* jis buvo teisingas, ar ne! Ir šito užsi
spyrimo auka bus dvi žmogiškos gyvybės. Tokia papras-1 
ta mintis, kad teismas, kaip ir kiekviena žmonių įstaiga, i 
galėjo padaryti klaidą, yra atmetama, kaipo “pasikėsi-; 
nimas prieš teismo autoritetą”.

Bet šis užsispyrimas iš tiesų labiau puldo teismo au-' 
toritetą, negu prisipažinimas prie klaidos. • .

SOCIALDEMOKRATAI ATSIMETĖ NUO 
“EINHEITSFRONTO”. 3 . ... <

Lietuvos laikraščiuose skaitome tokią žinią iš Klai
pėdos :

“Prieš kurį laiką nuo Klaipėdos krašto vokiečių 
socialdemokratų partijos, dėl šios ėjimo išvien su ul- 
tranacionalistinėmis Volkspartei ir Landwirtschafts- 
partei, buvo atskilę Klaipėdos krašto lietuviai soci
alistai ir dalis vokiečių socialdemokratų. Dabar, ži
niomis iš Klaipėdos, vokiečių socialdemokratų par
tija iš vadinamos Einheitsfronto galutinai pasitrau
kė, už tat atskilėliai vėl grįžo į partiją. Ši partija 
eina į rinkimus atskiru sąrašu.”
Del Klaipėdos socialistų susiskaldymo, apie kurį mi

ni aukščiaus paduotoji žinia, socialdemokratai turėjo di
delių nuostolių per rinkimus į Klaipėdos miesto tarybą. 
Reikia tikėtis, kad dabar, rinkimuose į krašto seimelį
(rugpiučio 30 d.), jie turės daug didesnį pasisekimą.

SKRAISTĖ NUKRITO.

faktas, kad Petrulio byla dau
giau kaip per pusę metų buvo 
t ustabdyta. Kol klerikalai sėdė
jo valdžioje kartu su smetoni- 
ninkais, tai ir klerikalinės Ūki
ninkų Sąjungos šulas Petrulis 
buvo neliečiamas. Dabar jo by
la tapo'atnaujinta, aišku, tiktai 
<lel to, kad tautininkai susipyko 
: u krikščionimis. Todėl čia jie 
vadovaujasi visai ne teisingumo 
principais, bet tiktai partyviš- 
kais sumetimais.

Jeigu Lietuvos klerikalai vėl 
Gusibičluliuotų su smetoninih- 
kais, tai ir Petrulio byla veikiau
sia butų numarinta.

Užsimokėjimo kainai
Chicago je — paltu:

Metama ..................  38.00
Pusei metų------------ „.---- 4.09
Trims minėdama _________ 2.50
Dviem mineaiams__ __ ____  1.50
Vienam minėsiu! _________ .75

Chicagoje per neiiotojus:
Viena kopija ______________ 8c
Savaitei ------------------ _-------  18c
Mėnesiui------------- --------------- 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštui

Metams  . 37.00 
Pusei metų___ ...__________ 8.50
Trims mėnesiams ____ ___ - 1.75
Dviem mėnesiams 1.25 
Vienam mėnesiui____________ .75

<

Lietuvon ir kitur uisieniuoee: 
(Atpiginta)

Metams ___ _____________ _ 38.30
Pusei metų 4J0 
Trims mėnesiams   ........ 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su uisakymu.
7~^S

tuvos demokratijos reikalams. Amerikiečiai turėtų kiek 
galėdami labiau šitą laikraštį remti, nes jisai šiandie yra 
vienintelis spaudos organas, kuriame Lietuvos liaudis 
gali laisvai reikšti savo norus ir tikslus. Pačioje Lietu
voje spauda yra pažebota aršiaus, kaip carizmo laikais.

Iki galo metų “Liaudies Balsas” kainuoja tik $1.00.

z—" 1 ' I" I A

Apžvalga
BUV. MINISTERIO PETRULIO 
BYLA VSL ATNAUJINAMA. 

t I

Kauno “Lietuvis” rašo:
“Iš tikrų ir patikimų šalti

nių esame patyrę, kad šiomis 
dienomis duodama tolimesnė 
eiga buvusiojo Ministerio Pir
mininko ir Finansų Ministe
rio p. Vytauto Petrulio bylai. 
Koki ta byla, tuo tarpu čia 
plačiau nerašysime... čia no
rime pažymėti patį faktų, kad 
bylai duodama tolimesnė ei
ga....

“Faktas, kad Petrulio bylai 
duodama eiga, rodo, kad da
bartinė vyriausybė tikrai yra 
pasiryžusi vykinti tai, ką yra 
pasakiusi 'deklaracijoje. Jei
gu teismas atras, kad kaltini
mai yra pamatuoti ir įrodyti, 
tai tegu nubaudžia nusikaltė
li* gi jeigu atras, kad kaltini
mai yra nepamatuoti ir neįro
dyti, tegu pateisina. Tada 
bus grąžinta įžeidžiama as
mens garbė ir geras vardas, 
kurie yra brangesni už mate
rialinį turtą. Be to, davimas 
bylai tolimesnės eigos, rodo, 
kad nebus sustota pusiaukelė
je ir nebus atsižvelgta asme
nų. Visi, ar buvusieji ar esa
mieji valstybės tarnautojai, 
nežiūrint, kas kokioje vietoje 
yra ar buvo, yra įstatymams 
lygus ir lygiai turi atsakyti 
už tai, ką bloga yra padaręs.“
Kad Petrulio bylai “duodama 

tolimesnė eiga“, tai gerai. Tas 
ministeriškus portfelius nešio- 
jęsis avantiūristas yra tiek pri
dirbęs visokių “špitogelių”, kad 
palikti jį nenubaudus butų nu
sidėjimas. Byla prieš Petrulį 
buvo užvesta dar prie demokra
tinės valdžios.

Bet Voldemaro laikr a š t i s 
veidmainiauja, kuomet jisai gi
riasi “dabartinės vyriausybės 
teisingumu ir bešališkumu. Yra

KULTŪRINIO DARBO 
SLOPINIMAS.

“Naujienose“ jau buvo minė
ta apie tai, kad Lietuvos dikta
toriai ėmė kabinėtis prie “Kul
tūros“ būrelių, ši atžagareiviš- 
ka valdžios politika, matyt, jau 
vykinama visu smarkumu, ka
dangi “Kultūros” bendrovei ir 
Kulturos-švietimo draugijai te- 1 
ko išleisti atsišaukimas, ragi-1 
nantis kultūros darbuotojus gin-f 
tis. Atsišaukimas skamba taip:

“Kulturos“ b-vė gauna iš 
daugelio “Kult.“ būrelių ži
nių, kad vietos administraci
jos įstaigų draudžiamas bent 
koks būrelių veikimas ir iš jų 
atimama antspaudos, doku
mentai, bibliotekos ir 1.1.

Šiuo pranešama, kad Min. 
Kabinęto š. m. birž. m. 15 d. 
nutarimu “Kultūros“ b-vei at
imama teisė organizuoti “Kul
tūros“ būrelius ir per juos 
vykdyti savo kulturinius už
davinius, tačiau B-vė nėra nu
stojusi jai priklausančių tur
to teisių (sulig įstatais visas 

būrelio turtap likviduojantis 
tenka b-vei), taigi ir atiminė
jimas iš jos įstaigų (“Kultū
ros“ būrelių) tų ar kitų daik
tų yra neteisėtas administra
cijos atstovų veikimas, kuris 
turės būti atitaisytas, gavus 
iš būrelių tikslesnių praneši
mų apie kiekvieną būreliui 
daromą neteisėtą žygį.*

Be to, “Kultūros“ b-vės 
darbuotojai, laikydami kultū
rinį ir šiaip visuomeninį dar
bą kiekvieno sąmoningo žmo
gaus prievole, yra pasiryžę jį 
ir toliau dirbti, neatsižvelg
dami, ar jis kam patiks, ar ne. 
Tuo tikslu “Kultūros“ b-vė y- 
ra susitarusi su įregistruotą
ja dar 1926 m. vasario mėn. 
24 d. pas Šiaulių apskr. virši
ninką (žiur.: “Vyr. žinios“ 
Nr. 236). Kultūros — švie
timo Draugija, siekiančia tų 
pačių tikslų, kaip ir “Kult.“ 
b-vė, kad ši perimtų iš jos už
daromuosius “Kultūros“ bū
relius ir jų viso veikimo toli
mesnį tvarkymą. Tos drau
gijos dabartinę valdybą suda
ro: P. Bugailiškis, J. Sondec
kis, M. Vasiliauskas, J. Trin
kūnas ir St. Grašiškis, ir ji 
veikia pilname kontakte su 
“Kultūros“ b-ve. Būrelių per
registravimo ir jų perdavimo 
žygiai jau yra baigiami, taip, 
kad jų veikme negali būti per
trauktas ir jis toliau tęsis se
nąja kryptimi ir senosiomis 
sąlygomis, apie ką bus pra
nešta vėliau atskiromis in
strukcijomis.

