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Pilsudskis išvyksiąs "" „“Z 
į Rumaniją gydytis
Sveikatų taisydamas ruošis sa

vo piojektuojamoms 
nonis parlamentinėj 
Lenkijoj

permai- 
sūstemoj
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Paragvaja buvo kalta Argen
tinai 4 bilionus dolerių; tų 
pat veikiausia padarysianti 
ir Brazilija

Unteršacas išteisintas ir palei
stas iš kalėjimo

AIRES, Argenti- 
). — Argentinos

TILTONV1LLE, Obio, rugp.
i. — Du asmenys, pilotas 

August Hauche ir jo pasažie- 
rius George Ciffin, prigėrė, jų • 
aeroplanui nukritus į Obio 
upę. Trys kiti pasažieriai su
gebėjo pusiliuosuoti iš aeropla
no ir išplaukti krantan.

„r
į

... i

Lietuvos kariuomenės 
dezerteriai nubausti

Garsi Unteršaco byla 
pasibaigė

VARSA V A, rugp.
Laikydamas Lenkijos 
ir vidaus situaciją nusistoju
sią, maršalas Pilsudskis nuta
rė rugpiučio 20 dieną išvykti 
j Rumaniją, kur jis žada pen
kias savaites pasigydyti Her- 
kuleso maudyklose ir prisiruo- Jose de Leon Tora| labai su

sikrimtęs, kad Romos Papa 
jo kruvino darbo nepagyręs.

užsienio y’-

Obregono užmušėjas ( 
bijąs ekskomunikos

K AUNAS. — Kariuomenės 
teismas nagrinėjo dviejų de
zertyrų bylas. Jie prieš kele
tu metų buvo pabėgę iš ka
riuomenės Lenkijon ir many
dami, kad apie juos užmiršta, 
vėl grįžo Lietuvon. Čia jie su
imti. Kariuomenės teismas pri
teisė vienam 10 metų, antram 

15 metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo.

šti busimoms permainoms Len
kijos parlamentinėje sistemo
je.

Varšavoje stebimasi iš to
kios taikios Pilsudskio kalbos, 
kurių ji praeitų sekmadienį pa
sakė savo legioninkams Vil
niuje.

Anglija ir Francija 
prieš Makedonijos j žudybės. 

revoliucininkus

MEKSIKOS, MIESTAS, rugp. 
15, — laikraštis EI l’niversal 
Grafico praneša, kad Jose de 
I^on Torai, išrinktojo Meksi
kos prezidento gen. Obregono 
užmušėjas, esąs labai susisie
lojęs, kad Romos Papa papei
kęs jį dėl jo papildytos žmog- 

, Dabar jis meldžias 
Dievą, kad bažnyčia šventa jo 
neekskomunikuotų.

Argentina panaikina 
Paragvajos skolas

_ iš“ Sofijos' praneša,' kad Maskvai nepatinkąs 
Francijos ir Anglijos ministe-j ChamberlainO V1Z1- 
riai padarę žodžiu bendrą įspė
jimą Bulgarijos vyriausybei,' 
patardami jai likviduoti revo-‘ 
bucinę Makedonų organiza-

tas Amerikai

[Atlantic and Pači tie Photo]

Visa, kas liko iš Indiana Sanitary Pottery kompanijos dirbtuvės, Hammond, Ind., kurioj
* ištiko ekspliozija 1 (,‘W,1 ii

RYGA, rugp. 15
vos laikraštis Izviestija per iš-

Jie nurodę, kad dabar esąs skiltį diskusuoja projek- 
patogus laikas tą padaryti, tuojamą britų užsienio reika- 
kadangi, žuvus jos vadui, gen. niinisterio Chamberlaino kc- 
Protogerovui, organizacija es- l*onV į Kaliforniją, 
anti suskilus. * 1 Kaip praneša, Cliambcrlain,

kurį sovietai kaltina dėl nuo
latinių i|iitrigavimų prieš so
vietų valdžią ir kurio jie ne
kenčia labiau, nekad bet ku
rio kito diplomato • pasauly, 
p/lanuojąs turėti Kalifornijoje 
konferenciją su Herbertu Hoo- 
veru. Suprantamas dalykas,
sako Izviestija, kad vyriausia ko Belgijoje vieną Amilkare 
jų pasikalbėjimų tema bus 
vietų Rusijos klausimas.

Mask- Italai nudėjo Musso- 500 Žmonių prigėrė Sovietai duoda dau 
lini’o slaptos poli -f r & x—s- —

ei jos agentą laivui paskendus t™ ST

BUENOS 
na, rugp. 
parlamentas kaip vienu balsu 
nutarė anuliuoti (panaikinti) 
dešimtį bilionų pesų (4 bilio
nus dolerių) skolos, kurią jai 
buvo kalta Paragvajos respub
lika.

Girdėt, kad Argentinos pa
vyzdžiu paseks ir Brazilija ir 
taipjau anuliuos Paragvajos 
skolas, kurių Pastaroji kalta 
Brazilijai dar daugiau, nekad 
Argentinai.

MASKVA, rugp. 15. — Be 
jau duotų žydams kolonizuoti
žemės plotų, SSSR vykdomojo Kosta Rika kvočia 

«■■ Tautų Sąjungą dei
? 1272,500 akrų) žemės Krime Monroe doktrinos 

nma

Nelaimė atsitiko Kinuose, gar
laiviui sudužus į povandeni
nes uolas Jangtse upėj

Aukojamais bažny
čiai pinigais rėmė 

maištininkus 
Meksikoj

MEKSIKOS MIESTAS,
- Dešimt bažnyčių, 
vyriausybe

rugp. 
ku

rias vyriausybė buvo leidus 
laikyti atdaras pamaldoms, da
bar tapo uždarytos.

Vyriausybė susekė, kad pini
gai, kurie buvo surenkami 
bažnyčiose kaip “apieros”, bu
vo suvartojami aprūpinti kle
rikalų maištininkus ginklais 
ir amunicija.

Honduraso spauda 
smerkia Kelloggo 

notą

KAUNAS. — liep. 25. [LŽ]. 
— Unteršaco byla vakar pa
sibaigė. Jis, kaip žinoma, bu
vo kaltinamas š. m. sausio 28 
d. 5 valandą ryto nušovęs Jo
navos miesto sargą, kuris pir
miau buvęs komunistas, o vė
liau išėjęs iš komunistų parti
jos ir išdavi nėjęs komunistus 
žvalgybai. Komunistai papras
tai tokius asmenis terorizuo
ja. Lietuvoj jau ne vienas bu
vo atsitikimas, kad tokius per
bėgėlius komunistai nudėjo 
(pav. garsus Norkaus kont. nu
šovimas).

Ir šioj byloj esą taip buvę, 
o Unteršacas kaltinamas kaip 
teroristės, kuris Jonavos sar
gą Alfonsą Akinavičių nušo
vęs kaip komunistų išdaviką.

Šiaip gyvenime Unteršacas. 
esąs geras žmogus, todėl ypa
tingai didelis susidomėjimas 
ta byla buvo žydų, kurių tar
pe jis esąs populiarus asmuo.

Kariuomenės teismas šią pai
nią bylą nagrinėjo dvi dienas. 
Bylos apystovos gana nepapra
stas. Minėtu laiku ties Meje- 
rio viešbučiu pasigirdo šūviai 
iš revolverio. Tuo laiku krim. 
pol. virš. Alaburda tikrinęs ta
me viešbuty dokumentus. Iš
girdęs šuvius, Alaburda šokęs 
laukan ir radęs jau peršautą 
Akinavičių.

Alaburdos parodymu, Aki
navičius pasakęs jam “mane 
šovė Unteršacas.“ Be to pasa
kęs, kad žustąs dėl komunis
tų kaltės.

Pristačius prie sužeistojo 
lovos Eberj ir Moisiejų Unter- 
šacus, Akinavičius pirštu pa
rodęs Ebcrį. Nugabentas Kau
no ligoninėn Dr. Kuzmai pa
sakojęs, kad tamsoj pamatęs 
žmogų, kuris ruošęsis lipinti 
proklamacijas, norėjęs jį sulai
kyti —- tas jį šovęs. Pavar
dės šovusio nepasakė.

Unteršacas kaltu neprisipa
žino, Akinavičiaus nepažinojęs. 
Liudininkai parodė, kda Aki
navičius artimai santykiavęs 
su Alaburda, teikdavęs jam in
formacijų,
tose ir k. Ir tą dieną ulioję 
mieste, iš kur atėję viešbutin 
neblaivi. Alaburda likęs tik
rinti ■dokumentų, Akinavičius 
išėjęs laukan.

Nuo čia liudininkų parody
mai skiriasi. Vieni sako, kad 
šūviai pasigirdę tada, kai Alar 
burda išbėgęs, kiti prieš; vieš
bučio tarnaitė pasakoja, kad, 
išgirdus šuvius, ji puolusi lau
kan ir ties peršautu Akinavi- 
čium pamačiusi Alaburdą, ku
ris ją apibaręs ir liepęs eiti 
miegoti.

Kaltinamasis aiškinosi nesąs 
komunistas ir prigulįs tik Ma- 
kabi sporto organizacijai, esąs 
nekaltas.

Kariuomenės teismas Unter- 
šacą išteisino ir paleido iš ka
lėjimo, bet Akinavičiaus nužu- 
dytojas liko neišaiškintas.

BRIUSELIS, Belgija, rugp. 
15. — Kad Italijos diktatoriaus 
Mussolini'o šnipai veikia tarp 
svetur gyvenančių italų, pasi
rodė vakar čia, Belgijos sos
tinėj, kai du apsimaskavę ita- ( 
lai užmušė vieną I 
('.estari, Italijos valdžios slap
tosios policijos agentą.

Tasai ('estari nesenai suse-. . .'žuvo, larp žuvusių esąs ir vie
nas anglų misionierius.

Garlaivis plaukė iš Čungkin- 
užmušti karalių i ,Ičun^- ^'ojingame upės

Emanuelj, ir

ŠANCHAJUS, Kinai, r"“ 
•15. — Britų laivyno vyriau

Seriofontc 'svl,f l>ra,"'i5il’ kad ■ln""'lse1 i IIW> žydų šeimoms.

so- Bottini, kurį Mussolini įtaria 
dėl padaryto praeitais metais

Viktorą
Nori išgelbėti Obrego- Belgijos vyriausybę išduoti jį 

Italijai.no užmušėją nuo 
* sušaudymo

MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 
15. — Aureliano de I^eon, gen. 
Obregono užmušėjo Jose de 
Leon Toralo tėvas, įteikė San 
Angelo teismui peticiją, 
šydanias, kad ekspertai 
chiatrai ištirtų jo sunaus 
tų. Jis tikisi, kad eks]
pripažins jo sūnų sergantį pro
to liga, ir tuo budu jaunas jo|in Hornby, žymus anglų ty

lius iŠ£Tp]l)ptJLS nuo j.. ;___ : • . I

pra- 
psi- 

pro-

je paskendo Kinų garlaivis 
llsinlisutung. Laive buvo pen- 

šimtai žmonių ir visi jie

Įsikūrusių pastaraisiais me
tais žydų žemės ūkio koloni
jų pasisekimas paskatino so- 

i vietų valdžia paskirti jiems 
1 daugiau žemes plotų.

prašolpažulnume jis sudužo j po-,p p f j
vandenines uolas ir greitai pa
skendo su visais žmonėmis. demokratų rinkimų 

kampanijai

GENEVA, Šveicarija, rugp. 
15. — Oficialiu laišku Jautų 
Sąjungos Tarybai, Kosta Ri
kes respublika Centralinėj 
Amerikoj prašo ją pasisaky
ti, kaip Tautų 
rinti į Monroe 
žinodama, kaip 
ti tai Jungtinių
trinai nusistačius, Kosta Rika 
galėsianti nusispręsti, ar pri
imti ar nepriimti Tarybos pa
kvietimą tapti vėl T. Sąjungos 
nariu.

Są junga žiu-

ji tikrai esam 
Valstybių dok-

Kanados atšiaurėj rado 
tris negyvus žmones

Francija užgynė bulių 
imtynes Cherbourge

CHERBOURG, Francija, rugp.
15. — Pranešimai, kad Cher-()'1TAWA, Ontario, Kanada,

rugp. 15. — Kanados atšiau- bourge įvyks bulių imtynės, 
rėš dykynuose, šiauriniame sukėlė Normandijos piliečiuo- 
Thelon upės krante, raitoji se tokią protestų audrą, kad 
Kanados policija rado vienų Francijos vyriausybė matė rei- 
vienoj grintelej negyvus trijų kalo bulių imtynių renginių už
vyru kunus. Negyvieji buvo ginti.

NEVV YORKAS, rugp. 15. 
— Pierro S. du Pont, General 
Motors direkcijos pirmininkas, 
paaukojo demokratų partijos 
centrui $50,000 kampanijai dėl 
gub. Al Smitho išrinkimo

TEGUCIGALPA, i londuras, j *' * 1VA UL/Jp AJIMUO Cl 11 1 V^y *" »i ■ .■■ ■ ■■■« , ■■ ■■ i ■■ ■

rugp. 15. — Honduraso spau- (žmogžuda bus išgelbėtas nuo rįnetojas, ir du jauni jo gi
dą aitriai smerkia naują Jung-’ pasmerkimo mirties bausmei injnaičiai, kurie prieš dvejus Newf()lindlando minis 

metus išvyko į atšiaurę. ir nuo j terįja atsistatydino 
to laiko nieko apie juos nebe- 

Tarptautinis istorinin- 8lrdct- Polięj« sprendžia, 
kad jie mirė badu.

Abejoja, kad butų Hornby 
SASKATOON, C * ‘

wan, Kanada, rugp. 15. — A. 
J. Bell, buvęs žiemių rytų te
ritorijų komisionierius, abejo
ja dėl teisingumo pranešimo, 
kad tyrinėtojo Hornby kūnas 
esąs rastas Kanados rytų at- 
šiaurėje. Praeitą rudenį Bell 
kalbėjęs su Hornby telefonu 
Vanoucvere. Hornby jam sa-, 
kęs, kad jis farmeriaująs Lulu 
saloj, netoli nuo Vancouvero.

mirties bausmei nlinaišai, 
tinių Valstybių sekretoriaus ir nuo sušaudymo. 
Kelloggo notą, kuria jis siū
lo, kad Honduraso ginčas su 
Guatemala dėl sienos butų pa
vestas tarptautiniam Gentrali- 
nės Amerikos teismui išsprę-

, kų kongresas

Sako, J. V. pripažino 
Ekvadoro valdžią

OSLO, Norvegija, rugp. 15.
Norvegų sostinėje prasidė

jo tarptautinis istorininkų kon- 
• gresas, j kurį suvažiavo isto
rininkų iš visų civilizuotų” pa
saulio kraštų. Kongresas, pir
mas nuo didžiojo karo metų, 
trauksis keturias dienas.

Girių gaisrai persimetė 
j Montanos valstiją
SAN FRANC1SCO, Cal., 

rugp. 15. — Girių gaisrai, ku-

GUAYAQUIL, Ekvadoras, 
rugp. 15. — EI Telegrafo sa
kosi gavęs oficialį pranešimą 
spaudai, kad Jungtinės Valsty
bės pripažinusios Ekvadoro 
valdžią.

[Jungtinės Valstybės iki šiol 
atsisakė pripažinti Ekvadoro
de facto valdžią, įsisteigusių rie pastaromis dienomis pada- 
kariškių įvykintu 1925 metų j rė didelės žalos Kalifornijoje 
liepos mėnesį pervartų. 1926 
metais balandžio 1 dieną ka
ro taryba likvidavo provizori
nės vyriausybės septynių na
rių komitetą ir laikiniu respub
likos prezidentu paskyrė Dr.
Isidro Ayorą.]

ir Idalio valstijoj, dabar išsi
plėtę Montanoje, kame jau 
3,000 akrų miško sunaikino. 
Gaisrai plečiasi dviejose vieto
se.

Idaho valstijoj ugnis sunai
kino 10,000 akrų miško.

Rusų šokėjas pavogęs
Jungtinių Valstybių preziden- apie $40,000 briliantų 
tu.

Sako, kad kol-kas tai esan
ti didžiausia vieno asmens au
ka politinei demokratų kampa
nijai.

ŠUO Už SAVO IŠTIKIMUMĄ 
TURI MIRTI

ST. JOHNS, N. F., rugp. 15.
— Newfaundlando kabinetas 
su ministeriu pirmininku Mon- “
roe

WASH1NGTONAS, rugp. 15.
■ Senas Pal, “collic“ veislės 

Manoma, &u°> kurs dėl mirties savo šei-
Saskatche- ka(| |laujai millisterijai sllda. ■ mininkų buvo taip susikrim-

ryti bus pakviestas gubernato- atsisakė nuo maisto
rius Wm. Allardyce.

yORR

dalyvaudavęs kra-

OTTĄWA, Ont., Kanada, 
rugp. 15. — Žemės ūkini kel
ti Kanados valdžia kas metai 
išleidžia 7 milionus dolerių.

