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Amžinos Taikos Traktatas Lietuvos žinios.
Penkiolikos valstybių pasirašytos Paryžiuje rugpiučio 

27 dieną karų atsižadėjimo sutarties tekstas.

Valstybės departamentas va
kar paskelbė tekstą vadinamo 
Amžinos taikos pakto, kurį 
praeitą pirmadienį pasirašė Pa
ryžiuje penkiolikos valstybių 
atstovai. Jis yra toks:

“Vokiečių valstybės prezi
dentas, Amerikos Jungtinių 
Valstybių prezidentas, jo dide
nybė Belgų karalius, Francu
zų respublikos prezidentas, jo 
didenybė Didžiosios Britanijos, 
Airijos ir Britų dominijų ana
pus jūrių karalius ir Indijos 
imperatorius, jo didenybė Ita
lijos karalius, jo didenybė Ja
ponijos imperatorius, Lenkų 
respublikos prezidentas, čecho- 
sY>vakų respublikos preziden
tas:

“Giliai jausdami savo iškil
mingų priedermę' kelti žmoni
jos labų;

“įsitikinę, kad atėjo laikas 
nuoširdžiai atsižadėti karo kaip 
nacionalės politikos instrumen
to, idant dabar esantieji drau
gingi tarp jų žmonių (tautų) 
santykiai galėtų amžinai pasi
likti;

“įsitikinę, kad visokios, at-' 
mainos jų santykiuose vienų su 
kitais turi būt daromos vien 
taikingais budais, taip kad jos 
Lutų tik ramaus ir tvarkingo 
proceso vaisius, ir kad kiek
vienai pasirašiusiai valstybei, 
kuri po to norės savo nacio- 
nalius interesus kelti karo prie
monėmis, turi būt atsakyta ta 
nauda, kurių ši sutartis tei
kia;

“Pilni vilties, kad, jų pavyz
džiu paskatintos, visos kitos pa
saulio valstybės prisidės prie 
šių žmoniškų pastangų ir, lai- 
kydamosios šios sutarties kai 
tik ji įeis galion, pastatys sa
vo žmones gero daromų jos 
provizijų skraite, vienijant tuo 
budu visas civilizuotas pasau
lio tautas bendrame atsižadė
jime karo kaip nacionalės jų 
jMilitikos instrumento;

“Nutarė daryti sutartį ir 
tam tikslui paskyrė atitinka
mus savo įgaliotinius:

[Čia penkiolikos valstybių 
galvos įvardija atitinkamus sa
vo įgaliotinius diplomatus.] 

“Kurie, pranešę kits kitam 
savo pilnus įgaliojimus ir ra
dę* juos gerus ir tinkamoj for
moj, priėmė šitokius straips
nius:

“I STRAIPSNIS
“Aukštosios sutartį pasira

šančios partijos iškilmingai pa
reiškia atitinkamų savo tautų 
vardu, kad jos pasmerkia var
tojimų karo savo tarptauti
niams kivirčams išspręsti, ir at
sižada jo kaip nacionalės po
litikos instrumento savo san
tykiuose su kit-kita.

“II STRAIPSNIS
“Aukštosios sutartį pasira

šančios partijos sutinka, • kad 
visi ginčai ir konfliktai, ne
žiūrint kurio pobūdžio ir ku
rios pradžios jie butų, kurie 
galėtų tarp jų kilti, niekados 
neturi būt bandomi išlyginti 
arba išspręsti kitaip, kaip tik 
taikos priemonėmis. -

“III STRAIPSNIS
“ši sutartis turi būt jų pa

sirašiusių aukštųjų, įvade įvar
dytųjų, partijų ratifikuota' ei
nant atitinkamais jų konstitu
cijų reikalavimais, ir turi įeiti 
tarp jų galion tuojau, kai tik 
visų jų ratifikavimo dokumen

tai bus depozituoti VVashing- 
tone.

“ši sutartis, įėjus galion 
kaip nurodyta pirmame para
grafe, pasiliks atdara taip il
gai, kol teikės, kad visos ki
tos pasaulio valstybės prie jos 
prisidėtų. Kiekvienas doku
mentas, liudijus bet kurios val
stybės prisidėjimų, turi būt <le- 
pozituotas Washinglone, ir \)o 
šitokio depozitavimo sutartis 
tuojau pasidaro galiojanti tarp 
prisidėjusios valstybes ir visų 
kitų šios sutarties valstybių.

“Amerikos Jungtinių Valsty
bių valdžios pareiga bus kiek
vienai įvade įvardytai valdžiai 
Ir kiekvienai paskiau prisidė
jusiai prie šios sutarties vald
žiai pateikti patikrintą sutar
ties ir kiekvieno ratifikavimo 
arba prisidėjimo dokumento 
kopiją. Taip pat Amerikos 
Jungtinių Valstybių valdžios 
pareiga bus urnai toms vald
žioms pranešti klegrafu apie 
depozitavimų pas ją kiekvieno 
ratifikavimo ar prisidėjimo do
kumento.

“Kuriuo tikėjimu, atitinka
mi plenipotentai pasirašė šių 
sutartį francuzų ir anglų kal
bomis, abiems tekstams lygiai 
galmjant, pridėdami savo ant
spaudus.

/^Padaryta Paryžiuje Tūk
stantis devyni šimtai dvide
šimt aštuntais metais, rugpiu
čio 27-tą dienų.”

Kitos valstybės nori dė
tis prie amžinos tai

kos pakto
PARYŽIUS, rugp. 28. — 

Paryžiuje jau gauta telegra
mų iš įvairių kitų valdžių, pa- 
reiškiančių noro tapti amžinos 
taikos pakto dalyvėmis. Tokių 
pareiškimų, be kitų, gauta iš 
Danijos, Jugoslavijos, Rumu
nijos ir Peruvijos.

Francijos ambasadorius Mas
kvoje įteikė sovietų užsienio 
reikalų vicekomisarui Litvino- 
vui oficiali pakvietimų prisi
dėti prie karų atsižadėjimo su
tarties.

\

Kova su jūrių plėši
kais Kinuose

HONKONGAS, Kinai, rugp. 
28. — Jūrių plėšikai vakar 
puolė britų garlaivį Baron 
Maclay, stovėjusį vandeny ties 
Wbampoo, bet buvo atmušti.

Vietos vyriausybė tuojau pa
siuntė kareivių kuopą į šiau
rinį upės krantų, kur plėšikai 
buvo padiegę, ir vienas piratų 
buvo nukautas, o vienas su
gautas.

Jeruzolimo kepėjai 
streikuoja dėl trum

pesnio darbo

JEKUZOLIMAS, Palestina, 
rugp. 28. — Prieš pačias ma
hometonų religines šventes Je- 
ruzolime sustreikavo kepyklų 

darbininkai, tiek žydai tiek 
arabai, dėl trumpesnio dar- 
bo.

Jie iki šiol dirbdavo 12, o 
prieš šventes dagi 15 ir dau
giau valandų dienoj; dabar ke
pėjai reikalauja sutrumpinti 
darbo diehų iki 10 valandų.

Kepyklų savininkai bando 
nugalėti streikininkus su streik
laužių pagalba.

(Atlantic and

Youngstovvn Steel and Tube kompanijos tilto griuvėsiai ties 91 
Jis įvirto

Paeific l’hotoj

-ma gatve ir Harbor avė. Tiltą sugriovė audra rugpiučio 21 d. 
Calumet upėn.

Amalgameitų unija 
įspėja darbininkus 
nuo krepšelninkų

Kairiasparnių “kolektoriai” ren
ka pinigus Amalgameitų uni
jos “lokalui”, kurio Amalga
meitų unijoj visai nėra

Bubsiuvių Amą 1 g a m a t e d 
Clotbing Workers of America 
unija susekė naujų kairiųjų 

darbi
ninkams prigaudinėti ir plisi- 
pinigauti. *

Krepšeli! inkai, kurie nuola
tos rinka pinigus įvairiausiems 
tikslams ir įvairiausiais var
dais, o pinigus patys su1 
arba suvartoja darbininkų uni
joms ardyti, dabar išsiuntinė
jo įvairioms adatos pramonės 
unijoms laiškus, prašydami pi
nigų neva Amalgamated Cloth- 
ing VVorkers of America Sbip- 
ping Clerks lokalui $»o. 158. 
Laiške pasakojama, kad dėl vi
suotinio streiko, kurį jie tu
rėję, tos darbo šakos darbi
ninkų sąlygos esančios labai 
sunkios, dėl to jiems ’-oikių pi
nigų, kad galėtų iš voti di
desnę algų ir gert d s sąly
gas.

Pasirodo, kad tas atsišauki
mas yra švindelis nuo prad
žios iki galo. Amalgameitų uni
joj tokio lokalo visai nėra.

Oficialis Amalgameitų orga
nas paskelbė šitokį įspėjimą: 

JT

“Kažkokiu organizacija, ku- 
skelbiasi kaip ‘Shipping 

Clerks Local No. 158, Amalga
mated Clothing Workers of 
America’, ir kuri tuo bando 
sukurti įspūdį, jogei ji esanti 
Amalgamated Clotbing VVork- 
ers of America dalis, išsiunti
nėjo, kaip mes patyrėme, dar
bininkų organizacijoms laiškus, 
prašydama finansinės para
mos.

“Amalgameitų unija įspėja 
visas darbininkams palankias 
organizacijas, kad Amalgamei
tų unijoje nėra nė kokio ‘Sihip- 
ping Clerks lokalo No. 158.’ 
Pirmiau toks lokalas Amalga
meitų unijoje buvo, bet jau 
prieš dvejus metus jis buvo 
likviduotas ir jo čarteris at
šauktas.

“Asmuo ar asmens, kurie sa
kosi, kad jie atstovaują ‘Ship
ping Clerks Local No. 158, A. 
C. W. of A.’ siekia išnaudoti 
gerą Amalgameitų unijos var
dų savo asmeninei naudai.“

2,500 maldininkų, kelia
vusių j Mekką, mirė
IIAAGA, "Olandiją, rugp. 28. 

— Praneša, kad iš 35,000 mu
sulmonų maldininkų, kurie da
lyvavo pastarojoj šventkelionėj 
iš Olandų Indų į Mekkd, 2,500 
mirė nuo ligų ir nuovargio iš 
dalies kelionėje laivais, iš 
lies jau atvykę į Mekkų.

da-

Dideli komunistų 
areštai Lenkijoje

’ VABŠAVA, Lenkija, rugp. 
28. — Policija padarė didelę 
medžioklę komunistų. Daugiau 
kaip šimtas namų ir susirin
kimų vietų iškrėsta ir suimta 
šešiasdešimt du tariami komu- 

vapro I vadai. Konfiskuota daug 
! komunistinės literatūros, taip
jau suimU kelii šimtai netik
rų pasportų.

Medžioklė buvo ‘ padaryta dėl 
“jauięųjų komunistų“ paskel
bimo, kad rugsėjo antrų die
nų jie didelėmis demonstraci
jomis gatvėse švęsių septyne- 
rių metų savo įsikūrimo Len
kijoje ^ukaktines.

Francuzų aviatoriai 
skris j Amerkią ar

ba Sibirą
PARYŽIUS, rugp.

Du francuzų karo aviatoriai, 
Assolant ir Lefevre, pasiryžę 
laimėti pasaulinį tolumo skri
dimo rekordų, žada tuojau iš
skristi arba į Nevv Yorkų, ar
ba į Sibirą, atsižvelgiant į tai, 
katrai kelionei bus palankes
nis oras.

3 asmens žuvo ugny
TORONTO, Ont., rugp. 28.

Praeitą naktį ugny, kuri 
sunaikino čia vienus namus, 
žuvo trys asmens, o du buvo 
taip skaudžiai apdeginti, kad 
irgi vargiai beišliks gyvi.

Chicagai Ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Bendrai gražu ir truputį ve
šiau; vidutinis, daugiausiai žie
mių rytų krypties vėjas.

Vakar
tarp 76°

šiandie 
džiasi 7:31. Mėnuo teka 6:57 
vakaro.

temperatūros 
ir 86° F.

buvo

saulė teka 6:11, lei-

Milionams kiniečių 
gresia bado mirtis
ŠANCHAJUS, Kinai, rugp. 

28. — Ear] Baker, Kinų ba- 
duoįių fondo komiteto sekreto
rius, kuris buvo nuvykęs j ba
do kliudytas sritis, grįžęs j 
Šanchajų sako, kad Čihli pro
vincijos pietuose ir šantungo 
provincijos žiemių rytų srity
se siaučia didelis badas ir kad 
pusantro miliono gyventojų 
skaičiui gresia bado mirtis.

Sudegė Kroatų par
tijos centras

ZAGREBAS, Jugoslavija, 
rugp. 28. — Gaisras iš dalies 
sunaikino kroatų valstiečių par
tijos centro įstaigų. Sudegė 
daug svarbių dokumentų.

Partijos vadai yra įsitikinę, 
kad įstaiga ■ buvo kieno pa
degta.

Pasiuntė Al. Smithui 
110 svarų “water- 

meloną”
Žinių agentūros • praneša, 

kad vienas Weatberfordo, Tex- 
as, farmerys, Walter N. Reed, 
pasiuntė gub. Smithui, demo
kratų kandidatui į prezidentus, 
jo paties užaugintų milžinišką 
“watermelonų”, sveriantį 110 
svarų.

Prancūzai ir vokiečiai 
apsikeičia vaikais

PARYŽIUS, rugp. 28. — 
Jau treti metai, kai francuzai 
ir vokiečiai apsikeičia moky
klų vaikais vakacijų metu, šią 
vasarų šešiosdesimtys vokiečių 
vaikų buvo atvykę praleisti vie
nų mėnesį francuzų šeimų na
muose, o grįždami atgal paši
epė vienam mėnesiui tolygų 
skaičių francuzų vaikų į vo
kiečių namus.

Telefono tarnautojų 
streikas Meksikoj

MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 
28. — Meksikos Mieste kilo vi
suotinis Ericcsono telefono 
kompanijos tarnautojų strei
kas, dėl to susisiekimas tele
fonu sostinėje paraližuotas.

Streikininkai reikalauja dau
giau algos.

SACRAMENTO, Cal., rugp. 
28. — Pavydėdamas savo pa
čios, geležinkelio įdarbinąn-kas 
Percy Barnes, 35 metų, nušo
vė savo pusbrolį ir du savo' 
jaunus švogerius.

Sprogimas škunery; ke 
Ii skautai sužeisti

MANISTEE, Mieli., rugp. 
28. — Pagalbiniame Natant 
škunery, kurio įgula susidėjo 
iš 14 juros vaikų skautų, Mi- 
chigano ežere vakar įvyko ga
zolino tanko sprogimas, kurio 
k^li skautai buvo lengvai su
žeisti. škuneris stipriai ap
degė.

Areštavimas šešių 
meksikiečių

NEW YOHKAS, rugp. 28.
New York City Nevvs agen

tūra praneša, kad ryšy su iš
rinktojo Meksikos prezidento 
Obregono užmušimu, tapo čia 
areštuoti ir federaliame trobe
sy laikomi šeši meksikiečiu:. 
Suimtieji yra: Joatpiin Navar- 
ro Vccerra, 34 m.; Manuel Tre- 
jo Morales, 21 m.; Oswaldo 
Ro'bles Ocoha, 24 m.; Jose A. 
Jiminez, 35 m., Enrkpie N 
Zepeda, 35 m., ir Ancieto Or
tega.

Lenkai nori užmegsti 
santykių su lietuvių 

mokslo rateliais
VABŠAVA, rugp. '28. — 

Vilniaus universiteto profeso
rius Wlladyczko gavo lietuvių 
vizų ir iškeliauja į Kauna už- 
megsti santykių su lietuvių 
mokslo rateliais.

Trobesiams sugriuvus 4 
žmonės užmušti

SUELBY, N. C., rugp. 28. 
— Trims trobesiams sugriuvus 
čia biznio distrikte, keturi 
žmonės buvo užmušti ir dau
gelis kitų sužeisti.