Del to, “Kultūros“ būrelių 
darbuotojai yra kviečiami ne
nuleisti rankų dėl laikinų kliū
čių ir jų darbo varžymų ir su
stiprinus savo pasiryžimą bei 
energiją naujomis jėgomis 
griauti tamsos ir obskuran- 
tizmo sieną, vis vien iš ku
rios pusės ir kuriam tikslui 
ji butų statoma šviesos saulei 
užstoti ir krašto kultūrai su
laikyti.

KAS SPIEČIASI APLINK 
VALDŽIĄ.

Tautininkų “Lietuvis“ plačiai 
I aprašinėja Smetonos keliones po 
į Lietuvą. Iš tų aprašinėjimų 
matyt, kad tautininkų “ikoną” 

i ypatingai meiliai pasitinka ir 
priima žydų rabinai. Subačiu
je, kaip pasirodo, Smetoną priė
mė gerįau žydų sinagogoje, ne
gu katalikų parapijoje. Pats 
tautininkų organas taip apie tai 

šo:
“Skaitant aprašymus laik

raščiuose, kaip iškilmingai po 
baldachimu buvo sutinkamas 
p. Prezidentas kitose parapi
jose, ypač katalikų ir svetimų 
tikybų bažnyčiose, subatė- 
nams tenka šiek tiek nuraus
ti. Jei kiek apykukliai atro
dė sutikimas p. Prezidento 
ties vartais, tai visai prastas 
buvo priėmimas bažnyčioje, 
ypač palyginus su priėmimu 
žydų sinagogoje, kur visai 
nuoširdžiai ir nedviprasmiš
kai surasti buvo tinkami 
Aukštam Prezidento asme
niui pagerbti tiek civiliniai, 
tiek maldos ir švento Rašto
(! “N.“ Red.) žodžiai, kurių 
kažkodėl pritruko Subačiaus 
katalikų bažnyčioje. Prime
nant laikus, kaip dar nesenai 
iškilmingai visiems varpams 
skambinant būdavo giedama 
“Te Deum laudamus’ caro 
vardui pagerbti, koktu daro
si, kuomet taip sutinkamas 
'savo Valstybės Prezidentas ir 
Vyriausias Vadas.“
Daugelyje vietų tečiaus kata

likiški klebonai nenorėjo duotis 
žydų rabinams pralenkti ir gar
bino Smetoną kiek drūti. Vieną 
tokį malonų įvykį su dideliu pa

sitenkinimu aprašo “Lietuvio“ 
Nr. 166:

“Grušlaukė. Vartai. Svei
kina klebonas ir pareiškia: 
Gerieji katalikai ir ūkininkai 
nereikalauja rinkimų (! “N.“ 
Red.). Karo stovis, cenzūra 
geri dalykai (! “N.” Red.). 
Jų naikinti neskubėkite: mes 
jų sunkumo nejaučiame —te
jaučia tamsus vabalai. Dėko
jame už gerą policiją, dabar 
musų nebeužpuola, nebeapva
gia. Dėkojame, kad sulaužė
te prezidėntų aristokratiz- 
mą...”

“Kunigas viešai, linksmai 
prisipažįsta esąs monarchis- 
tas ir bevelijąs vadintis juo
dašimtis (!), bet tik butų 
žmonėms ramu. Prezidentas 
dėkoja kunigui ir pavasarinin
kams už pagerbimą valdžios. 
Malonu paguodos žodžiai gir
dėti, jie sutvirtina dvasią. Jei 
ir toliau tiek pareiškiama pa
žadų, tai bus daug laimės. 
Prez. glosto vaiku$, kalbina 
moteris.”

šis Grušlaukės klebonas, vadi
nasi, atvirai prisipažįsta esąs 
monarchistas, t. y. respublikos 
priešas; bet jisai sveikina “res
publikos prezidentą“ Smetoną, 
ir pastarasis dėkoja jam!

Lietuvio išeivio vargai
Klajonės po Pietų ir šiaurinę 

Ameriką. Bedarbės ir kiti 
didieji vargai.

Sunkus gyvenimas Lietuvoj, 
bet tiek pat sunkus gyvenimas 
ir lietuvio išeivio. Nuvykus į 
svetimą šalį jį laukia* ne ta 
“laimė“, kurios ieškoti išvyko, 
bet begalinis vargas ir bedar
bės. Tą pilnai teko patirti man 
pačiam ir iš čia noriu tuos vi
sus savo, kaipo išeivio, vargus 
nors trumpai papasakoti.

Po karo išgyvenus šešis me
tus Lietuvoj, gyvenimas Pasi
darė tiek sunkus, kad nebega
lėjau žiūrėti į savo badaujan
čią šeimyną. Palikdamas daug 
skolų ir griaudžiose ašarose 
savo mylimą žmoną, išvykau į 
platųjį pasaulį “laimės ieš
koti”—nors kąsnį duonos užsi
dirbti.

Išvykau j Pietų Ameriką. 
Atvykau į ten liepos 3 d., 1926 
m. Tai buvo ten pats vidurys 
žiemos ir jokio darbo negalima 
buvo gauti. Keliavau per mies
tus ir miestelius—ėjau kur tik 
kas nurodė į galimybę darbo 
gauti. Taip pėsčias per tris 
mėnesius išvaikščiojau virš 
4,000 kilometrų ir niekur jokio 
darbo rasti negalėjau. Kad nors 
keletą pėsų bučiau užsidirbęs!

Pagalios atvykau j didelį 
miestą Rosario, antrą didžiau
sią miestą Argentinoj. Ten, kaip 
sakant, buvau prilipęs liepto 
galą. Aš pats buvau jau dvi 
dienas nevalgęs, o taipjau ge
rai žinojau, kad ir mano šeimy
na badauja. Nors aš pats ir 
kenčiau didelį vargą, bet tą ga
lėjau pakęsti, tečiaus negalėjau 
užmiršti savo badaujančios šei
mynos, kuriai aš jokios pagel- 
bos suteikti negalėjau, nes pats 
nieko neturėjau. Iš širdperšos 
netekau kantrybės ir nusita
riau savanoriai užbaigti savo 
gyvenimą, kad per mirtį išsi
gelbėti nuo visų tų neapsako
mų vargų. Mirtį tikėjaus ras
ti plačioj ir gilioj Paranos upėj.

Atėjęs pas upę pamačiau dau
gelį iš kitų šalių atplaukusių 
laivų ir many gimė nauja viltis: 
gal čia pasiseks rasti darbo.
Ėmiau vaigščioti nuo vieno lai
vo prie kito praSyti darbo nors 
ir už pavalgymą. Daugelį laivų 
išvaikščiojęs vargais Begaliais 
gavau darbo ant norvegų laivo 
l lardanger Bergin.

Ant' to laivo pradėjau dirbti 
spalio 21 d., 1926 m. Iš Rosa
rio laivas dar nuplaukė ta pa
čia upe augštyn iki Santa Fe. 
Iš ten gryžo atgal į Rosario ir 
nuplaukė į Buenos Aires. Iš 
Buenos Aires laivas išplaukė 
apie visą Argentiną ir Čili ga
lą, kur yra sniegų ir ledo. Čia 
mus užklupo neapsakoma aud
ra, kuri siautė tris dienas. Ne

manom, kad išliksime *gyvi, bet 
laivas buvo naujas, tad audrą 
atlaike, ners ir laike audros la
bai nukentėjo. Taip plaukėm 
be jokio sustojimo '34 dienas 
iki atvykome į San Diego, Cali- 
forniją. Mane apėmė neapsa
komas džiaugsmas pamačius ant 
kranto žmones. Iš tokio didelio 
džiaugsmo nebežinojau ką ir 
bedarąs.