BURLINGTON, Vt., 
15. — Del finansinių 
sekimų nusišovė pulk. 
Westcott, 52 metų amžiaus.

rugp. 
nepasi- 
R. H.

Chicagai Ir apialinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Bendrai gražus oras; nedi
dele temperatūros atmaina; 
lengvas rytų ir pietų rytų vė
jas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 64° ir 86° F.

šiandie saulė teka 5:58, lei
džiasi 7:51. Mėnuo leidžiasi 
8:47 vakaro;

ir nieko prie savęs neprisilei
do, tapo pasmerktas mirti.

Prieš dešimtį dienų Poto- 
mac upėje, jų valtelei apvir
tus, prigėrė Eric Matus ir jo 
žmona. Liko jų 4 metų duk
tė ir Pal — šuo. Mergytę pa
ėmė. auginti Matusų draugai, j

Bet Pal atsisakė eiti į sve
timus namus. Per devynias 
dienas jis budėjo Matusų na
mų priedury. Geros širdies kai
mynai bandė šunį suraminti, 
bet Pal nesileido. Atnešto jam 
maisto nė nejudino. Jis suny
ko visai.

Vakar buvo pranešta Gyvu
lių Gelbėjimo draugijai, kuri 
tuojau atsiuntė savo žmones, 
ir tiems pavyko šuo sugauti. 
Draugija nutarė jj numarinti, klases.

OSTENID, Belgija, rugp. 15. 
— Viename aristokratiškiausių 
Ostendo viešbučių tapo areš
tuotas Borislavas Ripsky, ru
sų šokėjas. Kaltinamas dėl va
gysčių.

Ripsky, sako, prisipažinęs, 
kad iš įvairių turtingų 
timšalių, jų tarpe kelių 
rikiečių, jis 
000 vertės 
sipažinęs 
tarptautinei 
bandai,
kratiškuose Belgijos, Franci jos 
ir Italijos rezortuose.

pavogęs apie 
briliantų. Jis 
priklausąs 

viešbučių
operuojančiai

/

sve- 
ame- 
$40,-
pri-

vienai 
vagių 

aristo-

Zogu priimsiąs Albani
jos kunigaikščio titulą

— Popolo 
Bari pra- 
Albanijos 

Zogu pri-

ROMA, rugp. 15. 
di Roma gautas iš 
nešimas sako, kad 
prezidentas Ahmed 
imsiąs Albanijos kunigaikščio
titulą. Tatai busią padaryta ne
trukus po įvyksiančiųų 
rinkimų. Pati Albanija 
busianti respublika, bet 
gaikštystė.

Tokios permainos reikalau
ją viešpataujančios Albanijos

rytoj 
nebe 
kuni-

Atsiradus šiltes-

Derliaus perspektyvos 
Klaipėdos krašte 

ŠILUTE
niam orui, javų stovis įžymiai
pagerėjo. Gerai auga kviečiai 
ir avižos, miežiai kiek blogiau. 
Bulvių bus visur pakankamai, 
ypač ant pelkėtų laukų jos ge
ros atrodo. Kaip kokiame ap
skrities kampe, kur laukai yra 
įienusausinti, visi pasėliai at
rodo blogai, čia reikia mėlio-* 
racijos darbų.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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įkorespondencijosĮ Indiana Harbor, Ind.
Laidotuves Aug. Mikalausko.

Akron, Ohio
Komunistinis mainierių

Šelpimas.

Komunistų laikraščiai nuolat 
rėkia: “šelpkime mainierius!” 
Jie šaukia: “Duokite pinigų, 
drapanų, o mes pašalpų siusime 
mainieriams!”

Kadangi kai kurie žmonės da
vė klausimų, ar tikrai mainie
riai, reikalauujantys paramos, 
gauna surenkamas jiems aukas, 
tai komunistų “Vilnis” įdėjo 
paveikslėlį, kaip pavyzdį, jogei 
mainieriai gaunantys aukas. Po 
tuo paveikslėliu buvo parašytas 
prierašas, kad paveikslėlis esąs 
geriausias įrodymas, jogei men
ševikai ir tautininkai meluoju, 
buk mainieriai nesantys šelpia
mi.

Bet ar yra nors kiek įrodymo 
iš to paveikslėlio, kad mainieriai 
tikrai gauna aukas? Nėra. Ir 
žinant visas komunistų šmuge- 
lystes, negalima užtylėti jų.

Pas mus irgi pereitų metų 
komunistai landžiojo po visas 
draugystes kviesdami jas prisi
dėti prie mainierių gelbėjimo. 
Ir jau sausio mėnesį, šių metų, 
pasisekė jiems pasigauti apie 27 
įvairių tautų draugijos. Po to 
jie pradėjo vaikščioti iš namų į 
namus, rinkti drabužius ir pini
gus — vis mainierių vardu.

Bet ve koki tvarka buvo pas 
juos: iždininko, finansų rašti
ninko ir kasos globėjų vietas 
vienas komunistas turėjo ūžė-

ACID VIDURIUOSE
‘Phillips Milk of Magnesia” 

Geriau negu Soda

Vietoje sodos nuo dabar pra- 
dėkit vartoti po biskį “Phillips 
Milk of Magnesia” su vandeniu 
bile kada nuo nevirškinimo arba 
rugštumų, acid, gasų viduriose 
ir palengvinimas ateis tuojau.

Per penkiasdešimtį metų tik
ras “Phillips Milk of Magnesia” 

yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaipo saturated 
solution of bicarbonate of soda 
ii palieka skilvį liuosų nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimų viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”. Dvidešimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 
Charles II. Phillips Chemical Co. 
ir jo pirmtakuno Charles H. 
Phillips nuo 1875.

męs; prie jo buvo nutarimų 
raštininkas ir pirmininkas. Iš 
trijų ypatų susidėjo visa val
dyba.

Kartų draugijų atstovų susi
rinkime buvo duotas įnešimas 
papildyti valdybų. Komunistai 
tečiaus šoko iš visų kampų prie
šintis tam sumanymui.

Tuomet pas draugijų atsto
vus kilo mintis ir duota įneši
mas peržiūrėti bilus. Išrenka 
komisija. Pastaroji suranda, 
kad daugelio bilų visai nėra. Ko
misija turi tikėti tam, kų sako 
iždininkas. Pųsak jo, buvo 
siunčiama keturis kartus dra
panos. Du kartu jis, iždinin
kas, siuntęs per ekspresą. Pas
kui pranešė, kad daugiau nebe
galima siųsti ekspresu, ba bran
giai siuntimas kaštuojąs ir dar 
galį siuntiniai prapulti. Taigi 
nutariama surinktąją mainie
riams pašalpų siųsti troku. Bet 
kiek kaštuos trokas? Iždinin
kas atsako, kad turės būti mo
koma $25. Ir tam sumanymui 
visi sutinka.

Ale bilus peržiūrint suranda
me, kad anie “brangieji siunti
niai” kainavo pasiųsti — vienas 
$5,12, o kitas — .$3.78. Na, o 
kur bilos už kitu du siuntiniu? 
Iždinipnkas atsako: girdi, nepa
ėmiau.

Taigi kyla klausimas: ar tik 
ne žydeliui teko drapanos, o pi
nigai paskaityta kaip sumokėji
mas trokams?

Be to, buvo surengtos prakal
bos. Jose sukolektuota mainie
riams $18.36. Pinigai tečiaus 
buvo pasiųsti į New Yorkų. 
Siuntimo bilos visai nėra, čia 
vėl kyla klausimas: kaip galima 
pasiųsti pinigai negaunant jo
kios bilos? O, be to, New Yor- 
ke mainierių juk visai nėra!

Vėl rasta, kad užmokėtas 
gelžkelio tikietas į Canton. Vie
nok bilos nėra.

Lietuviškieji komunistai, ei
dami per draugijas, sakė, kad 
Rubber VVorkers duoda svetai
nę veltui, o jus, girdi, nenorite 
niekuo prisidėti, niekuo mainie
riams pagelbėti! Bet štai per
žiūrima bilos ir randama, kad 
>tą svetainę nusamdyti kaštavo 
$21.50. Tuo tarpu mes pas žy
delį gaudavome svetainę vienam 
kartui už $2.10. Taigi samdant 
ta svetainę, mums butų ji kaš
tavusi tik $6.

Dar kovo 29 d. įvyksta mi
tingas, kuriame dalyvaupa tik 
septynios ypatos. Renkama au
kos mainieriams. Už tų pačia 
Buber VVorkers svetainę sumo
kama $11, kuomet galėta gauti 
svetainė už $2.

Tai tokie yra “darbininkų 
draugai” tie musų komunistai. 
Kur tik savo purvinus pirštus 
jie prikiša, ten palieka suterš
tų dėmių.

Liudvinavo Petras.

Priežodis yra: geriau vėliau, 
negu niekados. Jau praėjo vi
sa savaitė, o musų korespon
dentai, kaip sakoma, žymesnie
ji rašytojai nieko nerašo ir ne
praneša plačiam pasauliui to
kios žinios, kuri ne dažnai tar
pe lietuvių pasitaiko.

Mėginsiu tad aprašyti nors 
trumpai a. a. Augusto Mika
lausko laidotuves. Velionis pa
simirė rugp. 3 d. ir visai ne
sirgęs.

Velionis paėjo iš Plungės 
miestelio^ Amerikoj išgyveno 
apie 25 metus. Buvo vedęs, pa
liko 2 sunu ir dvi dukteris. Vy
resniais sūnūs lanko aukštesnę 
mokyklų ir yra pasižymėjęs 
sporte, kaipo gabus lošikas be- 
sabolo, futbolo ir kitų žaismių. 
Jauniausi duktė yra vos 10 mė
nesių.

Velionis dirbo ugnegesių ko
mandoj per 13—14 metų. Jis 
skaitėsi labai gabus ugnegesis, 
buvo tvirto sudėjimo. Būdavo 
pirmasis prie ugnies. Prieš 
metus laiko buvo susižeidęs ir 
tai jį gal atvedė prie mirties.

Gegužės mėn. šių metų buvo 
padaryta jam operacija. Mika
lauskas po jos pasveiko ir pra
dėjo dirbti. Bet jautėsi dar 
ne pilnai sveikas. Tuo tarpu 
ištiko gaisras iš 1 į 2 dienų 
rugpiucio. Mikalauskas darba
vosi, kad užgesinus jį.

Parėjęs namo, pasisakė savo 
moterei, kad nesijaučia gerai. 
Kyte atsikėlęs užsiregistravo 
kaip sergantis ir pranešė nega- 
lėsiųs tų diena dirbti. Už po
ros valandų jis mirė.

Velionis buvo labai tykaus 
budo. Nemėgdavo be reikalo 
nei su kuo diskusuoti. Buvo di
delis bažnyčios rėmėjas. Daug 
dirbdavo komitetuose.

Laidotuvėmis rūpinosi u&ne- 
gesiai. Dalyvavo keturios ko
mandos. Karstas buvo pakel
tas aukštai ant ugnegesių ve
žimo ir apklotas Amerikos vė
liava. Atrodė kaip koks šalies 
valdovas. Laidotuvėse dalyva
vo labai daug ugnegesių ir po
licijos. Du motorcikliniai po
licininkai lydėjo procesija iki 
&v. Kazimiero kapinių, daboda
mi tvarką prie kryžkelių. Iš 

policininkų labai daug darbavo
si lietuvis policininkas B. Ga- 
nušauskis, kuris parūpino ne
turintiems dešimtį automobilių, 
šie autai vežė lydėtojus be jo
kio atlyginimo^

Aplaikyta labai daug vainikų 
nuo ugnegesių ir vietos kliubų, 
prie kurių velionis priklausė, 
t. y. nuo Lietuvių Paš. Drau
giško kliubo ir Lietuvių Baltos

j Rožės Politiško kliubo, o šv. 
Pranciškaus draugija nepirko 
vainiko, nes užpirko mišias su 
ekzekvijomis.y ' ▼ Į

Taip pat nesimatė vainiko nė 
nuo moteries ar šeimynos. Gir
dėjau, kad vietos klebonas pa
taręs neeikvoti pinigų gėlėms 
ar kitokioms svietiškoms mar- 
nastims, bet užpirkti visų 
mišių už vėlionies sielų.

netekome gero draugo, Augusto 
Mikalausko.

Lai būna Tau lengva šios ša
lies žemelė.

Pasilieku liūdnas Tavo drau
gas iš Lietuvos. —Draugas.

eilę

Jei- 
tai

Patarimas pagal biznį, 
gu aš bučiau gėlininkas, 
agituočiau, kad kuodaugiaus 
butų gėlių perkama šermenims, 
nes tai pagražina laidotuves. O 
jeigu aš bučiau klebonas, tai 
patarčiau laidoti kaip galima 
pigiau, gi visus pinigus liepčiau 
paskirti mišioms ir ekzekvi- 
joms. Kų daryti — biznis, tai 
biznis.

Pažiūros pasikeitė
Jaunas vyras: Kų tamsta ma

nai apie šių dienų merginas?
Jo diedas: Nemanau nei pu

sės to, kų maniau tavo amžiaus 
būdamas.

Paaiškino
Mergina: Kokios ypatingos 

kvalifikacijos yra reikalingos 
bet kuriai porai apsivesti?

Piršlė: Vienas poros turi bū
ti vyriškis, o kita — moteriške.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

DUOKIT 
PATAISYT

Kadangi tečiaus nesu klebo
nas nė kvietkininkas, tai į da
lyką žiuriu truputį kitaip. Man 
gaila, kad šiandien dar yra to
kių, kurie leidžia save už no
sies vadžioti. Gaila, kad mes

f 111

Kloieto outfltM jrtnf- 
taa, 518.50. Pirkit nuo 
muaų oloelto kainomis. 
Namų apAildymo iren- 
rimai parduodami laur-, 
▼ala lAinokAJimata.
Peoples Plumbing & 
Heating Suoply Co.
490 MohrauKm Avė., 

461 N. Halsted 84.
H ly marka t 0075—0076

ŽMONES, O ŽMONES!
Ar jus žinote, kad jus esate labai komplikuoto mechanizmo 

intelektualas?
Ar jus žinote, kad jūsų didelis skaičius organų kooperuoja, kad 

butų tinkami de! atlikimo darbo?
Ar jus žinote, jei jūsų bent vienas organas atsisako atlikti sa

vo pareigas, jums tada gresia pavojus arba MIRTIS.
Mano klinikos ir praktiškas daugelio metų patyrimas, čionai ir 

užrubežyi, {tikino mane, kad žmonių kentėjimai paeina dėl negavi
mo medi kalės pagelbos. Todėl protinga yra iš laiko pasitarti su 
gydytoju dėl apsjsaugojimo savęs ir išvengimo ligų.

.širdingai kviečiu atsilankyti ir pasikalbėti su manim. Jums 
tas nieko nekainubs.

DR. C. C. SINGLEY M. D.
20 W. Jackson Boul. Suite 1615, Phone Harrison 0150 

Valandos nuo 10 ryto iki 1 po pietų ir nuo 3 iki 4:30 po piety

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metų. Musų motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir pradas visada.

908 W. 11 St., 2 blokai j vakarus nuo Halsted St. 
Phone Canal 2544—2545

12th STREET
T«l. K«dzit S902

.J A '

8514-16 Roosevelt Rd.
arti S\t. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

i

Gražuolių
KONTESTAS

IJaug yra buvę visokių kontestų, bet gražuolių 
kontestas tarp lietuvių bene bus rengiamas tik pir
mą kartą.

Tas kontestas įvyks “Naujienų” piknike, rug
pjūčio (August) 26 d.

Visos tad Chicagos ir kitų kolonijų gražuolės— 
lietuvaitės yra kviečiamos stoti į kontestą ir laimė
ti prizus (dovanas).

Skiriama yra trys dovanos: $75 gaus gražiausi 
kontestantė, $50 “runner-up” ir $25 antriji “runner- 
up”. x v X

Konteste dalyvauti gali tik nevedusios gražuo- 
lės-lietuvaitės nuo 18 iki 25 metų amžiaus.

Gražuolės, norinčios dalyvauti konteste, tuoj 
iškirpkite ir išpildykite žemiau telpamą aplikaciją 
ir kartu su savo paveikslu prisiųskite kontesto ren- ; 

į gimo komitetui.MŪRINIS arba MEDINIS
Geros rųšies pastatyti garažai

$10 {mokėti
24 mėnesiams išmokėjimui

Mes specializuojamės budavojime 
garažų, palčių, sunparlor, pakeliam 
namus, dedam cementinius pamatus, 
pertaisome ir statome vasarnamius.

Jei jus turite lotą ir norite pasi
statyti namą, mes pastatysime ir fi
nansuosime jj. Del tolimesnių in
formacijų šaukite, rašykite arba at
siųskite kuponą už tokį darbą 
jus interesuojatės.

