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MATTAWAN, N. J., rugp. 8. 
— Gaisras sunaikino dalį ket- 
virties mylios ilgumo Pennsyl- 
vania ir New Jersey Central 
geležinkelio tilto. Nudegė du 
šimtai pėdų. Policija sprendžia, 
kad tiltas buvęs kieno nors ty
čia padegtas.

Du aeroplano pasažie 
riai užsimušė

Japonams nepavyko padaryti 
kompromiso taikos tarp Kinų 
nacionalistų ir šiaurės mili- 
taristų

Arizona, 
Washing- 

mirties baus- 
tuojau po ka- 
vėl atsteigė

Ispanijos seimas busiąs 
greit sušauktas

Iš keturiasdešimt aštuonių val
stybių tik aštuoniose mirtie:* 
bausmė panaikinta

Smarki audra padarė 
daug žalos

Miunchene, Vokietijoj, pada
ryta protesto demonstracija 
ties Amerikos konsulatu.

ar jau
Amerikos spau-

Nusikaltėlių žudymai Jung 
Valstybėse

ROMA, Italija, rugp. 8. — 
Nepaprastas atsitikimas Romos 
katalikų bažnyčios istorijoje: 
popiežius Pijus XI priėmė pas 
save Egipto karalių Fuadą, 
kurs yra musulmonas.

Sensacinga pasaka sensacijų 
godžiai Amerikos spaudai ir 
jos skaitytojams

Earl Mayo ir W

Vilkaviškio ap- 
►. — Liepos 17 d. Pilviš- 
smarkiai palijo su ledais, 
visoje apylinkėje išmušė 
ir daržus. Alksnėnuose 
11 d. buvo didelė perku-

EDINBURG, Ilk, rugp. 8. — 
Nežiūrint padarytos laikinos 
sutarties, Edinburg Coal kom
panijos kasyklų 
metė darbą ir 
las uždaryti.

Tchaikovsky” ir pažinęs, 
ji tikrai esanti kunigaikš- 
Anastazija, duktė buvusio 
Nikalojaus, kurs 1918 me- 
buvo bolševikų nužudytas 

kartu

ST. LOUIS, iMo., rugp. 8. — 
Kadangi telegrafistų unijai ne
pavyko susitaikyti su samdyto
jais, Chicago, Burlington and 
Quincy geležinkelio kompanija, 
2,000 to geležinkelio telegrafis
tų balsavimu nutarė paskelbti 
streiką.

Telegrafistai reikalauja 10 
nuoš. algos priedo, pusantro 
karto daugiau mokesnio už
darbą sekmadieniais ir ęlviejų 
savaičių mokamų vakacijų me
tais.

GRIŠKABŪDIS, šakių apskr. 
— Liepos 17 d. pro K ulei rus ir 
Žaliablčkius praėjo nepaprasta 
audra. Krito riešuto didumo le
dai. Tarytum, ne lijo, bet pus
tė ir snigo. Vėtra visiškai su
griovė Pr. naują klojimą, išlau
žė daug medžių, soduose nuo 
vaisinių medžių nuplėšė dide
les šakas, daugelio ūkininkų 
suardė stogus. Daržoves ir ja
vus, ypač kviečius pačiame žy
dėjime, vėtra, lietus ir ledai su
guldė ir priplakė apkapoję prie 
pat žemės. Kad ir audra tęsė
si tik vieną valandą, bet upe
liai, laukai ir pievos papliupo 
vandenin.

SUDEGĖ DALIS GELEŽIN 
KELIO TILTO

3 užmušti, 7 sužeisti au 
tomobilių kolizijoj

NEW YORKAS, rugp.
Požeminio geležinkelio
Hali stoty rado negyvos 
riškes kūną. Krūtinėj buvo ku- 
lipkos žaizda. Moteriškės butą 
Emmos Weigandienės, 39 me
tų, iš Bronxo. Kas ją nušovė, 
dar nesusekta.

no. Pilotas Walter 
skaudžiai susižeidė.

protesto demonstra- 
Paryžiuje, Berline, 
ir kituose Europos rugp

virtus ir užsidegus, negyvai su
degė juo važiavęs Helmer 
Strom, 23 metų amžiaus. Kiti 
du jo kompanai pavojingai ap
degė.

Amerikoj ir visame pasauly 
streikai ir protesto demon
stracijos prieš pasmerktųjų 
žudymą

OREGON CITY, Ore., rugp. 
8. Kunigas Andrevv Knox, 
misionierius Alaskoje, atsiuntė 
savo draugams Oregon City 
laišką, kuriame skundžiasi, kad 
šunes suėdę jo bažnyčią.

Kun. Knox sako, kad jis bu
vęs iškeliavęs į tolimas vietas, 
palikęs namie tris šunis, taip
jau maisto jiems — džiovintos 
žuvies. Bet jis sutrukęs ilges
nį laiką, ir šunes, pabaigę sa- 

prasigriaužę lau-

ANGLIAKASIAI SUSTREI 
KAVO

no gyventojo Wm 
namus 
šeimininkas ir du jo maži 
nųs.

NaujoSacco-V anzetti 
teismo nebus

OAKLAND. Gal., rugp. 8.— 
Sparnui nulužus ir aeroplanui 
nukritus žemėn, netoli nuo čia 
užsimušė skridęs juo Henry 
Axton, Stanfordo universiteto 
studentas.

Kinuose atsinaujina pilietinis 
Pietų su Siauriais karas

Apeliuoja j Coolidge’ą gel 
bet pasmerktųjų 

gyvybę

AUTOMOBILISTAS ŽUVO 
UGNY

HUNTINGTON 
rugp. 8 
Holt, susiginčiję dėl algos, šo
vė vienas antrą ir abudu krito 
negyvi.

LAKE MILLS, Wis., rugp. 
8. — Jų valčiai apvirtus, Rock 
Lake ežere prigėrė trys berniu
kai, Th. Molensky, G. Rind- 
fleisch ir Clarence Hardcr, vi
si trys iš Jefferson, Wis.

WHITEHALL, III., rugp. 8. 
— Traukiniui užgavus automo
bilį, F. Firth, 47 m., buvo už
muštas, o jo kompanas W. 
Sletcher mirtinai sužeistas. Jie 
savo automobiliu bandė pralėk
ti prieš besiartinantį traukinį.

mirties bausmei, savo sprendi
mą motivuoja tuo, kad leidi
mas iš naujo bylą tardyti esąs 
ne jo kompetencijoje.

Ledai ir perkūnija 
PILVIŠKIAI 

skricio 
kilioj i 
kurie 
javus 
liepos 
nija. Alksnėnų kaime užtrenkė 
arklį ir du vyrus pritrenkė.

STURGEON BAY, Wis.,
Automobiliui ap-

rugpiu- 
bausmei 

Sacco 
bus nužudyti elek- 

valstybės kalėjime 
M a ss., Ameriko- 

kraštuose kilo 
demonstracijų

BLOOMINGTON, III 
8. — Ties Havana, 1 
maudydamas prigėrė 
kas Augusi Schewe, 
amžiaus.