San Diego betgi aš nepasi- 
likau ir gruodžio 12 d. tuo pa
čiu laivu atvykau į Oakland, 
Gal. Ten vėl ieškojau darbo, 
bet jo niekur negalėjau rasti. 
Tik retkarčiais gaudavau dar- 
l>o kur vieną dieną, kur kitą. 
Sunku buvo gyventi, tad leidaus 
toliau darbo ieškoti. Bet nemo
kėdamas kalbos ir darbo nega
lėjau niekur rasti. Pagalios at
vykau į Dencverį ir nuo agento 
gavau darbą Nebraskoj pas 
ūkininką už trakterių mechani
ką. Sutaisęs reikalingas maši
nas gavau 35 dol. ir išvykau 
į Omahą. Ten trumpą laiką 
dirbau skerdyklose, gaudamas 
12c į valandą. Po to atvykau 

j “laimingąją” Chicago, kur iš
buvau du mėnesiu ir nieko ne
uždirbau. 
f

- Pamačiau, kad aš niekad 
nieko neuždirbsiu, bet tik su
silauksiu deportavimą. Atsimi
niau savo baisiąsias keliones su 
kruvinomis ašaromis ir nusi- 
sprondžiau ir toliau didelį 
vargą vargdamas aplanky
ti visus pasaulio kraštus. Ir 
savo nusisprendimą ketinu iš
tesėti, nors dabar esu sulaiky
tas imigracijos valdžios ir sė
džiu kalėjime: iš Kanados ma
ne grąžino už neturėjimą vizos, 
o Jungt. Valstijos pasodino ka
lėj iman, nes ir į čią buvau ne
legaliai įvažiavęs. Nežinau kaip 
ilgai laikys mane uždarę. Pra
šiau leisti keliauti į Afriką, 
bet atsakymo nesulaukiau ir 
dar nežinau kaip greitai mane 
išleist Jei pasiseks pasiliuosuo- 
ti, tai vyksiu į Bostoną, o iš ten 
išplauksiu į tolimą Afriką.

— Vladas Kerbelis.
Detroit, Mieli.

TRUPINIAI
Emaine Sacks, apysakų rašy

toja, visus savo raštiškus dar
bus atlieka mažoj raštinėj 
bokšte vieno augščiauslų New 
Yorko namų.

. ' I11 ■ ........... —
I

Gegužės mėn. Illinois valst. j 
buvo pagaminta 502,201,000 
kilowat-hours elektros, arba 13 
nuoš. daugiau, negu gegužės 
mėn. 1926 metais.

Lietuviai
Phone Canal 6222

DR. Š. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 r.
Rezidence 6610 S. Maplewood Av.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

L n..................... .—J

Or. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St.
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160
— Valandos —

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

—

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA 
Ofiso Valandos 

9 iki 12, 1 iki 3 dieną 
ir 6:30 iki 9:30 vakare

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

► ■■■ . I ! I I ,.................... -........... .. ........................................ .........
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A. MONTVID, M. D. 
1579 Milwaukee Avė. Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki

E 8 vakare. Tel. Brunsvvick 4983.
I Namų telefonas Brunsvvick 0597 
C Ultravioletinė Šviesa ir diathermia

Dar viena lietuvaitė 
žvaigždė

P-lė Elena Broun (Brandu- 
liutė), kurios tėvai gyvena 119 
North Sixth Street, Ncwark, 
N. J., nesenai padare kontrak
tą su Florence Ziegfieldu, kaip 
.".olistė šokėja, jo paskilbusiub- 
be šioj šalyj ir užsieny j teat
ruose — Ziegfiel Follies. Kon
traktas padarytas sekamiems 
Iviems metams.

Pasirodžiusi kaip debutantė 
Bostone, tai yra šokdama pir
mą kartą kaip viena Ziegifeldo 
žokėjų, ji padarė tokio įspūdžio 
i susirinkusią publiką ir teat- 
ralius kritikus, kad dienraščio 
“Boston Globė“ kritikas pa
reiškė, jog p-lės Branduniutės 
šokimas yra taip dailus, taip 
gražus, jog vargu kada nors 
Sokiy mėgėjai yra matę puikes
nį šokimą.

P-lės Brandoniutės gabumas 
.šokiuose pasireiškė iš pat ju- 
nyatės jos dienų. Kai ji pabai
gė mokslą Barringcr lligh 
S'chool, ji ėmėsi rimtai mokin
tis šokti pas Albertiną Rase h, 
New Yorke, ir tuo pačiu laiku 
imdama šokių pamokas iš Ste- 
phano Mascogno ir ruso Ivan 
Tarasovo.

Jų mokinama, p-lė B raudo
niu te padarė tokį didelį ir taip 
greitą progresą,-kad p-ia Basch 
rekomendavo ją Ziegfield Fo- 
’.lięs vedėjui, kaip pirmutinę so- 
’s'ta šokėją.

P-lė Brandoniutė yra dar 
jauna, vos 18 metų sulaukusi, ! 
mergina.

Seniau ji dalyvaudavo ir lie
tuvių parengimuose.
u7.......— ------------ -  - —----- |

GiE R B. Naujienų skai- I
tytojos ir skaitytojai |

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 1
skelbiasi Naujienose. I

..... T - V

gyvenimas]
Minesiibti žirnulas

Antanas Žymontas I
Redaktorius-Leidžjas

900 W. S2nd Street
Chicago, III.

Te). Bovlevard 3669

Gyvenimui Turinys Rugp. mėn.
Siela ir Medžiaga 1
Musų amžius
Juliui Janoniui — eilės,
Ič Cikliaus Kalėjime — eilės, , 
Ištraukų ištraukos.
Iš mano atsiminimų, 
Žemiatė I
Prenvmerata metams   $2 I 
Pisei metą ............. 31 I
Kotijn ____________ __ - 20c I

i I
V —• 1

Daktarai
DR.MARGERIS

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

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

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

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

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

4910 So. Michigan Avė 
Tel. Kenwood 5107

Valandos:) nuo 9 iki 11 vai. ryte,
( nuo 6 iki 8 vai. vakare

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 Sb. Westem Ave.‘

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

Valandos ] nuo g įjęj 9 va]t vak.

N -............................................ ..........................................

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

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekoa 

CHICAGO, ILL.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
Valkatos siaučia

B. A. Butkauską užpuolę bu
vo plėšikai. Rutkauskas užlai
ko krautuvę adresu 3613 So. 
Halsted st. Čia užlaiko ir laik
raščius, kaip tfu: “Naujienas”, 
‘Tribūne”, “Examiner”^ “Ame
rican” ir “Daily News”.

Vienas vaikėzas pasiėmė nuo 
stando “Chicago American”, 
tad savininkas krautuvės išėjo 
paimti pinigus. Bet jie dviese 
buvo ir nuėjo tolinus pasakė, 
kad grįždami atgal užmokės. 
Pagrįžę atgal, pradėjo krapšty
ti kišenius užmokėjimui už 
laikraštį. Kada ištraukė ran
kas iš kišenių, tai viena ranka 
atstatė automatišką revolverį, 
o su antra ranka smogė per

KAS NAUJO MUZIKOJE

NAUJI LIETUVIŠKI RE
KORDAI IR ROLĖS

Ar nori būti linksmas ir sveikas? 
Išgirsk šiuos Naujus Lietuviškus Re
kordus: Vanagaičio, Babravičiaus, 
Butėno, Kipro Petrausko ir kitų.

Įdainavo A. Vanagaitis

16071—Karvutė ir Doleris 
16073—Reikia lept, dalis 1 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

1G055—Tų mergelių dainavimas ir 
Kieme mergelė auga

16056 Kad galėčiau ir
Kai aš buvau neženotas.

16054—Dzinguliukai ir 
Dul-dul dūdelė

Jgrajino 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 ir 

Regina Valcas
16049—Kaimiečių Valcas ir 

Kitayanka Polka
Įdainavo Jonas Butėnas

16018—lopšinė Daina ir 
Išgėriau septynias 

160-11----Kalinio Daina ir
Mano gimtinė

16041—Mes he 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 Lapunele 

Neverk brangi ir
Rigolette—
įdainavo K. Petrauskas.

KAINA PO 75c VIENAS 
Siunčiame j kitus miestus, perkant 

6 ant sykio apmokame persiuntimo 
lėšas.

JOS. F. BUDRIK (Ine ),
3117 So. Halsted Street

Chicago, III.
Didžiausia Muzikos Krautuvė.