Į Į Garažas

kurj

[ Į Namo pakėlimas
Cementinis pamatas
Abelnas pertaisymas

j Naujas namas ir finansavimas

Vardas ....................................................................

Adresas ...........................................
Quality Construction Co, 

North Shoru ofiaaa ir Yardai 
4538 W. Addison St.

Telephone Avenue 4718

SAVO DANTIS
Sutaupyki! Pusę

Krown taip pigiai kaip $4.50 už 
dantį

Tiltelių darbas taip, pigiai 
$4 už dantį.

Užpylimas taip pigiai kaip
Pleitos taip pigiai kaip
Fleitos pataisomos už

'Garantmtas be skausmo
Ištraukimas dantų $1

Duosime jums rašytą garantiją 
už kožną atliktą darbą 

Gas X-Kay

Kogen - System - 
Dentists

1105 West Chicago Avė.
Kampas Milvvaukee Avenue 

Antras aukštas
Tel. Monroe 4484

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedalioj nuo 10 ryto iki 1 

po pietų

kaip

$1 
$7.50 
$1.50

Prieš Paskiau

Išrodysit 20 mėty jau
nesniu j 20 minučių
Musų specialistai veidą pataiso 

taip kaip jus matot paveiksle... 
patempia raumenis ir liuosą oda, 
išlygina raukšles, padarys jus iš
rodančiu daug metų jaunesniu. Be 
skausmo — pasekmės visuomet 
geros. Kainos taip pigios, kad 
kiekvieną moteris ir vaikas gali 
užsimokėti. Mes taipgi ištaisome 
kreivas akis, prašalinam rauplių 
(luobet, pertaisome nosis ir t. t. 
Visi pertaisymai daromi žinomų 
plastic chirurgų.

Patarimas su musų Medicinos 
Daktarais dykai.A

Valandos nuo 9 ryto iki 8 vaka
ro. Jei atsiusite savo mažą fo- 
tosrrat'ijų arba fotografijos proof, 
j tai bus atkreipta specialc atyda. 
Visi laiškai greit atsakomi.

American Institute 
of Plastic and Ridai Rejuvenation 
8u1te 730 bt*te-U«ke Bldg. 190 N. State St.

■ TeJcpbouc State 5150 Chica<v, UL

Aplikacija
Aš noęiu dalyvauti “Naujienų” rengiamame gražiuolių 

konteste ir laimėti skiriamą dovaną. Kartu su šia aplikaęiją 
siunčiu savo paveikslą.

Vardas, pavarde

amžius

užsiėmimas

Adresas

(metų), svoris aukštumas

kur gimus

I ------ - --------------- —
>

Aplikaciją ir paveikslą siųskite šiuo adresu 
; “Naujienų” Pikniko Komitetas, 1739 S. Halsted St. 
; Chicago, III.

Aplikacijos nebus skalbiamos viešai. Jos reikalingos tik Ko 
[ miteto žiniai. Paveikslai priimtų aplikančių bus talpinamos “Nau 
• jfennse”.
i ,1 aaaaaaoeaa>>>aaaaaaaaaaaa>aaaaaeeaeaaaaaaaaaaaa«

< 
<
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Tiktai $5 Pilna Egzaimnacija, $5
Specialistas gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti 

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas iš eg
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir''kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina- 
vimo — kas jums yra.

DR. J. E. ZAREMBA
20 VV, Jackson BIv., netoli State St 

Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit eievatorią 
CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1 - 2 ir 3 M0RG1CIAMS ■ ’

Eightcenth Bond & Mortgage Organization
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

1618 West 18-ta Gatvė

Naujienų

' ' Bus

Rugpiucio 26 
1928

Stickney Darže
Stickney, IIL

Gražuolės
Siuskit savo paveik

slus ir aplikacijas 
“Naujiena9 9 Pikniko 
Komitetui!

Jau atsišaukė keletas gražių 
lietuvaičių, kurios dalyvaus 
Gražuolių Konteste “Naujienų” 
Piknike, bet dar yra vietos dėl 
keliolikos daugiau. Tai bus pir
mutinė proga gražioms lietuvai
tėms įsigyti gražuolės vardų ir 
dovanų už gražumų iš “Naujie
nų”. Išpildykit aplikacijų tel
pančių “Naujienose”, kitoj vie
toje ir prisiųskit tuojaus “Nau
jienų” Pikniko Komitetui.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”



Ketvirtadienis, rugp. 16, ’28

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Marųuette Park
Vardadienis.

Sportas
Jack Ganson atvažiavo 

Chicagon

NAUJIENOS, Chlcago, III.
. ................ . .. ——T———————....

Rugp. 11 d. buvo suruoštas 
paminėjimas p-ios Z. Stirbie- 
nės yardadienio. P-as Stirbus 
darbuojasi kaipo kontraktorius 
ir spulkų vedėjas ir yra visų 
mylimas žmogus. Taip pat vi
sų gerbiama yra ir p-ia Stir- 
bienė. Tad ir j pokilį susirinko 
piFna jų nauja mūrinė stuba 
draugų ir draugių. P-ios Stir- 
bienės draugės pagamino labai 
gardžią vakarienė, kurią pir^ 
miausia ir patiekė, o paskui tę
sėsi šokiai ir žaismės iki ryto. 
Pažymėtina, kad nebuvo svai
ginamųjų gėrimų, kas šiais lai
kais yra didelė retenybė.

Baigiant gražiąją pramogą 
ištiko ir netikėta nelaimė. Gra
žiai visiems bežaidžiant, o ki
tiem^ besišnekučiuojant, urnai 
vienam svečiui pradėjo iš ko
jos bėgti kraujas ir tai taip 
smarkiai, kad reikėjo skubiai 
šauktis daktaro. Atvyko paža
dintas iš miego Dr. Zalatoris, 
kuris apžiūrėjęs ligonį rado, 
kad iš vienos gįslos pasileido 
kraujas. Pavojaus nėra, bet 
reikalinga stropi priežiūra ir 
ramus poilsis. Sustabdžius 
kraują ir aprišus žaizdą, K. 
Davis automobiliu ligonį nuve
žė namo.

Jau aušo, tad svečiai dan 
kiek pasikalbėję ir palinkėję p. 
p. Stirbiams laimingų dienų, 
pradėjo skirstytis.

-r V ienas iš svečių.

šis rytinių valstijų lietuvių dru- 
tuolis rytoj vakare imsis su 
“Drapiežnu Dzuku“ Bancevi- 
čium černausko darže.

Pereitą naktį j Chicago atva
žiavo drutuolis Jack Ganson, 
kuris yra nuvainikavęs visus 
lietuvių “čempionus” rytinėse 
valstijose ir dabar nori tą patį 
padaryti ir su Chicagos drutuo- 
liais. Apie savo atvykimą į Chi
cago jis pranešė telegrama 
“Naujienoms”. Jis, kaip matyt, 
daug kalbėt nemėgsta ir todėl 
praneša trumpai, bet griežtai: 
“Važiuoju. Busiu Chicagoje 
šiąnakt” (t. y. pereitą naktį).

Jack Ganson per pastaruo
sius dviejus metus gyveno New 
Yorke ir kitose rytinėse val
stijose. Ir ten jis guldė musų 
drutuolius, kurie visuomet skel
bia save “čempionais”, kaip ko
kias rugių pėdas. Paguldė jis 
Komarą, paguldė Sarpalių, ne
senai Clevelande jis antru kar
tu patiesė Sarpalių. Patiko jam 
“čempiono” titulas ir todėl jis 
irgi pasiskelbė “čempionu”, 
nors ir šiaip jis gražų vardą 
buvo įgijęs — “lietuviškas žai
bas“, taip jis vikriai ritasi.

Kol jis buvo vadinamas “lie
tuvišku žaibu“, tai chicagiečiai 
tylėjo, nes gal jam ir pritiko 
tokis vardas, bet kai jis ėmė

save skelbti lietuvių “čempio
nu”, tai chicagiečiai d ru t uoli a i 
subruzdo ir pasiryžo su juo sto
ti kovon. Jie sako, kad čempio
no titulas Gansonui nepriklau
so, nes jis nėra paritęs nė vie
no chicagiečio. Tie tariamieji 
“čempionai“, kuriuos Gansonas 
yra paritęs, taipjau nėra chica- 
giečių paritę, todėl ištikrųjų 
čempiono titulas tik chicagie- 
čiams priklauso, o ne kam ki
tam.

Ir ėmė masinti Gansoną Chi- 
cagon atvažiuoti. Gansonas, 
kaip matyt, ne iš baikščiųjų. 
Chicagiečių neišsigando ir štai 
vakar atvyko Chicagon persi
imti su Chicagos druotuoliais 
ir bandyti įrodyti, kad čempio
no titulas jam, o ne kam kitam 
priklauso.

Ar jis ištikrųjų vertas čem
piono vardo, pamatysime ry
toj, rugpiučio 17 d., černausko 
darže, kur Gansonas stos j pir
mą ugnį ir susikibs su “Dra- 
pižnu Dzuku” Juozu Bancevi- 
čium. Bancevičius dar niekam 
nenusilenke ir nė nuo vieno 
ristiko nebėgo. Nesibaido jis ir 
Gansono, nors Gansonas yra 
sunkiojo svorio ristikas. Ir ne
tik nesibaido, bet dar sako, kad 
jis tokią užkurciąs Gansonui 
pirtį, kad Gansonas niekad ne- 
bepanorčsiąs čempionu vadin
tis.

Ar taip ir bus pasirodys ry
toj, Černausko darže, kur be 
Gansono ir Bacevičiaus risis 
dar trys poros: Kazys Trokis 
su Kaziu Damausku, negras O.

Laiškai Naujienų 
Ofise

Budrys, B. 
Daunoras, M. 

Dambrauskaitė, A.
Gepeuni, S. 
Greitjurgis, V. 
Kudzma, Wm. 
Keshulis, J. 
Kazlauskas, J. 
Rudokienė, Zose 
Klikna, S. 
Kamanuskas, M. 
Libųszorski, J.i 
Markus, J. 
Mockus, J. 
Pupinski, Felix 
Smitas, John 
Kasiulis, A. 
Sepelis, P. 
Shimbelis, J. 
Samis, James 
Slusz, T. 
Stanevičius, A. 
Urbonavičius, S. 
Woronank, M. 
Yocius, J.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Dykai Patarimas
Teikiamas Sergantiems Žmonėms 

Pasitarkite su Dr. B. M. Ross, at
sakančiu specialistu. Jis turi tris
dešimtį metų pasekmingos prakti
kos gydyme chroniškų ir užsisenė- 
jusių ligų. Kraujo ir privatiškas li
gas. reumatizmą, skilvio triubelius, 
širdies ligas, inkstų, pūslės, šlapi- 
nimo ligas išgydo tuojau. Slaptos 
ligos, sifilis ir užkrėčiamos ligos iš
gydomos. Dr. Ross sistema, moks
liniu gydymu. Yra vartojama geriau
si Amerikos ir Europos metodai.
Silpni, nervuoti ir visai suirę vyrai
Jums gali būt grą
žinta sveikata ir 
vyriškumas specia
liu gydymu kuris 
sustiprina nervus ir 
teikia stiprumo silp
niems organams. 
Atsilankykit dėl pa
sitarimo dėl bile ko
kios ligos arba silp
numo.

Dr. B. M. Ross
35 So. Dearborn Street

Kampas Monroe Street*, Chicago, 
Crilly Building

imkite elevatorių Iki penkto auktto. Vyrų 
priėmimo kambarys 606,—Moterų 608. Ofi
so valandos kasti i en nuo 10 ryto iki 6 va
kare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
piet. r įtvUėlyj, BeredoJ Ir Subato} nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakare.
Dvidešimtis penki metai tame name

Boso su Frank Kebet ir Ado
mas Widžis su Stasiu Koblevs- 
kiu. Pradžia ristynių 8:30 vai. 
vak. —N.

Policijos rungtynės
šį šeštadienį ir sekmadienį, 

rugp. 18 ir 19 d. d., 2 vai. po 
piet, Soldiers Field stadione, 
Grant parke, bus didelės polici
jos rungtynės. Bus įvairus at
letikos kontestai, žaismes, ark
lių lenktynės, policijos kova su 
piktadariais ir t. t. Tarp įdo
mybių bus policijos polo lošis, 
lošimas su motorciklėtėmis.

Visas šių policijos rugtynių 
pelnas eis fondan šelpimui žu
vusių einant savo pareigas po- 
licistų našlių ir našlaičių.

Mokinių paroda1

šiandie 1:30 vai. po piet, Sol
diers Field stadione, Grant par
ke, bus paroda dvylikos viešų
jų komercijos vasarinių mokyk
lų mokinių. Tą parodą ruošia 
komitetas rengimui pasaulinės 
parodos Chicagoje. ‘ Bus atleti
kos rungtynės, muzika ir daug 
kitų pamarginimų, taipjau 
1,200 balsų choras. įžanga yra 
visiems dykai ir visi kviečiami 
atsilankyti.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto' 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

10 Didelių Priežasčių
Kodėl Chevrolet yra
Pirmutinis Išrinktas Salyje

už 1928!
Virš 750,000 naujų Chevrolet randasi ke
lyje nuo sausio 1 dienos, šiandie Chevro
let yra pirmutinis išrinktas šalyję už 1928 
metus. Atsilankykit ir pamatykit kaip 
tobulai šis sensacinis automobilius teikia 
dešimtį didelių priežasčių, kurių automo
bilių pirkėjai dabar visur reikalauja.

The COACH

kywit pas mus ar pas kitus Chevrolet vertelgas, reikalaukit 
lietuvio pardavSjo

SOUTH 
F. L. Crawford Motor Sale* 

0321 Cottuce (1 rovė Avė. 
VVltte Motor Halea 

Blue itland, III.
Schnllrr & Ifafner Chevrolet Co. 

4711 Cotture Grove Avė. 
Spooner Motom. Ine. 

Harvey, Iii. 
McManue Motor Sale* 
6711 H. Weatera Avė.

Mlchlgim Avė. Chevrolet Co. 
2234 8. Mlchlgan Avė.

Nieburger Chevrolet Company 
7744 Stony Iglumi Avė. 

A. J. OoHterbeek Motor Co. 
7641 8. HaUted St.

Orme Broa. A Hheeta Motor Co.
6622 Cottage Grove Avė. 

Huperlor Motor Bale* 
6IM3 H. Halateri Ht. 
SOUTH— (Coatlnued) 

Help Chevrolet Company 
8622 CoDimerelal Avė. 

Warme Motom, Ine. 
Chleago Helgbtv. III. 
Young & Huffman 

17OO-11 W. 06th St. 
Argo Motor Company

6811-16 Archer Are., Argo, III. 
Aahlaiid Avė. Motor Salea 
6436-42 H. Atthland Avė.

Noringu M. Barron Chevrolet 
Salea 

2330-43 W. lllth St. 
Bauinan Chevrolet Salea 

8616-20 Archer Avė. 
Caley Brothera 

10638 S. Mlchigan Avė.NOBTH
Uptoįvn Motorą Corporation 

4860 Broadway 
Weecntt->Sehonlau Company, Ine.
1245 Chlcago Avė., Kvanaton

NORTII—(Contlnaed) 
Albany Park Motor Saiga 

3102 Lawrence Avė. 
Blameuaer-Kgan Chevrolet Salea 

Nllea Center, III. 
Dea Plalnea Motor Co. 

Dea Plalnea, III. 
Mllwaukee Avenue Motor Salea 

2604 Mllwaukee Avė. 
WK8T 

Smart Chevrolet Company 
La Grange, III. 

Dea Plainea Valley Motor Salea 
Lemont, III. 

Weat Auto Halea 
2632 Waahlngton Blvd. 

DrIJe Motor Salea 
6528 Rooaevelt Road, Oak Park 
George W. Durat Chevrolet Co. 

741 W. Jaekaon Blvd. 
Klmwood Park Motor Co. 

Klmwood Park, III. 
Fivek’a Salea A Service 
2432-40 8. Kedale Avė. 
Keenan Chevrolet Salea 

5323-25 W. 22d St., Cicero, IU. 
Klng- Motor Salea 

Maywood. III. 
I.ewla Auto Halea 
3400 Ogden Avė. 

WKST— (Contlnued) 
Murray Service & Motor Co. 