Žaibas uždegė automo 
bilių įmonę: $100,- 

000 žalos

ŠANCHAJUS, Kinai, rugp. 
8. — “Krikščionių’* generolas 
Feng Juhsianas mobilizuoja 
50.000 savo geriausių kareivių 
sienon tarp Honano ir dantun- 

o tatai lemia 
naujo aktingo 
tarp nacionalistų 

ir Mandžurijos

Mirties bausmė, 
jungos pranešimo, 
daugiausiai beturčiams. Turtin. 
gieji, pinigingi kriminalistai 
tos bausmės paprastai išven
gia. Valstybėse, kur mirties 
bausmė panaikinta, sako prane
šimas, kriminalinių nusikaltimų 
esą mažiau, ne kad tose, kur 
kriminalistai žudomi.

SCRANTON, Pa., rugp
Netoli nuo čia gaisras sunaiki-(vo maistą,

Owenso kan ėmę ėsti jo nedidelės baž 
jų ugny žuvo pats nytėlės sienas, kurios buvę pa 

darytos iš jūrių karvių ir brie
džių odų.

Egipto karalius svečiuo 
se pas popiežių

BELLEVILLE, III., rugp. 8. 
— Perkūnijos metu žaibas už
degė New Athense automobilių 
įmonę. Gaisrui gesinti atvyko 
gaisrininkai iš Belleville ir 
Maskoutah, bet ugnis neveikiai 
pavyko suvaldyti ir jos padary
ti nuostoliai siekia apie 100,- 
000 dolerių.

POLSON, Mont., rugp. 8. — 
Netoli nuo čia aeroplanui nu
kritus žemėn * užsimušė lėkę 
juo Frank Mast ir Miss Cora 
Simonson, pasažieriai iš Polso- 

Brown

UTICA, N. Y., rugp. 8. — 
Italų gyvenamoj miesto daly 
šiandie čia sprogo dvi bombos, 
kurios sudraskė tris namus, ke
letą kitų trobų apdraskė ir 
kelioliką žmonių sužeidė. Su
griauti namai buvo tušti. Poli
cijos apskaičiavimais padaryti 
nuostoliai siekią apie 300,000 
dolerių.

Skelbimus, kad bombos buvę 
Sacco ir Vanzetti šimpa tizuo- 
tojų numestos, policija laiko 
nepamatuotus.

caro 
tais 
Ekaterinbur^e kartu su visais 
kitais jo šeimynos nariais.

Apiė savo atradimą Botkin 
žada tuojau parašyti 
turi parašęs 
dai visą eilę straipsnių

I NEW YORKAS, rugp. 8. — 
Kažkoks Gleb E. Botkin, kurs 
sakosi esąs buvusio caro Nika
lojaus gydytojo sūnūs ir dėl to 

j gerai pažinojęs caro Šeimyną, 
'žada atidengti “didelę paslap- 
Itį”, būtent, kad viena caro Ni
kalojaus dukterų, Anastazija, 
esanti gyva, gyvenanti Bavari
joje ir slapstantis vardu “Frau 

tvon Tchaikovsky.” Ji radus 
prieglaudos pas Leuchtenbergo 
kunigaikštį ir gyvenanti jo 
Seeon pily, netoli nuo Obingo.

Botkin buvęs tyčia nuvykęs 
į Seeon pilį, matęsis su “Frau 
-von 
kad

Bombą sprogimai sudras 
kė tris namus

Aukščiausias teismas atmetė 
prašymą sulaikyt egzekuciją I

BOSTON, Mass.r rugp. 8. — 
Valstybės Aukščiausiojo teismo! 
teisėjas Sanderson atmetė Sac-Į 
co ir Vanzetti advokato prašy
mą duoti habeas corpus įsaky
mą ir sulaikyti pasmerktųjų 
egzekuciją. Teisėjas atsakė, 
kad jis neturįs teisės paskirtos 
bausmės įvykinimo sulaikyti.

SAN SEBASTIAN, Ispanija, 
rugp. 8. — Autoritetingi pra
nešimai iš Madrido sako, kad 
dekretas, kuriuo sušaukiamas 
žadėtasai krašto seimas, jau 
esąs sutaisytas ir šį trečiadienį 
busiąs diktatoriaus Primo de 
Riveros atgabentas į Santande- 
rą karaliui pasirašyti.

BELLEVILLE, III., rugp. 8. 
— Dviems automobiliams, lė- 
ktįsiems iš priešingų pusių, 
tusidurus, trys pasažierių buvo 
vietoj užmušti, kiti septyni su
žeisti, kai kurie pavojingai. 
Užmušti yra: Miss Leoną
Haas, 20 m., jos jaunesnė se
suo ir Kenneth Ashby, 19 
tų berniukas.

KAUNAS. — Iš Seinų ap
skrities pasienio rajono prane
ša, kad liepos 13 dieną naktį 
netoli Stanovisko Kardono kilo 
šaudymas ir didelis triukšmas 
lenkų pusėje. Išaušus dienai 
sužinota, kad triukšmo melu 
lenkų kapralas durtuvu nudu
rė Stanovisko kaimo gyventoją 
lietuvį Karbauską Praną. Nu- 
žudžiusis kapralas yra suimtas 
kartu su Stanovisko kaimo gy
ventoju Sadaravičium, kuris 
nugirdė kapralą ir prikalbėjo 
nužudyti Karbauską.

būti Sacco ir Vanzet 
‘ ti gyvybes

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

Bendrai gražu ir mažumą 
vėsiau; vidutinis ir stipresnis, 
daugiausiai žiemių, vėjas.

Vakar temperatūros 
tarp 68° ir 78° F.

šiandie saulė teka 5:50 
džiasi 8:01. Mėnuo leidžiasi
1:54 ryto.

MASKVA, rugp 
tijos ribose kuriamos net ke
lio.’ “žydų respublikos,” bū
tent Chersonės, Charkovo, Min
sko ir Odesos srityse.

Bolševikų valdžia žadanti 
toms žydų kolonijoms suteikti 
pilną autonomiją, tai yra leis
ti žydams organizuoti savas 
sovietų administracijas “res
publikų” reikalams tvarkyti.

dėtos 
sutai- 

Kaišeką su 
Tsolinu nuėjo 
prasideda iŠ 

naujo karas tarp pietų naciona
listų ir šiaurės militaristų.

Kadangi Japonai patroliuoja 
visą šantungo geležinkelį aiš
kiu tikslu už k ir s V kelią pietie
čių žygiuotai į šiaurę, tai kom
plikacijos beveik neišvengia
mos, ypač, kad gen. Čian Kai- 
šekas yra jau pareiškęs, jogei 
jis Japonų kariuomenę traktuo
siąs lygiai taip, kaip šiaurės 
militaristus, jei japonai bandy
sią jam kelią pastoti.

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

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

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

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

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

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

J. V. valdžia išaikvojanti 2,000* telegrafistų ruošia 
500 miCony dol. per metus

DEDHA.M, Mass., rugp. 8.— 
Massachusetts Aukštesniojo 
teismo teisėjas Webster Thay- 
er šiandie atmetė advokato 
Arthuro D. Hill įnešimą, kad 
pasmerktųjų Sacco ir Vanzetti 
byla butų iš naujo laidoma.

Teisėjas Thayer, kurs buvo 
Sacco ir Vanzetti teismo pirmi-

NEW YORKAS, rugp. 8. 
National Industrial Conference 
komisijos pranešimu, dėl nevy
kusius valdžios organizacijos, 
dėl koordinacijos stokos, dėl 
biudžetų netikslumų ir dėl dau
gelio kitų skylių krašto admi
nistracijos aparate Jungtinės 
Valstybės be reikalo išaikvo- 
jančios daugiau kaip 500 milio- 
nų dolerių per metus.