J. V. iždas šiemet turės 
94 milionus deficito

WASII1NGTONAS, rugp. 28. 
—Biudžeto direktorius Lord 
savo metiniame pranešime ap
skaičiuoja, kad užuot laukto 
daugiau kaip 252 Į/į miliono do
lerių perviršio,, šių fis'ko me
tų valstybės iždas turėsiąs dau
giau kaip 94 milionus Moterių 
deficito.

AUTOMOBILISTAS PRIGĖRĖ

,WABSAW, Ind., rugp. 28. 
— Jo automobiliui ištrukus iŠ 
kelio ir nusiritus į upę', netoli 
nuo Rochester, Ind., prigėrė 
vienas važiavęs O. Evans, žy
mus vietos* biznierius.

Nukrito vokiečių — ru
sų pašto keleivių 

orlaivis

KAUNAS, rugp. 10. — Va
kar 18 vai. dėl motoro suge
dimo vokiečių — rusų pašto 
keleivių orlaivis “Dorner-Mer- 
kur” bendrovės “Deruluft” pri
verstas buvo nusileisti viename 
kilometre nuo Skaudvilės mie
stelio, Kelmės pusėj.

Orlaiviui sulaužytas propele
ris, radiatorius ir bendrai vi
sas aplaužytas.

Orlaiviu skrido be lakūno 
Paulo ir mechaniko P. Išangės 
dar šeši keleiviai. Kaip orlai
vio valdytojai taip ir keleiviai 
nesužeisti.

Keleiviai ir lakūnas tą pat 
vakarą išvyko į Tilžę*, prie or
laivio pasiliko mechanikas.

Perkūno audros Trakų 
apskrity

ŽIEŽMARIAI. — Pakerskų 
kaime liepos mėn. 29 d. tren
kus perkūnui j pil. Cižausko 
Kazio gyv namą namą, buvo 
užmuštas pil. Cižauskas Kazys 
ir uždegtas gyvenamas namas, 
kuirs ir sudegė sykiu su šei
mininku. Cižausko išgelbėti ne
buvo galimybes, nes iki subė
go žmonės, praėjo nemaža 
laiko.

Tą pat dienų tame pat kai
me perkūnui trenkus antru 
kartu, tapo sudegintas pil. Bak
šio Antano kluonas. Trobesiai 
apdrausti nebuvo.

ONUŠIŠKIS. — Ginakiemio 
kaime liepos mėn. 28 d. buvo 
perkūno užmuštas pil. Josevi- 
čius Vladas, kuris laike aud
ros su savo molina stovėjo 
prie krūmų. Motina buvo tik 
pritrenka, bet liko gyva.

Tą pat dienų perkūnas tren
kė į Onušiškio pašto įstaigos 
ccntralinę, nuo ko buvo kilęs K 
cen tralinėj gaisras. Centraline 
sugadinta, gaisras likviduotas. 
Nuostolių padaryta apie 1,000 
litų. Žmonių aukų nėra.

AUKŠTADVARIS. — Liepos 
mėn. 29 d. perkūnas trenkė į 
pil. Masionio Stasio klojimų, 
kuris užsidegė.

Likviduojant gaisrų, pavyko 
išgelbėti tik išstatytus rąstus. 
Klojimas buvo neapdraustas.

Naujas lenkų “kadrilis” 
su gairėmis

KAUNAS. — Iš demarklini
jos pranešama, kad rugpiučio 
mėn. 9 d. pirmame bare III 
rajone lietuvių sargyba stovin
ti Vadų pievose į pietų rytus 
nuo Padojkos vienkiemio pa
matė 20 lenkų kareivių einant 
link demarklinijos. Kartu su 
kareiviais ėjo ir civiliškais rū
bais vyras, kurs nešė dvi nau
jas gaires.

Lenkų kareiviai, nepraėję 
demarklinijos apie 5Q žingsnių 
nuo jos sugulė rugiuose, o ci
vilis perėjęs j lietuvių pusę 18 
žingsnių norėjo statyti naują
sias gairės. Lietuvių sargyba 
norėjo suimti ‘žmogų statantį 
gaires, bet jis suskubo pabėg
ti lenkų pusėn ir kartu su len
kų kareiviais nuėjo į Mairūnų 
kaimą.



NAUJIENOS. Chicago. I1L Trečiadienis, rugp. 29, 1928

VANDUO
D. Martiano

(Tęsinys)

Augalai išgarina vandenį

Vienas svarbiausiųjų veiksnių 
čia yra augalai, o ypačiai me
džiai, kurie padeda vandens ga
rams išsiplatinti ir turėti geros 
įtakos klimatui. Ant medžio la
pų yra smulkiausių skylučių 
(plyšių), vadinamų stomatų 
(žiotelių), pro kurias vanduo 
išgaruoja į atmosferą. Ant vie
no ąžuolo lapo tokių žiotelių 
yra apie 2 milijonu; vietoje iš
garuojančio vandens kyla aukš
tyn vanduo įsiurbiamas šaknų 
ir taip toliau. Apskaičiuota, jog 
vienas ąžuolas per 5 mėnesius 
išleidžia į atmosferą 100 kilo
gramų vandens. Kai kurie me
džiai gyvena 10 tūkstančių me
tų, jie yra girdėję Homerą ku
riant eiles ir matę Abraomą 
ganant savo bandas. Jeigu su
dėtume, kiek per amžius me
džiai išgarino savo lapais van
dens, tai teisybė nusistebėtu
me, kiek garų išmesta į oro 
aukštybes. Neišmatuoti van
dens okeanai, apsupą žemės ka
muolį, jau kelis kartus buvo iš
garavę per augalų lapus. Di
džiausių atmainų vanduo ant 
žemės padarė; išgaravęs į orą, 
jis krinta vėl ant žemės ir vi
sais keliais bėga vėl į okeanus. 
Vandenį galime palyginti su ku
nti krauju, be jo negalėtų gy
vuoti joks gyvis, joks augalas. 
Mirtis siaustų aplink, rimtis ir 
tyla butų vietoje pasaulinio ju
dėjimo, kuriuo pasižymi musų 
žemė.... Kalnai paliktų nenu
plauti, kiekvienas akmuo, silp
niau prikibęs ir pasiruošęs kris
ti paliktų gulėti savo vietoje 
per amžius, nekįtęs, nejuda
mas; vandens garų įtaka klima
tui taip pat neįvertinta. Šitie 
garai susiurbia tamsius saulės 
spindulius ir neleidžia , žemei 
greitai jų netekti. Tokiu budu 
garai apsupą žemę yra lyg ko
kis apklotas: dieną saugo nuo 
stačių deginančių saulės spin
dulių, o naktį — nuo didesnio 
kaip šiaurės šalčio. Ant mėnu
lio, kur nėra atmosferos ir van
dens garų, dieną jo paviršius 
įkaista ligi 4-180° C., o nakčia 
atvėsta ligi (—) 250° C. Ten 
saulės spinduliuose dieną gali
ma iškepti net žąsį, o nakčia, 
jei ten butų oro, jis sustingtų 
į ledą.. Be vandens ant žemės 

nebūtų lietaus, nei sniego, nei 
ledų, tik vien saulė težibėtų.

Vandens chemiškoji sudėtis

Anksčiau buvo pasakyta, jog 
vanduo susidaro iš vandenilio 
ir deguonies. Kaip vienas, taip 
ir antras yra dujos, kurių mes 
negalime matyti. Iš tų dviejų 
elementų — dujų, yra sudėti 
upelių, upių ir okeanų vandens. 
Bet gali kas paklausti, kaip tos 
dujos neišlaksto į visas puses? 
Chemija mums atsako, kad 
tarp atomų vandenilio ir deguo
nies veikia traukos jėgos ir jos 
lygios spaudimui 800,000 kilo
gramų į kvadratinį centimetrą. 
Jei nuo bet kurios pasaulio jė
gos staiga atsipalaiduotų ta 
traukos jėga tarp atomų, tai 
visi okeanai sprogtų su„ tokia 
jėga, jog pasigamintų iš jų ka
muolys du kart didesnis u/ mu
sų žemę ir vandenilio bei deguo
nies dujų sluoksnis butų 1500 
kilometrų aukščio; spaudimas 
jų ant žemės paviršiaus butų 
toks, jog nuo žmogaus teliktų 
tik drėgnas taškas. Vanduo su
sideda iš dviejų vandenilio tū
rių ir vieno tūrio deguonies. 
Kubiškas centimetras vandens 
susideda iš 1231 kubinių centi
metrų vandenilio susijungusių 
su G17 kubinių centimetrų de
guonies esant 0° temperatūrai 
ir 760 milimetrų slėgimui. Kam
bario temperatūroje vanduo yra 
skystimas mėlynai žalios spal
vos, kurią mes galime patirti 
iš okeano ir kai kurių ežerų 
spalvos. * Jei žvilgterėtum į mu
sų žemelę iš šalies, tad ji pasi
rodytų žalia planeta su snie
guotomis kepurėmis ant žemės 
ašifcs galų. Vanduo beveik ne- 
susisĮiaudžia. Padidinant spau
dimą ligi dviejų atmosferų, 
vienas milijonas vandens tūrio 
vienetų sumažėja tik 150. Nors 
ir toks mažas vandens gniuži- 
mas,.bet jis padaro svarbių pa
darinių. Jei taip nebūtų, tai pa
viršius jurų ir okeanų butų 116 
pūdų aukštesnis ir 3 milijonai 
kvadratinių kilometrų žemės 
paviršiaus butų apsemti van
deniu.

Vandens užšalimas
Gėlas vanduo užšąlą 0° C. 

temp., jurų vanduo — gan greit 
esant — 2.8°C. Gėlas vanduo 
kūdrose ir ežeruose visada už
šąlą pavirš. Jei pakištume ter

mometrą pa ledu, ten tempera
tūra visados aukštesnė butui ne
gu temperatūra ledo, po kuriuo 
jis yra maždaug apie 4*4° C. 
Kas čia per priežastis? Priežas
tis štai kuri: vanduo, kaip ir 
kiti daiktai, nuo šalčio gniūžta, 
o nuo šilumos skečiasi. Susi
spaudęs vanduo palieka sunkes
nis ir grimsta į dugną, o šiltes
nis vanduo kyla į viršų; šis reiš
kinys tęsiasi tol, kol tempera
tūra vandens pasiekia -f-4° C.; 
toliau atšalęs vanduo jau yra 
lengvesnis už vandenį 4*4° -C. ir 
plauko pavirš, ligi, šalant toliau, 
užšąla visas vandens paviršius. 
Ne *taip atsitinka su okeanų 
vandeniu. Jurų vanduo šalda
mas vis gniūžta, kol būna jo 
užšalimo temperatūra 2.8°C.; 
tad juo jis šaltesnis, juo sun
kesnis, vadinas, sunkesnis van
duo grimsta į dugną; tuo aiš
kinama, kodėl ant okeanų dug
no vandens temperatūra žemes
nė negu tirpstančio ledo tempe
ratūra.

Ledas

Ledo mariose atsirandu ne 
ant paviršiaus, bet kyla jis iš 
apačios ir, kada Baltijos marių 
žvejai tik pamato, jog kyla iš 
marių skrituliukai ledo, skubi
nasi greičiau j kraštų, kad ne
pasiliktų užšalę viduryje marių. 
Dabar įsivaizduokime kas butų, 
jei butų atvirkščiai: vanduo 
užšalęs grimstų į dugną, ten 
susirinktų tiek ledo,, jog ir per 
vasarą jis neištirptų, ir(tokiu 
budu, ežerai ir okeanai ilgainiui 
pavirstų ledu, ir jokio gyvio ne
būtų tokiuose užšalusiuose van
denynuose. Ir klimatas daugybės 
šalių butų visai kitoks. Mat, 
koks menkas tarytum vandens 
ypatumo dalykas: jis užšalda
mas būna lengvesnis, ir tas jo 
ypatumas turi įtakos ne tik že
mes kamuolio pavidalui, bet ir 
jos civilizacijai. Užšaldamas 
vanduo išsiskečia ir sudaro di
delį spaudimą; jei pripylę ge
ležinį indą vandens ir kietai už- 
kimšę jį imtų šaldyti, tad ge
ležinis indas vandeniui užšalus 
sprogtų kaip nuo dinamito, šis 
vandens ypatumas leidžia įsi
sunkus vandeniui į kalnų me
džiagas ir jam ten užšąlant, 
joms sutrupėti, pavirsti milte
liais ir gaminti naujas dirvas. 
Paprastais atvejais vanduo už
šąlą esant 0° C., jei vandenį 
labai suslėgdintų, sakysime, 13 
tūkstančių atmosferų, vanduo 
tada užšaltų tik esant —18°*C. 
Taip pat ir su ledu. Jis tirpsta 
0° temp., o suspaudus — jau 
ima tirpti —18° C.; paliovus

spausti, jis vėl staiga užšąla. 
Todėl šiaurės šalyse, kur su
krauti neišvengiami ledynai, 
nuo jų spaudimo apatiniai 
sluoksniai tirpsta ir ledynai 
slenka nuo kalnų į lygumas 
ir duburius; kai kdrie iš jų taip 
slinkdami pasiekia ir okeanus 
ir ten plauko, kol ištirpsta. Su 
vienu tokiu ledynu susidūrė di
delis, kaip pilis, garlaivis “Ti- 
tanik”, sudužo’ ir pražuvo keli 
tūkstančiai žmonių. Pažiūrėję 
į tą ledą pro padidinamuosius 
stiklus (mikroskopą), pamaty
sime neapsakomą gražumą; jis 
sudarytas iš atskirų kristalų 
įvairios formos; pav., šešiakam
pių žvaigždučių; bet tie krista
lai nematomi; o ką mes pama
tytume, jei galėtume pažvelgti 
į vidurinį dalelių (molekulų) 
arba atomų sudėjimą; mes nu
stebtume išvydę, kas ten deda
si. Kiekviena dalele ne ramiai 
laikosi, bet juda ir sukuriuoja- 
si tiek greit, jog žinomas mums 
judėjimas tik niekniekis. Ledo 
gabalėlyje sagutės galvelės di
dumo yra milijonų milijonai tų 

aciai

Nei Jokio Kosulio

Puikiausias tabakas —“it’s Toasted 
supjaustytas—nei jokiu dulkių—visi nesva 
rūmai prašalinti—kvapsnys pagerintas.

It’s toasted
Nei Jokio Gerklės Erzinimo

dalelių, kurios neišbarstytos 
bet kaip, bet visos sutvarkytos, 
kiekviena turi savo judesįo ke
lią. O kiek tų dalelių ledynuo
se, užgriuvusiuose visas šiaurės 
šalis, kiekviena juda, kiekviena 
turi savo gamtos dėsnius, kurių 
ji priklauso; jos eina amžinai 
savo keliu.

Vandens garai
Esant paprastam atmosferos 

slėgimui vanduo verda +160° 
C. ir pavirsta nematomomis du
jomis vadinamaisiais garais; 
nematomas garas atvėsęs per 
100° C., sutirštėja į daugybę 
smulkiausių vandens lašelių. Iš 
tokių smulkiausių lašelių susi
daro matomi garai, — aukštai 
plaukioją debesiai. Kartu su 
kylančia temperatūra kyla garų 
slėgimas, pav., 0° C. slėgimas 
lygus 4,6 mm., esant 100° C.— 
760 mm. 37O°C—196 atmosfe
ros. Vanduo tada užverda, ka
da jo garų slėgimas lygus spau
dimui jo paviršių. Tad vanduo 
gali dzvirti bet kurioje tempe
ratūroje, jei tik bus atitinka-

mas slėgimas. Suspaudus van
denį su 196 atmosferomis, jis 
Užvirs 4*370° C., — gan greit 
raudono įkaitimo temperatūra. 
Iš šių ypatumų atsiranda svar
bių išdavinių. Ant gilaus okea
no dugno, kur slėgimas siekia 
daugiau per 1000 atmosferų, 
jei vanduo butų ant raudonai 
įkaitusio dugno, neužvirtų ir 
nepavirstų garais. Taip pat ant 
aukštų kalnų, kur oro slėgimas 
mažesnis, vanduo užverda 4* 70° 
C., ir ten vos galima išvirti 
sau pietus. Ant tokios planetos, 
kaip Marsas, kur atmosfera re
ta, lengvai yanduo užvirtų 
—37° C., o ant mėnulio — ir 

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

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrų ligą ir jei aš apsibusiu jus gydyti, 
sveikata jums sugrys. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina- 
vimo — kas jums yra. 7

DR. J. E. ZAREMBA
20 W, Jackson Blv., netoli State St. 