652 Madlaon St., Oak Park, UI. 
Kay O'Connell Motor iCompany 

4625 W. Madlaon St. 
Harry M. Keld Motor Company 
v 5815 W. North Avė. 

Rooaevelt Motor Salea 
3838 Rooaevelt Road 
K. A N. Motor Salea 

6827 Ogden Avė., Bervvyn 
Taylor Chevrolet Halea 

Melroae Park, III. 
E. II. Fleck A Company 

Hinadale, Illluola

Q U A L I T Y

Beveik Du Milionai
Savininku Rekomenduoja

Skalbimo Mašiną
THE Hurley Mashine Company pa

dirbo pirmutinę elektrinę skalbi- 
nyčią. Šiandie beveik du milionai 

moterų vartoja Thor mašiną — daugelį 
jų jau net 15 metų senumo, bet dar jos 
teikia gerą patarnavimą.
Nei viena kita skalbimo mašinų išdirbys- 
tė negali pasiūlyti jums tokio vartotojų 
užganėdinimo.
Todėl, kuomet jus eisite pirkti skalbimo 
mašinos — pasimatykit su Thor vertelga 
pirmiausiai. Reikalaukit, kad jis parody
tų jums naują Thor Agitator — pasau
lyj pigiausia kaina skalbimo mašina. 
Kiekviename name lengvai gali rastis 
viena.

Jei jus norėtumėt turėti iliustrotos lite
ratūros visų Thor išdirbinių dėl pasiskai
tymo namuose — atsiųskite kuponą, mes 
maloniai prisiusime jums literatūros.

Ir savo apielinkej rasite Thor vertelgą

Kuponas
HURLEY MACHINE CO. I 

22nd St. ir 54th Avė., Chicago. Dept. A | 
Prašau man prisiųsti iliustruotos literatūros I 
visų Thor išdirbinių. 1
Vardas .................................   ’

Adresas ....................................................... I

HURLEY MACHINE COMPANY
22nd Street and 54th Avenue, Chicago, III.
Chicago San Francisco Toronto London,. England

Manufacturers of Thor Washing Machines, Thor Electric and Gas Ironers, 
Thor Vacuum Cleaners, and Hurley Commercial Laundry Eųuipment

New York

1. "DESIGN”
SinndlenlniR Chevrolet moder- 
nlAkaH iki paekutinė. rninutėa 
vIhuoho detailloao "dealgn”.

2. IŠŽIŪRA
Biandieninia Chevrolet yra la
imi puiktiH ir turi gerą pro
porcija ‘lel kurio Filtber Bo
dies yra visur žinomas.

3. YPATYBES
Didžiausios rųfiies ypatybės yra 
žymios kaipo puikiausių karų. 
Biandieninis Chevrolet visur 
yra pripažintas pigiausia ir 
gražiausia automobilis.

4. VEIKIMAS i •••!“!
Chevrolet turi ląbal gerų vei
kimą. nes jo motoras yra 
“valve-in-head” kurio jėga yra 
žinoma visame pasaulyje.

5. PATOGUMAI
Didesnis Ir Geresnis Chevrolet 
padirbtas 107 colių *‘wheel- 
base”, turi keturis ilgus 
'‘semielllptlc” aprlngsus, kurio 
guli paraleliMtai ant rėmų, pa- 
duAkaitės minkStoa ir ant 
aptingau.

6. LENGVAS VALDYTI ...............
Chevrolet yra labai lengvas 
valdyti, nes turi “full ball- 
bearlng” valdymo gyvas, vie
nodą perkeitimo transmission, 
peniai lengvai veikia ir keturių 
ratų brekiai.

7. KK0N0MIA
Chevrolet savininkai visuomet 
turi didžiausią ekonomiją'' jo 
užlaikyme.

8. UŽLAIKYMAS
Chevrolet karas yra žinomas 
visame pasaulyje kaipo pi
giausias dėl užlaikymo.

O. GRAŽINIMO VERTU
Chevrolet karas visuomet tiiri 
didelę vertę jei reikia j| atgal 
parduoti, nes jis yra geros 
konstrukcijos, ir su juo gali
mu ilgui užinėtis.

10. KAINA
Chevrolet karas turi visus go
riausius patogumus, bet yra 
pigluusis kuras pasaulyje.

Tha Taurinu S AQE Tha ConvertiMo

■n-c~d...*585 Exfc»^!»715 
rtaCMp., *595
Ett*T.„*675

Alt prtces Lo.b. FUnt, Mlchigan 
CkMkOmvMlet Mhramd Mm*

■ Tlb«y tncluda tha lonraet handllng and 
Unandof ebnrgee avallabU.

L O W C O S T

Blogi Metai Lietuvoj
Iš laiškų, iš laikraščių girdžiasi dejavimai, 

kad Lietuvoj blogi metai, lietaus perdaug, der
lius prastas, duonos trūksta, litų nėra! Ir jųjų 
giminės paprašo iš jus kiek nors pinigų, o jus 
galvojate kaip čia patenkinti savo giminių pra
šymą, — kaip pasiusti jiems pinigus — tada at
siminkit “NAUJIENAS“.

“NAUJIENOS” jums patarnaus gerai ir grei
tai. Visą, ką jums reikia padaryti, tik atsilan
kyti į “NAUJIENŲ” raštynę ir per čia pasiųsit 
savo pinigus.

Vietiniai atsilankykit asmeniškai, o iš kitų 
miestų prisiųskit laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.
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KATALIKŲ DARBININKŲ INTERNACIONALAS

Katalikų laikraščiuose rašoma, kad šių metų liepos 
mėnesyje Vokietijos mieste Koelne įvyko katalikų dar
bininkų sąjungų (unijų) suvažiavimas iš įvairių kraš
tų. Tas suvažiavimas nutarė įkurti katalikų darbininkų 
Internacionalą. Centralinė šios organizacijos raštinė 
busianti Holandijos mieste Utrechte.

Kaip matyt iš kalbų, kurias pasakė suvažiavimo 
vadai, katalikų darbininką Internacionalas vadovausis 
šiais principais: įstatymų kontrolė ant fabrikų ir šiaip 
darbo įstaigų, darbininkų solidarumas, demokratija ir 
krikščioniška pasaulėžiūra.

Aiškus dalykas, kad šitą naują Internacionalą ka
talikų vadai įkūrė tikslu kovoti prieš socialistinį darbi
ninkų judėjimą. Tečiaus, kovodami prieš socializmą, jie 
yra priversti daugeliu atžvilgių pamėgdžioti socialistų 
idėjas ir socialistų organizavimosi bei veikimo budus. 
Jie steigia “internacionalų”, jie skelbia “darbininkų so
lidarumą”, jie stoja už demokratiją ir jie, pagaliau, 
reikalauja, kad valstybė įstatymų keliu . kontroliuotų 
pramonę.

[statymiška kontrolė ant fabrikų tai, .žinoma, dar 
toli-gražu ne socializmas; bet tai yra pirmas žinksnis 
socializmo pusėn. Jeigu pripažinti, kad valstybė privalo 
leisti įstatymus, kurie nustato darbo sąlygas dirbtuvėse 
ir santykius tarp darbininkų ir darbdavių, tai kodėl 
tuomet nepripažinti, kad valstybė gali ir visiškai paim
ti į savo rankas pramonės ir susisiekimo įmones?

Taip pat ir katalikiškas “darbininkų solidarumas” 
nėra tikra darbininkų vienybės idėja, nes katalikai nori 
suvienyti tiktai krikščioniškos pasaulėžiūros darbinin
kus, o ne visus darbininkus. Organizuodami darbinin
kus tiktai tam tikros “pasaulėžiūros” (aiškiau kalbant, 
religijos), katalikai faktinai darbininką klasę skaldo. 
Tečiaus šitą savo skaldymo darbą jie mėgina pridengti 
pasiskolintu nuo socialistų obalsiu.

Pasiskolintas nuo socialistų yra ir žodis “Interna
cionalas”. Jisai paimtas yra iš tos organizacijos vardo, 
kuri tapo įsteigta 1864 m. Londone, vadovaujant Karo
liui Marksui, būtent, “Internacionalės Darbininkų Aso
ciacijos”.

Per šešiasdešimt su viršum metų katalikų lyderiai 
atkakliai kovojo prieš socialistinį judėjimą ir ypatingai 
prieš jo tarptautinius siekimus, bet, pagaliau, pamatė, 
kad kitaip negalės atsilaikyti prieš jį, kaip tik prisi
dengdami skraiste, panašia į socialistų. Idėjinėje kovoje 
su socializmu, vadinasi, katalikai tapo sumušti.

mc mieste? Juo labiau, kad so
cialistai tą miestą valdo vos 
keletas mėnesių!

Jeigu “progresisčių” redak
torė butų bent truputį paklibi
nusi savo smegenis, 
nesąmonės nebūtų
Bet vartot snjegenis ji, matyt, 
nepapratus. Ji aklai pakartojo 
tuos pačias Bimbos 
kurie neperseniai buvo pasiro
dę “L-vėje”. O Bimba, žinoma, 
atgiedojo, kaip gramofonas, tik
tai tą, ką jam padiktavo kitas, 
didesnis komunistų “lyderis”, 
kuris dvasios šventos įkvėpimą 
gauna iš Maskvos dėdžių, mai
tinančių visus “leninizmo” da- 
vatkynus.

Maskva prieš kiek laiko iš
leido įsakymą visoms savo sek
cijoms šmeižti socialistus kad 
ir čia dar taip!

Tai ve iš kur eina tos žiop- 
os “progresistiškos” insinuaci

jos prieš Readingo socialistus. 
“Darbininkių Balso” redakto
rei, matyt, visai ne sarmata pa
sirodyt, kad savo protiniu išsi- 
avinimu ji stovi ne aukščiau 

už penkių metų vaiką.

plepalus,

SIRVYDAS VAŽIUOSIĄS 
LIETUVON.

“Vienybėje” p. J. O. Sirvy
das praneša, kad jisai jau lik
viduojąs visus savo reikalus ir 
rengiąsis apie pradžią šių me
lų spalių mėnesio išvažiuot į 
Jetuvą dėl “sveikatos stovio”.

Pirmiaus buvo žinių, kad se
nasis “Vien.” redaktorius ei
siąs “profesoriauti” į tautiškų 
katalikų vyskupo Gritėno se
minariją Scrantone. Tečiaus 
pastaruoju laiku jau buvo ma
tyt, kad jo santykiai su tuo

Skaitytojų Balsai
Norman Thomas

(Socialistų partijos kandidatas 
į prezidentus)

ARKIVYSKUPAS — DARBO PARTIJOS NARYS

paskirtas Yorko (Britanijoje) arkivysku- 
Temple, 1919 m. įstojo į Anglijos Darbo

dvasiškojoje bendrai yra nemažai pažan-

Neseniai 
pas, William 
Partiją.

Anglijos
gaus ir net radikališko nusistatymo žmonių.

Apžvalga
PROGRESISTISKAS” 

PROTAS.

į savaitę. Abelnos darbo są
lygos yra prastos ir delei to 
daugelis darbininkių dažnai 
suserga, priverstos išlikti iš 
darbo ir 
lies savo 
bio.”

tuomi nustoja da- 
ir taip mažo uždar-

r NAUJIENOS, Chlcagc, ffl. i
vyskupu yra blogi, nes “V-ėje” 
tilpo korespondencija, kurioje 
Gritėnas buvo iškoliotas “neta
šytu mužiku’1.

G. B. S. APIE AMERIKĄ.

Garsus Anglijos dramų ra
šytojas, George Bemard Shaw, 
kuris neseniai sulaukė 70 metų 
amžiaus, vienam bankiete Lon
done pareiškė, kad Amerika 
turi virsti socialistiška “arba 
sutrukti”.

Rašytojui vienas asmuo už
davė klausimą:

“Ar Tamsta manai, kad 
Amerika kada nors pasida
rys socialistiška vafstybe?”

“Ji turi pasidaryt socialis
tiška, arba ji sutruks,” atsa
kė Shaw.
Paaiškindamas savo žodžius, 

G. B. S. pasakė, kad tokių 
“valdžios eksperimentų”, kaip 
dabartinė Amerikos valdžia, 
buvę istorijoje daug ir jie nu
ėję niekais.

Toliaus Shaw išreiškė abejo
nę, ar sovietų Rusija sugebės 
įvykinti tuos savo planus, ku
riuos ji pradžioje turėjo.

karų. Nutruko visa parama jo 
labdaringam darbui. To ne ga
na. Socialistų partijos kandida
tas į New Yorko mėrą, Hillquit, 
varo intensyvę rinkimų kampa
niją. Norman įsivelia jon iki 
kaklo. Jo buvusieji draugai lab
dariai ir labdarės sujudę. Jie 
supranta, kad galima domėtis 
darbinipnkų judėjimo klausk 
mais. Juk daugelis gerbtinų 
žmonių ir straipsnių parašo žur
nalams ir kasdienianiai spau
dai apie darbininkų judėjimą. 
Bet kokiais “sumetimais” Prin- 
cetono auklėtinis ir, prie to, vi
sų pripažitnas kaip nepaprastai 
gabus žmogus, — ko jis “ieško” 
tarp darbininkų, ot, to tai ne
gali suprasti.

Hillquito kampanijos pabai
goj Norman Thomas įstoja so
cialistų partijon, gauna partijos 
nario knygelę. Nuo to laiko jis

dirba visu pirma socialistų par
tijai.

Reikia pasakyti kur kalbą — 
Norman Thomas bus ten. Pa
šaukia koks nors unijos organi
zatorius Thomasą pagalbon —• 
šis ir jam neatsakys. Organi
zuojami negrai, Pullmano vago
nų porteriai — Norman Thomas 
yra vienas jų patarėjų. Atsi
šaukia chiniečiai į Ameriką pra
šydami finansinės paramos ko
vai už savystovybę-Thomas įei
na komitetai! aukoms rinkti. Su
streikavo New Jersey valstijoj 
audėjai, policija uždraudė strei
kininkams laikyti mitingus, — 
Norman Thomas vyksta ten 
ginti konstitucines darbininkų 
teises ir kalba apsuptas gink
luotos policijos ir eina kalėji- 
man. Nutariama turėti marš
rutas po kolegijas — jis vyksta 
skaityti prelekcijas studentams.

Akšop.
JL

Žemėlapio Istorija
(Prof. A. Krasnovas

Ketvirtadienis, rugp. 16, ’28

nacros žemėlapy Amerika, jau 
žinant jos šiaurines dalis, vis 
dar tebelaikoma Azijos dalimi.

Tačiau įdomu, kad kartu su 
tomis pažiūromis butą dar ki
tų, manyta dar iki Beringo 
plaukiojimų, jog tarp Azijos ir 
Amerikos yra sąsiauris, ir vadi
no jį Strato d’Amian.

Bet jei žemėlapiai ligi musų 
laikų taip atsimainė, tai kyla 
klausimas: ar gali būti teisin
gos išvados ir geografijos mo
kslo apibendrinimai, kurių pa
grindu paimtas dabartinis sau- 
jaažemio ir juros išsiplėtojimas 
žemėje? Atsakyti j šiuos klau
simus galima butų tik tada, jei 
suprastumėm būdą suvokti 
skirtumą. Jei tas skirtumas 
mažas ir galimas apskaičiuoti 
galime toliau varyti musų sta
tybą, jei ne — musų statyba 
pagrįsta smėliu ir po galimų 
busimųjų amžių išradimų grius.

Išvados
Mėginimų pagaminti 

tams 
jau 
prieš 
darę

Pirmas žemėlapis, kurio pa- 
grindan buvo padėtas žemės 
sferinės formos mokslas ir da
bartiniai kartografijos dėsniai, 
priklauso Ptolomėjui, I amž. 
Viduriniais amžiais tie mėgini
mai buvo pamiršti ir beveik po 
tukstanties metų geografinio 
mokslo paliovos, kada piešdavo 
vaikiškus ir fantastiškus žemė
lapius, tik 15 amžiuje vėl atgi
jo.

Didžiųjų atradimų atužius 
sausumos ir juros paskirstymo 
vaizdavimą iš pagrindų pakeitė. 
Jis nežiuro į tikrąjį žemynų ir 
vandenynų suskirstymą.

Jų tikslaus vaizdavimo mėgi
nimai, prasidėję 18 amžiaus 
pradžioje, tebesitęsia ligi šių 
dienų. Jie duoda mums vis tiks
lesnių ir tikslesnių žemėlapių, 
nors tebeinąs ligi musų dienų 
jų kitimas rodo mums karto
grafiją, nepasakiusią savo pa
skutinio žodžio. —V. Peldžius.

knaš- 
planų ir žemėlapių buvo 
senų ' senovėje. 2000 m. 
musų gadynę kinai yra 
panašių mėginimų.

SUAREŠTUOTA 8,000 
TROCKININKŲ.

Vokietijos kairiųjų komunis
tų laikraštis “Volkswille” 
(žmonių Valia) praneša, kad 
Stalino valdžia jau suareštavo 
aštuonis tūkstančius kairiųjų 
komunistų, kurie pritaria Troc
kini.

žinovjevas ir Kamenevas, 
kurie buvo opozicijoje, gavo su- 
simy Įėjimą, bet bruzdėjimas 
prieš Stalino diktatūrą, matyt, 
vistiek nepasiliovė.

I Tai Tammany Hali — demokra
tų — vežimas buvo. Triukšmui 
kelti vadas sukomandavo vai
kams: “šaukite!” Jis norėjo 
nutraukti Thomaso kalbą.