Komisija suko, kad tokių 
bergždžių valstybės pinigų aik- 
vojimų butų galima išvengti, 
nė kiek nepabloginant valsty
bės tarnybų, įvedus centrali
zuotą finansų kontrolę. Komi
sija nurodo, kad išlaidos 750,- 
000 lokalinių mokesnių rinkimų 
ir išleidimų vienetų Jungtinėse 
Valstybėse pakilusios 
$19.10 nuoš. per 
metais iki $50,52 
pi ta 1925 metais,

Tirinėjimai 
kontrolės NeW /Yorko valstybėj, 
New Mexico, Indianoj, Illinois, 
Califomijoj ir Delaware paro-

PH1LADELPHIA, Pa., rugp. 
8. — Sąjungos Mirties Bausmei 
Panaikinti statistikos žiniomis, 
iš 48 jungtinių valstybių ketu
riose dešimtyse vartojama mir
ties bausmė nusikaltėliams. 
Septyniolika valstybių pasmerk 
tuosius žudo elektros kėdėj; 
dvidešimt viena — korimu; 
Utah valstybė leidžia pasmerk
tiems pasirinkti vieną iš dvie
jų: kartuves arba sušaudymą, 
o Nevada marina pasmerktuo
sius dujomis.
Kas metai nužudoma daugiau 

kaip 100 asmenų
Sąjungos skaitmenimis, Jun

gtinėse Valstybėse kas metai 
nužudoma daugiau kaip šim
tas nusikaltėlių. Tas skaičius 
esąs daug didesnis, kadangi to
li ne iš visų kalinčių pavyksta 
gauti žinių apie įvykusius ten 
pasmerktųjų nužudymus, ypač 
gi iš pietinių valstybių, o pas
tarosiose baudimai mirtim 
daug dažnesni, ne kad šiaurinė
se valstybėse. I
Mirtim baudžiami 

beturčiai

Besiartinant dienai 
čio 11, kurią mirties 
pasmerktieji anarchistai 
ir Vanzetti 
t ros kėdėj 
Charlestovvne 
jc ir svetimuose 
stiprių protesto 
ir streikų.

Bostone įvyko 
protesto mitingų ir demonstra
cijų, kurioms laikyti buvo gau
ti leidimai, bet paskui leidimai 
buvo atimti ir surengtos sek
madienį demonstracijos buvo 
policijos burių išvaikytos, o ke
liolika demonstrantų ir kalbė
tojų areštuota.

Sacco ir. Vanzetti Gynimo 
komitetas pasiuntė prezidentui 
Coolidge’ui telegramą, prašyda
mas, k,ad jis darytų įtakos 
Massachusetts gubernatoriui 
Kullerui sulaikyti pasmerktųjų 
mirties bausmės įvykdymą, o 
tuo tarpu patsai padarytų jų 
bylos tardymą.

New Yorke planuojama kaip 
šiandie laikyti milžiniškų pro
testo mitingų ir demonstracijų, 
nežiūrint, kad policijos virši
ninkas žadėjęs viešų demons
tracijų neleisti, nors sutikęs ne
kliudyti masinio mitingo Union 
,Squaro.

Londone, Anglijoj, įvyko 
darbininkų demonstracija ties 
Jungtinių Valstybių ambasada 
ir ambasados valdininkams į- 
teiktas protestas prįeš Sacco ir 
Vanzetti žudymą.

Argentinoj paskelbtas visuo
tinas darbininkų protesto strei-

go provincijų, 
prasidėjimą iš 
pilietinio karo 
(pietų Kinų) 
vado Čang Tsolino, kurs dabar 
kontroliuoja Pekiną, dėl užval
dymo šiaurės Kinų.

Feng Juhsianas plakuoja ata
kuoti šiauriečius, kurie kontro
liuoja Šentungą, iš šono, šiau
riečiai yra įsitvirtinę Tientsino- 
Pukovo geležinkelio linijoje.

Pasak buvusio Kinų premje
ro Dr. Vango, generolas Feng 
Juhsianas, kurs veikiąs pilnoj 
sutarty su gen. čian Kaišeku, 
vyriausiuoju nuosaikiųjų nacio
nalistų karo vadu, dabar pradė
siąs energingą kampaniją prieš 
šiauriečių pozicijas šantungo 
provincijoje.

Tai rodo, kad Japonų 
pastangos kompromisu 
kinti gen. čian 
maršalu Čang 
niekais ir kad
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i Dr. A. J. KAKALHS—3803 S. Morgan St.. Chicago, III.
( Dr. A. M(hNTVIl)—1579 Mihvaukee Avė., Chicago, III.

Rašo Dr. A. Montvidas

Kauly suminkštėjimas 
arba Rachitas

(Pabaiga)

deniu ir pasaldinamas geriausia 
salyklu otų cukrumi. Juo kudi- 

• kis auga didyn, tuo daugiau jis 
j gauna maisto.

Nuo 10 iki 18 mėnesių 
amžiuje:

Pieno nuo 24 iki 32 uncijų;
Javų maisto su, pienu ir cuk

rum nuo 4 iki 6 uncijų;
Minkštai virtas kiaušinis;
Morkos, ropė, gručkas, salo

tos, burokai ar kiti panašus 
daiktai turi būti gerai šutinti ir 
smulkiai sugrusti. IMioti jų po
rą — trejetą šaukštų.

Jautienos syvų arba zupės 
nuo 1 iki 2 uncijų;

Vaisių syvų nuo 2 iki 4 unci
jų;

Apgruzdintos duonos arba 
kuris zwiebako nuo 1 iki 2 gabalukų.

nepaprastai brangų deimantą, 
kurį mirusioji markyza karo ir 
revoliucijų metu paslėpė juodai 
dienai. Toks pat prašymas bu
vo pakartotas ir mirusios pa
liktame testamente.

Tai bent saugią vietą pasi
rinko.

Antradienis, fcugp. 9, 1927

Nenumeskite Savo
Senų Rakandų f

rie bijo, kad vaikas sušals, pa
gaus slogas ir bijo jį išvynioti, 
kambarį išvėdinti ir ant oro iš
sinešti tų kūdikiai gauna kaulų j 
suminkštėjimą.

Tirinėjimai parodė, kad fres
kos kepenių aliejus turi prieš-

Tuli kūdikiai, neatsižvelgiant rachitinių ypatybių. Jis varto- 
į kaulų suminkštėjimą, yra rie-'jamas ne tik šios ligos gydyme, 
bus ir dikti, tečiaus dižiumos o ir paąaugojime, kad ji neatsi- 
sveikata yra sunykusi ir jie la- rastų. Mažiems kūdikiams 
bai liesi. Net ir diktieji laikui duodama po pusę šaukštelio ši-
bėgant netenka svarumo, nes to aliejaus tris kartus dienoj,
raumenų pabliurimas ir silpnu- Geriausiai duoti tokio, I 
mas trukdo maisto eigą žorno- yra maišytas su fosforu. Ap-( yra nemaža ir kitų daiktų,
mis, iš ko seka nuodingumas tiekose galima nusipirkti. Se-( kurje kūdikiams tinka, todėl ga-
(toksemija) ir mėsų i 
Vaikas darosi palankus ligoms, 
kurios silpnina jo kraują. Rau
donųjų kraujo kūnelių skaitlius 
sumažėja neretai per pusę. He- 
maglobino nuošimtis irgi nu
puola, t. y. kraujas tampa ma
žiau raudonas. Suprantama, 
kraują gali ištirti tiktai gydyto
jas. Tirinėjimas » taipgi paro
do, kad su išmatomis išeina 
daugiau kalkių ir fosforo, negu 
reikia, o juk kalkės ir fosforas 
reikalingi kaulams. Kaulų su
minkštėjimo ženklai tankiausiai 
yra taip aiškus, kad net ir negy- 
tojas pažįsta ligą. Retuose atr 
si tikimuose ji nėra ryški, todėl 
traukiami X-spindulių pa veiks
lai, kurie aiškiai parodo kaulų 
nenormalumą.