BILLY’S ITNfUiR

galvą kilis sykius reikalauda
mas, kad pasakytų, kur yra pi
nigai.

Rutkauskas atidarė registe- 
rį parodydamas, kur yra pini- 

I gai, o plėšikas dar bandė už
duoti per galvą. Tuo tarpu Rut
kauskas pasilenkė ir pabėgo 
ant gatvės, sukeldamas riksmą.

Nubėgo skersai gatvę j bu
di rnę, kurią užlaiko Pocius ir 
Mcdalinskis. Kada su bučeriu 
atbėgo į krautuvę, tai jau plė
šikai buvo pabėgę. $4 buvo iš
imti iš registerio.

Pranešta policijai ir policija 
padariusi tyrinėjimą, bet poli
cija nesurado plėšikų.

Seredcs ryte, adresu 521 W. 
16 Place, norėjo ;* įveržti į na
mus plėšikai, bet savininkas, 
išgirdęs brazdinimą durų pa
siskubino su revolveriu pavai
sinti. Pašaukta policija paėmė 
vežti į ligonbutį, bet kelyje 
abu mirė.

B. Rutkauskas yra nukentė
jęs. Dar yra ženklai ant veido. 
Pociaus ir Medalinskio bučer- 
nes langas iškultas tą pačią 
naktį. —P. G.

Ką aš žinau
Teisybę sakant, žmogus nie

kur mik, tai niekad nieko ne
matysi, nežinosi ir negirdėsi. 
() kai slankioji šen ir ten, tai 
zis ką nors pamatai ar išgirsti.

Vakarais vaikščiodamas ma
žai ką gali matyt, bet dieną, 
kuomet moterys šliaužioja apie 
krautuvių langus ir žiuri, kai 
gaus vyras pėdę ką reiks pirk- 
i, o kai ateina pėdė, lai tik 
miakšt į krautuvę ir jau eina 
namo su visokiais kamščiais.

'Taigi aš aną dieną eidamas 
oro vieną krautuvę girdžiu 
Ivi moterys kalba. Viena sako:

“Vyrai, tai yra kiaulės “pie
nele” gimę, nes jie visur kiša 
;avo nosį — kur, reik ir nercik”.

Aš, išgirdęs taip kalbanti 
manau sau: palaukit jus šlio- 
tes! Ir priėjęs sakau:

“.Jeigu vyrai kiaulės “plcme
le” gimę, tai moterys ‘verbliu- 
lo’, nes ‘verbliudas* myli pe-i 
lenuos gulėti, o moterys pau
perį; o kai dėl kišimo nosies, 
tai jus negalit prirodyt.”

Pasakęs tuos Iželis žodžius ir 
nuėjau savais keliais. Bet pa
ėjęs apie porą blokų — ugi 
žiuriu... parvažiavęs iš “vestų” 
senas mano draugas eina sker
sai gatvę. Ir surikau: “Sei! Su
stabdyk savo vyžas, kad neneš
tų tave pirmyn, nes aš noriu 
pakalbėti.”

O jis dešine koja prispaudė 
saidvoką, gi kairioji sustojo 
pati. Na, ir kalbume. Bet a.š 

žinojau, kad jis seniau buvo 
karštas komunistas, todėl ir pa
klausiau:

“Na, o ką — ar da vis toks 
esi kaip buvai?”

“No, ne,” sako, “buvau karš
tas komunistas, kaip meteoras 
nukritęs iš dausų, bet po va
liai ataušau ir dabar apie tai nė 
nesapnuoju.”

Na, ir pradėjo klausinėt, kas 
dabar redaguoja “Srutų Ban
gą”, o aš jam pradėjau pasa
kot: Vienas yra špokas, kuris 
savo plunksnas sušlapino į tas 
srutas ir taško ant žmonių ir, 
žinoma, jeigu jis netaškytų, 
tai jam lesti neduotų. Antras 
yra vyriausias “srutbangės” re
daktorius tai buvęs kadaise 
bulvių daktaras, nes ir Vai pa
ra isoje darydavo operacijas 
ant bulvių ir jų visą teoriją ži-

no puikiai. Pirm, negu kanda 
bulvę, žino, katra augusi Wis- 
consine, o katra Michigane. Gi 
trečias tai yra buvęs kada 
giras magikas: jis paimdavo 
šmotą muilo, įdėdavo į puodu
kų, užpildavo karšto vandens 
ir su šepetuku plakdavo tol, 
kol pasidarydavo puodukas Pie
no putų, toks, kaip iš naminio 
alaus, po to tas putas tepdavo 
žmogui ant smakro ir su peiliu
ku jas nukrapštydavo, ir tokiu 
budu prapuldavo nuo žmogaus 
smakro plaukai. Ar tai ne ste
buklas?

Taipgi klausė manęs, kas yra 
“Srūti nes Bangos” menedžie- 
rium. Begis yra toks žmogus, 
kuriam komunizmas prieš dre- 
sę, tai tik kaip mikrobas prieš 
slonių. l ik, žinoma, aš nekal
bu* apie tuščią dresę.

Beje, sako, aš pažinau “srut- 
■bangts” bendrovės sekretorių 

o Kaip jam einasi?

“Duok tu jam pakajų, jis 
progresuoja pirmyn gana smar
kiai. Seniau pildavo munšainą 
iš galiono į stikliuką, o paskui 
į keikiamąją skylę. Bet dabar 
daro sistematiškai -— kaip For
das, greičiau ir laiką sutaupyt 

jau į stikliuką liepi la, bet 
tiesiog iš galiono j keikiamąją, 
ir munšainas taip greit žemyn 
puola, kaip Rusijos červonai. 
(> štymas iš apačios vėl kyla 
augštyn, kaip Trockio opozici
ja .”

Toliau klausė, kaip Chicagos 
fašistai gyvuoja. Tai aš jam 
patariau nueiti pas Bet kurį 
inilkmoną, nes jie Smetoną 
raugina, todėl ir žino.

Tai, mat, visokių pasikalbė
jimų pasitaiko.

Pustapėdis.

SPORTAS
Golfas lietuvių golfininkų 

viršūnėse

Pereitą vasarą geras golfi- 
ninkas kairiarankis, J. C. Mi
leris, pasitikėdamas savo spė
komis golfe, iššaukė A. K. Me
ną. Lošimas įvyko “Calumet” 
privačiame kliube. Menas lai
mėjo. Mileris nenorėdamas' pa

1US

Chicago, UI

1323-1923
Istorijos apžvalgą parašė

K. Binkis ir P. Tarulis
Tiedu naujos dvasios Lietuvos rašytojai, lengva ir kiekvienam 
fuprantama kalba pradeda savo raštų:

“Vieta, kurioje stovi dabar Vilnius, Senovėj buvo apaugusi 
milžiniškomis giriomis. X—XII šimtmečiais veik visa lae- 
tuvos žemė "žaliavo liepomis, aržuolais, ošė šimtmetinėmis 
pušimis ir gaudė eglių tankumynais, o tų girią pavėsy 
liūliavo ilidžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upės.”
Ten, tose giriose, gyveno briedžiai, stirnos, šernai, meškos, 

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

Vilnius yra didelė ir labai puiki knyga, su daugybe paveik
slų ir reprodukcijos: ją skaitai ir gerėsi — tai yra turtas, ku
ria turėtų rastis pas kiekvienų žmogų.

Lietuvi, tu nebūki be Vilniaus, 
Vilnius musą buvo, musą bus!

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str

siduoti, šiemet vėl iššaukė Me
ną. Lošimas įvyko Evergreen 
kliube liepos 25 d. Mileris lai
mėjo.

Kad padarius finalį (spren
džiamą) lošimą, sutaria lošti 
rugpiučio 8 d. Onvventsia kliu- 
bu “Medai 1<S holes”. Saulėtas 
rytas žadėjo gražų orą, bet 
pradėjus lošti, jau apsiniaukė 
iš vakarų. Kontcatantai, būdami 
gerame upe ir pasiryžę, laimėti, 
nenorėjo pasiduoti lietui.

Pradėjo lošti. Mileris muša 
200 vardų, antrą kirlį pasiun
čia į bunkerį. Menas muša 300 
yardų. Su antru kirčiu pasiekia 
“green”. Skylė sunki lošti, 455 
yardų ilgio, “par 5”.