— Hurray for Thomas!” — 
sušuko aikai.

Musų bolševikuojančios “pro- 
gresistės” leidžia mėnesinį laik
raštį “Darbininkių Balsą” ne
va moterų darbininkių švieti
mui. Bet 8-am to laikraščio 
numeryje randame ve kokios 
“apšvietos” pavyzdį:

“Readingas yra žinomas, 
kaipo socialistų miestas (? 
“N.” Red.), nes jie sudaro 
to 
Bęt
kiek geriau po ta adminis
tracija, tai jau kitas 
mas.

“Šiame socialistų 
(socialistų valdomam 
“N.”

miesto administraciją, 
ar darbininkams yra

klausi

mieste 
mieste!

Red.) moterys darbi
ninkės dirba po 50 valandų

socialistaiVadinasi, 
kad moters Readingo 
dirba ilgas valandas, dažnai su
serga ir gauna mažą atlygini
mą!

“Progresisčių” laikraščio re
daktorė, kuri rašo šitokius juo
kingus nonsensus, be abejonės, 
žino, kad Reading’e, nors yra 
socialistų administracija, bet 
dirbtuvės, krautuvės ir kitokios 
biznio įmonės, kuriose dirba 
samdomi darbininkai, priklau
so ne socialistams, ne miestui, 
bet privatiniems savininkams. 
Privatinė nuosavybė Reading’e 
dar nėra panaikinta, — tai ku
riuo budu galima daryti prie
kaištus miesto administracija 
dėl darbo sąlygų blogumo ta-

kalti, 
mieste

Apie Hooverį ir Smith’ą, re- 
publikonų ir demokratų kandi
datus į prezidentus, visa stam
bioji spauda jau kalba ir kalba, 
ir dar kalbės. Man* gi norisi 
pasakyti kai ką apie trečią žmo
gų — Normaną Thomasą, socia- 
istų partijos kandidatą. Perci- 
;ą savaitę laikraštyj “The Na- 
;ion” tilpo labai įdomi asmenine 
ir politinė Thomaso charakteri
stika.

šešių pėdų dviejų colių apy
sausis vyras — sako “Nation” 
corespondentas -v laiko prakal
bą ant gatvės kampo prašvin- 

< tusioj, troškioj New Yorko da- 
lyj, vadinamoj East Side.

Kalbėtojas rodo klausytojams 
paveiksią trobesio, kurį pastatė 
Vienos socialistai darbininkams 
gyventi. Paveikslas rodo pato
gius butus.

Thomas, įnirtusiai, klausia 
stovinčią prieš jį minią, kodėl 
suvargusioj, nubiednintoj Vie
noj darbininkai gali gyventi to
kiuose puikiuose butuose mokė
dami tik du dolerių mėnesiui už 
kambarį, kuomet turtingame 
New Yorke susmirdusios landy
nės negalėsi parenduoti pigiau, 
kaip už $15 mėnesiui. Ir pra
deda aiškinti smulkiui, supran
tamai, kaip išlupama iš darbi
ninkų pinigai, kas jais pasinau
doja, kas reikėtų daryti, kad pa
taisius dalykų padėtį.

Thomas pabaigia kalbą,
apstoja seni ir jauni, vyrai ir 
moterys. Kaj kurios pastarų
jų su kūdikiais rankose. Tų 
kūdikių pavardės gali būti “Le- 
vitski” arba “Bauman”, bet ne- 
sistebėkit, jei pirmuoju du var
du bus “Norman Thomas”. New 
Yorko eastsidė karštai prisiriša 
prie žmonių, kurie nesigėdija 
atsilankyti čia iš “kito pasau
lio”.

Thomas’ą pažįsta vargingųjų
“ 1 ’ ‘ '— suau-

Pernai rude-

šeimos vaikų būrio. 
$1,200 metuose, šei- 
buvo verstis, ir to- 
Norman iš mažęs 

Šeimoj visi dir-

Ji

apiėlinkių gyventojai 
gusieji ir vaikai.
nį pasitaikė ve kokis įvykis. 
Rinkimų kampanijoj, prie kam
po, kur Thomas kalbėjo, priva
žiavo komercinis autas (trokas) 
pilnas vaikų su pabarškomis.

(Tęsinys)
Europa čia skiriama nuo Azi

jos Atlanto vandenynu, kur 
artimiausio ano kranto Europos 
sala bus Zipangu — Jajionija.

Kolumbui Ameriką atradus, 
žemėlapiuose ji buvo žymima 
nuo 1518 m. Tada pasirodė 
Ryisch’o veikalas Nova et uni
versalios Orbis cogniti tabula 
I Ryisch elaborata. Čia pirmą 
kartą įrašyta Vaško de Gamos 
kelionių rezultatai. Azarų, Ka
narų salos, teisingai atvaizduo
ta Indija, įrašyta Marko. Polo 
kelionių rezultatai, susikurusie- 
ji Didžiosios Tatarijos kraštą 
arba Azijos extra Ptolomaeum. 
čia mes matom Grėnlandiją ne 
Europos dalimi, bet tam tikru 
žemynu, Nju • Faundlendą, An- 
tilių salas ir p. Amerikos rytų 
krantą.

Bet ir čia kartu su esamais 
įterpti ir pasakų kraštai, pav., 
Antillia salos. Azijos rytuose į 
rytus nuo Lenos vis dar tebė
ra pažymėtos Gogo ir Magogo 
tautos.

Pagaliau Magelano kelionė 
aplink pasaulį praktiškai įtiki
no žemę esant ritulio pavidalo. 
Ji buvo apvažiuota aplink, at
rastas didžiulis Ramusai van
denynas.

Nuo to laiko tolesni atradi
mai greit ir tiksliai papildo že
mėlapius. Tas jų tobulėjimas 
pareina nuo naujų tikslių kraš
tų vaizdavimo metodų ir dar 
nuo tos aplinkybės, kad Euro
pos krantai dar vidurinių am
žių jūreiviams buvo geriau ži
nomi, nei galima buvo laukti, 
sprendžiant iš tais laikais iš
leistų žemėlapių. Jūreivių prak
tika išdirbo tada ypatingus ju
ros tipo žemėlapius — Porto
lano — į kuriuos mokslininkai 
su panieka žiūrėdavo, bet iš 
tikrųjų jie buvo, palyginti, daug 
tikslesni už visus plepalus, vaiz
duojamus rato pavidalo žemė
lapiuose. Portolano paprastai 
tenkindavosi tik krantų linijų 
apibrėžimais ir nurodymais 
uostų ir prie jų esančių mies
tų ir sodynų. Portolano, maty
ti, buvo vidurinių amžių išradi
mas. Senovėje tenkindavosi Pe- 
ripliais, tokiomis knygutėmis, 
kuriuose jūreivių patyrimais 
pasiremiant būdavo nurodyti 
atstumai ir įvairių miestų ju
ros kelių maršrutų linkmė. Por
tolano, atvirkščiai, stengėsi iš
reikšti tuos duomenis kartogra
fiškai. Kompaso išradimas ma
tyti, paskatino Portolano išra
dimą, nes seiliau, naudojantis 
tik guomonu, sunku buvo nu
rodyti tikras kurso kryptis. 

, Dėsnis, pradėtas Portolano ar
ba kompasinių žemėlapių pa- 

i grindan buvo šis. Iš kokio no- 
• ript uosto ar miesto sudaryto- 
. jai sekė kryptis,-kuriomis bu- 
. vo matyti tie ar kiti uostai, ir 

iš laiko ir laivo greitumo spren
dė to ar kito uosto nuotolį. To
lesnėje kelionėje, sekdami kom-

Demokratinis politikierius 
skubiai nuvežė juos toliau. Ne
malonu juk, kad vaikai kelia 
ovacijas žmogui, kurį jie turėjo 
nušvilpti.

Norman Thomas paeina iš 
“profesionalės”, jei galima taip 
pasakyti, kunigų šeimos. Va- 
lijoj, Anglijoj, jo protėviai ku
nigavo. Pirmasis Thomas, at
vykęs Amerikon 1824 metais, 
buvo irgi kunigas. Laikėsi jis 
Kalvino tikybos, į kurią anais 
laikais ne labai prielankiai žiū
rėta Amerikoj.

Dabartinio Thomaso tėvas ir
gi buvo kunigas. Jis turėjo 
presbiterionų bažnyčią Marion, 
Ohio. Norman Thomas, gimęs 
1884 metuose, buvo vyriausias 
skaitlingos 
Tėvo alga, 
mai sunku 
dėl jaunas
įprato darbui, 
bo, sulyg išgalia, kad palaikyti 
reikalaujamą kunigo šeimai iš
vaizdą.

Norman Thomas ateitis, tra
diciniai, turėjo būti kunigavi
mas. Jis baigė Marion miesto 
aukštesniąjv mokyklą jauniau
sias mokinys. Įstojo Bucknell 
kolegijon Pennsylvanijoj. Del jo 
nepaprastų gabumų mokintis, 
vienas giminių nusitarė padėti 
Normanui baigti geresnę moky
klą. Norman Thomas perėjo į 
Princeton universitetą. Baigė 
jį į trejus metus, eidamas mok
slą geriausiųjų studentų skyriu
je. Buvo tur būt plačiausia ap
siskaitęs savo draugų tarpe. 
Ypatingai domėjosi sociologijos 
ir politinės ekonomijos klausi
mais.

Baigęs universitetą, Thomas 
pasirinko darbą New Yorke, va
dinamam setlemente Spring 
gatvėje, biedniausia gyvenančių 
žmonių apielinkėj. Didžiojo 
karo pradžioje užtinkame jį 
kaip kunigą bažriyčioje, Harlęm 
daly j. r Nortaan* Thomas, ap'ąi^t 
kunigavimo, darbuojasi teikda
mas pagalbą patarimais ir pini
gais, kurių parūpina pasiturin
tys, labdarybe susidomėjusi 
žmonės.

Thomas griežtai išeina prieš pasų kryptis, iš kurių matėsi

kyšuliai, atsiautos ar uostai, 
jie vėl nuotolius pažymėdavo 
žemėlapiuose. Tokiu budu, vi
sos eilės tokių juros kelionių 
dienoraščių rezultatais buvo 
padaryta nors drėbtinė, bet la
bai tiksli kompasinc nuotrauka, 
kuri dažniems Viduržemio ju
ros krantų ir vas. vak. Euro
pos lankymams jau 13 amž. 
daug aukščiau stovėjo už vidu
rinių amžių bei Ptolomėjaus že
mėlapius. Ypač gražiai išliko li
gi musų laikų šv. Morkaus bib
liotekoje 15 amž. veneciečių su
darytas Juodosios juros žemė
lapis. Tie kompasiniai žemėla
piai turėjo įtakos rato pavida
lo žemėlapiams. Palyginant, 
pav., Andrea Branco žemėlapį 
su senesniais, matyti, kaip 
daug jame laimėjo lankomų ta
da jurų brėžinių tikrumas.

%

'Vidurinių amžių Portolano ir 
krantų nuotraukos būdas pada
rė įtakos ir vėlesnei kartogra
fijai. Europos kontūrai įgauna 
labai artimus* šių dienų brėži
niams, gi kitos pasaulio dalys, 
kad ir labai darkia forma, bet 
pamažu įstatomos į tas vietas, 
kur jos dabar yra musų žemė
lapiuose ir gaubliuose.

Nuo 1500 m., kada Juan La 
Cosa nubraižė pirmas Naujojo 
Pasaulio apibraižas ir ligi 18 
amžiaus mes matom, kaip nau
jų ir naujų atradimų įtakoje, 
abi. Amerikos, Afrika ir Azija 
kaitalioja savo apibraižas, kaip 
Australija Merkatoriaus ir Hon- 
dijaus žemėlapiuose pasirodė 
didžiuliu, dar nežinomu terra 
australis incognita žemynu. Ji, 
Australija, užleisdama daugiau 
vietos didžiausiam vandenynui, 
palengvėle mažina savo didj li
gi tokio, koks yra dabar. Nors 
didelė astronomijos pažanga 
jau 16 amž. pabaigoje leido 
Merkatoriui pagaminti ir že
mėlapių su laipspiniu tinklu, pa
našiu į šių dienų, tačiau tie že
mėlapiai, dėl nepakankamo 
kraštų žinojimo ir klaidingo 
atstumų paskirstymo, ne visai 
atliko tikrun^ą. Sugretindami, 
pradedant nuo Merkatoriaus ir 
baigiant musų laikais, eilę kar
tografinių leidinių, pagamintų 
tomis pat taisyklėmis, mes pa
matysim, jog tų žemėlapių sau
sumų ir jurų brėžiniai dažnai 
mainosi, ir tos atmainos kad ir 
eina mažyn fr mažyn, bet 
dar tebesitęsia ligi musų 
kų. Tad galima manyti, 
musų žinios dar ir šiandien
ra visiškai ir galutinai tikros.

Ypač įdomu sekti Amerikos 
apibraižų kitėjimą. Ją atradus, 
dar ilgai manyta, jog Brazilija 
yra Azijos dalis per 600 mylių 
nuo žinomųjų jos žemyno dalių. 
Magelanas kad ir išsklaidė tą 
manymą, o Francesco de Hoces 
aplenkęs Komo ragą įrodė A- 
meriką iš pietų ir vakaru esant 
jūrių apsuptą, tačiau Schonero 
žemėlapy mes matom Ameriką 
vaizduojamą Azijos dalimi, Ex- 
tra Ptolomaeum. Francesco Mo-

(Pabaiga)

“Nuga-Tone yra geriausios 
gyduolės niio nervų ir 

kraujo ligų”.
Ponas Willle Rabb. Charlotto. N. C., at

rašė laiAką iAdirbinėtojams Nuga-Tone, ir ta
nu* iailko mini tokių dalykų, kurie gali pa
gelbėti ateinanėiom gentkartėms. 
•'PrioA vartojimą 
sveikas nei 
jlmo ju. aA ________gus. Nutra-Tonc yra 
nuo nervų ir kraujo 
esu vartoje.”

Nuga-Tone atlieka panaAų puikų darbą 
nu per 40 metų ir jau yra pagelbėjusios 

virA miliono vyrų ir moterų ir grąžinusios 
jiems sveikatą ir stiprumą. Nėra geresnių 
gyduolių nuo prasto apetito, nevirūdninio. 
ganų viduriuose, raugėjimo, kepenų, inks
tų ir pūslės trobelių, nusilpimo svarlus- 
niųjų kimo organų. galvos skaudėjimo, 
svaigulio. chroniAko užkietėjimo, silpnų ner
vų, praradimo svarumo arba stiprumo, reu- 
matiAkų skausmų, prasto miego ir pana
gių trubelių. Nusipirkit butclj Nuga-Tone ri 
pastebėkit puikias pasekmes kurios pasi
rodys j keletą dienų. Jus galit jų nusi
pirkti kur tik gyduolės yra pardavinėja
mos. Jei jūsų vertelga neturi pas save šla
ke, reikalaukit, kad jis užsakytų jų iė ol- 
selio vaistinės.

____  Jis »ak<>:
Nuga-Tone, aA nebuvau 

vienos dienos, bet nuo varto- 
jauėiuoMiu kaip naujas žmo- (rečiausios gyduoles 

ligų. kokias tik ad

moterų ir grąžiniiRioM

Pradedu Biznį
1) RE AL ĖST ATE, 2) Visokioą 
rųšies: Apdraudą (INSURANCE): 
Nuo Ugnies, Langų, Automobilių, 
Gyvasties ir kitų, 3) Surandu 
PASKOLĄ ant Pirmų Morgičių.

Vesiu bizni per dideles, tvirtas 
ir teisingas kompanijos.

Meldžiu visų suteikti man pro
gą mandagiai ir teisingai jums 
patarnauti.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halstcd St.
Tel. RooseTtlt 8500

vis 
lai- 
jog 
nė-

GYVENIMAS
Mineainia žurnalas

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Prenumerata metanui $1.50
Pusei metų __________ $1
Kopija -.................  10c

Važiuodami atosto
gų, pasiimkit su sa
vim “Gyvenimą” — 
jis bus jums geriau
siu draugu. “Gyve
nimo” kompletas, $3.
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Įtūžęs prohibicininkas 
sumušė du žmones ir 

kitus du pašovė

Uždarytas šaltojon, kad išsipa
giriotu, nes ir policistui 

pirštą nukando.

Federalinio maršalo padėjė
jas Kichard J. Murphy, 44 m., 
gyvenantis 2557 W. Washing- 
tęn Blvd., išvyko automobiliu 
įteikti varantus dviems žmo
nėms, nusidėjusiems prieš pro- 
hibicijos įstatymus. Jo ta ke
lionė užsibaigė Warren polici
jos stoty, kur laukiama jo iš- 
si pagirio  j imo. \ Be to prieš j j 
pastatyta keletas kaltinimų. 
Būtent, jis kaltinamas už su
mušimą dviejų žmonių ir kitų 
dviejų pašovimą, taipjau už 
nukandimą policistui piršto.