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

Ofiso vąiandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietą.

žemiau kaip 0° C. Dar reikia 
paminėti vieną svarbų vandens 
ypatumą. Jei mes suspaudę van
denį įkaitiname jį, tada jame 
pasileidžia ir tokie šiaip vande
nyje Betirpstą metalai, kaip 
geležis, ir išsiskiria daug dujų, 
vadinamų vandeniliu.

Štai kurių ypatumų turi van
duo, kurį mes kasdieną varto
jame savo reikalams. [“K-ra”]

J. Krasauskas.
(Pabaiga)

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

Jus negalite perviršinti Budveiser — Jus nega
lite net pamėgdžioti jį ant rųšies, užgaiiėdinimo 
bei pasekmių, štai kodėl ši didelė raudona kie
kinė yra Amerikos mėgiamas naminis pakietas 
šiandie.,. Parduodamas visur.

Norint priduoti maistingumo duonai, keksams, pyragai
čiams ir “doughnuts’*, vartok Budvveiser Malt Syrup 
savo kepimui.

HOP FLAVORED OR PLAIN
WESTERN SALES CORPORATION 

152S Nevvberry Avė. 
Oiatributort Phone Canai 7051 Chicago, Illinois
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KORESPONDENCIJOS
tik ji toliau nulėktų. Pirmas 
devynias skyles laimėjo J. Au- 
gustinavičius vienu kirčių. Vi
si tikėjosi, kad Augustinavi- 
čius laimės. Vanagaičio ūpas 
nupuolė. Nusiminė, kad reikės 
likti paprastu golfininku. Bet 
lošiant antras devynias skyles, 
pergalė pradėjo krypti A. Va
nagaičio pusSn. Ir galų gale po 
sunkių rungtynių, Vanagaitis 
sumušė Augustinavičių trimis 
kirčiais. Reiškia Vanagaitis ir 
ant toliau pasilieka vyrauti Ta
bor Farmos liuksuose 

langa ' garsi' ’ savo” gražiomis’ ir|ka konkuruoti su bile 
sveikomis maudynėmis, tai Ta
bor Farma nemažiau garsi sa
vo gražiu golfo lauku, o taipgi 
ir s ra u na St. Joe upe. Lietuvos 
atastogininkai savo laiką atos
togose praleidžia besimaudyda- 
mi Baltijos juroj, o Amerikos 
lietuviai — belošdami golfą. Gi 
vakarais, kaip Palangoj, taip ir 
Tabor Farmoj dažnai pastebi
mi jaunųjų romansai. Tabor 
Farmoj dažnai tenka sutikti vi
sai netikėtai tuos žmones, ku
riuos visai nė nemanai sutikti 
ir susipažinti, kurių pirmiaus 
nepažinojai. Mat, golfo lauke 
— prie žaismės — visi lygus, 
visi draugai. Palangoj toks su
sipažinimas, taip sakant, neti
kėtas, jau daug sunkesnis. Ten 
dažniausia turi kas 
žindinti.

šiuo laiku čia 
artistai: komp. A. 
pianistas Yoza vitas, 
kas Olšauskas, iš Detroito 
dainius J. Babravičius. 
Babravičius, rodos, tik laikinai 
apsistojo Tabor Farmoj. Jis 
nesenai davė amerikiečiams 
koncertu Chicagoj, o po to at
suko Tabor Farmon. P-as Ol
šauskas atvyko dviem savaitėm. 
Jis šiuo tarpu išvyko 
dienoms Chicagon. Po 
ko jis vėl grįž Tabor 
ir iš čia — Detroitan.
tas Yozavitas jau kelios savai- 
tės atostogauja ir yra p. Ba- 
chuno, manegeriaus, pagelbinin- 
kas. Gi p. A. Vanagaitis tapo 
Tabor Farm golfo čempionas ir 
to vardo niekam kitam neužlei
džia. Vienok ir p. Vanagaitis 
žada ateinančiam pirmadieny, 
kartu su p. Steponausku, detroi- 
tiečiu, kuris irgi čia atostogauja^ 
vykti Detroitan.

Golfą lošia visi, t. y. kas tik 
paeina, šioj farmoj. Penktadie
ny, tai yra rugp. 24 d. lošė gol
fo turnamentą visa farma — vy
rai ir moterys, lietuviai ir sve
timtaučiai. Vienok prizai teko 
svetimtaučiams'.

Rugp. 19 d. ėjo kova už čem
pionatą tarp Dr. Naikelio ir adv. 
Olio prieš realestetininką Mac
kevičių ir A. Vanagaitį. Mat, 
visas ginčas kilo tarp Vanagai
čio ir Dr. Naikelio, kuris jų turi 
teisę vadintis Tabor Farmos gol
fo čempionu. Po sunkios kovos 
VanagraiČio puse sumušė savo 

priešus 7 kirčiais. Taigi Vana
gaitis parodė, kad jis nedžiokau- 
ja. Dr. Naikelis, kuris yra vie
nas geriausių Chicagos lietuvių 
golfininku, turėjo tuo budu nu
silenkti Vanagaičiui.

Vienok Vanagaičio vargai 
dar tuo neužsibaigė. Ponas J. 
Augūstinavičius, kuris puikiai 
lošia «golfą ir paprastuose susi
kirtimuose sumuša Vanagaitį, 
sumanė “pasiūti” Vanagaičiui 
kelnes ant golfo links. Jis įšau
kė Vanagaitį per “Naujienas” 
ir jų susikirtimas įvyko rugp. 
24 d. dalyvaujant “Naujienų” 
korespondentui. Kova buvo 
smarki. Abudu golfininkai mu
šė bolę be pasigailėjimo, kad

Tabor Farm, Mich
Chicagos Palanga. — Artistai.

— Golfas, — čempionatas.
— Ixa i mėtojai. — Nauji Va
nagaičio rekordai.

tai Chica-Tabor Farma 
gos Palanga. Lietuvoj žmonės 
važiuoja atstostogas praleisti 
Palangon, gi Chicagos lietu
viai, o net ir detroitiečiai ir 
bostoniečiai atvažiuoja vakaci- ir sutin- 

kuo, kas

nors supa-

atostogauja 
Vanagaitis, 

daininin- 
ir

P-as

kelioms
kiek lai-
Farmon,

Pianis-

tik drįs į jį kibti.
Tuo pačiu laiku, kai 

tynęs tarp Augustinavičiaus ir 
Vanagaičio, sale j 11 grūmėsi ki
ti du golfininkai, būtent art. J. 
Babravičius su V. Ručinsku. 
Pirmas 18 skylių p. Babravi
čius lengvai supliekė savo opo
nentą. Bet lošiant dar devy
nias skyles, vėjas pradėjo iš ki
tos pusės pusti. P-ui Babravi
čiui ir saulė ir vėjas darė viso
kių kliūčių. Vakare, kada sau
lutė tiesiai žiuri j akis, yra ga
na sunku bolę šauti prieš sau
lę. P-nas Babravičius atsidū
rė tokioj padėtį sako:

—Saulė žiuri tiesiai man į a- 
kis — negaliu šauti. O jo opo
nentas atrėžė:

- P-as Babravičiau, palauk 
iki saulė nusileis.

P-as Babravičius pažiurėjo į 
savo oponentą ir nusišypsojo.

Galų gale vistik, nors ir sun
kiai, V. Rušinskas vienu kir
čiu laimėjo devynias skyles iš 
p. Babravičiaus.

Kai kurie šį pavasarį įdai
nuoti p. A. Vanagaičio rekor
dai jau išėjo iš “spaudos”. P- 
as Vanagaitis Tabor Farmos 
salone, “pagrajino” šiuos savo 
naujus rekordus: “Gerkim po 
stikliukų,” “Vaičkaus prakal
bą” ir p. Babravičiaus dainą 
“Aš išėjau į giružę volungių 
šaudyti,” “Pokeris, pokeris ge
ras lošimas,” ir “Ėjo mergelės 
grybų rinkti.” Yra įdainuotų 
ir dauigau gražių p. Vanagai
čio rekordų, bet jie dar negar 
tavi. Neužilgo tikimasi ir jie 
bus įdaryti.

Visi gražus 
man geriausia 
po stikliuką.” 
klausant aš 
Nepamanykit, 
niau gerti to,
tuonioliktas amendmentas. Vi

ėjo rug-'

rekordai, bęt 
patiko: “Gerkim 
Jo rekordo besi- 
ištroškau gerti, 
kad aš užsūma- 
ko draudžia aš-

NAUJIENOS, Chicago, IU.
1.1.

SEMKITE ŽINOJIMĄ IŠ KNYGŲ
Musu patarimu visiems “Naujienų” skaitytojams yra, 

kad knygos butų ne vien daba Jūsų namo, bet ir šaltiniu 
sėmimui reikalingų žinių. Pertat mes siūlome Jums ii 
čia esamu apie 200 įvairaus turinio knygų pasirinkti sau 
reikalingiausių. Visos čia esamos knygos yra musų gau
tos iš Lietuvos. Perkantiems ne mažesne suma $5.00 pilna 
vertė tiems nuleidžiama 40 centų nuo dolerio—reiškia už 
$5.00 vertės knygų mokėsite tiktai $3.00. Pertat nepraleis
kite progos—darykite pasirinkimų iš čia esamų knygų tuoj.

DAUUKI.LS žmonių pažysta šias 
geras gyduoles nuo skausmų, bet ar 
iųs tikrai primenat vardą Byer 
kuomet perkat jas? Ir ar visuomet 
pažiurit parado Bayer ant bakselio ir 
žodį genuine atspausdintą raudonai. 
Nėra tikras Bayer Aspirin be tu žo
džių! Vaistynėse visuomet turi Bay
er, su patvirtintais nurodymais kiek
vienoje dėžutėje:

Aspirin yra 
firmos ženklas Bayerio. 
išdirbystės Monoaceticaci- 

dester of Salicylicacid.

Klozeto outfltae jn'nr- 
tae. $18.60. Pirkit rno 
nniaų oleello kainomis. 
Namų apiildymo Iren- 
rirnal parduodami leng
vais HmokAJlmaia.
Peoples Plumbing & 
Heating Sunply Co. 
490 Molwaukee Avė., 

461 N. llalsted Ht.
Hiymarkat 0076—0076

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

VbotoJ

MŪRINIS arba MEDINIS
. Geros rųšies pastatyti garažai

$10 jmokėti
24 mėnesiams ižmokėjimui

Mes specializuojamos budavojime 
garažų, parčių, sunparlor, pakeliam 
namus, dedam cementinius pamatus, 
pertaisome ir statome vasarnamius.

Jei jus turite lotą ir norite pasi
statyti namą, mes pastatysime ir fi
nansuosime jį. Del tolimesnių in
formacijų šaukite, rašykite arba at- 

’siųskite kuponą už tokį darbą kurį 
jus interesuojatės.

Garažas
J Porčius

[ Į Namo pakėlimas
J Cementiifis pamatas

Į Į Abelnas pertaisymas
j Naujas namas ir finansavimas 

Vardas ............................................ .
«

Adresas ....................................... ••.....
Quality Construction Co.

North Shore ofisas ir Vardai
4538 W. Addison St.

Telephonė Avenua 4718

IPactfio and Atlantic

George E. Golding. Jis vado
vauja prohibicijos
Chicagoje, kurie rugp. 21 d. pa
šovė žmogų City Hali Square 
trobesy j.

agentams

NAUJAS “RIMBAS”
Didelis, gražus, su daugybe naujų paveikslų, 

juokingų dainų ir visokių linksmybių. Pamatyk jį 
ir persitikrink. Prisiųsk savo antrašų ir 10c. “Rim- 
bas” tuoj bus pas tave.

“RIMBAS”
1 Bateman PI., So. Boston, Mass.

Auklėjimo Mokykla—Jurgino, pusi. 99.............v............. 40
Gamta ir jos reiškiniai—Trojanovskio, 4-se dalyse, pus

lapių 303 ........ :...............................................  2.00
Organinė Chemija—Ruko, pusi. 384, apdaryta...........3.75
Stebuklai ir paslaptys—Rubakino. Paveikisluota, pusi. 

240 ................. -.................................................  1.25
Fizika—šakenio, pusi. 472, apdaryta..............................3.50
Ūkininkų Dangus—Kančiaus. Metereologija, pusi. 112 —.75
Kraujo Lašo Kelionė—Osiopovskio Su paveikslais, 

pusi. 79...................................................................60
Gamtos Mokslo Vadovėlis—Trojanovskio. Su paveiks

lais, 3 dalys, puslapių 548 ................................ 3.75
Lietuvos Įstatymai, pusi. 1031
Vienuolio Raštai, pusi. 348 .....
Dainavos Senų žmonių padavimai—Krėvės, pusi. 152 .... 1.25
Dykumose ir giriose—H. Sinkevičiaus, pusi. 419 (2 

dalys) ....................................................................  2.00
Lietuva Paveiksluose—60 atviručių. Tinkamos rašyti į 

draugus

4.00
2.00

Čia yra dainos bei'eilės visu musų geriausių poetų, pertat 
verta Šių dainų, visiems dainų mylėtojams įsigyti.

Brėkšta.—M. Vaitkaus, pusi. 38......................... .4.........
žiežirbos—Liudos Giros, pusi. 109 ...................... L.*....
Cit, Paklausykite, pusi. 190.............................................
Didvyriai—Mikuckio, pusi. 32 .............................. ..........
Šviesus Krislai—Vaitkaus, pusi. 111 .............................
Prano Vaičaičio dainos, pilsi. 190.....................................
Musų Vargai—Maironio, pusi. 151 ...... ..........................
Jaunoji Lietuva—Maironio, pusi. 31...............................
Ks. Vanagėlio raštai—dainos, eilės, pusi. 188..............
Lietuva pavasarį, vasarų ir rudenį, Liudos Giros, p. 144 
Eilaraščiai—Kazio Binkio, pusi. 50...... 1.........................
Saulė ir Smiltys—Balio Sruogos, pusi. 156.....................
Deiyė iš ežero—Balio Sruogos, pusi. 31.........................
Tėvynės Kelias—Liudos Giros, pusi. 64.........................
Vasaros šnekos—Tyrų Duktės, pusi. 82..................... ...
Petro Armino raštai—eilės, dainos, pusi, 60 ..................
Homero—Odisėja, pusi. 291 ......................................  1.25
Janonio raštai—eilės, dainos, pusi. 112............................. 50
Vainikai—telpa eilės visų gerųjų musų poetų ir sykiu 

autografijos ir paveikslai, pusi. 230 1.50
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Mokslinės, Istorinės ir šiap Įvairaus Turinio Knygos
Mylinti skaityti įvairaus turinio knygas, peržiūrėkite čia 

esamas knygas, o nėra abejonių, kad susirasit sau daug 
naudingų knygų šiame sąraše.