Greita Pagelba
Dr. Scholl’s Zino.psda praUlina visokius 
skausmus greičiau negu kiti kokie žinomi 
metodai, liną tiktai minute nutildyti bile 
koki korng. Gydymas prasideda i« sykio. 
Kuomet komas pranyksta jis daugiau ne- 
gryžta. Jei nauji ieverykai včl padaro 
skaudama ta vietą, Zino-pad praiaiina jj 
freit. Todėl, kad Zino-pad prašalina prie- 

astj—spaudimą ir trinitną čeverykų.
Dr. Scholl’a Zino-pads yra su gyduolėmis, 

antiseptiški, apsaugojanti. Visose aptiekoso 
ir čeverykų krautuvėse—-35c.

DSScholls 
Zino-pads 

ufdekit vieną ir skausmas pranyks

Nežiūrint ką neturėtumėte ir kokiame stovyje 
jie nebūtų; jie verti daugiaus, negu kad jus manote, 
ir jus galite sutaupyti pinigų išmainydami juos j 
naujus rakandus.

štai, šis paveikslas parodo geros rųšies front- 
ruimo sėtą — vieną iš daugelio tų gerų pas mus be
sirandančių musų sąkrovoj sėtų.

..v.. Kurie KUG1KIMIIIS LH11NM, UMIC1 gU

nykimas.'nesniems kūdikiams ir vaikams, maistą pamarginti kas die 
duodama visas šaukštelis, tris nj^ 
kartus dienoj. ' * Į

Saule švitinimas arba, I 
sakoma, saulės maudynės yra| 
ytin geras dalykas, 
laiku tai lėngva padaryt’.
riausia laukuose, vienok ir na- Nervuotumo ir neramumo stab 
mie galima jomis šio-to atsiek
ti. ' Saulės spinduliai turi eiti 
per atdarą langą, nes ultravio
letiniai per stiklą nepereina. 
Miestų gyventojai, kuriems sau
lė šviečia mažai ir spinduliai 
dingsta dulkėse ir durnuose, jei 
turi ištekliaus, turėtų laikas nuo 
laiko nuvežti vaiką pas gydyto- 

ultravioletinės 
ši šviesa netik 
rachitą, o ir 

ligas ir daro
Labai svarbu pastebėti rachi- kūne daugiau atsparos prieš vi- 

tą pačioj pradžioj, kad užbė- šokias ligas, 
gus už akių tolesnei jo eigai,' Gydymas
kuri padaro neretai neištaiso- y y
mus kūno iškraipymus ir suiri- Kada liga jau įvykusi, 
mus. Tankiausiai randama, kad stengtis ją prašalinti, 
šleivos kojos, išklišimas, ištinku- vaistų, kurie prašalintų 
sios blauzdos, plokščios letenos, tą, nėra. Vaistai gali mažinti 
nugaros netiesumas, pelvio plo- jį šiek-tiek, bet kol nebus praša-1 metrų 
kštumas arba iškrypimas, atsi
kišęs pilvas, žemyn organų nu- 
slinkimas, siauros, plokščios ir 
atkištais kaulais krutinės, plok
ščiais viršugalviais ir ketur
kampės galvos, ištrunėję dan
tys yra rachito pasekme. ši
tie kūno sudarkymai pasilieka 
per amžių ir daro daug keblu
mų ir nesveikatos. '

Iš vaistų freskos kepenių 
kaip aliejus su fosforu ar tik nebus 

I geriausi. Duodama dar geležies 
Vasaros (citrinės paprastai arba kokios 

G6"* kitos) bekraujės prašalinimui.

ją, kuris turi 
šviesos aparatą.
kad veikia prieš

• prieš tūlas kitas

reikia 
Tokių | 
rachi-l

dymui, taipgi vidurių* kietėjimo 
šalinimui vartojamos šiltos mau
dynės. kartais ir vaistai.

Turbut, nieko nėra geresnio į- 
vykusio kaulų suminkštėjimo 
gydymui, kaip ultravioletinė 
šviesa. Jos nereikia sumaišyti 
su tais švitinimais, kuriuos tūli 
gydytojai ir šundaktariai daro 
penkiolikdolerine lempa.

(Galas)

Įvairenybės

Skaityk šitų — 
Dabar!

J \ • A 'i

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

White Star Line 
Red Star Line

INTERNATIONAL MERCAN- 
TILE MARINE C0.

Musų geras atstovas viską iš
aiškins jums. Arba atsišaukite 
i musų Pasažierlų Departmentą.

127 So. State St.
Chicago, III.

Sunkus, minkštas, frontruimio sėtas, apmuštas 
su geros rųšies Mohair — Aksomu, pamainomos pa- 
duškos, su puikiu šilko damasku. Visos paduškos su 
taisytos springsais ir garantuotos, jog pilnali bus ge
ros..

Specia.ė kaina $139 — 

CENTRAL aiSTRICT FURNITNRE CO.
3621-23-25 So. Halsted Street

2500 metų namas
Senovės tyrinėtojas, profe

sorius Bade, darydamas kasi
nėjimus Palestinoje, 12 kilo- 

‘ į nuo Jeruzolimo, užtiko 
išsilaikiusįlintos priežastys, kuries ligą nepaprastai gerai 

padarė, nieko neišeis. Todėl namą, kuriš buvo4 statytas sep- 
svarbiausia prašalinti visas tintame amžiuje prieš Kristaus 
priežastis, kurios veda prie ra gimimą, tai yra, išstovėjo apie 
chito, ir tuo patim laiku gydyti 2500 metų.
vaistais ir kitomis priemonėmis.
Priežastis jau minėjau straips
nio pradžioj.

Miastas yra svarbus dalykas.
Taipgi virš-Į Kiekvienas kūdikis ir vaikas tu- Tel-el-Nisbeh 

kinimo aparatas pasilieka suga- ri savotumus, todėl nėra galima 
dintas, sveikata per amžių mon-1 vieną receptą pritaikyti visiems.
ka, palinkimas prie nervų ligų1 Maistą reikia taikyti sulyg vai- 
žymus. Rachitikai yra palan- ko merumo, amžiaus, skonio ir 
kųs kvėpavimo aparato ligoms, tt. Patarimas gali būti s.tokis: 
nes krūtinė sudarkyta, raumens kūdikiui:
jos silpni ir generalė sveikata 
menka. Kaulams esant nenor-' Pieno 10 a.bj. 2.’ mcijas; 
maliams, forma ir sudėtim, la-1 Javų mauto u sviesto arba 
bai lengva gauti jų lūžimą. į cukraus Šaukoto]:;! - arba 4 un-

Neužtenka tėvams aprūpinti clJas;
vaikus mokslu ir turtu, nes1 Vaisių syvų */2 arba 2 unci-j 
sveikata yra daug svarbesnė. Jas»
Sveikas ir drūtas žmogus leng-' Daržovių zup u 1 arba 
viau prasimuša prie mokslo ir cijas.^ 
save aprūpina. Neatbojimas 7 ii yra dienos maistas, 
apie kūdikio sveikatą gali suga- nas maišomas su virintu 
dinti visą jo gyvenimą. ’ --------------- —

Kaip išvengti rachito
Priežasčių suminėj imas 

straipsnio pradžioje leidžia su
prasti, kad jų išvengimas reiš
kia rachito išvengimą, 
laimės, kad 
čius, jiems 
prieglaudos, 
tų prieglaudų 
žastys, kurios 
minkštoj imo. 
glaudų vaikai gauna rachitą. 
Prieglaudos nėra tinkama vie
ta vaikų auklėjimui visais 
žvilgsniais. Kiekvienas kūdi
kis reikalingas yra individualio 
auklėjmo ir priežiūros, 
kiekvienam 
surasti vietą privačiuose na
muose.