Prohibici'ninkas Murphy iš
sisukę iš Madison gatvės j Ga
li fornia Avė. Pastaroji gatvė 
yra taisoma. Prieš jį važiavo 
kitas automobilius, kuris įva
žiavo į duobę ir valandėlei su- 

• stojo. Juo važiavo p-lė Marjo- 
rie Meeks, 17 m., 1505 VVest 
Adams St., jos tėvai, ir dar 
viena moteris ir vyras. Prilė
kęs Murphy smogė į jų auto
mobilių ir ėmė šaukti, kad jie 
pasitrauktų jam iš kelio. Ne
sulaukęs kol ji išvažiuos iš duo
bės, Murphy išlipo iš savo au
tomobilio, prišoko prie kito ir 
smogė p-lei Meeks. Už ją už
sistojo tėvai, kuriems ir teko 
paragauti girto prohibicininko 
blakdžiakio. Tuo tarpu susirin
ko minia žmonių ir ėmė girtą 
ir nuožmų prohibicininką bar
ti. Murphy skubiai atsisuko 
nuo automobilio ir smogė kum
ščiu arčiau stovėjusiam žmo
gui, Charles Ilerbert, 206 So. 
Albany Avė., kuraim sudaužė 
akinius.

Neužteko to, Murphy išsi
traukė revolverį ir paleido į 
minią du šuvius, kurie sužeidė 
Arthur Bandi, 27 m., 247 N. 
California Avė. ir Edw. Tracy, 
29 m., 417 S. Homan Avė., ku
rie atokiau sėdėjo savo auto
mobiliuose ir gal visai nežino
jo kas darosi minioj.

Minia, prasidėjus šaudimui, 
išlakstė. Pasiliko tik vienas 
žmogus, kurį Murphy privertė 
uždėti jam nukritusią žemėn 
skrybėlę. Po to Murphy pa
siėmė sužeistąjį Bandi ir nuvy
ko į VVarren Avė. policijos sto
tį. čia policistai pasakė jam, 
kad jis turės pasilikti šaltojoj 
iki bus ištirtas visas dalykas. 
Murphy tečiaus išsitraukė re
volverį ir pareiškė, kad jo ne
galima areštuoti, nes jis esąs 
federalinės valdžios žmogus ir 
einąs federalinės valdžios pa
reigas. Tečias policistai pri
kalbino jį pasidėti revolverį ir 
tada visi kartu puolė Murphy. 
Ištiko smarkios muštynės tarp 
Murphy ir šešių policistų. Nors 
Murphy vienam policistui, II. 
Klick, ir nukando pirštą, bet 
visgi tapo nuveiktas ir uždary
tas belangėm

Tupėdamas belangėj ir pagi- 
riodamasis jis garsiai protesta
vo prieš jo įkalinimą. Kaip, gir
di, galėję jį areštuoti, j j, val
džios žmogų, vykusį valdžios 
reikalais. Tai esą butlegerių 
darbas, nes jis esąs toks geras 
saususis agentas.

Bet policija jo nebeklausė ir 
paliko jį ramiai ilsėtis. Paskui 
gi jį atiduos teismui.

Su teismais gi jis jau ne pir
mą kartą matosi, nes kartą jaui 
buvo baustas už perdaug griež
tą prohibicijos įstatymų vyki- 
nimą. Jis įsilaužė į namus be 
jokio varanto ir kada šeiminin
kai užprotestavo, tai jis visus 
sumušė. Už tą jis turėjo užsi
mokėti $100 pabaudos ir teis
mo lėšas ir teisėjas dar pareiš
kė apgailą, kad jis negali skir
ti didesnės bausmės. Tada 
Murphy gynė federalinis advo-

IPacUto and AtlauUc Photo]

Taikos šalininkė Rosika Schvvi- 
mmer, kuri karo laiku variavo 
su Fordu “taikos laivu“, dabar 
negauna pilietybės popierų. Fe
deralinis teisėjas Carpenter, 
Chicagoje, atsisakė pripažinti 
jai pilietybę. Apeliacijos teis
mas tokį teisėjo nuosprendį at
mainė, bet valdžia ketina kreip
tis į augščiausį teismą, kad tik 
nedavus jai pilietybės popierų.

katas. Ar ir dabar federalinė 
valdžia gins savo mušeikas, kaip 
paprastai būna daroma su pro
hibicijos agentais?

Eksplozija ir gaisras 
suardė dirbtuvę 

Hammonde
Nuostoliai siekia $250,000. Bet

iš žmonių niekas nežuvo

Užvakar po piet labai smar
ki eksplozija ištiko Indiana 
Sanitary Pottery Co. dirbtu
vėj, Hammonde. Eksplozija ir 
po jos sekęs gaisras sunaiki
no visą dirbtuvę, kuri buvo 
dviejų augštų ir užėmė pusę 
bloko. Ugnis buvo tokia kar
šta, kad ugniagesiai ilgą lai
ką negalėjo prieiti prie dirb
tuvės gesinti ją ir turėjo ten
kintis kitų apielinkės namų 
gelbėjimu.

Kilus eksplozijai pasklido 
visokiausių gandų. Vieni tvir
tino, kad žuvo keli darbinin
kai, kiti kad žuvo mažiausia 
vienas žmogus. Tečiaus pasi
rodė, kad dirbtuvė nuo perei
to šeštadienio stovėjo uždary
ta ir niekas joje nedirbo; griu
vėsiuose taipjau nesurasta la
vonų. Buvo pasigesta dirbtu
vės savininko brolio J. C. 
Nc\\ar, kuris tuo laiku galė
jo būti dirbtuvėje, bet pasiro
dė, kad neužilgo prieš eksplo
ziją jis buvo išvykęs Chica- 
gon. Jis* atsisakė ką nors pa
sakyti delei eksplozijos.

Kai į) priprasta tokiuose at
silikimuose, pirmiausia apkal
tinta darbininkus. Laikraščiai, 
keno nors painformuoti, tuoj 
paskelbė, kad eksplozija kilu
si dėl darbininkų keršto, nes 
pastaruoju laiku buvę nesuti
kimų su darbininkais, delei ku
rių ir likusi uždaryta dirbtu
vė. l'ečiaus eksplozija kilo dėl 
kokių kitų priežasčių, kurių 
neskelbiama, o dirbtuvė liko 
uždaryta delei stokos darbo. 
Kas paleido kaltinimą, kad 
darbininkai išsprogdino dirb
tuvę, laikraščiai užtyli.

Nuostoliai siekia $250,000.

Antras Didelis Joniškiečių L.K. Kliubo 
PIKNIKAS

Įvyks Rugpiučio 19-tą dieną
St. Svelainio farmoj, 87 Kean Avė.

Pradžia 11 vai. ryto. Įžanga liuosa.
Muzika bus labai gera, oras tą dieną taipgi bus labai 

puikus, (nes Joniškiečių kliubo piknikuose nėra buvę blo
go oro). . >i

Įvairus žaislai su išlaimėjimu; užkandžiai, saldys, 
minkšti gėrimai ir kitokie prie širdies tinkami daiktai 
šiame Joniškiečių kliubo išvažiavime tikrai bus. Taigi 
visus ir visas nuoširdžiai užprašome atvykti, užtikrinam, 
jog busite patenkinti.

JONIŠKIEČIŲ KLIUBO KOMITETAS.

Kaltina poHcistą už mo- 
teries mirtį

Policistas John Foley iš 
Racine Avė. policijos stoties, 
bus apkaltintas už užmušejis- 
tę, Mrs. Irva Bormanu, 34 m., 
iš Nonvood Park, pasimirus 
Westlake ligoninėj nuo žaiz
dų.

Pereito pirmadienio naktį 
Foley automobilius Norwood 
Parke įvažiavo į griovį. Pra
važiuojantys, jų tarpe ir mi
rusioji Irva Bormann, pagel
bėjo automobilių ištraukti iš 
griovio. Bet vos automobilius 
atsistojo ant kelio, Foley jį 
taip smarkiai paleido, kad sto
vėjusi ant lipinės Irva Bor
manu vos spėjo nusitverti už 
rauk ienos. Foley tečiaus nu
stūmė ją nuo lipinės ir bandė 
pabėgti. Tečiaus kiti automo
bilistai jį pasivijo ir sulaikė. 
Policija sako, kad Foley buvo 
girtas ir kad jo automobiliu- 
je rasta kelios tuščios degti
nės bonkos.

Apiplėšė tris sankrovas 
Roselande

Trys plėšikai sename fordu- 
ke vakar ryte į keliolika mi
nučių apiplėšė tris A & P san
krovas Roselande. Pirmiausia 
jie puolė sankrovą prie 11857 
S. State S t. ir atėmė iš vedė
jo $60. Už astuonių minučių 
jie buvo prie sankrovos 11407 
S. Michigan Avė., kur jie lai
mėjo $65. Dar už kelių minu
čių jie buvo sankrovoj 10360 
S. Michigan Avė., kur jie at
ėmė iš vedėjo $45.

Išbombordavo policisto 
sankrovą

Policistas Lewis A. Stachow- 
ski, kuris yra policistų jau 22 
metai, jo pati ir penki jų vai
kai liko išmesti iš lovų, spro
gus bombai prie jų sankrovė- 
lės 4802 S. Crawford Avė. Jie 
gyveno užpakaly sankrovos. 
Visas sankrovos priekis yra 
suardytas ir nuostoliai siekią 
$7,000. Stachawski sakosi ne
žinąs kas ir dėl kokios prie
žasties galėjo jam padėti bom
bą.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. YUŠKA & CO.
4604 So. Paulina St., Chicago, III.

C ............   /

Pilone Virginia 20 54

JOSEPH VILIMAS
N a m u S t a t y m o 

KONTRAK TORIUS
4558 S VVaihtcnavv Avė Chicago, III

Naujas Vik
rumas !

Prašallnkit tą nemalo
nų pajautimu. Severą’# 
Eaorka, atsakantis la- 
xativo tonikas, prakali- 
na užkietėjimu, galėsit 
valgryti geriau, miegoti 
geriau, jaustis geriau. 
Nusipirkit jų buvo vai- 
BtynCJ.

gEVERĄ’s
ESORKA

Nušovė pabėgusį
plėšiką.

Keletą dienų atgal policija 
buvo suėmusi Hans Pate, 25 
m., kuris prisipažino prie 57 
plėšimų. Iš jo pareikalauta be
ne $870,000 kaucijos ir jis sė
dėjo Shakesi>eare Avė. poli
cijos stoty. Tečiaus užperęitą 
naktį jis išlaužė užtvarą ir iš 
kalėjimo pabėgo. Pajutusi jo 
pabėgimą policija skubiai nu
vyko prie jo namų 4615 War- 
vvick Avė. ir pasislėpusi ten 
jo laukė. Neužilgo jis ir atvy
ko vogtu automobiliu. Bandy
damas ištrukti iš policijos jis 
sudaužė automobilių ir liko su
imtas. Bet ir tada jis dar sy
kį bandęs pabėgti ir buvo ge
rokai pabėgiojęs, bet policija 
ėmė šaudyti ir jį nušovė.

PRANEŠIMAI
Marąuette Park apielinkės. — S. 

L. A. 260 kuopa rengia puikų išva
žiavimą, rugpiučio 19 d. Išvažiavimas 
atsibus visiems gerai žinomoj vietoj, 
Beverly Hills miškuose už 87 gatvės 
ir Western Avė. šiame išvažiavime 
bus puikių gėrimų ir gardžių už
kandžių, šaltakošės ir beisbolių lo- 
šys ir kitokią žaismių.

Atsilankiusiai publikai bus visokie 
patogumai. Todėl visi nepamirškite 
sekantį sekmadienį būti Beverly 
Hills miške. Pr. Druktainis.

North Side Morning Star Kliubas 
ir Pirmyn choras rengia išvažiavimą 
su troku, kurie norėsite sykiu daly
vauti, malonėkite užsiregistruoti j 
Morning Star Kliubą, 1652 N. Robey 
St. nevėliau kaip iki 16 d. rugpiučio.

— Komitetas.

Humboldt Park Lietuvių P. Kliubo 
mėnesinis susirinkimas atsibus ket- 
virtadienyj, August 16 d., 1928 m., 
at Humboldt Maccabee svet., 1621 
N. California Avė., Chicago, III. 2 
lubos, 7:30 vai. vak. Narius meldžiu 
dalyvauti. A. W ai skis, sekr.

Joniškiečių L. K. Kliubo antras di
delis piknikas įvyks ateinantį sek
madienį, rugpiučio 19 d., St. Svelai
nio farmoje 87 Kean Avė. piknikas. 
Prasidės iš ryto kaip 11 vai. šauni 
muzika, patogi vieta šokti, įvairus 
žaislai, dovanos. Valgit ir gert vi
siems užtektinai. Taigi malonėkite 
pasinaudoti šia puikia proga. Užpra
šome visus atsilankyti.

Pikniko Komitetas.

A A
PETRAS GIRSTAUTAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 14 dieną, 4.00 va
landą ryto, 1928 m., sulaukęs 
52 metų amžiaus, gimęs Grin
kiškio miestely, Kėdainių ap
skričio. Amerikoj išgyveno 27 
metus. Paliko dideliame nu
liūdime brolį Vincentą, brolienę 
Veroniką, seserį Anielę Zabors- 
ky ir švogerį Zaborsky, sūnų 
Joną. O Lietuvoj, motiną, sū
nų Franą, dukterį Julę. Kūnas 
pašarvotas rapdasi <4258 So. 
Maplewood AVe.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
rugpiučio 17 - dieną, 8:00 vai. 
ryto iš namų į Nekalto Prasi
dėjimo P. S. parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Petro Girštauto 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis, Brolienė, Sesuo 

- ir Sūnūs.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius J. I. Zolp. Tel. Boule
vard 5203. Aki^ Gydytojai

Pastaba: Mano ofisas dabar randa

ANTANAS EIČAS
Persiskyrė su šiuo pa 

rugpiučio 14 dieną, 7:15 valan
dą vakare, 1928 m., sulaukęs 
47 metų amžiaus, gimęs Taura
gės apskr., Gaurės parap., Dar
gaičių kaime. Amerikoj išgy
veno 25 metus. Paliko didelia
me nubudime anūkę Marijoną 
Baužienę ir Joną Baužą, krikš
to duktė Fransiška, o Lietuvoj 
.seserį Marijoną. Kūnas pašar
votas randasi 1410 S. 40 Ct. 
Cicero, III.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
rugpiučio 17 dieną, 8 vai. ryte 
iš Eudeikio Koplyčios į švento 
Antano parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Antano Eičio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir,,J suteikti 
jnm/ paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. ’-•< >

I i I t , t Į .

Nuliūdę liekame, 
Anūkė, Krikšto Duktė 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis. Tel. Yards 
1741.

Graboriai

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

BahamuotojM

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, IU.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale mėlti žiu atsišau
kti, o mano darbu 
busite užganėdinti.
1 to os e velt 2515-2516

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patarrav imas 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGCfnLŪ.

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

J.’ F. Eudeikis Komp
PAGRABŲ VEDfiJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė, 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct„ Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Lietuves Akušerės
Phono Vfctory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street
Viršui Universal 

State Bank

Moteryi ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalai* nuo 12 
iki 8 vakaro. Ki
tu laiku pagal su
tarti.

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1115
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, l 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką pa t a r i- 
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą.
Valandos nuo 8| 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai- vakare.

si naujoj vietoj
DR, VAITUSH, O. D

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky- 

■ rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 yni po piet.

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Lietuvis Alkių Specialistą*
3265 So. Halsted St.

Valandos: nuo 1 iki 8 vakar* 
Nedėlioj nuo 10 iki 1

Jei abejoji apie savo aio*, aik pa*

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phona Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

ir 805 East 47th Street 
Phone Kenwood 1752 
Praktikuoja 20 metą

Lietuviai Daktarai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas' 
3147 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 2169
Nuo 9 iki 12 vai. diono* ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenae 
Telefonas Boulevard 782fl 

Re*., 6641 South Albany Avenue 
TeL Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė.

. Tel. Republic 7868 
' CHICAGO, ILL.

A. L Davidonis, M. D
4910 So. Michigan Avė. 

Tol. Kenwood 5107 Valandos
nuo 9 iki 11 vai. ryte;
nuo 6 iki 8 vai. vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso ir Re*. Tel. Boulevaro 5918
DR. A. J. BERTASH 

3464 South Halsted Street 
Ofiso valapdos nuo 1 iki 8 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakar* 
Rea. 8201 South WaUace Street

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 8.
Pfospect 1028

Res. 2359 S. Leavitt St., Canal 2880 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal autartj

Rea. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 9257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicaro. IU.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209
Kampas North Avė. ir Robey St

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Brunswick 4983

Namų telefonas Brunswick 9597 
Ultravioletini šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptieko* 
CHICAGO. ILL.

Telefoną* Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, III.