Slaptingoji žmogaus Didybė—Vydūno, pusi. 61 ...........
Dainos Keliais—Biržiškos, pusi. 114 ..............................
Lietuvos—Lenkų Ginčas—P. Vileišis, pusi. 88..............
Kaip Gyvena Norvegai. Paveiksluota, pusi. 51..............
Lietuvių Senovės Bruožai—Klimo, pusi. 169..................
Pasikalbėjiipas Apie Dangų ir žemę. Su paveikslais .... 
Mirtis ir Kas Toliau?—Vydūno, pusi. 48..........................
Kaip susirinkimus kviesti, /esti ir t.t., pusi. 46..............
žmonijos Kelias-^-Vyduno, pusi. 52.............................. —
Laiškai Vartotojams—M. ęhesnio, pusi. 35 ..................
Lietuvos Ūkis—Rimkos, pusi. 133 ..................................
Kaip susikorė J. V. Amerikos. Paveiksluota, pusi. 35 .... 
Lietuvos žodis—Tumo, pusi. 64 ..................... ................
^Lietuvos Literatūra Vilniaus Universitete Metų—Bir- 

‘ žiškos, puslapių 70...............................................
Iš Gamtos Mokslų—Ledaux’o. Su paveikslais, pusi.. 80 
Paklydėliai—Geručio. Kovoja prieš bedievius, pusi. 38. 
Gamtos Prilyginimai, lietuvių dainose ir raudose—Dr.

Moulen Rz., puslapių 105..........................................
Pirmieji Gamtos Pasakojimai—Vegnerio, pusi. 138 (su 

paveikslais) .......................................................
Lietuvos žemės Valdymo istorija—Klimo, pusi. 65 -— 
Gimdymo Slėpiniai—Vydūno,* pusi. 101................  :

' Muravjevo Laikmetis—Klimo, pusi. 27..........................
Šiltieji ir šaltieji kraštai. Su paveikslais, pusi .67 ........ .70 
Kaip gyventa musų senelių prosenelių—Linkevičiaus. 

Su paveikslais .................... ................................
Kas yra Rusų Soc. Fed. Tarybų Resp.—Naruševičiaus, 

pusi. 31.v...............................................................
Vokiečių Kūryba---- Prof. Ileinmano, pusi. 287 ........................
Kovo 20 Diena—šerno. Su paveikslais, ptisl. 139...........
Laukuose ir Pievose—Vegnerio. Su paveikslais, pusi__
50 Pamokų iš gamtos mokslų—Ledouxo. Sų paveikslais, 

puslapių 107 .......................................................
Lietuvos Visuomenės ir teisės istorija—Janulaičio, pusi. 

218 ................................. ........................... .........
Mažosios Lietuvos Buvusieji Rašytojai. Su paveikslais, 

pusi. 126 .  x.................................................
Palydovas.—Kas reikia žinoti kiekvienam grįžtančiam 

į Lietuvą^ Informacijų knyga apie Lietuvą. Su 
Lietuvos žemlapiu, apdaryta, puslapių 111.. .75

Lietuvos Istorija ligi Liublino unijos, pusi. 86 ................. 40
Geologiniai tyrinėjimai—prof. Jodelės, pusi. 108............. 60
Duonelaičio raštai, pusi. 117, apdaryta .............................90
Lietuvos Dainų literatūros istorija—Biržiškos, pusi. 118. .60 
Adomo Mickevičiaus raštai, pusi. 244, apdaryta...........1.00
Pasakos—Nepasakos—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 88. .20 
Tautos Gyvata—Vydūno, pusi. 150................................. 1.00
žemė pasaulio erdvėje—Recluso. Su paveikslais,, pusi. 

63.................  ...............  ..... ......
Visumos Sąranga—Vydūno, pusi. 82..... ........................
Dainų atsiminimai—Biržiškos, pusi. 142 ..................
Kelią tiesiant į Lietuvos Nepriklausomybę, pusi. 40 ....
Tarp pietų Amerikos gyvulių iš Darvino raštų. Paveiks

luota, puslapių \47 ........ ........................................85
Bolševizmas ir Socialdemokratija,—Bauer, pusi. 141......40

IšsiHnkite knygų iš virš esamo sąrašo ir išrokavę 40 centų

1739 So. Halsted St., Chicado, III
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Apysakos, Pasakos, Legendos—Geresni Musų Rašėju 
Originalai, bei Vertimai iš Svetimų Kalbų

Pragiedruliai—Vaišganto, pusi. 291 .............................. 1
Lazdynų Pelėdos—15 apysakų, pusi. 252 ......................  1.00
Lazdynų Pelėdos—26 apysakos, pusi. 252............... ,— 1.00
Algimantas—Dr. Pietario, pusi. 505 (2 tomai) apdaryta 2.00 
Vinco Krivės—10 apysakų, pusi. 227............................... 1.00
Gyvenimo Akordai—Vaidiliutė, pusi. 160......................... 75
Vaišganto raštai—daug įvairių skaitymų, pusi. 224 ......75
Sulaukė—Terezijos Jadvygos, pusi. 132.............................45
Rambyno Tėvynė— Ruseckio, pusi. 64 .............................35
Bludas—Dobilo, pusi. 428 .............................................  1.75
Pajudinkime žemę vyrai, pusi. 116.................................... 60
Putino—Valdovo Sūnūs ir dar 3 apysakos, pusi. 256 — 1.00 
Putino—Kunigaikštis Zvainys ir dar apie 100 kitų jo 

eilių, puslapių 217..........................................   1.00
Marikė—Vargšo, pusi. 60....................................................20
šimtas Apysakų—Schmito. Su paveikslais, pusi. 136......60
Lietuvos Giriose ir Vytauto Sūnus—Buracevska, pusi. 

161 ......................................................................
Sunkiausiais Laikais—Rucevičiaus, pusi. 123 ............. .
Septynetas Pakartųjų—Adrejevo, pusi. 56.....................
Kada Rrauda Siela—Vaideliutė, pusi. 123.....................
Mano Poilsis—Mašioto, pusi. 63.....................................
Gera Galva—žemaitės, pusi. 40......................................
Bramizmo Stebuklai—Gotjes, pusi. 77 .............. ..........
Devynios Pasakos—Giedriaus, pusi. 81 ....... _■................
Žvirbliai—Dr. Vinco Kudirkos, pusi. 42.........................
Haupo Pasakos, pusi. 219, apdaryta..............................
Musų Mažiausias, Musų Gražiausias—Mašioto, pusi. 43, 

su paveikslais....................................................
žiema ir Vasara—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 31......
Mano Dovanėlė—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 20......
Medelis Plačiašakis—rMašioto. Su paveikslais, pusi. 50. 
Krislai, puslapių 59...........................................................
Lakštingala—šalčius. Su paveikslais, pusi. 28........
Iš Prūsų Lietuvos Gyvenimo—Gudaičio. Su paveikslais, 

puslapių 68 ......v...... 2........................................ .
Gamtos Pasakos—šalčius. Su paveikslais, pusi. 42......
Pasakėlė—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 55..................
Įvairus Apsakymėliai—Biliūno, pusi. 64.........................
Raulo Kimeklio—Pasakos, pusi. 32.................................
Kas Teisybė, tai ne meras—Aišbės, pusi. 63.................
Padangėse—Sakalo ir Dosaičio, pusi. 125.....................
Karo Takas—Reidoil, pusi. 190 .....................................
Į Laisvę—Rusecko, pusi. 32............................................
Biliūno Raštai, pusi. 143.................................................
žydrasis Paukštelis—Meterlinko, pusi. 55.....................
Jurų švyturys—Sinkevičiaus, pusi. 39 ..........................
Apie Lietuvių Senovę—Mašiotas, pusi. 47.....................
Pasakos—Tolstojaus, pusi. 39 .........................................
Trys Pasakos—Giedriaus. Su paveikslais, pusi. 29..... „
Keturi Draugai—Evaldo, pusi. 54 ..................................
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Gramatikos, Vadovėliai, žodynai, Aritmetikos ir šiaip 
Įvairios Knygos Kalbos Mokslo Reikalui

Lietuvių Kalbos Gramatika—Rygiškių Jono, pusi. 280 1.50 
Lietuvių Kalbos Gramatika—Damijonaičio, pusi. 166 80 
Vargo Mokykla—Jablonskio. Dvi dalis, pusi. 542 .......  3.00
Vaikų Darbymečiui—Murkos. Su paveikslais, dalis »I,

puslapių 180 ..............................................................  .90
Vaikų Darbymečiui--Murkos. Su paveikslais, dalis II, 

puslapių 819  ..............................    1.50
Vaikų Darbymečiui—Murkos. Su paveikslais, dalis

III, puslapių 280 .......... -........................................... 1.50
Lietuvių Kalbos žodynas—Būgos, pusi. 80.................... 2.00
Aritmetikos Uždavinynas—Mašioto. Dvi dalys, pus

lapių 177 ................   1.00
Aritmetika—Busilo. 5 dalys, pusi. 525 ......................  2.50
Aritmetikos Teorija—Smetonos, pusi. 139.........................75
ABC Skaitymo ir Rašymo Pradžiamokslis—Elemento

rius. J. Damijonaičio. Pradinėms mokykloms.
Tilžėje, 1923, pusi. 64................................. !................. 30

nuo dolerio pilnos sumos pinigus siuskite sekamu adresu:
Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
k&d pačios Naujienos 
yra naudingos.

v
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GINKLUOTA KOVA MEKSIKOJE

i1" ............■■.. . -

Apžvalga
Meksikoje dar vis nesiliauja valdžios kova su gink

luotomis gaujomis. Gana dažnai ateina žinios apie kru
vinus susirėmimus ir “banditų” sušaudymus.

Dalis tų banditų tai paprasti plėšikai, kurių Meksi
koje daug priviso per ilgus pilietinio karo metus. Kita 
jų dalis susideda iš politinių valdžios priešų. Meksikie
čiai labiau, negu kurios kitos šalies žmonės, mėgsta var
toti ginklų politinėje kovoje vietoje argumento. Šis pa
protys yra tenai taip stiprus, kad ginklo griebiasi net ir 
dvasiškija, kuri jaučiasi valdžios skriaudžiama. Daug 
kartų buvo spaudoje pranešta apie katalikiškų kunigų 
dalyvavimų ginkluotuose susirėmimuose su valdžia, ir 
šito fakto neužginčija patys tos dvasiškijos viršininkai.

Chicagos “Tribūne” vakar įdėjo savo koresponden
to pasikalbėjimų su vyskupu Miguel Maria de la Morą, 
slaptai parvykusių į Meksiku iš Jungtinių Valstijų, kur 
jisai pastaruoju laiku buvo ištremtas. Korespondentui 
paklausus vyskupų apie katalikų bažnyčios rolę gink
luotuose sukilimuose prieš Calles’o administracijų, vys
kupas pasakė, kad katalikų bažnyčia, “kaipo organiza
cija”, neturi su tais sukilimais nifko bendro.

“Sukilimai atskirose dalyse Meksikos”, tarė ji
sai, “yra pačių žmonių darbas. Jeigu kai kurie ku
nigai dalyvavo ginkluotuose būriuose, tai tas yra 
grynai jų sųžinės dalykas ir be jokio įsakymo iš 
katalikų bažnyčios arba draugijų pusės.”
Reikšmingas pareiškimas, ar ne? Vyskupas de la 

Morą, vadinasi, atvirai pripažįsta, kad ne tik pasauli
niai katalikai daro ginkluotus sukilimus prieš valdžių, 
bet toje ginkluotoje kovoje dalyvauja ir katalikų kuni
gai. Ir ar jisai tų smerkia? Anaiptol. Jisai tenkinasi 
tiktai tuo, kad nuima atsakomybę nuo “bažnyčios orga
nizacijos”.

Jeigu katalikas, pasaulinis arba dvasiškis, ima j 
rankų šautuvų ir eina žudyt valdžios kareivius, tai, 
anot vyskupo, tas yra “grynai jų sųžinės dalykas”!

Tam Meksikos vyskupui visai neateina į galvų min
tis, kad vyriausiu savo uždaviniu bažnyčia kaip tik ir 

laiko daryt tam tikrų įtakų į žmonių sųžinę. Jeigu baž
nyčios viršininkas sako, kad ginkluota kova prieš val
džių gali sutikti su gero kataliko ir net kunigo sąžine, 
tai jisai tuo patim pripažįsta, kad bažnyčia leidžia ka
talikams toje kruvinoje kovoje dalyvauti.

Prie šitokio Meksikos katalikų bažnyčios nusistaty
mo vargiai galima tikėtis, kad artimoje ateityje Meksi
koje įvyktų taika tarpe bažnyčios ir valdžios.

KOMUNISTŲ INTERNACIONALO JeGOS

Kuomet Briuselyje, Belgijoje, buvo susirinkęs So
cialistinio Darbininkų Internacionalo kongresas, tai 
tuo pačiu laiku Maskvoje laikė posėdžius bolševikiškas 
Kominternas. Pastarasis susirinko anksčiau ir jo po
sėdžiai da ir dabar, rodos, tebesitęsia.

Vienas ir antras kongresai paskelbė savo atskaitas 
ir, jomis pasiremiant, galima palyginti abiejų interna-
cionalų jėgas. Į

Kaip matyt iš Fr. Adler’io atskaitų, patiektų Briu
selio kongresui, Socialistinis Darbininkų Internaciona
las šiandie turi daugiau, kaip šešis milionus narių visa
me pasaulyje. Į tą atskaitą neįeina skaičius socialistų
Rusijoje ir kitose šalyse, kur socialistų organizacijos 
yra uždraustos.

Dabar pažiūrėsime, kiek narių turi Kominterno 
sekcijos; Svarbiausiose vakarų šalyse organizuotų ko
munistinėse partijose narių yra tiek:

Vokietijoje — 124,729; Čechoslovakijoje — 150,000.; 
Francijoje — 52,376; Švedijoje — 15,479; Amerikoje —• 
12,000; Anglijoje — 9,000. Be to, komunistai dar turi 
savo partijas/šiose šalyse: Belgijoje — 1,500 narių; 
Holandijoje — 1,400; Danijoje — 1,400; Norvegijoje — 
8,000; Austrijoje — 10,000; Šveicarijoje — 3,500; Ju
goslavijoje — 3,000; Graikijoje — 2,000; Kanadoje — 
5,000; Meksikoje — 1,000; Australijoje — 500; Portuga-

“L. Aidas”, rašo:
Didysis vokiečių dienraštis 

“Deutsche Allgemeine Zeitung” 
įdėjo labai įdomų straipsnį, 
kuriam daro lietuvių ir lenkų 
santykių istorinę apžvalgą,

ternacionalo sekcijos turi apie 400,000 narių. O socialis- Ypač analizuojami Jogailos ir
Taigi, visose šalyse, išimant Rusiją, ^komunistų in-

Vlalultyino kalniu *
Chicagoje < paltui 

Metams — $8.01
Pusei metu —------------•*—. 4°0
Trims mineriams > ■ 2.50
Dviem minėsiant . 1.50
Vienam mlnedul —_ ,75

Chicagoje per llneliotojuMl 
Viena kopija . ■ » - , ■ -- 8c 
Savaitei - - ■ , ,-T-- --  - 18c
Mtaadul .... .......................  7fc

Suvienytose Valstijose, ne Chicago- 
je, paltui

Metams r » i j-i----- >7.00
Pusei meta . ■ . 8.50
Trims minusiems ———. 1.75 
Dviem minesiams - , - 1.25
Vienam minusiai < .75

Metuyon ir kitur ulstealuoM 
' [Atpigintais

Metams . . ■■■ >8.00
Pusei meti . . ■ 4.00
Trims minesiams ------ 140
Pinigus reikia siųsti palto Modoj 

Orderiu kartu su uioakymu.

tų internacionalas turi, kaip sakėme, daugiau kkip 6 
milionus narių! Taigi organizuotų socialistų yra pen
kiolika kartų daugiau, negu komunistų.

Visa, komunistų galybė yra Rusijoje, kur, sakoma, 
bolševikų partija turinti apie 1,300,000 — arba suvirs 
keturis kartus daugiau, negu visose kitose Kominter- 
no sekcijose! Čia pačios skaitlinės parodo, kad visas 
vadinamas komunistų internacionalas yra tiktai Rusi
jos bolševikų partijos uodega.