Tuo tarpu pradeda smarkiai 
lyti, kontestantai bėga po me
džiais. J trumpą laiką golfo 
aikštė paplūsta vandenyj ir jau 
nėra galimybės tęsti lošimas. 
Sutaria atidėti lošimą iki se
kančio pirmadienio, čia pat ir 
tuo pačiu laiku, pasiima boles» 
ir eina j kliubą.

Antras lošimas įvyko paskir
tu laiku, prie visų geriausių ap
linkybių. Menas laimėjo kontes- 
tą—iššaukimą. Reikia pasakyti,

PAD&KA

Povilas Ambros, miręs 13 <1. 
liepos, 1921 m., dviejų metų 
amžiaus. 20 d. rugpiučio, 1927, 
perkeltas iš Luther Mich. kapi
nių į lietuvių Tautiškas kapi
nes.

Nubudę ir sujaudinti šiuom 
nuotikiu tėvai širdingai dėkavo- 
ja graboriui Radžiui už taip 
padorų ir mandagų patarnavi
mų. Giminiems ir pažįstamiems 
už taip gausų kvietkų ir gėlių 
parupinimą musų neužmiršta
mam šuneliui, ir visiems daly
vavusiems laidotuvėse už taip 
skaitlingų atsilankymų ir pa
skutinį patarnavimų musų myli
mam šuneliui.

Ilsękis, mylimas sūneli, šioj 
šaltoj Chicagos žemelėj.

Nuliūdę
Tėvai, seserys 

ir giminės.

kad abu kontestantu lošė gcu 
rai, nors “links” gana sunkios 
lošti, bumperių randasi net 108, 
ir gana dideli. —Reporteris.

Babies Love It
Del skilvio ir vidurių ma
rumų iš priežasties dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip šis saugus Kūdikių 
Lazative.

MUS. WlNSLOW’S
Syrup

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACUOS BANKO

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį save 
kvito ir gavėjo vardą. *

Pinigus gavo:
23583—L. 

9398—J.
9415—M. 

23607—K. 
23817—B.

9444— B.
9445— D. 
9439—J.
9510—St. 

23010—jK.
9514—0. 
9518—A. 

22812—A. 
13057—R. 
22844—A. 
22846—J. 
22845—A. 
13080 -R.

Gedminaitei 
Studinskaitci 
Rudvitienei 
Aleknavičiui 
Lelikaitei 
Petraičiui 
Zaborui 
Vilimui
Songailienei 
Cetvergienei 
Supagaitei v 
Dauginiai 
Scbeckui 
Kasputienei 
Buividienei 
Lukošaitei 
Lukošaitei 
Vežiutei

23826—L. Chuprinskienei
58170 M. Jokubaitienei

9107—O. Ručinskienei 
13034—M. Stefankevieienci
9416—K. Labanskiui 

13046—K. Lipskaitei 
23595—I. Paniaulaičiui

9437—V. Vazgirdui 
9508 -A. Tunaitykei 

22637—č. Povilui 
23005—P. Jonikienei

9448—M. Jurenienci 
9501—M. Aukštelieeni 
9436—M. Zapolskaitei 
9523—K. Vaivadai 

22639—A. Pikoraičiui 
23007—K. Dailidoniui 
23009 J. Vaiččnui 
95960—A. Dambrauskui

Išmokėtii per kitus bankus:
992—A. Lastakauskas.

9359—U. Budreckienei
0300---- K. Zeronui

24787—J. Mickui
9121-^D. Bružui

T. Savickienei
23805—J. Gricui
23611 M. Gurskienei
58152—T. Slonskienei
56188—M. Gaidelicnci

(>505—M. Jurenienci
9441—U. Kastenauskienei
9449—A. Každailienei
9526—J. Diržiui
9524- D. šaukštienei
9531 A. Razmui

21789 O. Kanbonskienei
9535—A. Baltragiui

23013 P. Rudokui
9538 J. Magelmskienci
9530—Z. Bieliūnui
9532—K. Mockui

23619—P. Jokantui
23819—P. Eringiu’
23825 P. Žukui
23829—A. Venckaitei

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal,

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos: 

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

REZIDENCIJA: 
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAVVFORD 1480 
TELEFONAS CANAL 9464

9158 K. Vinskiui
9330 J. Kajučiui
9371—S. 

58126—J. 
24417—M.

9389—0. 
9353—V. 
9363—0.

13031—K. 
23589—M. 
561 P.

9406—R.
9403—P.-- 

22635—D.
9383—A. 

13039—V.
9396—P. 
9434—B.

24419—J. 
9417 -U. 
9427—P.
9432 M. 
9424 -P.

22636—P.
9423—M. 
9430—L. 
9414—J. 

•23002—0. 
23598- L. 
23608—0. 
23808—A. 
23612—J. 
23813—P. 
23614—J.
23615—R. 
23616— M.
9440—M.

Pilkiui 
Delkui 
Bubulauskui 
Rudavienei 
Birvidui 
Martinkięnci 
Kiverienei 
Račiūnienei 
Reržienei 
Paulauskienei 
Matuzevičiui 
šaukštas 
Kavaliunienei 
Mačiuliui 
Kasiuliu i 
Gdumbickienei 
Petraičiui
Korzeniauskienei 
Raškinui
Paulauskienei 
Krečinskicnei 
Bilaitienei 
Juškienei 
Rimkunaitei 
Samuiliui 
Vapstienei 
Grigalienei 
Sodienei 
Venckui 
Petrauskui 
Stonkui 
Andriuliui 
Lekienei 
Augustinaitienei 
Kasauskienei

13051 A. Bliudžienei
9443—P. Monkevičiui
9321—-L. Junevič
‘>410---- K. Jakaičiui

23599—B. Zardeckienei
23602 J. Truskauskylei 
56156—0. Cepliauskienci 
56163—A. V. Zalagenui
9446—A. Butkienei
9147—J. Butkui

13049—J. Straukui
23004 A. Dokalskicnei
9438—A. Katauskienei

23003—V. Gildai
9450—T. Drovinskienei
9504—K. Jurėnui

22611—J. Jokubauskienei
9519—J. Rakauskienei
9512 M. Lazauskaitei

23006—J. Slinkai
9520 M. Mačienei
9525—A. Mačiuliui
9516 —O. Andriuškienei

23011 A. Šidlauskienei
23008—M. Gudjonienei

9521—K. Durai
9529 -P. Paulauskienei

Pastaba: Mano ofiaaa dabar randas) 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH
0PTnWTRTRTA8

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimų, kuris 

I esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
tno, skaudamų akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati
taiso trumparegystę ir toliregystų 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da- 

i romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 758ft

25 METŲ PATYRIMO ' 
Pritaikyme akinių dcl viliokių akių

JAN SMETAN A, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir 
pritųJkirpo akinių

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

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

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

Tel. Canal 0523.

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS

GRABOR1US
i Musų patarnavimas 

1 laidotuvėse ir kokia- ’ 
me reikale, visuomet 
esti sanžiningas 
nebrangus, todėl kadgf 
neturime išlaidų už- 

laikymu skyrių. 9"^

3307 Aubnrn Avė.
CHICAGO, ILL.

h III I. ■ I I . —.

LACHAViGZ
Lietuvis Graborius 
ir* Balzamuotojas 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, III.
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 1271 
ir 2199

J. F. RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoje

Laidotuvėse r.atar- 
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir
by stės.

OFISAS:
. 668 W. 18th St.
ŠTel. Cunul 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

Ar Pavargęs? Ar Pailsęs?
Vartok Tanlac

Jei esi persirbęs arba dėl neapsi
žiūrėjimo pakenkė jūsų, sveikatai, te
gul Tanlac jumis sustiprina. Virš 
Šimtas tūkstančių laiškų pasako 
mums kaip Tanlac yra suteikęs stip
rumą ir vikrumą nusilpusiems ir nu 
vargusiems žmonėms.

Jus galite pasiliuosuoti nuo silpnu
mo ir skausmų, džiaugtis saugumais 
ir sveiku gyvenimu. Daugelis tuks- 
stančių kitų yra tai padarę. Dau
gelis tų laimingų žmonių yra jūsų 
kaimynais. Pdsinaudokit iš jų paty
rimo.

Tanlac yra gamtinis tonikas ir kū
no atbudavotojas, padarytas iš žiedų, 
šaknų ir šakelių. Jusi!‘ vaistininkas 
auri jas. Virš 52 milionų buteliu 
parduota.