Ofiso TeL Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

nuo 9 iki 11 v. ryto 
nuo 6 iki 9 vai vak.

Įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų
7 iki 9 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 dien

Res. Telephone Plaza 3200

Re*. Telephone Plaza 8200
DR. M. J. SHERMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomis Street 

Kampas 18tb St.
Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakaru 

Telefonas Canal 1912 
Residence Tel, Fairfax 6358

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas lięas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal 
Dr. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 v. po pietų

TELEFONAS CANAL 0464

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Miliraukee Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

mDR. HERZMAN
r- Iš RUSIJOS -

Gerai lietuviam* žinomas per 25 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniška* liga* 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau*, 
siu* metodus X-Ray ir kitokiu* elek. 
tro* prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan St. 
Valandos: Nuo 10—12 pietą i* 

nuo 6 iki 7:80 vai. vakare
TeL Dieną: Canal 8110 

Naktj So. Shore 2238, Crawford 8283

Ofiso Tel. Victory 6808 
Rex Tel. Drexel 919a

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurra*
Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3102 S. Halsted St„ Chicage 

arti 31st Street
Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vakare 
Nedšliomi* ir šventai 10—12 dieną

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminadja. Be skausmo 
ištraukimą*

Valandos: 10-12, 2-4 ir 6-9
4930 W. 13 St., CICERO

Tet Cicero 49

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

O f i 8 a s
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriiką, Vyrišką ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

Advokatai

A. A. OLIS . /
ADVOKATAS

11 S. I^a Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6

Vakarais
8241 South Halsted St i

Tel. Victory 0562
7—9 vai. vak. apart Panedilio ir

Pėtnyčioa

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiuna* Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 West Adams St. Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

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

Namą Telefoną* Republic 9640

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St. < 

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St
Tel. Yard* 0141 

Galima matyti vakarais, aulyg pa
skyrimo telefonu

K. GUGIS .
ADVOKATAS
Miesto Ofisą*

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pieš 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

Val.l Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergę 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. SLAKIS /
ADVOKATAS"

Ofisas vidurmiestyji 
Room 1502

CHICAGO TEMPIA BLDG. * 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark St*.
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde P^k 8395

J. P, WAITCHES t
Advokatas

10756 So. Michigan Avc.
Tel. Pullman 5950 

Namų Tek Pullman 6377



NAUJIENOS, Chioago, III. Ketvirtadienis, rugp. 16, ’28

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

North Side
Kazio ir Malanijos 

dabrinių vestuvių
Rugių si- 
pokilis.

Northwest

Vieni at- 
iti pavie- 

jaunimas su

saliono matė- 
gražiomis gė- 
garbės stalas, 
25 metų si-

Rugpiučio 11 d 
Masonic Tample, įvyko ponų 
Rugių sidabrinės vestuvės — 
25 metų vedybų paminėjimas.

Kadangi aną dieną “Naujie
nose” buvo suminėta ponų Ru
gių svarbesni nuopelnai kaip 
visuomenės darbuotojų, taip ir 
pavyzdingas šeimynos išauklė
jimas, tai čia bus suminėta tik 
įspūdžiai šio brangaus pokilio.

Rinktinė publika.
Apie 8 valandą, pradėjo sa- 

lėn rinktis publika, 
eina su šeimynom, 
niai, o treti
panelėm. Taipgi matėsi žymių 
svetimtaučių. Galima sakyti, 
jog visa didžiuma svečių buvo 
musų kolionijos gyventojai, 
šiame skaitliuje matėsi profe
sionalai, visuomenės darbuoto
jai, inteligentai ir biznieriai.

Vienoje pusėje 
si stalai papuošti 
lėmis. Ypatingai 
puikiai vaizdavo
dabrinio jubiliejaus reikšmę.

Kuo vėliau, tuo svečių gau
siau rinkosi, nes visiem numa
nu, jog per daug vėlintis ne
patogu. Apie devyntą valan
dą jau kuo ne visi atvyko. Tuoj 
užgirdome jaunuolių “Rūtos” 
orkestrą griežiant maršą; visi 
tvarkosi porom, apmaršuoja sy
kį aplink ir visi susėda prie 
stalų.

Kalbos—linkėjimai.
Dalyviai ir patys juoilean- 

tai susėdo savo vietose. Ilgai 
užkandžiuojama, juokuojama 
ir privatiški pasikalbėjimai.

Išgirstame, jog turime nu-Į 
rimti. Gerb. St. Rodis trumpai i 
paaiškina šio vakaro reikšmę 
ir pavt'da p. P. Prusiui būti 
toastmasteriu. Vakaro vedė
jas, trumpais ruožais nusako a-| 
pie ponų Rugių 
buotę lietuvių 
gyvenime.

įtekmę ir dar- 
draugijiniame

kalbas pasakė 
J. Semaška, J. 
vienas svetim-

Kiti trum-

p.p. Degutis, K 
Mickevičius ir 
tautis (angliškai), 
pesnes — p.p. Galskis, L. Striu- 
pas, C. Kairis, Jankauskutis, 
Mikas Rugis (sūnūs) ir dar ke
letas kitų. Iš moterų buvo ke
lios kviestos, bet nevisos dry- 
so kalbėti, tik ponios Degutie
nė, St. Semaškienė ir p-lė Al
dona Rugiutė (duktė).

Ant pabaigos pakviečiama 
l>onia Malanija Rugienė, kuri 
trumpais žodžiais visiems šir
dingai ačiavo už svečių užuo
jautą ir už jų dovanas. P-as 
Kazys Rugis, nuoširdžiai ir 
jausmingai kalbėjo apie šių 
savo vestuvių 25 metų paminė
jimą. Ačiavo visiems sve
čiams ir gentims už užuojautą 
ir sykiu džiaugėsi savu šeimi- 
niniu gyvenimu.

Vedėjas vakaro, p. Prusis 
paveda garbės pirmininkui adv. 
p. Rodžiui užbaigti jubiliejinį 
pokilį. Kodis pasako labai ata
tinkamą kalbą apie p. p. Ru
gius.

Po to, visi svečiai skirstėse 
nuo stalų ir kas bučkiais, kas 
dešinės paspaudimu sveikino, 
linkėjo ir ačiavo ponams Ru
giams. Tuo tai užsibaigė gar
bės puota, bet šokiai ir žais
lai tęsėsi iki penktos valandos 
ryto.

Pavyzdingas gyvenimas.
Šioje ponų Rugių 25 metų 

pramogoje, išgirdo naudingų iš
sireiškimų musų kalbėtojų. Y- 
patingai didi pamoka jaunuo
liams ir seniems vaikinams. 
Reikia žinoti, jog pavyzdinga 
pora gali savo šeimą ant tokio 
laipsnio pastatyti, kaip ją pa
statė jionai Rugiai. Adv. Ko- 
dis rimtai nurodė, kaip motinai 
— tėvui yra sunku tinkamai 
išauklėti, išlavinti ir išmokin-

ti savo vaikus. Ponai Rugiai 
betgi to pilnai atsiekė. Jie iš
leido dukrelę Aldoną, Lietuvon. 
Ji ten tikros lietuvystės įgyjo. 
Žiūrėkime, Aldona vėl apleidžia 
mus ir rugp. 16 d., vyksta Lie
tuvon mokytojauti. Įspūdžiai 
iš šio apvaikščiojimo, pas daly
vavusius pasiliks ilgai atminty. 
Reikia priminti, kad svečių bu
vome virš šimto.

Pasveikinimo telegrama bu
vo nuo brolio p. Juozo Rugio, 
sesers ir jų šeimynos iš New 
Yorko, buvo ię keletas laiškų, 
bet jie viešai nebuvo skaityti, 
nes pamiršta.
Linkėju laimingai sulaukti auk
sinį jubiliejų ponams Rugiams!

—Aras.

Business Service
Biznio Patarnayimae

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

Mes atgausime juos per “gamish- 
ment” teismą. įsteigta 1912 — 16 
metų patyrimo. Kolektavimas, be 
mokesčio. Patarįrtias dykai.

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

3408 S. Michigan Avė. Victory 4126

Financial
Finansai-Paskolosi

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai 

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namai-žemi Pardavimui

Joniškiečių ir jų kai
mynai

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo? Jei taip, tai susi- 
žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskj 
įmokėti, kitus j du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1821 
M R. PARIS

x Pinigų
kaip

• Šieno
Ant 1-nų 2-jų ir 3-jų metų 
duodami pinigai — 
2-antri (second) Morgičiai

Tik’4% komiso
Aprūpinimas

Greitas 
Trumpas 
Aiškus

šaukit Roosevelt 5373

4 KAMBARIAMS, PILNAI, $185 
Tik $15 cash reikia 

Lengvais išmokėjimais pagal 
jūsų norą

Atdara vakarais utamink^, ketverge 
ir subatoj

Kessel Bros. Furo. Co.
4812 Cottage Grove Avė.

PARDAVIMUI soft drink parlor 
su lunch room, didelis bargenas. Ge
ras biznis, geram žmogui. Priežas
tis turiu 2 bizniu. 7652 Vincennes 
Avenue.

PARDAVIMUI pigiai pekamė su 
visais įrankiais. Priežastis parda
vimo — savininkas važiuoja i Lietu
vą. Aušros Knygynas, 3210 S. Hals
ted St. Box 324,

Financial
Finanaai-Paakolos

PARDAVIMUI 6 kambarių bun- 
galow, 2 karų garadžius, viskas su 
padlagomis, pečium šildomas. Kai
na $11,000. 5742 S. Whipple St.

SARMATA SAKYTI
Parsiduoda ir tikrai sakant dova

noja, bizniavus kampinis lotas, 
101x125 pėdų, tiktai už $3,500. — 
Galima mainyti ant biznio arba ma
šinos.

4 KAMBARIŲ PILNAS ĮREN
GIMAS — $225 

Aksominis frieze front ruimio setas 
$52, 7 šmotų valgomojo kambario 
setas $39, riešuto miegkambario se
tas $46, didelis pasirinkimas karpe- 
tų $12 ir augščiau. Daug kitokių 
bargenų.
DUNN’S EXPRESS & VAN CO., 

Expertai Perkraustyme 
6714 Cottage Grove Avė.

Atdara v. iki 10 v. Pristatome dykai

DELIKATESEN, saldainių, ice 
cream, kampinė krautuvė, sena ištai
ga, įplaukų, $450 i savaitę, rendos 
$40 j mėnesi ir 5 kambariai išmokė
jimais, 857 W. 50 St,

STANKO & CO.
5076 Archer Avė.

Tel. Ijafayette 6036

Automobiles

Skolinama pinigus ant nuosavybių, 
1-mus ir 2-rus morgečius su 

mažu komiAinu
K. J. MACKE & Co.

(MAČIUKAS)
2436 W. 59th St. Tel. Prospect 3140

MORGJOIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUSTIN MAGKIBVVICH
2342 So. Leavitt St.

Phone Ganai 1678

įspūdžiais.
visi joniškiečiai
į šeiminišką iš-

A. OLSZEWSKI •
8241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Tslephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

I-mo ir 2-ro Morgečio 
Valandos nuo 4 iki 8 kas

Rodos visai nesenai darbštie
ji Joniškiečių kliubo nariai bu
vo surengę vasarinį pikniką, į 

Į kurį suvažiavo netik joniškie
čiai, bet ir jų kaimynai ir visi 
gražiai linksminosi tyrame ti
re. Kas šoko, kas dainavo, kas 
Šnekučiavos su savo draugais 
ir pažystamais ir dalinosi su 
jais gyvenimo 

Kiek vėliau 
buvo sukviesti 
važiavimą.

Dabar štai darbštusis Joniš
kiečių komitetas vėl garsiai 

įšaukia visus joniškiečius ir jų 
[kaimynus į paskutinį šios jau 
besibaigiančios vasaružės pik
niką. Dabar yra gražiausias 
metų laikas ir kas norės pasilik
ti namie ir praleisti šią puikią 
progą neatsilankęs į pagarsė
jusio Joniškiečių kliubo išva
žiavimą?

Visi pamenam kaip gražiai 
linksminomės birželio 10 diena. 
Nėra mažiausios abejonės, kad 
ir ateinantį sekmadienį, rugp. 
19 d. vėl visi suvažiuosime ir 
vėl tiek pat gražiai linksminsi- 
mės, o nuo musų linksmių dai
nų skambės Willow Springs 
miškai. Taigi visi bukime sek
madieny joniškiečių piknike.

—Joniškiečių Patronas.

Ar Jum Reikalingi
Pinigai?

Mes turime užtektinai pi
nigų paskoloms, pirmiems 
ir antriems morgičiams. Pi
gios kainos. Nėra “red 4-

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St.

ĮcLflSSIFIED APS
Mlscelianeous

įvairus
JEIGU jus turite JUODUS TAŠ

KELIUS ir SPUOGUS ant veido, 
sprando arba krutinės, aš juos nuim
siu ne žiūrint kaip blogi jie nebūtų. 
Del informacijų pašaukit tarp 9 ir 5 
Radcliff 7573 ofice 7451 Vernon Avė.

savininkams 
užtraukimo 

morgičių arba kitokio užtikrinimo 
paskola pataisymams, apmokėjimui 

i taksų, assesmentų arba kitokių sko
lų. Greita pagelba. Prieinamos " 
lygos.

CENTRAL FINANCE CO. 
Room 514, 

City State Bank Building 
128-130 N. Wells St.

PARSKOLA namų 
nuo $100 iki $500, b

są-

Business Service
Biznio Patarnavimas

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

tfalevojam ir popieruojam. Uilai- 
kom malevą, popierą, stiklus ir L t 

3149 So. Halsted St. 
Phone Victory 7261 

J. 8. RAMANČI0N18, Sav.

LIETUVIŠKAS KONTRAKTORIUS 
Dailydės ir Murinniko darbą — 

taisome štorų frontus, “repairs” ir 
“remodelings” visokios rųšies. Por- 
čius ir garadžius, nebrangiai. Leng
vi išmokėjimai. Pašaukite Spaulding 
4549.

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekatne geriausį dar
bą mieste. Kedzie 5111.

SKOLŲ ISKOLEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Room 801 
163 W. Washington 

M ai n 4020

CH. SYRTOWT AND 
JOS. PAWLOWICZ CO.

LIETUVIAI 
HOT WATER AND PLUMBING 

Darbas garantuotas. 
Geriausias patarnavimas 

2032 W. 18 St. Tel. Canal 1269

$5 ĮMOKĖJUS, KITUS l
5 METUS «

Statom mūrinius ir medinius 
mus, garažus, porčius, pakeliam 
mus, pertaisom, remontuojant, 
dam cementines grindis, šalytakius, 
dengiam stogus, malevojam, pleiste- 
riuojam, dedam plumbirgą, visas 
darbas garantuotas.

AJAX CONSTR. CO. .
Didysis ofisas

2206 Milwaukee Avė.
Phone Brunswick 4707 

South Side Skyrius 
4034 Archer Avė. 

Lafayette 6719

na- 
na- 
įde-

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

South Improvet Real Estate. $500 
iki $5000. Lengvais išmokėjimais.

WINT0N AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

MES darome 1, 2 ir 8 morglčius. 
Eighteenth Bond & Mortgage Co. 

1618 W. 18th St.
I. F. Dankowski, pres.
C. T. Dankowski, ižd.

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius 

į 2 dienas 

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47 St,

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuožimčiaia padaromi | 24 

valandas. 
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas 
M. J. KIRAS, 

S38S So. St

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

$100 — $200 ir $300 
Nėra jokių “red tapė”

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47 St.

Paskolos suteikiama; 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $800, imame legali nuošim
tį. Pinigus gausite i 12 valandą. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Ava.

Personai

VELTUI
Patęstai, Vaizboženklial, 

ffrights. Rašyk Šiandie, 
reikalais kreipkitės prie manąs 
pilnu utsitikėjimu. Teisingas 
Greitas patarnavimas-

B. Peleehowicz
Ragistered Patent Attorney, 

28M W. Chicago Avė. 
Dept. 7 

Chicago, UI.

Copy-
Patentų 

•u 
ir

100 KARŲ 100 
VARTOTŲ 

$25 iki $300 įmokėti 
Nėra “Indorsers”

Visi paskiausios mados karai 
Priimsiu jūsų karą mainais.

Labai prieinamos sąlygos 
VVillys Night Sedan — 1926, ge

ram stovy, išrodo kaip naujas, 
geros sąlygos arba mainysiu $525 

Chevrolet Coach — 1927, sunku 
atskirti nuo naujo karo. Ge
rame stovy, sąlygos arba mai
nysiu ......................................  !;

Chrysler — 70 Sedanas. Perbu- 
davolas ir pataisytas, kaip 
naujas. Geros sąlygos arba 
mainysiu ............................... !

Oldsmobile Sedan — 1927, ge
riausia pirkinis Chicagoj, ne- 
praleiski progos. Skubinkis, 
mainysiu ...».......................... $375
Ir daug kitokių karų, kaip tai: 
Buicks, Nashs, Fords, Oakland, 

Dodge, Essex, Marmons, Overland.