Ir ta “uodega” da ir pinigiškai randasi visiškoje 
priklausomybėje nuo rusų partijos. Jeigu Maskva pa
liautų davinėjusi pašalpas savo sekcijoms užsieniuose, 
tai dauguma tų sekcijų umu laiku pakriktų, nepalikda
mos po savęs nė pėdsako.

Tuo budu yra neužginčijamas faktas, kad už Ru
sijos sienų šiandie gyvuoja tik viena savarankiška tarp
tautinė organizacija, apimanti darbininkų mases, bū
tent: Socialistinis Darbininkų Internacionalas. Komin- 
ternas gi tai — grynas bolševikiškos rusų valdžios pa
daras. i

TRIUKŠMAS DEL KAIRIŲJŲ 
SĄJUNGŲ LATVIJOJE.

Latvijoje dar vis nepasiliau
ja triukšmas, kuris kilo dėl už
darymo “kairiųjų” (bolševi- 
kuojančių) profesinių sąjungų. 
Vis labiau ąiškėja tečiaus, kad 
valdžia tai padarė bijodama 
besiartinančių seimo rinkimų.

Juraševskio kabinetas neturi 
pastovios daugumos dabartinia
me seime ir laikosi tiktai dėl 
to, kad niekas nenori jį šioje 
valandoje versti. Bet valdžia 
numano, t kad po rinkimų tos 
kombinocijos nebus, ir todėl, 
juo labiau artinasi balsavimo 
diena, tuo ji labiaus nervuoja- 
si. •

Tikra tiesa, kad “kairiosios” 
sąjungos tai komunistinio ju
dėjimo nugarkaulis Latvijoje, 
ir jos gyvuoja tiktai ačių pa
šalpoms, gaunamoms iš Mask
vos. “Kairiųjų” sąjungų kny
gose užtikta atskaitos, iš ku
rių matyt, kad Maskva ne tik 
siunčia joms per vieną Rygos 
banką kas mėnesis tam tikras 
sumas pinigų bėgantiems rei-, 
kalams, bet laiks nuo laiko 
duoda da ir stambesnių dovtb- 
nų specialiems reikalams. Bet. 
šis bolševikų pinigais penimas 
judėjimas Latvijai nėra pavo
jingas, ir- valdžia padarė neiš- 
mintingiausią dalyką, koks tik 
buvo galimas padaryt, užsiun- 
dydama policiją ant komunis
tų organizacijų.

Uždrausdama komuhistų or
ganizacijas, {valdžia nesustab
dys nelegalių komunistų veiki
mo, bet dar komunistai turės 
progos pakreipti savo pusėn ir 
tų žmonių simpatijas, kurie 
bolševizmui - neprjtaria, nes 
žmonių užuojauta esti su tais, 
kurie persekiojami.

Be to, prastas yra dalykas,
kad valdžia mėgina smurtu at
imti piliečiams teisę organi
zuotis. šita priežastis paska
tino ir Latvijos socialdemokra
tus griežtai išeiti prieš valdžią 
ir užprotestuoti prieš “kairių
jų” sąjungų uždarymą. Parti
jos organas “Socialdemokra
tas” paskelbė aštrų protestą ir 
atsišaukė į darbininkus, kad jie 
gintų koalicijų laisvę, ne-
žiūrint to, kad komunistai yra 
pikti socialdemokratų priešai 
ir visuomet pastaruosius šmei
žia.

Socialdemokratų partijos or
ganą valdžia už tą atsišaukimą
sukonfiskavo, kas jau^ aiškiai 
rodo, jogei Jaruševskio kabine
tas galutinai neteko pusiausvi
ros. Šitokia represijų politika 
valdžia nė kiek nefcustiprins 
savo pozicijos rinkimų kampa
nijoje.

ISTORIŠKAS LIETUVOS-LĖN- 
KIJOS GINČAS.
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Vytauto santykiai. Autorius 
pabrėžia Vytauto sumanymą 
pasiskelbti savarankiškos Lie
tuvos karalium, kurią mintį 
jam davė vokiečių karalius Si
gismundas. Šis tuo budu no
rėjęs sutraukti Vytauto ryšius 
su sulenkintuoju Jogaila. Ka
rūnacijos iškilmėms Vytautas 
sukvietė į savo rezidenciją Luc
ke 142Q m. Europos susirinki
mą, kuriam turėjo būti išspręs
tas ne tik karūnavimas, bet ir 
kitos rytų politikos problemos. 
Be vokiečių karaliaus ir Jogai
los, atvyko Danijos karalius Eri- 
chas, Maskvos Didysis kunigaik
štis Vosylius, vokiečių kryžiuo
čių ordeno aukščiausias mistras, 
graikų karaliaus pasiuntiniai, 
popiežiaus delegatas, totorių 
chanai ir daug mažesnių valdo
vų. Tai buvusi tikra Tautų Są
junga. Bet ne tik tuo Lucko 
suvažiavimas atmenąs dabartinę 
Tautų Sąjungą po 500 metų: ir 
tada nebuvo išspręstas lietuvių 
lenkų konfliktas ir taip pat ne
buvo atsiekta rytų politikos nu
raminimo. Po vienerių metų se
nasis Vytautas pasimirė ant Jo
gailos rankų<

Po Vytauto mirties dar keli 
karaliai siekę Lietuvos savaran
kiškumo, kol Liublino unija pa
vertė ligi tol .buvusią personali
nę uniją realine unija.

Šita apžvalga, pasak laikraščio, 
duoda ntjį skaitytoj ui galimumo 
įsitikinti, kad, dabar pasikarto
janti ta pati istorija. Lietuvių 
lenkų problema priklausanti 
svarbiausiems bendros europei- 
nės rytų politikos klausimams. 
Ji nebuvusi išspręsta nei Lucke 
1429 m., nei Liubline 1569 m., 
nei dabar, 1928 m., Ženevoj. 
Daug kas nuo to laiko pasikeitę. 
Lietuvių diduomenė sulenkėjo ir 
Radvilai, kurie ankščiau ėjo kar
tu su lietuviais, dabar stovį 
maršalo Pilsudskio stovykloj. 
Bet gal kaip tik jų tradicijos ir 
lietuviškasis kraujas, kuris bė
gąs Pilsudskio gyslose, kliudąs 
didžiajai Lenkijai sumindžioti 
mažąją Lietuvą. Ar istorija no
rinti, kad ir Voldemaras, kaip 
kadaise Vytautas, paveikslingai 
kalbant, mirtų ant Pilsudskio 
ranki/, kuris vienam asmeny 
esąs ir prietelis ir priešas.

Bet ir užsienių politikoje esą 
galima pastebėti panašumai. 
Vokietija atstovaujanti ordenui, 
Maskva — totoriams, taip pat 
ir Romos ir Bizantiškos bažny
čios esą tiek pat dabar suinte
resuotos, kaip anais Vytauto 
laikais. Kenčiančioji pusė vėl 
esanti mažoji Lietuva, kuri ma
terialiai esanti teisi ir kuri mo
ka taip ištvermingai ginti sa
vo teises.

Pažvelgus ir į Lenkijos isto
rijos ląpus esą galima rasti įs
pėjančio patyrimo. Generolo Že
ligovskio smurtas lietuvių so
stinės Vilniaus atžvilgiu esąs 
kartu laimėjimas ir apsunkini
mas. Šiandien, kaip ir kadaise, 
lietuvių lenkų klausimo išspren
dimas jėga glaudžiai esąš susi
ėjęs su lenkų ekspansija į ‘uk
rainiečių piętų ryty žerries. Len
kų delegatas per Kauno dery
bas, Holuvko, esąs tą istorijos 
įspėjimą supratęs ir pareiškęs, 
kad Lenkija turinti pakanka
mai tautinių mažumų, ir kad ji 
neturinti intereso naujų savin

tis. Praeisią daug dešimtmečių, 
kol Lenkija susitvarkysianti 
dabartinėse savo sienose. Bet 
ar ir Pilsudskis taip kalbėsiąs 
savo legionininkams Vilniuj 
rugpiučio 12 d? Ar jis galėsiąs 
pasitenkinti? Griebiant pajėga,

AM

Apie Įvairius

Lakūnai

Atlantiko aukos. — Atsargių 
žmonių samprotavimai — 
Kodėl žmonės savo gyvastį 
stato pavojun. — Konkvista- 
doriai. — Laivai. — Obalsis. 
— Literatūros įtaka. — Pie
tų Amerika. —• Mendes. — 
Oro juros paslaptingumas.

Atlantiko vandenyne žuvo 
jau ne vienas lakūnas. Dau
giausia sąjundžio gal sukėlė 
paskilbusių franeuzų aviatorių
— kapitonų Nengesser ir Coli
— žuvimas. Po to sekė Ila- 
milton, Mackaye ir kiti.

—Kodėl tie žmonės ėmė to
kią didelę riziką? Juk jie ži
nojo iš kalno, kad mažai tėra 
šansų vandenyną perskristi. 0 
jeigu taip, tai kuriais sumeti
mais jie savo gyvastį statė pa
vojun? Taip maždaug sampro
tauja atsargus ir išmintingi 
žmonės, kurie blogam orui es
ant neužmiršta užsikišti vata 
ausis.

O kiti atžvalgųs žmonės at
sako: “Vis tai daroma dėl pi
nigų.”

Bet toks atsakymas nieko 
nepaaiškina, nes p-lė Mackaye 
buvo duktė vieno turtingiau
sių pasaulyj žmonių. Jos tė
vas yra savininkas “R. O.” lai
vų, kurie plaukioja tarp Ang
lijos, Gibraltaro, Egipto, Indi
jos ir Australijos.

P-lei Mackaye nieko nereiš
kė $25,000 įsigijimui lėktuvo.

“Tuos žmones skatina lėkti• *
per vandenyną troškimas rek
lamos,” pasakys kiti. Ta
čiau yra žinoma, jog p-lė Ma
ckaye prisirengimą lėkti užlai
kė didžiausioj paslapty j. .

Ji Ijlivo labai papuliariška 
moteris ir pasižymėjusi tiek 
savo gražumu, tiek savo išmin
timi. Laikraščiai apie ją tan
kiui rašė, tad reklamuotis jai 
nebuvo reikalo.

Kai kurie mano, jog lakupai 
neapsvarsto tinkamai dalykų 
padėties. Tačiau faktas yra 
tas, jog kai kurie iš žuvusių
jų lakūnų pasižymėjo nepapra
stu • atsargumu ir visuomet iš 
kalno- apsvarstydavo savo žy
gius.

Prieš kiek laiko, rašo Dioneo, 
išėjo iš spaudos Blaško Ibane- 
z’o knyga “Argentinos didy
bė.” Knygoj randasi labai į- 
domus skyrius apie Pietų Ame
rikos “konkvistadorius.”

Atlantiko okeanas per keletą 
šimtmečių buvo žinomas kaipo 
“jurą, apgaubta patamsėmis.” 
Tos patamsėš per 150 metų ir 
viliojo drąsius žmones.

Po pirmos Kolumbo kelionės 
visi ispanų uostai virto_ savo 
rųšies balandinėmis, kurių 
staiga atsivėrė durys — sako 
Ibanez. Iš uostų lėks ne ba
landžiai, bet menkučiai laivai.

Keliavo į nežinomus vakarus 
maži laivynai, gavusieji iš ka
ralių leidimus, bet slapta plau
kė ir privatiški laivai.

Laivai buvo menki net ir dėl 
tų laikų. Tiesą sakant, tai bu
vo ne laivai, bet valtys.

Pirmai audrai kilus, tie lai- 
vukai žūdavo tankiai prie Is
panijos krantų. Tačiau katas
trofos nesulaikydavo kitus kon
kvistadorius, kurie daugumoj 
apie jūrininkystę turėjo labai 
menką supratimą.

Konkvistadoriai tais laikais 
iškėlė labai drąsų obalsį: “Da- 
sigauti arba mirti.” Antroji 
obalsio' dalis tankiau įsikūny
davo, negu pirmoji.

Nereikia manyti, sako Iba- 
nez, kad konkvistadorius vijo ’į 
Pietų Ameriką Ispanijos teied- 
numas. Kai kurie rašytojai 

drauge atnešama ir neramumai. 
Pajėga paimamas Vilnius, at
naujinama prievartos Liublino 
unija ir negalima nusikratyti 
didžiojo palikimo, palikto Vy
tauto, neįstengiama suvaldyti 
savo kraštai.

nupiešė konkvistadorius kaipo 
gaują godišių, kurie svetimoj 
šalyj ieškojo sau turtų. Tai 
neatatinka tikrenybei.

Konkvistadorių amžių pri
rengė ilga kova su musulma- 
nais ir skaitymas gerojinių ku
rinių.

“XVI ir XVII šimtmečių li
teratūra žymiai prisidėjo prie 
konkvistadorių atsiradimo — 

sako ispanų rašytojas. — Mė- 
gimiausiu skaitymu tais laikais 
buvo knygos apie nepaprastus 
keliauninkų atsitikimus.

Beveik visi konkvistadoriai 
skaitė tas knygas arba bent 
girdėjo apie jas iš kitų.

Pavojingas buvo patamsėmis 
apgaubtas Atlantikas; ne ma
žiau pavojinga buvo ir Pietų 
Amerika su savo tro
piškais miškais, aukštais
kalnais ir milžiniškomis
balomis. Nežiūrint į tai,•X 
konkvistadoriai per 150 metų 
ištyrė nežinomą kontinentą ir 
įdiegė ten ispanų kultūrą. Tarp 
konkvistadorių, nėra abejonės, 
buvo žmonių, kuriems rūpėjo 
tik grobis. Prie tokių priklajK 
sė Pizzaro, kuris pasižymėjo 
savo plėšikiškais darbais.

Bet daugelis konkvistadorių 
paėjo iš gerų šeimų. Kai ku
rie jų buvo baigę universitetus. 
Susibūrę palapinėse, jie rašė 
apie savo nuotykius ir naujos 
šalies išvaizdą. Savo gražu
mu ir teisingumu tie aprašy
mai stebina net musų laikų 
žmones. •

Jauni konkvistadoriai paga
mino žemėlapius, kuriuose pa
daryta labai mažai klaidų. O 
tai liudiju, kad jų tyrinėjimai 
buvo padaryti labai sąžiningai.

Atlantiko paslaptingumas 
traukė konkvistadorius į tyrus 
ii- nejitreinanius kalnus. Tyrinč- 
tojai — keliauninkai tankiai 
turėjo kentėti neįmanomą var
gą.. Buvo atsitikimų, kad ba
das pagimdė kanibalizmą. Bet 
drąsuolius jokios kliūtys nega
lėjo sulaikyti. Jie buvo pasi
ryžę mirti arba pasiekti savo 
tikslą.

Kiek baisių dramų įvyko 
naujame kontinente! IVzzaro 
ir Corteso vardai yra dauge
liui žinomi. Bet mažai kas 
težino apie tokius gerojus, kaip 
Mendes.

Ekspedicijoms jie praleido 
visus savo turtus. Pavyzdžiui, 
Mendes savo sunui paliko mir
damas pluktuvą ir septynis ro
manus!

Ant Mendeso kapo uždėtas 
toks parašas: “Čia ilsisi lieka
nos sąžiningo kabaliero Diego 
Mendeso, teisingai tarnavusio 
Ispanijai,/ kuriai jis atrado 
naujas žemęs.”

Senovėj Atlantiko vandeny
nas traukė drąsius žmones ne 
dėl to, kad jis žadėjo turtus ir 
garbę, bet dėl to,'kad jis buvo 
paslaptingas.

Dabar patamsės, kurios gau
bė Atlantiką, jau /senai išsi
sklaidė. Visi žino, kad į vaka
rus nuo Europos nėra šv. Brai- 
dano salos, kur žmonės nemirš
ta.