TANLAC
DEL JŪSŲ EVE1KATOS



aujienų LSI j numery

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Del Joniškiečiu išva 
žievinio10 DIENy IŠPARDAVIMAS

Nužemintos kainos nuo 25% iki 50%
Visi seklyčios setai ir valgomojo kambario setai bus par-; “Gal Joniškiečio” atsakymas į
duodami nužemintomis kainomis bėgyje 10 dienų. Pirk- mano
darni sučedysite iki 50r<, tad pasinaudokite šia proga, fąrmenų, pas kuriuos jomskie- 
Išpardavimas prasideda su 19-ta diena šio mėnesio ir už- atsilankė. Atsakymas kaip 
sibaigs 29-tą d. šio mėnesio. ‘ | ir ne atsakymas.

niLr .. n i . ■ n Noriu pabrėžti, kad joniškie-UlObe Furnitūra UPhOStering G0> c'iai buvo ne ant mano farmos
6637 So. Halsted St. Tel. Wentworth 6890

<♦> <♦> "«■ •:«<>:«• >:♦> <«•->CgU pas kuriuos joniškiečiai
Į buvo. Aš sakiau tai, kas buvo 

. Naujienų 182-am numery, paaiš
kindamas farmerių padėtį ben
drai, o ne kokio vieno farme
rio. 

»
Labai gaila, kad “Gal Joniš

kietis”, pagyvenęs ' eletą metų 
mieste užsimiršo kaip ant far- 
mų tenka gyventi. Lietuvo. 
ant ruginių šiaudų miegojo, tai 

! jiems nieko ir nekenkė. Mat, 
Lietuvoj ruginius šiaudus su- 
piausto į akselį, užpraduoja • ir 
taip šeria gyvuliam. Tokį pa
šarą suėda, kad ir visą metą 
butų ant jų gulėjęs.

“Gal Joniškietis” sako, kad 
karvės ėdą tą šieną, ant kurio 
gulėjo, net iš pašėlimo. Aš no- 

Iriu užklaust “Gal Joniškiečio”, 
ar jis matė, kaip tos karvės 
ėdė tą šieną, ir jeigu matė, ar 
tos karvės buvo išalkusios, ar 
ne. Antra, farmeriai neduoda 
šieno karvėms vasaros metu, c 
juk žiemos metu joniškiečiai 
tikrai ant tos farmos nebuvo, 
ir todėl aš esu tikras, kad 
galėjo 
špilkų, 
šienas.

“Gal

ATVIRAS LAIŠKAS CHICAGOS LIETUVIAMS
GERBIAMIEJI:

šituo svarbiu laišku kalbame į Jumis — Jūsų pačių rei
kalu. Raginame Jumis dėtis j 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
pinės 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
mirtinė nariams sumokama ifi Draugijos iždo -- nariai liuo-
si nuo mokėjimo pomirtines duoklių, taipgi liuosi nuo baus

mių už nelankym$ susirinkimų, parengimų ir tt.
Chicagos Lietuviij Draugija S. P. slavo 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
tinė — pomirtinės paveldėtojui.

šituo laiku Chicagos Lietuvių Draugijoje eina vajut 
tikslu, kad davus progą visiems Chicagos lietuviams — vy
rams ir moterims nuo 16 iki 45 metų amžiaus ateiti j šitą 
Draugiją. įstojimas Draugijon eina sulig amžiaus. Laike 
šio vajaus priimamos ir čielos Draugijos bei kliubai — są
lygos dėl jstojančių pašalpinių organizacijų gana prieina
mos. Lietuviai toliau gyvenanti nuo Chicagos irgi gali įs
toti Draugijon, bet būtinai privalo atvykti asmeniškai pas 
Draugijos daktarą egzaminac ijos 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 t/arką Draugijos nariams, ku
ri neapsunkina esančių nariu 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 
Pašaipos, 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 narj, veikiantį kontestantą . .. 
arba kreipkitės asmeniškai j Draugijos Kontesto Raštinę, Ij8’1!!^0 ?as juos miesto ir 
1739 So. Halsted St. (“Naujienose”) — čia galėsite gauti ĮiPnima Jyos su mie^ n°ru* 
reikalingas informacijas apie Draugiją ir išpildysite apli- I.nen!^s.ta Palekiančių pau- 
1 •• - A I i kščių, kurie dideliais būriaiskaciJQ stojimu, i Draugiją. ! pag ..at8krellda„

Jeigu Tamstai nėra liuoso laiko asmeniškai atvykti ] || —Farmerio Sūnūs.
Kontesto Raštinę, malonėkite išpildyti žemiau esamą “Pa
reiškimą” ir iškirpę 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.

tuomet rasti 
nei žinoti,

karves 
koksai

ne- 
nei 
tas

sako, buk 
aS esu prasimanęs kritimą kep

tų karvelių iš oro, bet aš norė
jau tik paimti prilyginimą iŠ 
Biblijos. Tur būt ‘‘Gal Joniš
kietis” mažai težino akie Bib
liją, nes jie butų žinojęs, tai ži
notų, kad kai žydai paliego iš 
Egipto ir tyruose mirė badu, 
karveliai pradėjo krist iš oro. 
Pažiūrėk, p. “Gal Joniškieti”, 
ar ne tiesų kalbu, tai tik tuomet 
galėsit kalbėt apio prasimany
mų.

Čia aš noriu patarti ir ki
tiems miestelėnams, važiuojan
tiems būriais į farmas, kad f ar
mėnai, nors ir pasirodo labai 
vaišingi visgi nemėgsta labai 
daug miestelėnų atvažiuojančių 
vienu kartu, nes kai miestelėnai 
išvažiuoja, tai reikia visur va
lyti, popieras ir šiaip viską pa
dėti vieton. Reikia atsiminti, 
kad farmeriai irgi yra žmones 
ir pažįsta blogų ir gerą. Aš kal
bu iš patyrimo ir galiu faktais 
prirodyt, kų čia pasakiau. Mu
sų kaimynai gyvena prie didelio 
kelio ir nekartą pas juos užsu
ka miestelėnai po dvidešimtį 
ir daugiau vienu kartu. Tai ir 
mačiau ne sykį, kaip jų fanna 

i išrodė pirm ir po miestelėnų 
i atsilankymo.

Farmeriai labai mėgsta, kad 
'jų draugai ir geri pažįstami at-

.Joniškietis

Bridgeportas
Dr-stės Lietuvos Dukterų 

veikimas

NAUJIENOS, Chicago. fll.

pravažiuokite pro šalj, bet su
stokite pas savo senus draugus, 
kaimynus ir pažįstamus, kur 
prie triukšmingos muzikos ga
lėsite smagiai šokti ir linksma 
laiką praleisti, kvėpuodami ty
rų, malonų girių orą.

Gerbiamos drauges, kurios 
nepriklausote į šitą draugijų, 
malonėkite atsilankyti j šį drau
gišką išvažiavimą, nes bus ir 
draugiškas priėmimas naujų 
narių. Matykite komisijų, kuri 
stovės troke ir vaišins svečius.

Iki pasimatymo.
Viena Rengėjų.

Vieša padėka Dr. Karaliui
Turiu vilties, kad “Naujie

nos” neatsisakys patalpinti šiuos 
kelis mano žodžius.

Tariu širdingiausios padėkos 
daktarui Karaliui, kuris turi 
ofisą 3303 S, Morgan st., Chi
cago, III.

Sirgau sunkia., Buvau pradė
jęs abejoti savo likimu. Bet 
Dr. Karalius padarė operaciją, 
ir štai po Poros savaičių jau
čiuos veik pilnai pasveikęs.

Tik tas, kuris yra sirgęs 
sunkia liga ir tapo pagydytas, 
supras ir atjaus mano dėkingu
mą. *

Dar kartą tariu ačiū Dr. Ka
raliui. —Simonas Strogal,

824 Prescott avenue, 
Waukegan, III.

Chicagoje vieši Spring- 
fieldo darbuotojas

Chicagoje dabar vieši žino
mas Springficld, III., darbuoto
jas d. V. černauskas ir jo šei
myna. Jau virš poros desėtkų 
metų d. V. Černauskas darbuo
jasi lietuvių draugijose Spring- 
fieldo mieste, o taipjau bendra
darbiauja pažangiesiems lietu
vių laikraščiams, taipjau ir 
“Nujienoms”. Dg. černauskai

Draugijų Valdybos 1927 m.
‘ -----

f AUNU LIETUVIU AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1927 
m.: pirm. Juozapas Rūta, 3422 So. 
Lowe Avė., pag. Adolpas Vainaus
kas. 3548 So. Union Avė., nut. ravt. 
S. Kunevičia, 3220 So. Union Avė., 
fin. rašt. J. Grinius, 723 W. 34 St., 
kontr. rašt. F. Kaspiras, 3584 So. 
Lowe Avė., kas. Jonas Žilvitis, 3308 
So. Emerald Ave„ teisėjas Steponas 
Dilius, Liet. Auditorijos atstovas 
P. litukas, apiekunai kasos: J. 
Mačiulis ir J. Paškevičia.