Halsted Auto Sales
2560 So. Halsted St„ 

Victory 6627 
Visados atdara

“ICE CREAM PARLOR” geroj 
vietoj ir geras biznis, kas myli šito- 
kj amatą, ateikit ir pažiūrėkit, jums 
patiks, yra labai gražus 
lianas, Soda Fountain ir 
riausi daiktai, ant kampo 
ros gatvės.

13301 So. Baltimore
(Hegwisch) ar Chicago, III.

Pašaukit Butkus So. Chicago 9687

fixtures, 
kitokį 
ir ant

Avė.

$425

$475

Dodge sedan perfect, 1927 .......  $425
Oldsmobile coupe, kaip naujas, 

1927 .....................................
Ford tudor sedan, 1925 .........
Nash sflec. Sedan, 1927 .........
Steevens Knight, 1926, 7 pas.
Essex sedan ir Coupes 1928.

Didelis atpiginimas. 
Nauji Fordai 1928

$450
$100
$550
$695

ge- 
ge-

ICE CREAM Parlor su augštos 
rŲŠieH fixtures. Parduosiu, mainy
siu, priimsiu automobilių, 5205 
Halsted St.

So.

PARDAVIMUI bučerne ir groser- 
nė su namu arba, vienų, bizni; randa
si Marųuette Park, lietuvių kolonijoj. 
Priimsiu lotus ar namą už teisingą 
vertę. Matykite savininką bučemėj. 
2553 W. 69th St.

PARSIDUODA labai pigiai soft 
drink parlor ir lunch room; geras 
biznis. Priežastį patirsit ant vietos. 
3347 S. Wallace St. Yards 6837.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Aš turiu dar likusių keletą farmų 
kurias parduosiu pigiai. Atsišaukit, 
rašykit arba telefonuokit. F. Mayne, 
509 East Ridge Road, Gary, Indiana.

KALAMAZOO, MICH.

PA J IEŠKAU Julijanos Počkaitės; 
girdėjau, kad gyvena Chicago, 111. 
(Cicero); prašau atsišaukti, turiu la
bai svarbų reikalą ar kas kits pra
neškite ir taipgi Jono Dunskio brolio.

MONIKA BAGOČIENĖ,
5152 Keystone St., 

Pittsburgh, Pa.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au

tomobilius pirmiau, ar ne, dabar yra 
puiki proga išsimokinti kaip parda
vinėti automobilius ir uždirbti gerą 
algą. Jus mokinsitės pas tokius 
žmonės, kurie uždirbo daug pinigų 
pardavinėdami automobilius.

Jei jus norite biskį pasimokinti, 
jus galite tikti pelningam bizniui, 
pardavinėti ^Chevrolet automobilius, 
kurie viršija kitus karus išpardavi
me. Atsišaukit asmeniškai ir pami
nėkit šį skelbimą. ‘

THE CHEVROLET DEALERS 
ASSOCIATION—Salesmen Training 
School, 301 Gossard Bldg. 108 East 
Ohio St., Chicago, III.

REIKALINGAS janitorius, gera 
propozicija, unijistui. Turi turėti 
$5000, investavimui. Informacijų 
delei pamatyk. Mr. Kosthal, Kuchin- 
skas R. E. Office, 2221 W. 22nd St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia 

Darbininkių Reikia
Reikalinga 50 moterų arba mer

ginų, kurios supranta business.
Atsišaukite 9 A. M. ir 7:30 P.

J. VALANČUS i 
1100 Room, 11 floor 
134 N. La Šalie St.

M.

REIKALINGA moteris prie room- 
ing house, turi mokėti knieti angliš
kai ir gerai mokėti virti. Taipgi 
jauna mergina prie namų darbo.

1103 N. 17th Avė., 
Melrose Park, III.

Melrose Park 624 arba 4470

REIKIA merginos virš 18 metų 
amžiaus lengvam namų darbui. Turi 
turėt liudymą. 6645 S. Richmond St. 
Hemlock 0220.

REIKIA merginos abelnam namų 
darbui. 6627 S. Richmond St. Tel. 
Prospect 4575.

REIKIA patyrusių operatorkų prie 
drošiu.

LIPSONLIPSON BROS.
325 W. Adams St

REIKIA moterų arba merginų siu
vimui su elektra jėgos mašina. 1855 
W. Roosevelt Rd.

Musical Instrumento
_______Mezikoe Instnmentel

PARSIDUODA gražus play- 
er pianas: reguliarė kaina 
.$1000, parsiduoda už $325. 
Geriems žmonoms ant išmokė
jimo.

6512 So. Halsted St.
»

Penkios dešimta kitų pasirinkimui 
McDERMOTT MOTOR SALES 

7136 S. Halsted St. Triangle 9330

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 

ker Co. išleido naujus modelius, 
1929 metų, yra daug daugiau jrengti, 
nereikia tepti “gryzuoti”, kas 20 
tūkstančių mylių. Dictator Sedan 
pilnai Įrengtas su bumperiais, su 
spare tire ir su parvežimu $1383.00. 
Comander Sedan taipgi su viskuo 

ir Laurain “Spot Light” kaštuo
ja ..................................... $1663.00

President “Stright Eight” 5 pas. pil
nai {rengtas kaštuoja .... $1855.00 
Manantys pirkti arba mainyti ant 

seno, meldžiu pamatyti mus, nes 
mes jau 5 metai kai parduolam 
Studebakers karus, ir jums užtikri
name teisingą patarnavimą.

MILDA AUTO SALES 
806-8 W. 31 St.
Victory 1696

D. KURAITIS ir A. KASULIS 
Savininkai

Parduosiu arba mainysiu gražią 
farmą, 136 akrai, juodžemis su mo
liu, derlinga žemė. Užsėta 40 akrų 
komų, 40 aknj alfalfa ir kitų javų. 
Žemė visa lygi, vanduo ganykloj; 9 
ruimų gera stuba, didelė graži bar- 
nė ir kiti geri budinkai. Gražus 
sodnelis, 2 sailos, visi budinkai ap
šviesti su elektra; 28 registruotos 
Holstine karvės, 4 arkliai, naujas 
traktorius, sailo filer ir kitos geros 
mašinos, kps yra reikalinga dėl far- 
mos. Kas norit geros fanuos, atsi
šauki! greitai. Senas farmerys yra 
atvažiavęs prie manęs ir yra pasi
rengęs apžiūrėti kur gerą namą ir 
tuoj 
$300

daryti biznį — už pieną 
iki $400 per mėnesj.

ANTON BRUŽAS 
3159 So. Halsted St.

Antros lubos
Tel. Victory 0158

Real Estate For Sale
Namai-Žemi Pardavimui

nuo

PARDAVIMUI bizniavus mūrinis 
namas, soft drink parloris ir 6 kam
bariai ant 43čios ir Ashland Avė. At
sišaukite, 4300 So. Ashland Avė. Tel. 
Boulevard 4744.

M & K Motor Sales
Chicaroa aeniauai Ir ataakančiauai vartotų 

karų pardavinėtojai, 100 garantuotų vartotų 
karų, pilnai įrengti, gerame mechaniškame 

karai parduodami nuo $180 Iki 
jfea turime karų kuria tinka vi- 
reikalams. Cash. llmokfijlmala,

■tovyje, 
$2000. 
aokiema 
mainais.

0811-18 So. Halated 8».

$225.00 
165.00 
165.00 
295.00 
675.00

MILWAUKEE, HOWARD, HAR- 
LEM AVĖ. jau dabar yra įrengtos 
šioje sekcijoje, čionai yra puiki atei
tis. Milvvaukee Avė. toje vietoje yra 
praplatinta. Howard Avė., ir Harlem 
Avė. bus išcementuotos County val
džios VELTUI. Ir kontraktas tam 
darbui jau yra padarytas.

TIE KURIE PERMATO ATEITI 
perka vieną šių bargenų dabar 25x125 
pėdų ant Milwaukee Avė., tik keletas 
pėdų nuo N. W. kampo Jarvis Avė. 
ir netoli Harlem Avė. ir Hanvard 
Avė., kaina $4,000, cash reikia $2,625.

30x116 pėdų ant Howard Avė. tik 
biskj į rytus nuo Harlem Avė. ir Mil- 
waukee Avė. ir į vakarus nuo nau
jai platinamo Wdukegan kelio, kaina 
$4000, cash reikia $2125.

25x142 pėdų ant Harlem Avė., tar
pe* Milvvaukee Avė. ir Hanvard Avė., 
kaina $4,000, cash reikia $2625.

Del tolimesnių informacijų matykit 
savininką

“WEHMAN”,
2540 Winnemac Avė.

Longbeach 4140 arba Austin 5696

BRIDGEPORTE 2 augščių mūrinis 
namas ant 2948 Arch St. Turiu 
parduoti už $2200. 8214 Loomis St. 
Tel. Vincennes 8061.

Naudokitės Proga
Mes turime didelį pasirinkimą įvai

riausių automobilių iš 1924-5-6-7 — 
kainos sulig gerumo automobilio.
Oldsmobile 6 cyl., 1926 .......
Essex coach 6 cyl. 1924 ......
Cadillac 8 cyl............................
Buick coupe 1926 ..................
Hupmobile. 1926 ........................ .

NAUJI HUPMOBILE
Taipgi mes parduodam naujus 

Hupmobile — kaina nuo $1,585 iki 
$2,800, Hupmobile karai yra vieni iš 
pavyzdingiausių — savo populerumu 
stelbia visus kitus karu?. Jeigu 
Tamstoms reikalinga pirkti arba mai
nyti karą, geriausia kreipkitės pas 
mus — geri karai ir teisingas patar
navimas užtikrintas kiekvienam mu
sų kostumeriui.

Balzekas Autos Sales,
6012 So. Kedzie Avė.

NAŠLĖ priversta parduoti puikų 
7 pasažierių sedaną, arba mainysiu j 
daimantus arba Real Estate. Telefo- 
nuok Seeley 1674.

PARDAVIMUI 4 GYVENIMŲ

naujas mūrinis namas ir 1 flatas 
skiepe ant Campbell Avė. prie bulva
ro, su actogon frontu, su english 
skiepu, 4 flatai po 5 kambarius, 
penktas 4 kambarių, ant 2 lotų, 4 
karų mūrinis garažas.

Labai gražioj vietoj, garu Šildo
mas, rendų neša $335 j mėnesį, labai 
didelis bargenas, $81,000. Cach ar į 
mainus.

Be agentų.
Atsišaukit

T ei, Prospect 9551

Business Chances
Pardavimui Bizniai

* " ■ I -'-“U -T ---- - --
PARDAVIMUI arba mainymui 5 

kambarių naujas mūrinis bungalow. 
Tuščias lotas prie šalies, prie pat 
parkų. 1 mokėt $500. Savininkas mai
nys ant bile kokio biznio arba lotų.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė kartu su namu, 50 pėdų frontas, 
dėl nesveikatos šeimynoj. 6034 So. 
Crawford Avė. Tel. Hemlock 1888.

NEGIRDĖTAS BARGENAS par
siduoda duonos ir keksų keptuvė, ar
ba išsimaino ant namo. Pardavimo 
priežastj patirsite ant vietos. Star 
Bakery, 738 W. 81 St. Tel. Victory 
,7173.

DVIEJŲ augščių — 4 pagyvenimų 
naujas mūrinis namas. Savininkas 
mainvs ant fartpos arba lotų.
C. P. Suromskis and Co.

3352 So. Halsted St. 
Tel. Yards 6751

PARSIDUODA muro namas, 3 
flatų po 6 kambarius, arba mainy
siu ant bizniavo namo. 3618 South 
Lowė avė. Boulevard 8546.

i-----------------------
$500.00

Kodėl negyvent savo locname na
me? Mokėti j savo kišenių tuos 
pačius pinigus kuriuos mokate už 
rendą. Mes turime likusių keletą 
mūrinių bungalow kuruios galit pirk
ti $500 įmokėjus, kitus išmokėjimais. 
Randasi gražioje vietoje. Atsišaukit 
šianrie dėl pasikalbėjimo. O jei tu
rit lotą, mes jums galim pastatyti 
bile koki namą, lengvais išmokėjimais. 
Tik veikit greit. Matykit Mr. Traut. 
B. CIMAGLIO & CO. Home Builders 

7168 and 7039 W. Grand Avė.

Dešimts Stanko & Co
Mainų

1. GasoIIno Stotis su garadžiumi ir 
salesrumiu.
fiešių flatų muro namas Marųuet- 
te Park.
šešių kambarių medinis vasarna
mis su nedideliu plotu žemės, 
prie gražios leikos, visiems lietu
viams žinomam Woodboro, Wis. 
miestelyj.

4. Trys muro krautuvės ant Kedzie 
Šri e pat dirbtuvių, dvi krautuvės 

inuomuotos, o trečioje yra gro- 
sernės rakandai. Kas nori vie
ną biznį atskirai, taipgi galima 
parduoti ar išnomuoti.

5. Dviejų flatų muro namas po 4

2.

3.

kambarius ant Bridgeporto.
Keturių flatų muro namas po 6 
kambarius su pečiais šildomas, 
Southsidėj.
Trijų flatų naujas muro namas, 
Ciceroj.

8. Bizniavas namas su krautuve ant 
Archer Avė.

9. Du lotai ant Archer Avė.
10. Vienas lotas ant Cicero Avė. Ci

ceras mieste.
Visus vlršminėtus dalykus mainy

sime ant didesnių arba mažesnių na
mų, farmų, lotų, biznių, gerų auto
mobilių ar ką turite Chicagoje arba 
kituose miestuose.

STANKO CO.
5076 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036

6.

7.

TURIU PARDUOTI savo 4 lotus 
už “Cash” arba mainysiu į bunga- 
low bei į nebrangu dviejų flatų na
muką, 2 latai randasi prie 58-tos 
gatvės prie pat So. Harlem Avė. 
Visi įrengimai; kiti 2 lotai prie 69 
Place, tarp Central Park Avė. ir 
Crawford Avė. — vienas blokas nuo 
Marųuette Parko — čia tiktai yra 
šalygatviai ir vanduo. Visi lotai po 
30 pėdų. Kreipkitės tiesiai prie lotų 
savininko

MICKEVIČIUS
1739 So. Halsted St.

BARGENAS 8 kambarių mūrinė 
rezidencija. Karštu vandeniu šil
doma, 2 maudynės, Stiklo _ porčiai, 
garadžius. Brukavota gatvė ir alė
ja. Pusė bloko nuo 63čios gatvės 
ant Fairfield Avė, Ideališki namai 
dėl didelios šeimos. Lengvais išmo
kėjimais.

5 ir 5, mūrinis 2 flatų namas, ga
radžius. Moderniškas, arti karų li
nijos. Paaukosiu už $13,500, su 
$3000 cash. Namų telefonas Pros- 
pect 8760 arba klausk pas

2521 W. 63 St.

TURĖK NUOSAVUS NAMUS
30 pėdų lotas ant California Avė., 
arti Marųuette Parko, mokyklos, ba
žnyčios ir karų linijos. Pirk dabar 
pakol kainos žemos. Mažas įmokė- 
jimas, likusius lengvais išmokėjimais.

J. A. LYNCH
40 N. Dearborn St.

Central 3654

2 FLATŲ — 2 po 5-5, karštu van
deniu šildomas, 2 karų garadžius. 
30x125, lotas, Pusė bloko nuo 
linijos ir *4 bloko nuo Bulvaro, 
na $12,500.

WALTER J. PAUL
6601 So. Westem Republic
8236 W. 55th St. Hemlock

karų 
Kai-

4170
2389

SPECIALIS Bargenas, 6 kamb. 
bungalow, karštu vandeniu šildomas, 
“oil bumer”, garadžius, 6518 So. 
Artesian Avė. Tel. Bewerly 4348.

Geri Bargenai
\ 1. Kampinis muro namas su bu- 

černe ir groserne.
2. 160 akrų geros faunos su bu- 

dinkais.
3. 25 pėdų bizniavas lotas.
Tos visos viršminėtos prapertės 

parsiduoda pigiai arba mainysiu į du 
flatu namą arba kitokią prapertę. 
Agentai tegul neatsišaukia.

6001 S. Carpenter SL 
Tel. Englewood 2116

KAMPINIS LOTAS 220x136, 
netoli “full section” linijos. Grei
tam pardavimui už $700, ,cash $90, 
kitus po $10 j mėnesj.

Rašykit
840 Transportation Bldg., 

Box 5782 N.

PARDUOSIU 
netoli St. Paul 
j River Grove. 
reikia. Kitus 
išmokėjimais.

GRAŽIĄ COTTAGE, 
Geležinkelio Stoties, 
Tiktai $225 cash 
mažais mėnesiniais 

Rašykit,
608 S. Dearborn St.

Room 942. Box 5781 N.

■--i* __ jilLtto-.