Kiekvienas taipgi žino, jog 
Pietų Amerįkoj randasi tokie 
pat miestai, kaip ir Europoj. 
Bet oro jura tebėra paslaptin
ga. Ir naujoviniai “konkvista
doriai” yra pasiryžę ją nuga
lėti, kaip jų pirmtakunai kad 
nugalėjo Atlantiką. Jų obal
sis pasiliko toks pat: pasiekti 
tikslą arba mirti. Visa, visa, 
kas mirtimi grasina, drąsų 
žmogų vilioja ir traukia.

“Bedugnės” viliojimas šian
dien yra toks jau didelis, kaip 
ir šešioliktame šimtmety j. O 
drąsių žmonių taip pat netrūk
sta.

Trečiadienis, rugp. 29, 1928
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Teisybė ir juokas
Jeigu kartais pasitaiko ark

liui nustypti, tai ūkininkas ver
kia. Mat, sako, kaip buvo ge
rai — kur reikėjo, užsisėdau ir 
nujojau ar, pasikinkęs, nuva
žiavau ir da su juo lauką ap
dirbau. O moteris verkia vyro, 
kai šis numiršta. O, sako, pė
dę parnešdavo ir atiduodavo, 
dišes suplaudavo ir visa ką pa
dirbdavo. Dabar, abiejų šird
gėlą palyginus., pasirodys, kad 
jie verkė vienas ir antras visai 
ko kito.

Jiedu verkė pinigų. Jeigu jo 
arklys buvo vertas šimto rub
lių, o jeigu kas butų davęs jam 
du šimtu rublių, tai butų lio
vęs verkti ir į vieną minutę 
pradėjęs juoktis ir džiaugtis. 
Moterei taip pat — jeigu jai 
pėdės parnešdavo 25 dolerius 
savaimėj. O verkiant jai paro
dyk, kad ji gaus 75 dorerius 
savaitėj, tai tuojau ašaros nu
džius ir greit pasirodys šypsą.

----- ooo-----
Vyrai mėgia išsigerti, kazi- 

riuot. Bet kai jie pamato mer
giną taip darant, tai ne kaip 
žiuri. Reiškia, neužkenčia toks 
tokios.

------- 000--------
Jeigu ir toliau taip bus kaip 

dabar, tai neužilgo į Europą 
galėsim pėsti eiti. Nes, kaip 
žinote, orlaiviai krinta į jurą 
vienas paskui kitą. O jeigu dar 
pradės daugiau kristi, tai per 
Atlantiką pasidarys tikras til
tas. Ir keistas dalykas: kuo 
daugiau jų nukrinta, tuo dau
giau bando lėkt.

----- ooo-----
Kaip matyti iš pranešimų, 

tai Lenino kūnas jau pradeda 
puti. Man nėr nustabu, kad jis 
pradeda puti. Bet man išrodo 
keista, kaip jis galėjo išbūti iki 
šiam laikui tokioj supuvusioj 
tvarkoj. Juk ten yra devynios 
galybės gyvų, kurie jau pusiau 
supuvę.

----- ooo-----
Paukštys numirė, tai dabar 

komunistai nori tvarkyt LSA. 
iždą. Aš manau, kad dėl Vieno 
mirties jie negali gauti to 
džiabo. Ne kitaip, kaip turi jie 
laukti, kuomet bus pasaulio 
galas.- Tuomet visi išmirs, o 
komunistai paliks valdyt SLA. 
turtą.

—Pustapėdis.

Marinello Beauty Shop

Visi budai ‘‘Permanant Waving ’ 
nupiginta kainai!

Mes esame specialistai: “Euge- 
ne-Kedi ir Fredrics Permanant 
Waving”.

Visas darbas garantuotas
GUS KURLAND Sav.

3129 So. Halsted St.
Tel. Victory 6585

Pradedu Biznį
1) REAL ĖST ATE, 2) Visokios 
rųšies: Aporaudą (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. Halsted St.
Tel. Roosertlt 8500

O - —o
GYVENIMAS

Mineiiūla Žurnalai

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metams $1.50I
Pusei metų------•--------- $1
Kopija . ........................— 10c

Važiuodami atosto
gų, pasiimkit su sa
vim “Gyvenimą” — 
jis bus jums geriau
siu draugu. x “Gyve
nimo” kompletas, $3. '

___ _.G
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J 1*08 širdies žmones nereikahiuna 
raginimo ir patys siunčia aukas 
tam prakilniam darbui. Dėdės 
šerno komitetas tikisi, kad at
siras įr daugiau žmonių, kurie 
parems fondų aukomis, tąsyk 
■gegužės 30 d., 1929 m. bus gali
mybės pastatyti didžiulį pamin
klą ant musų didvyrio švietėjo 
Šerno kapo..

S. K. G rišlus,
6228 So. Sacramento Avė.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

> "" .......

Žiniai tų, kurie iš
mainė Savickio 

čekius

Mirė p. Gugieriės 
sesuo

Vakar po pietų pp. Gugiai 
gavo telegramą, kuri pranešė, 
kad Waterburyj mirusi p-lė 
Marė Precevičiutė, p-nios Gu- 
gienės sesuo. Sirgo diabetu.

i

Bridgeportas

* NAUJIENOS, UhleaBo, IŪ. ’

Čekius atneškite Canalport po
licijos stotin. Teismas įvyks 
Maxwell stotyj penktadieny
je, rugpiučio 31 dieną

Chicagos melodijos
I .. I ,11

Keikia remt

Prieš trejetą savaičių Anta
nas Savickis išmainė glėbį če
kių pas geriausius savo drau
gus, paA pažįstamus, pas vi
sus tuos žmones, pas kuriuos 
galėjo išmainyti. Išmainė jis 
čekių, kaip nužiūrima, sumoj 
kokių šešių ar septynių tuk
siančių dolerių. Tą darbą at
liko per tris dienas. Pas vie
nus išmainė po $25, pas kitus 
po $30 ir $10, o kai kur ir po 
pon šimtų dolerių. Daugiausia 
Savickio čekių pasklydo Cice
ro j e.

Po to Savickis dingo, če
kiai pradėjo grįžti mainyto- 
jams su pažymėjimu, kad Sa
vickis pinigų banke neturįs.

Duota žinia policijai. Pasta
roji sukruto ieškoti Savickio. 
Bado tik jo žmoną. Pastaroji 
laikoma Ma.\\vell policijos cto- 
tyje. Ji sako, k.-’.č nežinanti 
kur jos vyras esąs.

M'esto valdžia užvedė bylą 
prieš Savickį. Moteriškės ne
paleidžia ant bondso. Byla bus 
perk ra t i liejama Max\vell poli
cijos stotyj penktadienyje, rug
piučio 31 dieną. Bukite visi, 
kurie išmainėte Savickiui če
kius.

Dar geriau Lutų, jei atneš- 
lumėt čekius, kuriuos Savickis 
jums išdavė, ir padėt umėt juos 
Canalport policijos stotyje. Tie 
čekiai tikrai bus priduoti teis
mui.

Savickis gyveno adresu 1617 
So. Jefferson street.

čekius Striukis mainė tokiu 
budu: įeis kur krautuvei!, nu
sipirks cigaretų ar papso ir 
paduos čekį. Užsuks pas kitą 
pažįstamą — čia vėl išmai
nys, ir tt. šičia, Amerikoje, 
Savickis rodosi turto neturė
jo. Lietuvoje turi.

Boleslavas Pužauskas ir
Petras Mon tvidas

“Vilnis” vos gyvuot įstengia, 
Piknikus kas mėnuo rengia — 
Reik ją remt, reik ją remt, 
Reikia gerai remt.

♦ * ♦

Tur skaityt ją proletarai, 
Nes jiems liepia komisarai 
Reik juos remt, neik juos remt, 
Reik juos gerai remt.

Atvažiuoja štai artistas, 
Monarchistas ar fašistas — 
Reik jį remt, reik jį remt, 
Reikia gerai remt.

Jeigu centų jam dar stoka, 
0 taupyti jis nemoka — 
Reik jį remt, reik jį remt, 
Reikia gerai remt.

Jei kas barzdą užaugina, 
0 tikybos dar mokina — 
Reik jį remt, reik jį remt, 
Keikia gerai remt.

* * ♦
Seną vierą bando griaut, 
Su nauja bizniaut
Reik jį remt, reik jį remt, 
Reikia dikčiai remt.

Jei vaikinas tur merginą, 
Išsivežęs ją miškan kankina — 
Reik juos remt, reik juos remt, 
Reikia drūčiai remt.

♦ # V
Kuomet patsai apsidžiaugia, 
Savo draugus pasišaukia 
Reikia remt, reikia remt 
Ręikia gerai remt.

* * ♦
Jei misiukei parę rengia, 
O kišeniai neįstengia — 
Reik jas remt, reik jas remt, 
Reikia gerai remt.

* Pus tapė dis.

•Auditorijos trobesy j, 3133 
So. Halsted st/, yra Nancy’s 
Beauty Shop. Kurios ir kurie 
rūpinasi, kad jų plaukai butų 
dailiai sušukuoti, dar dailiau 
pagerbiu: uoli, kad rankos butų 
baltos, kad nagai žibėtų, — 
tie ir tos žino Nancy’s Beauty 
Shop,

Pirmadieny šios šapos savi
ninkė važiavo autu 85-ta gat
ve. Jau rengėsi ji pasukti į 
Morgan Street, bet sustojo 
laukdama kol trokas prava

žiuos.
Tik bampt kas ten tokis sun

kus į fenderius. Sucypė, su
braškėjo. VVell, pasirodė, kad 
p. Rudaičio autas pabučiavo 
panelės autą.

Nuostoliai ne dideli. Bet iš
gąsčio ir sujudimo pilnai ga
na buvd ir- abiems autams, ir 
abienis važiuotojams.

Bridgeportietis

landų pradedant nuo 10 vai. 
ryto. Važiavimas busais veltui. 
Bėgios jie kas pusvalandis.

Pramogų tarpe bus atletinių 
žaisfnių. Dovanos žaismių da
lyviams.

Vaikams žaislai ir saldainis 
ir kitokios dovanos.

Radio amplifajeris išnešios 
orkestro garsus įx> visą par- 
kę.

Pasak wardos komitemanp, 
p. Obertos, jo vadovaujama 
šioj wardoj organizacija yra 
taip politinio, kaip draugiško 
pobūdžio. Jyi dės pastangas teik
ti wardos gyventojams švarių, 
sveikų išvažiavimų ir pasilink
sminimų. Parama šitiems iš
važiavimams tų wardos pilie
čių, kurie gali paremti juos, 
bus priimta su dėkingumu. Be 
to, p, Oberta pareiškia, kad 
jo vadovaujama organizacija 
skaito savo pareiga patarnau
ti visiems, kurie kreipsis prie 
jos.

Marųuette Park.. — Lietuvių Am. 1 
Politikos Kliubas laikys mėnesini su- 
drinkimą rugpiučio 30 d., ketverge, 
7:30 vai. vak., kapelanijeje, 2684 W. 
Marųuette Rd. Meldžiame visus na
rius atsilankyti j susirinkimą, nes 
nemažai reikalų reiks svarstyti.

Valdyba.

Rosekind. L. 1). Namo Bendroves 
Direktorių susirinkimas įvyks 30 d. 
rugpiučio, 7:30 vai. vak., Aušros 
kambariuose. Visi Direktoriai daly
vaukite susirinkime.

L. D. M. B. sekr. J. S'lančauskas.

Graboriai

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
tJRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
5iau negu kiti, to- 

el, kad priklausau 
prie grabų ildirby- 
atės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
‘ S K Y R I U Si 
3238 S. Halsted SL 
Teh Victory 4088

Lietuvės Akušerės

Akių Gydytojai -^*z*/*^**^*>^^*^» *****
Tel. Vieton 6279

DR. G. SERNER'

8265 So. Halsted St
Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 

Nedėlioj nuo 10 iki 1

Lietuviai Daktarai

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

Tel. CJlumet 3291
Nuo 9 iki 12 vai. dionoa.ir 
nuo 6 iki 9 valandai valone

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenae 
Telefonas Boulevard 7820 

Rea„ 6641 South Albany Ąvenue 
Tek Prospect 1930 

Valandos 2-4, 3-8. Nedėlioj 10-13 d.

Rea. Telephone Plaza 8200
DR. M. J. SHERMAN

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomis Street 

Kampas 18th St.
Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912 
Besidence Tel. Fairfas 6868

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 26 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius elek
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 W. 18th St^ netoli Morgan St 
Valandos: Nuo 10—12 pietų Ii 

nuo 6 iki 7:80 vai. vakare
Tel. Canal 3110

Town of Lake
Išvažiavo atostogų p. A. Ka

reivos šeima — p-nia Karei- 
vienė, p-lė Kareiva ir Eduard
as Kareiva, Jr. Mano pasiek
ti jie Kentucky, taipgi atlan
kyti Alabama valstiją, tarp ki
ta ko pamatyti paskelbusius 
Musele Shoals ir kitas vietas 
Sugrįš (Uiicagon pp. Kareivos 
ateinantį pirmadienį — Labor 
Day. Senasis Kareiva, pasili
kęs bizny vienas, prakaituoja.

Ne biznierius

13 wardos republikonai 
rengia didžiulį pikniką

Piknikas bus Justice parke, 
prie Archer ir Kean avė., 
pirmadieny j, rugsėjo 3-čią 
— Labor Day

KAZIMIERAS BUIVIDAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 28 dienų, 2:30 valan
dų po pietų, 1928 m., sulaukęs 
42 metų amžiaus, gimęs Šiaulių 
apskr., Taiguvos parapijoj, 
Amerikoj išgyveno 24 metus. 
Paliko dideliame nuliudime 2 
dukteris: Jadvigų ir Onų ir gi
mines. Kūnas pašarvotas 
randasi 4605 S. Hermitagd Avė.

Laidotuvės jvyks rugpiučio 31 
dienų, 2 vai. po pietų iš Eudei- 
kio koplyčios, o iš ten bus nu
lydėtas j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Kazimiero Buivi- 
do giminėj, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimų 
ii* atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,

Vaikai.
Laidotuvėse patarnauja gra

bo rius Eudeikis, Tel. Yards 
1741

Phono Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Universal 
State Bank

♦
Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 
reikalai* nuo 12 

iki 8 vakaro. Ki
tu laiku pagal su
tartį.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Bepublic 7868 
CHICAGO, ILL.

Jeigu neatsišauks, tai šauk 
South Shore2238 arba Rendolph 6800

A. Vidikas-Lulevich

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

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

apart Ivontadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drezel 919a

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3102 S. Halsted St, Chicago 

arti Slat Street
Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vakare 
Nedaliomis ir ivenlaJ. 10—12 dienų

AKUŠERKA 
3101 South Halsted Street 

Kampas 31-mos gatvės 
Phone Victciy 1115

Aukos Dėdės Šerno
Fondui_____ /

Iš Chicagos:
J. Petrauskas .................. $2.00
Liet. Beal ICstate Board 10.00 
Gegužės 30 d. surinkta ant

kapinių .......................... 21.51
Jonas Kurlauskas ........... 5.00
P. Dalenas ............   5.00
J. Valančius ...........    $2.00
V. Pūkas .......................... 2.00
Joniškiečių* Kliubas ........ 10.00

Iš Bloomffeld, N. J.
J. Lukas .......................... 1.00
P. Jajįkelevičius ............... 1.00

Iš Easton, Pa.
S. L. A. 312 kuopa........... 5.00

Iš VValpole, Mass.
P. Stonis ...u..................... $1.00

Iš Chelsea, Mass.
P. Kesler .... ,..................... 1.00

Iš Gary, Ind. per '“Naujienas”
SLA. 242 kp...................... 5.00

šerno komitetas per vasaros 
karščius mažai teveikė, bet ge-

Vai, varge, varge
Lietuva brangi, tavęs pasiilgom, 
Prie juros einam ir kojas 

[vilgom
Norim į tave pėsti keliauti — 
Guminiai batai reikės kur gauti. 