Kiekviena motina privalo kū
dikį žindyti, jeigu nėra nepa
keliamų kliūčių ir pavojingų li
gų. Nežindomieji kūdikiai tu
ri gauti švarų, šviežią, margą 
ir jų, amžiui tinkamą maistą. 
Niekad nereikia peršerti. Ne
reikia kūdikis varžiai vystyti, 
^storai rėdyti ir šilumoj kepinti. 
Jis turi gauti tyro oro, ‘ daug 
judėjimo ir saulės Šviesos. Ku-]

Ant ne- 
aprupinus našlai- 
steigiami namai, 
Veik kiekvienoj 
yra kelios prte

veda prie kaulų 
Netoli visi prie-

ir
našlaičiui reikėtų

• Be to, name rasta anų laikų 
įrengimai ir indai.

Profesorius Bade ištyrė, kad 
ten buvusio tais laikais miesto 

i tvirtoves siena 
virš astuonių metrų storio!..

Dantys brangenybių 
sandėlis

Nesenai Paryžiuje mirė vie
na sena aukštos kilmės ponia. 
Mirusios tarnaitė, bevaikyda
ma paliktus dokumentus Ir po
pierius, užtiko vieną raštelį su 

’tokiu užrašu: “Prieš palaido
ki ant išimkite iš mano antrojo 
I krūminio danties dešinio žando 
viršuje pliombą”. Tarnaite pa

siskubino šią keistą mirusios 
’le-valią išpildyti. Išėmusi pliom- 

bą išpuvusiame danty ji rado

miojaina tas ką 
jus gaunate pir
kdami cigaretus, 
bet ue tas, kiek 
jus UŽ juos mo
kate. Prasti ciga
retei yra brangus 
nežiūrint jų 
kainos. Per dvi
dešimtį metų 
HELMARAI pati
ko rūkytojams ir 
juos palaiko pas 
save.

Tūkstančiai vyrų 
atsigrįžta prie 
HELMARŲ kas
dien. Kada nors 
jus irgi atsigrįšite 
prie HELMARŲ. 
Šiandien turėtų 
būti tas laikas.

ĮEp
' - 'Y

K. Požėla

Naujienų Atletiniame

Pinigai Lenkijon
ir i

Vilniaus Kraštą
Siunčiami per Naujienas piutc perlaidomis ir 
kablegramomis greičiausia nueina.

Visi pinigai siunčiami per L'nujiena’S Len
kijon yra išmokami Amerikos doleriais. Pašto 
perlaidomis pinigai nueina 1IT — lj dienų; kab- 
legramu — į 2 — o dienas. Telegramas kai
nuoja $1.00.

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

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

IPI lf 1 iz I l\ n I l\
Nedėlioj, rugpjūčio 21,1927
Calumet Grove

Blue Island, III
Šiame Naujienų Atletiniame Piknike Karolis Požėla parodys 

visus savo gabumus. Jis pats dalyvaus ir suorganizuos ristikus, 
kumštininkus, basebolininkus ir kitokius lietuvių atletus. Tūks
tančiai lietuvių iš Chicagos ir ap elinkių miestelių turės progų dar 
pirmu sykiu, pamatyti visus gabiausius liėtuvių atletus. O Karolis 
Požėla su jais surengs tokių mandrybių ir navatnybių, kad tūks
tantinės minios lietuvių tik gėrėsis ir džiaugsis. Muzika •— šau
niausi. Šokiai linksmiausi.

Pradėkit iš anksto rengtis į ši atletinį Naujienų piknikų.

Visus širdingai kviečia

Sarsinkites Naujienose
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ATMOSFERA
ir jos reiškiniai

(Tęsinys)

XIV

LIETUS.

'j darni ar daug ar mažai ore yra, 
garų, žino kų laukti — giedros 
ar lietaus. Aišku, jei higromet- 
ras rodo, kad ore yra daug ga- 
zų, tai tikisi lietaus. Higromet- 
rų įtaisymas pagrįstas tuo, kad 

, higroskopiniai (geriantieji van
dens garus) kūnai, pav„ popie- 
ris. želatina, žmogaus plaukas ir 
kit. t. kintant (kitėjąnt) drėg
numo kiekiui, keičia savo ilgį:| 
džiudami trumpėja, ir didesnėje' 
drėgmėje ištysta. Tie higros
kopinio kūno ilgumo kitėjimai, 
pakeičia sujungtos su juo roky- 
klės padėtį. Tu rodykle juda 
tim tikra pakopa (lentele), ku
rioje pažymėta kiek garų orei 
turi būti rodyklei vienoje ar ki I

Rūgštumai Viduriuose
Phillips Milk of Magnesia” 

Geriau negu Soda

Plione Central 1110 
Res. Canal 0403

JOHN S. RYBICKI
ADVOKATAS

54 W. Randolph St.
Room 607 Woods Bldg

sirasti naujų debesų. Ten, kur, 
debesims atsirasti patogios są
lygos - debesų būna daugiau, o 
kur daugiau debesų, ten daugiau 
ir lietau*. Gi kur dangus esti 
visada giedrus lietaus beveik vi
sai nebūna. 'Pavyzdžiui, Afri
koje, Sacharos tyruose, retai 
kada būna apsiniaukę, užtat ir

' i toje vietoje stovint.

XV

žemai šiltam, o aukštai vė
siam orui esant, ir kai vis dau
giau ir daugiau vandens garuo
ja, atsiranda daugiau debesų. 
Tų debesų lašeliai nuo šalčio vis 
labiau telkiasi ir galų gale atsi
randa tokių didelių vandens la- lietus ten retas ir labai pagei- 
šų, kad dėl savo sunkumo jie dalijamas svetys. Pietų Anie- 
negali kaboti ore. Tie lašai1 rikoj, Perų respublikoje, yra ty-j 
krinta žemyn ir tada,.kaip mes!™, kur irgi labai retai palyja.' 
sakom lyja. Aukštai lietaus la- Baugiausiai lietaus būna ten, 
šai dar labai maži, bet krisda- kur ne taiP ,abai šalta’ bet ir nei

sja ir prie jų prisi-Į blba* karšta. L ..— —  ----- -
sutirštėję žemesnių! ar kilčiau — lietaus vis mažėja., srovių ir tada jie sušąlą ir tam-

Del to į M ' ‘ ‘ ‘ ‘

KRUŠA.