Pirmadienis, Rugp. 22, 1927

vieši pa.n pp. Valentus, 6832 S. 
Crrnpbell avė.

šeštadieny d. V. černauskas 
lankėsi “Naujienose”, o vakar 
dalyvavo didžiajame 
nų” 
Čiai

Naujie- 
piknike. Kaip šiandie sve- 
mano grĮžti j Springfieldą.

Laiškai Pastoje
Šie laiškai yra atėję iš 

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausjjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobčj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tik keturioliką d enų nuo 
skelbimo.

507 
514 
521

Bizese M 
Downeroucz Anna 
Gelnis P 
Greitjurgis Jonas

527—Gizaulkas Juozas 
529 Giwoskis Dr A P 
532 Janeliuha Jurgiui 
544 
547 
548 
556 
560 
566 
568 
571 
572 
564 
575 
581 
582 
584 
586 
593 
597 
601

Eu-

pa-

Kriksriunas J 
Kuksa Filip 
Lasocki J 
Marcinkevicis Antanas 
Miknaite Josi 
Petrulis A 
Marceli Pekvitis 
Reppert Vitus 
Ribinskarsei Aleksandrai 
Rudakas Denis 
Sargunas S 
Sturunene Marijona 
Stiklius M 
Stojias Peter 
Svarlis Ben 
Valentas Mari 
Widas Frenk 
Zokaitis G A.

■■ 1 ■ ■ ■ 1 —■ ■ T „

FeeM'mint
Liuosuotoją 

Jus kramtysit 
Kaip Guma 
Soknis Tik 

f 

Mėtos ..

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos. i

[CLASSIFIED APS. Į
Kas, ką, kur, > . kada

rengia, veikia ar kviečia

CLASSIFIE.D ADS
Business Chanccs 

Pardavimui Bizniai
Real Estą te For Sale 

Namni-Žcmė Pardavimui

PARDAVIMUI grosemė ir namas, 
labai nebrangiai, randasi Evondale. 
Nėra panašaus biznio per du bloku. 
3502 Diversey. Tel. Spaulding 0315.

PARDAVIMUI Saliunas tarp dvie
jų ddelių dirbtuvių. Kas pirmas, tas 
laimės. 2246 Blue Island Avė.

KENDŽIŲ ir minkštų gėrimų krau
tuvė, lietuvių ir lenkų apgyventoj a- 
pielinkėj. Parsiduoda pigiai dėl se
natvės. 3 metų lynas. 1835 Waban- 
sia Avė.

PARDAVIMUI garažas ir taisymo 
dirbtuvė sykiu su įrankiais. Gera biz
nis, 2 susisiekimo linijų. Ilgas lysas 
ir pigi renda. Tel. Laffayette 0204

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė ant didžiausios gatvės Bridgcpor. 
te. Per 30 metų išdirbtas biznis.

kčjimo arba mainysiu ant loto. 
Aušros Knygynas,

3210 So. Halsted St., Box 238.

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

■ ųuette Park apielinkėje, tik 
trejetas blokų nuo parkų, arti 
gatvekarių ir boulevarų. Pirkė
jas gaus lengviausias išmokėji
mo sąlygas. Kreipkitės:

7114 S. Campbell Avė.

NAMAS >r lotas pardavimui, ge
ra vieta <lel lietuvių. 1721 String St.

Financial
Finanaai-PaskolosBiznis cash. Parduosiu ant išmo-

i 
ANTRIEJI niorgičiai byle kokia ru-

Į ma, padaryti ir nupirkti į vieną die
ną, geromis sąlygomis. Pamatykite 

PARDAVIMUI grosernė ir lelikate- mane pirmiausia.
šen krautuvė, yra kambariai dėl pa- H. EPŠTEIN,
gyvenimo. Atsišaukite tojaus, gausite 155 No. Clark St.
pigiai. 4506 So. Talman Avė. Tel. Room 820 Central 6260
Lafayette 8117. —------------------------------------------

PARDAVIMUI biliardinė, nesvaigi
nančių gėrimų parloras, randasi la
bai geroj vietoj, parduosiu pigiai. S. i už antrus morgičius UŽ $100, 
Pasco, 12217 So. Halsted St. Phone $200 arba $300- 
Cominodore 0951. *

NEROKUOJAM KOMftENO

REIKIA gero bučerio, turi būt pa
tyręs, geru alga. 717 Maxwell St.

REIKALINGAS , barbens, darbas 
ant visados. 3344 So. Halsted St.

Real Estate For Sale 
Nemai-žemž Pardavimui

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

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

Chicago, III.

BARGAIN
Parsiduoda 2 fintų medinis namas 

6-7 kambariui, abudu flatai furnace ' 
apšildomas. Namas randasi geroj 
apielinkėj ant Paulina St., 55 ir 
Garfield Blvd. Neša gerąs įeitas. 
Parduosiu labai pigiai arba mainysiu 
ant automobilio. Su mažu priedu.

šaukit
Tel. Beverly 4082 

Nuo 8 valandos ryto 
iki 9 vai. vakare.

PARDAVIMUI arba mainymui <lu 
fintai po 6 kambarius, naujas namas, 
karštu vandeniu apšildomas. Randa- 
4 1625—48th Ct. ir antras 1622—BOth 
Avė., Cicero, III. Atsišaukit:

L. Mackevičius, 
1908 So. 49th Avė. Cicero, III.

PARDAVIMUI AR MAINYMUI
Taujas garadžius tik dar baigiamas I 
būdavot. Randasi 3967-69 Archer Avė.

JOKANTAS BROS., 
4138 Archer Avė.

Tel. Lafayette 7674 ♦

SMALL LOAN SERVICE
1647 W. 47 Str.

2-RI MORGICIAI 
8-TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

Miscellaneous
STOGDENGYSTE

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
l ir garantuojamas už $4. Automobi- 
1 lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. įsteigta 84 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty- 

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

8411-16 Ogden Avė., 
Phone Lavmdale 0114

i rę

PAREIŠKIMAS:
Noriu įstoti Chicagos Lietuvių Draugijon S. P., bet neturėdamas 

liuoso laiko atsilankyti asmeniškai i Jūsų Draugijos Kontesto Raš
tinę, prašau Jūsų Draugijos jgaliotinio atsilankyti i mano namūs 
paaiškinimui man reikale įstojimo Draugijon arba suteikite plates
nes informacijas laišku.

Mano Vardas Pavardė ........................>...................................................
Adresas .............. ............. ...................................... ...................................
Lubos ................... Telefonas .....*................. .......................................
(Iškirpę šitų “Pareiškimą” siųskite žemiau pažymėtų adresu)

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

t *

butų
i oras, musų darbks turi tęstis 
; ne|M>rtraukiarnai. štai pirmiau- 
. šiai parengsime puikų šeimy- 
I nišką išvažiavimų nedelioj, 4 
i dieną rugsėjo, Willow Springs, 
prieš Tautiškas Kapines. Pra- 

I džia 10 vai. ryte. Įžanga dykai. 
Tėmykit draugystės iškabų.

Gerbiami draugai ir jūsų šei
mynos, esate nuoširdžiai kvie
čiami atsilankyti; taipgi ir jus, 
kurie turite savo mašinas, ne-

Nežiūrint kaip šiltas

ZIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
valdyba 1927 m.:,pirm. T. Janulis, 
3430 So. Morgan St., pirm. pag. 
Aug. Jankauskas, 3232 Emerald 
Avė., nut. rašt. P. Kilis, 941 West 
34 St., turt. rašt. A. Kaulakis, 3842 
So. Union Avė., kontr. rašt. J. Sta
naitis, 6918 So. Maplewood Avė.,

ižd. J. Racevičia, 3326 So. Union 
Avė., iždo grobėjai: J. Krikščiūnas, 
3157 Emerald Avė. ir le. Masaitis, 
3211 So. Union Avė., maršalka J. 
Petrolevičia, 843 W. 83 St., knygyno 
prižiūrėtojai: F. Valančius ir V. 
Stonkus, 1819 S. 50 Avė., Cicero, 
III., direktorius Auditorium Bend- 
drovėj T. Janulis.
Susirinkimus laiko kiekvieną mėne- 

4 kas pirmą sekmadienį, 12 vai. die
ną, Cricagos Lietuvių Auditorijos sve
tainėj, 3133 So. Halsted St.