♦ * *
Nors akys stačios,
Bet juros plačios —
Kaip reiks keliauti, kur batus 

[gauti? 
* * *

Lošėm, dainavom, tai buvo pėdė, 
Bet vynų tūzas centus suėdė. 
Ir vėl palikom pas dėdę Šamą— 
Tai ne pas tėtę ir ne pas mamą 

♦ * *
Lošim, dainuosim, centus tau- 

pysim, 
O į Lietuvą vis tik sugrįšim. 
Turim parodyti, kad esam 

[vyrai — 
Nepasiduosim jokiai kazyi*ai. 

* * ♦
Pokerio gėmy esam pražuvę, 
Būtumėm tėviškėj senai jau 

[buvę.
Su chicagiečiais atsibučiavę 
Buvom New Yorkan jau nu va

liavę.
Pustapėdis.

Heguliare 13 wardos repub- 
likonių organizacija, vadovau
jant wardos komitemanui 
John Oberla, ruošiasi didžiu
liam piknikui, kuris įvyks Jus
tice darže. v

Vaišės, 15 numerių vodevi
lio, muzika ir šokiai svečiams 
— visiems veltui. Yra pakvies
tas specialis instruktorius va
dovauti vaikų — bernaičių ir 
mergaičių — žaismėms.

Publikai nuvežti piknikai! ir 
parvežti namo tarnaus Trys 
didžiuliai bjttsai, kurie sustos 
prie vvardos buveinės, 3602 So. 
Halsted street, ir prie Peoples 
Restuurant, 1628 West 47th 
st. Bušai tarnaus per 10 va-

A + A
Visiems giminėms ir pažįs

tamiems pranešame šių liūdnų 
žinių, kati milimiausias brolis 

PETRAS LUKOS1EWICZ 
Narys Lietuvos Vėliava Ame

rikoj.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

per nelaimingų atsitikimą rug
piučio 25 dienų, 9 valandų va
karė, 1928 m., sulaukęs 35 me
tų amžiaus.

Paliko dideliame nuliudime 
Joną Lukosievvicz broli, Mari
joną DombroNvską, tetą Stanis- 
lawą Dombrowską ir Aleksan
drą Dombrowską tetėnus. Kū
nas pašarvotas randasi koply
čioj W. M. Pomierskio, 4748 S. 
Crawford Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
rugpiučio 30, dieną, 9 valandą 
iš ryto, Jš koplyčios j švento 
Brunono parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines. «

Visi A. A. Petro Lukosievvi- 
czio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę likame,
Jonas Lukosievvicz, Marija 
Dumbrovvsku, Stanislavv 
Doinbrovvski ir Aleksandra 
Dombrovvski.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Walter M. Pomierski, 
Tel. Boulevard 4421.

Baigusi akuše
rijos kolegijų; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se prieš gim
dymų, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dykų pa t a r 1- 
mas, dar ir.ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbg. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. pd 
pietų, nuo G iki 
9 vakare.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar runda- 

i si naujoj vietoj
DHL VAITUSH, O D

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTĄ
Palengvins akių įtempimų, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Kr.ulevard 7589

Jei abejoji apie savo aras, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL

A + A

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

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare
Rea, 3201 South Wallace Street

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminadja. Be skausmo 
iitraukimaa

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

TeL Cicero 49

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1028

Res. 2359 S. Leavitt St., Canal 2830 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 6257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicaro. 1U.

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 Suuth Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO. ILL.

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

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

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 <146 
Valandos

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

r 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 lažai, vanos ir prūdas visada.

908 W. 14 St., 2 blokai į vakarus nuo Halsted St. 
Phone Canal 2544—2545

įr r—-—v.1, , 'i i rujjsesr1"-------'mi ,bh,wihmW

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

JONAS LAZDAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 26 dieną, 1928 m., su
laukęs apie 40 metų amžiaus, 
gimęs Lietuvoje, Kauno rėd., 
Šiaulių apskričio, Papelis para
pijos, kanno Skabeikių. Paliko 
dideliame nuliudime broli Juo
zapų ir dvi seseris: Lucijų 
Magnus Skirutienę ir Eleną 
Matukaitienę ir švogerius Ame
rikoje. Lietuvoje paliko broli 
Antanų. Kūnas pašarvotas 
randasi Masalskio koplyčioje, 
3307 Auburn Avė. i \

Laidotuvės įvyks ketverge, 
rugpiučio 30 dienų, 2 vai. po 
pietų iš koplyčios i Lietuvių 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Jono Lazdauskio 
giminės, draugai ir pąžjstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame, 

Broliai, Seserys ir 
Visi Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 41.39.

Graboriai________

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graboriu ir 

Baka muotoju

2314 W. 23rd PI. 
Chlcego. III.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiaųsiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu 
busite užganėdinti
Itoosevelt 2515-2516

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avense 

ir 805 East 47th Street 
Phone/ Kenwood 1762 
Praktikuoja 20 metų

hone Boulevard 1401

DR. V. A SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Aųburn Avė.
CHICAGO. ILu.

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

VALANDOS: 
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M. 

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

John Smetana, 0. D
OPTOMETRISTAS

Ekspui vaa vjrujjmi aiuų pmanuiuv 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas. 

Pustebėkit mano iškabus
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Nedėliomis nėra skirtų va

landų. Room. 8.
Ph*ne Canal 0523

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta) 

Dr. J/W. Beaudette 
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 i 
Nedėlioj /tuo 2:30 iki 4:30 v. po pietų 

TELEFONAS CANAL 0464
----------------------------------------------------- j 

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 8200

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos t 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dienų 

Phone Midway 2880

Advokatai

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vukuruis
8241 South Halsted SL 

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

Pėtnyčios

JOHN R. BORDEN
C J oho Bagdžiunas Borden)

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 Weat Adams St. Room 2117

Telephone Randolph 6727
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-9

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9660

"E JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa-
• skyrimo telefonu .

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai , 
2221 W. 22nd St. - 

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 1 
Seredoj ir Petnyčioj nuo 9 iki 6 

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

K. GUGIS / /
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn St^ Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St, 
Tel. Boulevard 1310

Val.i Nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 
vakarų, išskyrus ketvergę 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. SLAKIS / 
ADVOKATAS ' 

Ofisas vidurmiestyji
Room 1502 •

CHICAGO TEMPLE BLDG. ” 
77 West Wabhington Street 

Cor. Washington and Clark SU.
Ofiso Tel. Central 2978 |

Namų Tel.: hyde Park 8895 
■ . ..............   --j

J. P. WAITCHES /
Advokatas i

10756 So. Michigan Avė.
TeL Pullman 5950 

Namų TeL Pullman 6377 . .
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CHICAGOS 
ŽINIOS

buvo geresnė. Kranto sargyba 
ąpėjo pribūti prie jos. Ji tapo 
ištraukta 
k r i t ingo j 
skondusio 
surastas.

PRANEŠIMAI

Silpnapročių ligoninės
Valstijos alienistas Dr. Alex 

S. Hershfield apie ligonines silp
napročiams gydyti sako:

“Delei nežinojimo tikrųjų 
faktų, tarp žmonių yra paskli
dusi nuomone, kad silpnapročių 
prieglaudos yra baisios vietos, 
kur uždarytieji pacientai yra 
kankinami ir jie niekad iš ten 
neišeiną. Ištikrųjų gi, įstaigos 
protinėms ligoms sergantiems 
gydyti jau nebėra “prieglaudo
mis’’, bet yra tikros ligoninės, 
prilykstančios priežiūra ir gy
dymu visoms kitoms ligoninėms. 
Daugiau to, nuo 25 iki 40 nuo
šimčių protinių pacientų, kurie 
yra gydomi valstijos ligoninėj, 
yra paleidžiami, kaipo pasveikę 
ar pagerėję”.

Bombos sprogsta 
Chicagoj •

Trobesio 214-220 North 
Clark st. tarpdury sprogo bom
ba. Nutraukta dalis prieangio, 
išdužo langai, 
bomba buvo 
krautuvei, kuri 
tiesy j. Dalykas 
garų krautuvės
ta įrengtas galiūnas, 

mašinos.
bomba . išsprog- 
hu t tegeriu peš-

Manoma, kad 
taikyta cigarų 
yra lame tro- 
toks, kad ci- 
užpakuly ras- 

gerimai
ir dvi “slot” 
ja mano, kad

t ynomis.
Sckmadienyj išdinamituota 

Star” spau
stuvė, kuri randasi 88 Illinois 
street. Manoma, kad ’ tni yra 
kerštas gengsterių deliai to, 
kad laikraštis juos smarkiai 
atakuodavo.

Susivienysią du dideliu 
banku

Pranešama, J<ad artimoj at- 
du dideliu 

Illinois Mer- 
Con- 
and

eityj susivienysią
Chicagos banku: 
chans Trust jCompany ir 
tinental National Bank*
Trust Company.

Galvosūkis reporte
riams

Chicagoj nauja mada. Repor-^ 
teriai pastebėjo ir 
pranešti visuomenei, 

ir didesnis 
ir moterų 

parkuose, 
golfo aikštėse 
Esą, dengia jų 
duota oda. Ir 
kyla “svarbus” 
simas: ar nepaseks aukštesnių
jų mokyklų mokinės šių‘pirmų
jų pėdomis? Ar neišnyks visai 
moteriškos pančiakos iš marke- 
to, ar nepradės ofisų mergai
tės naudoti dažams ir lipsti- 
kams tuos dolerius, kurie iki 
šiol ėjo pančiakoms? Ruduo 
jau nebetoli. Taigi pančiakų 
bizniui šiemet didelių nuosto
lių gal ir nejiasidarys. Bet ką 
lemia ateinantys metai?

didesnis 
merginų 
gatvėse,

iš vandens. Randasi 
padėty ligoninėj.
studento kūnas

Atmaina šokiuose

I
CLASSIFIED ADVERTISEMENTS

ne-

Chicagos šokių mokytojai 
ko konferencijų Auditorium 
viešbutyj. Tarpe kita ko kon
ferencijoj nutarta padaryti per
mainos šokiuose. Esą, perei
tais metais, buvę labai madoj 
Šokinėti, kraipytis, si 
Ateinančiais metais 
įvesti madą greičiau 

.šokinėjus iružuot 
jus.

lai-

norima 
čiuožti, 

skerečio-

Užmuštas elektros
Donald Bush, 10 m., 6443 

Ilarper Avė., įsilipo į medį ir 
palietė elektros vielą, kuri ėjo į 
gatvės lempą. Vaikas liko už
muštas elektros ant vietos.

Tėvas nušovė sūnų
Arthur A. Falk, komisidnie- 

rius ir vice-prezidentas North- 
west parkų tarybos, nušovė sa
vo sūnų rezidencijoj, kurioj šei
ma gyvena. Tai atsitiko taip. 
Tėvas vėlai sugrįžo namo gir
tas. Jį pasitiko sūnūs, duktė ir 
pati. Simus pradėjo tėvui iš
metinėti, kam šis girtauja. Ki
lo ginčas. Sūnūs padavė tėvui 
šautuvą ir tarė: “Šauk!” Tėvas 
šovė. Pataikė sunui širdin. Pa
ti ir duktė klykdamos pabėgo. 
Kai atvyko policija, ji rado 
Falkų sėdinti kėdėj, pasirėmu
si ant rankų, greta negyvo sū
naus. Falk prisipažino, kad jis 
papildęs piktadarystę. Esą, bu
vę taip. Simus pa vadinęs jį gir
tuokliu. Pareiškęs, kad jis ne
gyvensiąs vienuose su tėvu na
muose. Jis, tėvas, pasakęs, kad 
sunaus neišleisiąs gyvo. Tada 
sūnūs padavęs šautuvą ir taręs: 
“Šauk!” Jis šovęs. Falkai gy
vena 2613 North Sayre avė.

Pranešimas Draugi
joms ir Kliubams

DRAUGIJOS’ LIETUVOS DUK
TERŲ, ANTRAS DIDĖLIS PIKNI
KAS įvyks prieš Labor Day, Rugsėjo 
2 dieną, p. Kučinskio darže, priešais 
tautiškas kapines. Pradžia 11 valan
dą ryto. Smagi muzika, patogi vie
ta šokti, įvairus žaislai, dovanos, 
valgit ir gert visiems užtektinai. 
Taigi malonėkite pasinaudoti šią pui
kia proga.

Užprašom visus atsilankyti
PIKNIKO KOMITETAS.

Financial
Finansai-Paskolos

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Automobiles

Edučaiional
Mokyklos

GREITAI IK PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
d s tema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinj mokslą j devynis mėne- 
dus; aukštesnį mokslų | vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tuksiančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir Jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
ro būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te a be Inai ir visose mokslo lakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla '

J. P. Olekas, Mokytojas 
3106 SU. Halsted SL, Chicago, TU.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas 
kol mokinsitės ir dar geresnis kaip 
išmoksite. Mokykla dienomis ir 
vakarais. Atsilankykit arba reika
laukit aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Mlscellaneous
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 
RadcBff 7573 ofice 7451 Vernon Avė.

Business Service
BiznioPatarnaviinag

KAPENTERYS, statytojas bunga- 
low, porčių. Mes darome visokius tai
symus ir permodeliavimus. Atliekame 
visokį pataisymą.

WAHLIN Atlantic 1872

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame goriausi dar
bų mieste. Kedzie 5111.

Bi’idgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Utlal- 
kom malevą. popierą, ■tiklus ir L t 

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261 |
. RAMANČIONTS. S*v.

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

mažu komišinu

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

Ar Jum Reikalingi
Pinigai?

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

HELBERG BROS.

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, 
Eardavineti Chevrolet automobilius, 

urie viršija kitus karus išpardavi
me. Atsifiaukit asmeniškai ir pami
nėkit Sį skelbimų. *

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

REIKALINGAS kriaučius patyręs 
prie naujų ir senų drapanų, atsišau
kite L. Ęnsbigelis, 5748 W. Division 
Street.

REIKALINGAS harberys vakarais 
ir subatoms, 3151 S. Halsted St.

Room 607
192 N. Clark St

Pinigų 
kaip 

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

Tik 4% komiso
Aprūpinimas

Trumpas 
Aiškus 
Greitas

Saukit Roosevelt 5373

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi | M* 

valandas.
Musą išlygos bus Jums naudingos. 

Kreipkitts pas
M. J. KIRAS, I
S33S So. Habted St

Be Komiso ir Išlaidų 
Mea paskoJiname jums $100, $200 
arba $800, imama tegalį nuošim
tį. Pinigus gausite į 12 valandą. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Ava.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris, patyrusi 
indų plovėja. 4169 S. Halsted St.

REIKALINGA mergina į restau- 
rantą už veiterką, prašau atsišaukti 
tuojaus, Universal Restaurant, 750 
W. 31st St.

For Rent
4 GRAŽUS dideli kanhb'ariai, past- 

renduoja už $13 mėnesiui. Kreipkitės 
j storų, 3559 Wallace St. Tel. Plaza 
2491.

Rhdios

PARDAVIMUI Apperson geriau
siam stovyj karas. Už $170. Pra
šau kreiptis, 4522 S. Paulina St. L. 
Girdas.

100 karų 100 vartotų, $25 iki $300 
įmokėti nėra “Indorsers”. Visi pas
kiausios mados karai. Priimsiu jūsų 
karų mainais. Labai prienamos sąly
gos. Willys Knight Sedan—1926 $525. 
Chevrolet Coach — 1927 $425.
Chrysler — 70 Sedanas $475. Olds- 
mobile Sedan — 1927, geriausia pir
kinis Chicagoj, nepraleiski progos. 
Skubinkis, mainysiu $375. Ir daug 
kitokių karų, kaip tai: Iluicks, Nashs, 
Forcl.s, Oakland, Dodjęe, Eskx, Mar- 
inons, Overland. Halsted Auto Sales, 
2560 So. Halsted St., Victory 6627. 
Visados atdara.