Kai kada iš aukštai krisdami 
mi jie susilieja ir prie jų priai-, Iabai karšta. O ten, kur vėsiau, lietaus lašai susitinka šaltų oro 
deda dar : 
oro sluoksnių garai.
labai aukštų bokštų stogus ma
žiau lietaus nukrinta, nei kad į 
tokį pat gatvės plotą. 1 
juo debesys būna aukščiau juo 
stambesniais lašais lyga. Iš že-i 
mai esančių debesų dulkia visai 
smulkus lietus.

Kartais kad ir nuo labai aukš-i «iausi laukaf tyrais
Visiems, o ypač ūkininkams 

svarbu žinoti ar šiandien lis ar 
ne. Tam reikalui pagaminta 

^langelis prietaisų, kurių pagal- 
i ha spėja. Iš tų prietaisų svar
biausi barometras ir higromet- 
ras. Apie barometrą kalbėsime 
vėliau, o su higrometru apsipa- 
žinsime dabar.

Hijrrometru sužino, ar daug 
vandens j?arų yra o*-e. O žino-

Mat, kur vėsiau, tai ir garų ten pa ledo žirneliais. Tokiais at- 
mažiau, o kur karsčiau — labiau vėjais byra kruša. Be to dar

į pietus, ten daugiau žemės plo- * kruša byrą didelės vėtros ar . * a • « • < •

tai krisdamas lietus žemės visai 
nepasiekia. Mat, pakelyje jis 
susitinka šilta oro sluoksnį, kurs 
tą lietų vėl garais paverčia, o tie 1 
garai vėl kyla sau aukštyn. Va
sarą kartais gali matyti tok;i 
lietu, fe

Lietaus gausumas

Yards 4951
Mra. Anielia Jarusz-Kaushillas 

AKUSERKA
3252 So. Halsted St.

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kilu lai 
ku pagal jv/a/tj.

Viršuj Universnl
State Bank Baigusi akuie- 

rijos kolegiją; 
ilgai praktika- 

, vusi PennsyL 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 

i gimdymo, laike 
i gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Vietoje sodos nuo dabar pra- 
dėkit vartoti po biskį “Phillips 
Milk of Magnesia” su vandeniu i 
bile kada nuo .^virškinimo arba I 
rūgštumų, ucid, gasų viduriost • 
ir palengvinimas ateis tuojau.

Per penkiasdešimtį metų tik 
ras “Phillips Milk of Magnesia’ I 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaipo saturated 
solution of blcarbonate of soda 
ir palieka skilvį liuosą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
limo rugimų viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”. Dvidešinitis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 
Charles II. Phillips Chemical Co. 
ir jo pirmtakuno Charles H 
Phillirs nuo 187t.

Moterys
Giria
ši
Ton iki)
Mis. J. J. Cislcr—Milės, Micnigan, 
rašo: “Severa’s Regulator pagel
bėjo man daug. Aš pasinaudoju 
šiandie iš to toniko dar daug'au. 
Aš visuomet rekomenduoju Sevo- 
ra’s Gyduoles,,.
W. F. Severą Co., Cedar Kapida, Iowa

pEGULATor
4.. .,— . M—  M—..   ——* 

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akiu įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą 4
NAUJAUSI PHONOGRAPHAI

KIMBALL
Naujas 1927 m. modelis 

Geriausi valves visur

Columbia Rekordai
W. W. KIMBALL & CO.

306 S. Wabash Avė.
KIMBALL BUILDING

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paulina Chicago, III.

Užtat tV he vandens, tad orui nėra iš perkūnijos metu, kada būna di- 
ko gauti lietui reikalingo van- delis oro judėjimas. Tokia kul
dens. ša gema oro verpetuose. Kru*
..... ... . .. . .. šos didumas būna įvairus: pa-Kiekvienam aiški lietaus reik-. . . , ....... _ . . . . . . .. ! prastai kruša būna žirnio didu-

j mo. bet kartais siekia net kar
velio kiaušinio didumo. O kai 
kada pasitaiko ir labai didelių 
ledo gabalų krušoje. Pav., 1843 
m. Tibete (vid. Azija) nukrito 
malūno girnų didumo ledo gaba
las. Jis sukapotas! tik į tris die
nas ištirpo. 1844 m. Prancijo- 
je, Liono mieste, krito ledų ligi 

i — 2 svarų sunkumo. Kris
dami toki ledai daug bloga pri- 

: dauyf visokių įtaisymų
1 sugadina, išmuša daug- gyvuliui, 1 ' ' i

kariais net ir kai kokį žmogų 
uždobia. O kad ledai langus1 iš
daužo, tai nė nenaujiena.

Gerai įsižiūrėję į krušos žir
nelį galim pastebėti, kad jie lyg 
ir svogūnai (cibuliai) turi lukš
tus. Iš kur atsiranda) tie lukš
tai? Mat, ledai prieš pasiekda
mi žemę perlekia per įvairius, 
šiltus ir šaltus oro sluoksnius. 
Kai jie patenka į šiltesniuosius 
oro sluoksnius — aptirpsta, o 
kai į šaltesnius — vėl apšąla. 
Tokiu budu atsiranda krušos 
lukštai. Be to, juk prie suša
lusių vandens lašų prisideda ii 
tie garai, kuridos krušos žirne
lis krisdamas lypsto. Jie ir ap
šąla apie krušos žirnelį ir taip 
auga jo lukštai.

(Bus daugiau)

visu i ,
nuo tų sąlygų, kuriose gali at-

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzxxxxxxxxx±XXXXXXIXXXXXXX

Peoples Furnitūra Co
DIDŽIAUSIOS LIETUVIŲ KRAUTUVAS CHICAGOJE 

Užpildytos su augščiausios rųšies, Pianais, Radioms, Rakandais, Kau
rais, Pečiais ir visokioms namų reikmenims.

Taipgi išdirbinėja dailiausius seklyčioms setus 
nuosavoje dirbtuvėje.

Ir yra autorizuoti pardavinėti labiausiai 
išgirtus muzikalius instrumentus.

KIMBALL PIANUS ir R. C. A. RADIOLAS.

M

M 
M

M

h 
M

M 
M 
M 
M

Tik pailgindami prekių ryšis ir gerai įsi
vaizdindami j Jums teikiamą patarnavimą 
ir tvarkingą šios pirklybos vedimą, Jus da- 
žinosite, kad visuomet apsimoka pirkinėti 
namų įeikmenis labiausiai atsakančiose 
("Most 1teiiable) Krautuvėse. Todėl Jus 
visais žvilgsniais busite geriau patenkinti 
lankydami Peoples Furniture Co. Krautu
ves, nes jus čia rasite geriausias prekes ir 
patarnavimą už mažesnį atlyginimą.

NAUJIENŲ” GENERALIS 
AGENTAS

Grand Rapids, Mich.

Lengvius Išmokėjimo Budiis Pritaikom Kiekvienam 
Pagal Išgalę 

Dvi Krautuves ir Setų Dirbtuvė
TW0 LARGESTW«^

J 4177-83 Archer Avė., 1922-32 S. Halsted St
M Lafayette 3171 ‘ 'Canal 6982
« M. KEŽAS, Vedėjas J. NAKROŠIS, Vedėjas C
K NXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NAUJOS KNYGOS
(JAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

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

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

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

KAUNO ALBUMAS ________ -........-..............  —
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRfiVftS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ----------------- >7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ...»..... ........   50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS .....................-............-....... -.... — 55c
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

$2.50

$1.50

$3.00

. 50c

193 Grand Street Brooklyn, N

Stanley Naudžius
šiuomi pranešame gerbia

miems Grand Rapids lietuviams, 
kad Stanle.y Naudžius, yra mu
sų įgaliotas pilnai rūpintis 
“Naujienų” cirkuliacija -— pas 
jį galite užsisakyti “Naujienas’’, 
atnaujinti prenumeratą, užsžiaa- 
kyti. knygų iš “Naujienų” kny
gyno, taipgi paduoti j “Naujie
nas” skelbimų— jis visuomet 
Jums suteiks greitų ir teisin
gų patarnavimų. Jo adresas:

Stanley Naudžius
1220 Hamilton Avė., 
Grand Rapids, Mich.