DRAUGYSTES LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJ No. 1 valdyba 1927 
m.: pirm. K. Deivis, 5648 South 
Bishop St., tel. Republic 7411, pirm, 
pag. I. Kačinskienė, 6821 South 
Rockwell St., nut. rašt. J. Dabuls
kis, 2100 W. 22 St., fin. rašt. A. 
Ambutas, 16000 So. Lincoln St., 
Harvey, III., kasos globėjai: O. Gu- 
žauskienė, 5005 So. Trepp Avė. ir 
S. Skridulienė, 1517 So. 49 Ct., 
Cicero, III., maršalka P. Tiškevičia, 
7009 So. Washtenaw Avė., kasierlus 
A. Čėsna, 4501 So. Paulina St., tel. 
Boulevard 4552, ligoniu komy tetai:

'O. Devieni, 5648 So. Bishop St., K. 
Dauda, 2146 W. 23 St.
Laiko susirinkimus kas antrą ne- 

dėldienj 1 vai po pietų.

SUSIVIENYJIMO LIETUVIŲ NA- 
MŲ SAVININKŲ ant Bridgeporto 
valdyba 1927 m.: pirm. S.-Mažeikis, 
3149 So. Halsted St.\ pirm. pag. 
J. Mineikis, 8219 So. Wallace St., 
nut. rašt. D. Gulbinas, 8144 South 
Wallace St., turt. rašt. A. Lazaus
kas, 3339 So. Union Aye 
raSt. A. Raduskas, 
Avė., iždininkas 
3339 So. Wallace St., advokatas J. 
W. Zacharevičia, 903 W. 83 St. 
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

trečiadienį mėnesio.

LIETUVIŲ RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAS. ir PASIL. KLIUBO valdyba 
1927 m.: pirm. J. Makrickas, 4036 
Brighton PI., pirm. pag. V- čepells, 
1654 N Robey St., rašt. M. Crepul, 
3227 Ix) Moyne St., fin. rašt. J. šutinis miegruimio 0 
Radišauskas, 5124 Dakin St.,' mohair parloro setas, 7 šmotų riešu- 
kontr. rašt. P. Labanauskas, 1351 j tinis miegruimio setas, du 9x12 kau- 
Dean St., pag. M. Krajauskas, 1750* rai, 2 pastatomos lempos, library sta- 
Wąbansia Avė., marš. M. Žiūkas, las, veidrodžiai, miegruimio 
1354 N. Paulina St., kas. L. Striu- į 5 šmotų 
pas, 8636 North Avė. I .

Announcements 
Pranešimai

SLĄ 36 kuopos nariams pranešu, 
cad užsimokėti duokles jie gali 
jas mane namuose (3200 Lowe 

avė.). Eidamas finansų raštininko 
jareigas, noriu atkreipti kiekvieno 

36 kuopos nario domę į tai, kad 
ūsų teisės Susivienijime pirmiau

sia nriklauso nuo to, ar esate už
simokėję mokesnius, ar ne. Narys, 
neužsimokėjęs per tris mėnesius, 
esti suspenduojamas. Taigi, kieno 
mokesniai užvilkti, ateikite, nelauk
dami, kol įvyks kuopos susirinki
mas, pas mane į namus ir užsime
tėkite. —J. Balchunas,

SLA. 36 kp. ifnansų r^t.

Persona!
 Asmenų Ieško

PAJIEŠKAU savo pusbrolio Lau- 
rino Meilūno, kuris gyveno Milwau- 
kee, Wis. Meldžiu atsiliepti, ar kitų 
meldžiu pranešti kur jis dabar randa
si.

IGNAS MEILŪNAS, 
2601 Chicago Avė., Sioux City, Iowa

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA patyrusi stenografė. 
Kreipkitės asmeniškai. John Kuchins- 
kas, 2221 W. 22nd St.

valdyba 1927 m.: pirm. S.-Ma
3149 So. Halsted St.\ pirm.

kontr.
3328 Auburn

Bugailiškis,

Melp Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

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

B. Jasudes & Co.,
2015 So. Robey St. Chicago, 111.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

4 kambarių sempeliniai rakandai, 
pigiai už cash, tik $295. 3 šmotų rie- 

setas, 3 šmotų

kauras, 
i o šmotų pusryčių setas, viskas už 
I $295. Mr. Preston, 3631 S. Halsted St.

DIDELI BARGENAI
5—5 kamb. naujas muro na

mas su 3 miegamais kambariais, 
aržuolo trimingas, vandeniu šil
domas, viskas pirmos klesos.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

Malevojam ir popieruojam. Užlaikom 
malevą, popierą, stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St 
Phone Yards 7282 

J. S, RAMANČIONI3.

Kaina pigi. Randasi 7230 So. KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Bockwell St. 1 Grosernių, Bučer-

6—6 ruimų medinis namas, 2 
karų garažas, geroj vietoj — 
Brighton Park. Parduosiu pi
giai. {mokėt tik -$2,000.

5—5 kamb medinis namas, 
su besmantu, 2 karų garažas, 
lotas ir pusė platumo, išrodo 
kaip naujas. Kaina pigi. Visais 
viršminėtais reikalai, kreipkitės, 
o laimėsite. Taipgi mes budavo- 
jam naujus namus ant kontrak
tų už žemas kainas. Darbą ga 
rantuojant. Padarom planus pa
gal reikalavimą greitai ir pigiai.

JUOZAS VILIMAS
4405 So. Fairfield Avė.

Phone Lafayette 5948

nių, Delikatessen, 
’ Restaurantų, Ken- 
džių, Bekemių, Mu
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 Sc. State Street

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8700

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. Įvadam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik-

menys, fikčerius ir L t.
PARDAVIMUI namas ir lotas pi- W. P. Stephan Electric Co., (not inc.) 

giai. 1742 w. I8th Place. 2522 So. Halsted St., Chicago
PARDAVIMUI lukštų medini, Phone V,Cto* 7462

namas, 15 kambarių, toiletai ir va
nos. Savininkas turi parduoti greit, 
tik biskj įmokėti. Meehan, 3811 Eme
rald Avenue.

Educational 
Mokyklos

------------------------- ------- MOKINAME
PARDAVIMUI naujas medinis na- Anglų kalbos, lietuvių kalbos, aria

mas su grosęme, yra 4 kambariai už-1 metįkos, pilietybės, knygvedystis, 
pakaly gyvenimui Randasi, l^atchęr stenografijos ir kitų mokslo Sakų. 
Avenue ir School St. Atsišaukit 2024 AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 
Canalport Avė. j p OLEKAS, Mokytojas

8106 S. Halsted St.. Chicago. IIL 
PARDAVIMUI lotai gera vieta ga--------------------------------------------------

ražui, 50 pėdų ir 125 — arba mainy- ą tttc! KTėV'DTT'TT’ 
siu ant namo, neskiriant apielinkės. lylvJlvllJj
Prieinama kaina. Garažas randasi didesnį užmokesnį, geresnes darbo 
North West Side. Del platesnių infor- sąlygas? Leiskite niums jums pagel- 
macijų kreipkitės pas William Gritė- bčti, išmokindami jus Auto-Electric 
nas, 3241 So. Halsted St. Phone Bou- Mechanikos pamokos ant kostumerių 
levard 5066. karų duos jums galę greičiaus ir ge

daus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru rnokes- 
tim Darbą surandame $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važiuoti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus. 
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
1507 W. Madison StrMt 1

NAMAS, 2 LOTAI
Parsiduoda 8 kambarių namas, pa

togioj vietoj, 2 lotai žemės, graži pie
vutė, vaisiniai medžiai. Visai arti 
prie Marųuette Parko. Apžiūrėti ga
lima trečiadieniais ir šeštadieniais po 
pietų. 3234 W. 64th St. Tel. Pros- 
pect 9496.