PARSIDUODA vėliausios mados 
1929 Nash karas, mažai vartotas, 
6435 Ilarper Avė. Kreipkitės į kriau
čių šapų.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI barberne 3 krėslų, 
senas, geras biznis, labai pigiai, yra 
geras lysas, 10722 Michigan Avė.

PARDAVIMUI grosernė 4 kamba
riai dėl gyvenimo, renda $50 mėn. 
lysas 5 metams. 3058 W. 44 St. kam
pas Albany Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, prieža.stj patirsite ant vietos, 
parduosiu už pusę kainos. Atsiliepki
te, Naujienos, Box 1122, 1739 So. 
Halsted St.

PARSIDUODA kriaučių ir valymo 
krautuvė. Parduosiu pigiai, nes ap
leidžiu miestą. 4390 Archer Avė.

PARDAVIMUI baibemės fikčeriai 
Visos Elektrinės Radios s,u /isai®. įrengimais, turi būti par- 

. . .v .. ,. - , . er-r • fluota šią savaitę. Labai pigiai.Tiesiai iš dirbtuves, kainos $/5 iki 353Į g0 Ųalsted St. i
$158. Pilnai įrengtas, įskaitant ca- 
binet, speaker ir tubus. Dykai įve
dimas. Gerą kainą mokam už jū
sų seną su bateriomis setą. Veltui 
namuose demonstravimas. Atdara 
utarninko ir ketverge vakarais iki 9 
valandai vakaro.
GREAT STATES RADIO CORP.

800 N. Clark St.
Room 423

Delevvare 3000

duota šią savaitę. Labai pigiai

KENDŽIŲ ir cigarų Storas parda
vimui biznis išdirbtas per daug me
tų. 2957 S. Wallace St.

PARDAVIMUI minkštų gėrimų 
i krautuvė. Priežastis pardavimo, 
kad turiu tris vietas, todėl vieną tu
riu parduoti. 5754 So. Wentworth 
Avė. Phone Normai 1948, Englevvood 
6647.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Paruavimui

Dešimts Stanko & Co.
Mainų

1. GasoTIno Stotis su garadžlumi ir 
salesrumiu.

2. šešių flatų muro namas Marųuet- 
te Park.

3. šešių kambarių medinis vasarna
mis su nedideliu plotu žemės, 
prie gražios leikos, visiems lietu
viams žinomam Woodboro, Wis. 
miestelyj.
Trys muro krautuvės ant Kedzie 
prie pat dirbtuvių, dvi krautuvas 
ifinuomuotoR, o t-rečioje yra gro- 
sernės rakandai. Kas nori vie
ną biznį atskirai, taipgi galima 
Earduoti ar išnomuoti.

•viejų flatų muro namas po 4 
kambarius ant Bridgeporto.
Keturių flatų muro namas po 6 
kambarius su pečiais šildomas, 
Southsidėj.
Trijų flatų naujas muro namas, 
Ciceroj.
Bizniavus namas su krautuve ant 
Archer Avė.

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

ceros mieste.
Visus vfršminėtus dalykus mainy

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

STANKO CO.
5076 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036

4.

6.

7.

8.

TURIU PARDUOTI savo 4 lotus 
už “Cash” arba mainysiu j bunga- 
low bei į nebrangų 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 
Cravvford Avė. — vienas blokas nuo 
Marąuette Parko — čia tiktai yra 
šalygatviai ir vanduo. Visi lotai po 
30 pėdų. Kreipkitės tiesiai prie lotų 
savininko

MICKEVIČIUS 
1739 So. Halsted St.

skubinasi 
kad vis 
skaičius 
pasirodo

busuose ir 
be.... pančiakų.
kojas tik dievo 
štai prieš juos 
ir “opus” klau-

Dabar yra geriausias laikas 
užimti svetaines dėl ateinančio 
sezono, balių ir teatrų.

Laikai jau pagerėjo, todėl da
bar yra geresnė proga geresnį 
pelną padaryti, vestuvėms ir 
šiaip pasisinksminimams yra pa
ranki svetainė, gražiai papuoš
ta, švariai užlaikoma.

.Kreipkitės pas
M. A. MELDAŽIS

* 2244 West 23rd Place 
Phone Canal 1068

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 blskį 
įmokėti, kitus į du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė. 

Bershire 1321 
MR. PARIS

SKOLŲ IšKOLEKTAVTMAS 
* AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Room 301 
163 W. Washington 

Main 4020

Mokinys prigėrė
Du vaikinu ir dvi merginos 

išvažiavo pasivažinėti valtele 
Michigan ežere. Keturių mylių 
toly j nuo kranto jų valtis pri
sisėmę vandens. Negalėdami ir
tis į krantą, jie išbuvo 14 va
landų laukdami pagalbos. Pa
galios Fred Rummler, Cornell 
universiteto studentas, sumanė 
plaukti į krantą. Vos spėjo jis 
atplaukti kelioliką jardų nuo 
valties, kai pradėjo skęsti. Jo 
draugas, Harrold Tarant puolė 
į vandenį gelbėti skęstantį. Kar
tą iškėlė jį iš vandens, bet tu
rėjo paleisti, kadangi pats bu
vo nuvargęs. Valanda vėliau, 
mergina, Marjorie Oleson, pasi
leido plaukti kranto linkui. Bet 
paplaukus pusę mylios ir ji 
ėmė skęsti. Jos tečiau laimė

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR! 

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai! 

Visas darbas užsakytas getružlo mėne
syj bus atliktas pigiomis kainomis. Tai 
yra perstatoma VIENODŲ KAINŲ Siste
ma musų apielinklų Deotal Ofisų. 

8KYHIAUS OFISAS 
1?00 S’. Halsted St. 

Dantų Setus ui % 
setas  Jia.ftO

setas   $7.60
setas ją

VEIDAS 
PĖIPILr

DOMAS-
JIE TURI

TIKTJ
Gerlausls auksinis darbas ni V4 
Geriausios Auksinės Crowna __  $2.50
Goriausi Auksiniai Ftlllngs __ *2 60
Geriausi Auksiniai Tilteliui ___ $2.60
Alloy Filiings ___  ji
Sidabrinal Fllings _______   60c

lAvalynias dantų ...........   50c
8ių kainų negausite musų didžiamlain 

ofise. DIDYSIS OFISAS Įsteigta* 23 me
tai atgal.
THE HAYES DENTAL OFFICES 

Ine. 
DR. T. T. W()OLLENS, Pres. 

32U South State Ht. 
Phone llurrison O7S1

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

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

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

3408 S. Michigan Avė. Victory 4126

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

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

Petrzilek Bros.
1647 W. 47 St.

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTIN MAGKIEWICH
2342 So. Leavitt St.

Phone Canal 1678

Paskolos suteikiama; 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai C
Mės perkame real estate 

kontraktus

826
815
810

CH. SYRTOWT AND 
JOS. PAWLOWICZ CO.

LIETUVIAI
HOT WATEK & STEAM HEATING

Darbas garantuotas.
Geriausias patarnavimas

2032 W. 18 St. Tel. Canal 1269

88
$8
82
81

su-

EXPERTAS RADIO 
TAISYMO

Musų expertai patarnaus ir 
taikys jūsų setų jūsų namuose. Mes
einame visur, visas darbas garan
tuotas. Taipgi mes turime keletu 
elektrikinių setų dėl pardavimo la
bai pigiai.

$2 — patarnavimų skaitom $2
Plaza 7420

po 6 vai. vakare Englevvood 2544•

Financial
Finansai-Paskolos

A. OLSZEWSKI
3241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

1-mo Ir 2-ro Morgečio 
Vaiaadog nuo 4 iki 8 kas 

vakarai

Musica! instrumente
_______ Mazikoe Inatramental_______

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

6512 So. Halsted St.

LESLIE C. Groffo pastebėtina mo
kinimo sistema duoda jums (seniems 
ir jauniems) progų išmokti groti ant 
tinkamo jums instrumento. Su pagel- 
ba mano mokinimo budo jus galėsi
te groti po valandai laiko ant piano, 
armonikos, galėsite dainuoti arba 
švilpti. Parduodame armonikas. 
CHICAGO MUSICAL SEMINARY, 
2828 Madison St. Kataliogus pasiun- 
čiame ant pareikalavimo. Tel. Kedzie 
5497. Valandos nuo lltos iš ryto iki 
lOtos vakare. Nedėlioj nuo lOtos iki 
4tos po pietų.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtalsai

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

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

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

Didelis atpiginimas. 
Nauji Fordai 1928

Penkios dešimts kitu pasirinkimui 
McDERMOTT MOTOR SALES 

7136 S. Halsted St. Triangle 9330

$450
$100
$550
$695

PARSIDUODA mažas groseriukas, 
pigi kaina, gera vieta dėl biznio. 
3400 Emeraki Avė.

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

J. A. LYNCH
40 N. Dearbom St.

Central 3654

PARDUODU BARBERNŲ 3 krės
lų. geroj vietoj, išdirbtas biznis, par
duosiu pigiai už pusę kainos kiek 
man pačiam kainuoja. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos. Atsi
šaukite tuojaus. S. Vaitelis, 1408, 50 
St., Kenosha, Wis.

PARDAVIMUI lunch ruimis, labai 
pigiai. Renda pigi. Priežastis par
davimui turiu <lu bizniu. 4334 So. 
Ashland Avė.

PARDAVIMUI 2 bizniavi namai, 
abudu kampiniai, vienas randas ant 
Ashland Avė. arti 79 St., o kitas ant 
VVestern Avė. arti 63 St. Gera vie
ta dėl aptiekos arba saliuno. Par
duosiu pigiai arba priimsiu j mai
nus bile ką kaipo dalį įmokėjimo.

/ WALTER J. PAUL
6601 So. Westem Republic 4170
3236 W. 55th St. Hemlock 2389

CIGARŲ CIGARETŲ, saldainių, 
smulkmenų, school sUpplies, sodos 
fontanas, randasi biznio centre ant 
N. W. Sides priešais didelio teatro: 
Geriausias biznio centras. Turi būt 
parduotas urnai, labai svarbi priežas
tis. įrengimai vieni kainavo $5000. 
Dalis ant ifimokčjimo, jeijęu kas no
rės. Pigi renda, geras lysas. Jei
gu jus norite saugaus ir gero biznio 
dėl pinigų darymo apsižiūrėkite 
savęs.

4369 FJston Avė.
Tarpe Crawford ir 

Montrose Avė.

dėl

PARDAVIMUI ar išmainymui 
akro žemės, gazolino stotis ir 6 kam
barių namas ant 155-tos ir Lincoln 
Avė. Priimsime namą arba 2 
tų kaipo pirmą įmokėjimą. 
na $22,000.

TUŠČIAS lotas — Vemon 
83-čios, 50x125 pėdų, 15% įmokėti, 
o likusius ant lenjęvų išmokėjimų.

JOHN IBACH 
Real Estate, 

1046 E 43 St. 
Phone Oakland 4681

fla-
Kai-

arti

PARDAVIMUI pigiai restaurantas. 
Turiu greitai parduoti, nes turiu du 
bizniu ir vienam persunku. Didelis 
bargenas kuris pirmas atsišauks. 
3828 So. Halsted St.

Real Estate For Sale
Namai-žeme Pardavimui

NAUJAS 6 kamb. mūrinis namas 
$7,450, $200 įmokėti ir $35 mėn. mo
kestis su procentais; 3 dideli mieg- 
ruimiai, gražiausis vidaus užbaigi
mas su “textone” sienoms. Visos vi- 
gados yra įbudavotos. Langų sieteliai 
ir langų uždangalai. Taipgi labai gra
ži 5 kamb. medinė bungalow $6,500, 
parduosiu arba mainysiu ant loto. 
Matyk šituos namus negu pirksi. 
Mehan & Malone Home Builders 6407 
Irving Park Blv., atdara vakarais.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

i 2 dienas

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47 St

Situation Wanted
Darbo Ieško

PAJIEšKAU darbo, barberis 
gerai patyręs darbą.

Naujienos, 
Box 1121 

1739 So. Halsted St.

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 

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

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

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

seno, meldžiu pamatytu 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. KABULIS 
Savininkai

TIK 
VIENAS 

NIKELIS
Kaštuoja — pašaukti — mus. 
Tuoj reikia: visokių namų, 
mažų — didelių; biznių — 
garažų — lotų — farmų etc. 
Visur — Čikagoj.
PARDAVIMUI — 

MAINYMUI
KOSTUMERIAI 

LAUKIA
Automatiškos — pasekmės — 
Pabandykit — nusistebėsit 

Tel. Roosevelt 5373

PARDAVIMUI namas su groser- 
ne, geroj vietoj. Kas myli biznį, 
tam yra proga pigiai nusipirkti. 
Priežastį pardavimo paf.irsit ant 
vietos. 834 W. 53 PI.

PARDUOSIU arba mainysiu savo 
“eąuity” ant namo šiaur vakarinėj 
miesto daly, arti bažnyčios ir moky
klos, Northvvestern gelžkelio, Milwau- 
kee ir Lavvrence gat. 7 kamb., muzi
kos kamb., 2 augštų namas, garu šil
domas. Vapor Heat, gražios dekoraci
jos, 4 dideli miegami kamb., gražus 
įrengimas. Maudynės abiejose pagy
venimuose, 2 karų garadžius. Mažas 
jmokėjimas, likusi ant išmokėjimo. 

5120 Winnemac Avė.

M & K Motor Sales
Chicarns Mniausl ir ateakančiausl vartotų 

karų pardavinėtojai, 100 grarantuotų vartotų
kary, pilnai įrengti, gerame mechanlAkamn 

karai parduodami nuo $1H() iki 
Mes turime karą kuria tinka vl- 
relkalama, Cash, llmoktijiniala,

stovyje, 
$2000. 
šokiom* 
mainai*.

0811*19 Bo. Halated Bt.

PARDAVIMUI \iamas ir biznis, 
grosernė ir buČernė, įsteigta 8 me
tai. Labai geras biznis. Pašaukite 
Vincennes 0806.

PARDAVIMUI 2 flatų namas — 6 
ir 7 kambarių arti šv. Kazimiero 
Vienuolyno, šiltu vandeniu apšildo
mas. Kreipkitės G331 S. Artesian 
Avenuc.

PARDAVIMUI 3 flatų namas vie
nas 3 ir 2 po 5 kambarius. Garu 
apšildomas, " moderniškas. Kaina 
$14,000, tik $1000 įmokėti, arba mai
nysiu ant loto ar mažo namelio, pu
sę bloko nuo 63Čios gatvekarių. 
Kreipkitės Mrs. Meyer, 6131 South 
Kolmar Avė., arba Telefonuokit 
Brunswick 8974.

MES TURIM GERIAUSIUS IR 
DIDŽIAUSIUS BARGENUS 

ANT NORTH SHORE
Nuosavybės čia kila vertėj 

kiekvieną dieną. PIRMOS KLE- 
SOS BIZNIO NUOSAVYBĖS, 
rezidencijų nuosavybės ir tuš
čios akrais žemės. Mes parduoda
me labai pigiai; šauk, rašyk ar 
telefonuok dėl sąrašo šių barge
nų.
J. H. SCHAFFER AND CO.

803 Rldge Avė., Wilmette, 
Tel. Wilmctte 364

PARDAVIMUI 2 flatų po 4 kam
barius mūrinis namas, yra elektriką, 
gasas, toiletai, viškas ir baizemen- 
tas, randasi 953 W. 35 PI. priimsiu 
$1000 cash ir kitus pinigus mokėti 
kaip rendą, kožną mėnesį. Savininkas

JOHN I. JAŠINSKI, 
2954 So. Loomis 
Lafayette 7143

PARSIDUODA po num. 9912 Vin
cennes Avė. sankrovoms kambariai 
ir garažas. Gesriausia viela visoj 
apielinkėj dėl bile kokio biznio. Mai
nysiu ant lotų arba parduosiu už 
pinigus.

Savininkas,
9607 So. Racine Avė.

uSui .■uit,