SIUSKIT. PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

Lietuvis KonYraktorius

Pranešimas Lietuviams

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone Canal 2591

^LZENBAlI?

Pranešimas Draugi 
joms ir KHubams Pinigus gražiname

už tuščią keną
Suvedam šviesas ii 
elektros jiegą j nau
jus ir senus namus ir 
mainom naujas liam 
pas j senas; duodame 
ant lengvo išmokėji
mo.

DR. G. SERNER
' LIETUVIS 1

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

Tel. Boulevard 7679
. ---- M—- -- ---- ---- -—----- ----- ” n ■ M I

~ '

Įvairus Gydytojai

Dabar yra geriausias užimti
svetaines clcl ateinančio sezono, baili) 
ir teatrų,

Laikai jau pagerėjo, todėl . dabar 
yra goresnė proga geresnį peiną pa
daryti, vestuvėms b šiaip pasilinks
minimas yra paranki svetaine, gra
žiai papuošta, švariai užlaikoma.

Kreipkitės pas

M. A. MELDAŽIS
2244 West 23 Place
Phone Canal 1068

Pamatyk Naujus 1928 
Modelius Radio pas 

Budrik

M

Kent, Fresbman
Radio Korporaci-

Jeigu jums nepatiks

Pilzenbaur 100 grynas 
mali ezfrakfas

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

Haymarket 8335

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

V-----  ----- —s
Telephone Yards O&P4

DR. MADRIDE UHN
4631 So. Anhland Avė.

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

Res. telephone Plaza 82H
Dabar jau galima pirkti WILLYS 
KNIGHT ir WHIPPET automobiliai 
iš lietuviškos įstaigos. Pas mvs pirk
dami jus gausite gerą patarnavimą 
ir geras sąlygas.

BALZEKAS MOTOR SALES 
4028-32 Archer Avė., CHICAGO, ILL.

Phone Lafayette 2082

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel, Kcdzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

M

.

Atwater
Masterpieces
jos Amerikoje Radiolas Bruns- 
\vick. Didžiausia Krautuvė Ra- 
dios Chicagoje. Kainos: Atwa- 
ter Kent 6 tūbų 1 kontrolio už 
$65.00. Fresbman 5 tūbų už 
$25.00. Fresbman 6 tūbų 1 
kontrolio už $49.00. Radiola 
— 20 už $78.00 Radiola ir Pbo- 
nografas krūvoje 
aukščiau. Radio 
ketas tinka prie 
už $40.00. Radio

už $79.00 ir 
Eelectric Sa- 
kožno radio 
Setas renda-

vojame ir parduodame 
mokėjimų.
JOSEPH F. BUDRIK 

3417-21 So. Halsted 
Chicago, III. 

Tel. Boulevard 4705

ant iš-

(Ine.)
Street,

SERGANTI ŽMONES
Del geriausio ir greičiausio išsigydymo 

pasitarki! si>

Dr. B. M. Ross 
Specialistu

Jo trisdešimtis me
tų pasekmingo pra
ktikavimo gydvme 
chronišku ir užkrė- 
čiamų ligų, kraujo, 
pūslės, privatiškų ir 
slaptų lig^, jums y- 
ra garantija jo at- 
sakomingumo. Pasi

tarimas dykai. Jis vartoja Amerikos 
ir Europos gydymo metodus. Geriau
siai ir greičiausiai išgydo. Ofisas

35 S. Dearborn St.
Kampas Monro® Street, Chicago, 

Crilly Building
Imkite elevator’ų Iki penkto nukftto. Vy

rų priėmimo kambarys 506, — Moterų 508. 
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
vakare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
plot. PanedėlyJ, Seredoj ir Subatoj nuo 10 
ryta iki 8 valandai vakure.

Lietuviai Advokatai

DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

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

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

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

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

(Dienomis: Canal
Telefonai: 8116. Naktį

i South Shore 2288 
\ Boulevard 4186

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

>-■■111 Į II II ............... ■

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearbom St., Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1310 
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE
77 W. VVashington

Cor. Washington*and
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395

BLDG. 
St.

Clark

[dr. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 lubos 

Chicago, III.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

■ . .......... ■■

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No. State Sto Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Po pietų nuo 8:80 iki 8:00 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

TeL Yards 6141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams. 

>■ « ........................................ II II ■II MII.

John Kuchinskas ir 
Bailys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:00 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedalioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUTIS ADVOKATAS

112 Weet Adams St. Room 1217
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9600

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

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas 310? So. Halsted S t., Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir Šventadieniais 10—12 dien.

J. P. VVAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

1*756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų
Vedėjas visų teisių 

Namų Tel. Pullman 6877

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

VlllcATFlis
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

!■ .......... ■ I ... .........................................—

DR. FREDA HIRSCHBERG
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

11256 South Michigan Avė.
Valandos: 2 iki 4 P.M. 7 iki 9 P.M.
apart ketvergo ir subatos vakarais.

Phones: Office Pulman 9278 ,
Res. Plaza 2222 I

HARRY LAWRENCE
ADVOKATAS 

11256 Michigan Avenue 
Telephone Pullman 9278 

Miesto Ofisas
77 W. Washington Street 

Telephone Central 8540 V-..... . ......... .



Antradienis, Rugp. 9, 1927

rių Smetona ir Voldemaras dažnai esti tik klusnus pa
stumdėliai.

Apstatę policininkais, pasislėpę nuo savo visuomenės 
ir jai pačiai užgniaužę burną, Lietuvos okupantai tiki, 
kad niekas nežino tikrosios padėties, kad jie įstengs me
lais raminti ir šalį ir užsienius. Nedovanotinas naivu
mas. Jei krašto viduje tautininkai augina kerštą prieš 
save, tai užsieniuose jie turi tiek pat mažą pasitikėjimą 
Lietuvos reikalais. Jau pats perversmas parovė užsie
niuose pasitikėjimą Liėtuyos pastovumu ir jos ateitim. 
Dabar paleidus Seimą ir valdant kraštą vien Smetonos- 
Voldemaro bendrovei, susidarė tokie santykiai su kitais 
kraštais, kad apie jokias sutartis, apie bent kokias dery
bas paskolai gauti netenka nekalbėti. Užsienis kenčia 
Voldemarą tik dėl to, kad pati.musų visuomenė iki šiol 
sb juo dar neapsidirbo, bet kenčia kaip pavojingą šašą, 
kuris bereikalingai erzina kaimyninius santykius. Nau
ja Klaipėdiečių byla Tautų sąjungoj aiškiai parodė, kiek 
gali tikėtis palankumo iš kitų šalių ne tik Smetonos-Vol
demaro vyriausybė, bet pati Lietuva.

Kokia gali būti išeitis? Kiekvienas Lietuvos pilie
tis, kuriam rupi krašto ateitis, turi aiškiai žinoti, kad tai 
ateičiai gręsia dideliausis nepramatytas pavojus. Ir ne 
tik nuo Voldemaro sumanymų keisti t Konstituciją, pa- 

I smaugti savivaldybes ar nuo piktų jo vyriausybės darbų. 
Stovinčią pelkę kaip bematant užtraukia iš pavir-| Pavojus eina iš to, kad musų visuomenėje eina nepaliau- 

Bet dėlto įrūgusi bala ne- narna užslėpta tarpusave kova. Šioje kovoje iš vienos 
Užtraukta bala darosi tuo pavojin- pusės stovi Smetonos-Voldemaro-Plechavičiaus kompa

nija, kitoj gi pusėj susimetė beveik visas kraštas, suvar
žytas, jodomas, bet pilnas keršto. Tai kovai eikvojama 
tiek jėgų, kad jų beveik nepalieka kuriamajam visuome
nės ir valstybiniam darbui. Ir todėl mes visose gyveni
mo srityse sustojame vietoj, merdim, pykstame, kuęmet 

kelti šalį, nežiūrint visiems atsibodusių zaunų okupantų| kiti kraštai sparčiai dirba ir žengia pirmyn. Mes silp- 
laikraščiuose apie “tautos vadų didelius nuopelnus tėvy- nučiai, biedni, kultūroje nuo kitų, atsilikę, varžydamės 
nei”, kiekvienas aiškiai jaučia, kad Lietuvos gyvenimas savo tarpe, — patys savo rankomis kasame duobę savo 
darosi užnuodytu pelkynu. Nuo pat gruodžio 17-os die- ateičiai.’ ' _ _ _ . _
nos perversmo, “tautos vadai'' visą laiKą nevilčiai lupcio- savu spranuu gruuuzAu ±<-ub menus »<įiuun.Buiuunų o<*u- 
ja vietoj ir tik gilina purvą po savo kojų. Nei vieno pla- jelę. Ir todėl musų demokratinės visuomenės uždavinys 

Nei vienos gy-dabartiniu momentu yra:
1. Paliuosuoti kraštą nuo fašistinės Voldemaro vy

riausybės.
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MUSŲ ATEITIS TIK MUSŲ PAČIŲ RANKOSE

i. ’ Tokia padėtis nepasibaigs, lig mes turėsime ant 
“tautos vadai” visą laiką bevilčiai tupčio- savo sprando gruodžio 17-os dienos sąmokslininkų Šan

Dabartiniai Lietuvos okupantai, apmikdinę komen
dantų ir šnipų pagalba musų politinį ir visuomeninį gy
venimą, viešai giriasi jie, girdi, įvedę krašte tvarką ir ra-

■ Kurios rųšies yra tas musų apnikęs ramumas?

siaus žaliuojančios samanos.
sidaro našia lanka.
gesnė, kad gilumoje dar smarkiau vyksta nesveiko puvi
mo veiksmai, o klastinga paviršutinė žaluma ne vieną 
pavilioja, įklampina. “ •

Dabartinė Lietuvos padėtis gyvai primena tą vaizdą. 
Nežiūrint į šimtus viešai duotų pažadų atgaivinti ir pa-

įtvirtinti.

čiai užsimoto darbo, ar bent sumanymo, 
vesnės pastangos imtis bet kurių priemonių palengvinti 
nepaprastai sunkią ūkininkų ir darbininkų padėtį, įlieti 
gyvo kraujo i apmirusį ekonominį krašto gyvenimą. Kas 
jau buvo nustatyta ir pradėta dirbti senųjų valdžių ir 
tas vos rėplena įvažinėtu keliu ir tik dėl to nenustoja, 
kad užsuktas aparatas pats dar tebevarosi seniau pastū
mėtas. •*

Kitaip ir negali būti. Gyvenimas neleidžia Lietuvos 
užgrobikams nei valandėlei užmiršti, kad tik klastingas 
smurtas pastatė juos kraštą valdyti. Nežiūrint savo 
tvirtinimų, jie gerai žino, kad visa musų šalis su labai 
mažomis išimtimis, yra mirtinas jų priešas ir visa įtemp
ta tik laukia, kada pagalios truks ta musų votis ir duos 
liuosai atsikvėpti. Ir dėlto didžiuma Voldemaro vyriau
sybės jėgų aikvojama tam, kad apsisaugojus nuo priešų 
apsupusių juos iš visų pusių. Del to rūpinamasi ne ūkis 
kelti, žadinti visuomenės jėgas ir padėti jai nugalėti gy
venimo sunkumas, bet laikoma kraštas komendanto ir 
policininko saujoj, samdoma vis naujos šnipų gaujos ir 
viskas marinama. Šnipai užplūdo miestus, kaimus, ka
riuomenę, mokyklas ir įstaigas. Šnipų pašnabždos nu
stato valdžios veikimą ir veda geriausius žmones į karo 
lauko teismus, į kalėjimus ir koncentracijos stovyklas, 
arba verčia laikinai pasislėpti ir tylomis ruoštis spren- 
džiamajai kovai.

Kad bent kuo gautų atsiremti visuomenėj, Smetonos- 
Voldemaro-Plechavičiaus akcinė bendrovė bando suburti 
apie tautininkų vėliavą musų stambiausius ūkininkus. 
Tam tikslui vežiojama tautininkų stebuklingoji ikona — 
Smetona po provinciją. Bet iš tų atlaidų maža naudos 
naujiems politiniams spekuliantams. Policijos uolumas 
gali vieną kartą inscenizuoti iškilmingus prezidento priė
mimus, bet pagaliau tos komedijos pradeda žmonėms ir 
atsibosti ir įsipykti. Tos tautininkų ceremonijos provin- 
cijon gali sparčiau apie juos suteikti visokius spekulian
tus, karjeristus, paaiškėjusius ar slaptus prochVostus, 
bet naujų įsitikinusių šalininkų jie nesulauks.

Vadinasi fašistų padėtis yra be vilties. Jie laikosi 
tik fašistinių karininkų remiami, bet kokia kaina? Nie
kas taip giliai neparovė musų kariuomenės atsparumo, 
kaip fašistinis perversmas. Bet ką pradėjo gruodžio 17-1 
tos dienos įvykis, tą baigia daryti Voldemaro-Smetonos 
režimas, pirmoj eilėj palietęs musų armiją. Jau ankš
čiau teko minėti apie ligšiol neregėtą špionažo įsigalėji
mą. Bet tame ne visas blogumas. Šiandie tiek valsty
biniam aparate, kiek ir kariuomenėj, tautininkų ženkle
lis atidaro duris paskutiniam avinui ar šalavalkai į atsa- 
komingas vietas. Jaunučiai leitenantai, dar neapsitry- 
nę motinos pieno nuo lupų, drąsiai mina kojas užsitar
navusiems, prityrusiems senesniems karininkams, veja 
juos iš armijos arba nustumia į užkampius, patys stoda
mi jų vieton tik dėl to, kad jie išdrįso sulaužyti priesaiką 
ir ištraukė Smetonos vežimėlį prezidento gatvėn. Kas gi 
stebėtina, kad intrigos, donosai, kandžiojimas iš pasalų 
niekuomet nebuvo taip įsigalėjęs kariuomenėj, kaip da
bar. Slaptos, prieš nieką neatsakomingos fašistų orga
nizacijos ne tik lemia svarbesnius dalykus kariuomenės 
gyvenime, bet virto faktina Lietuvos vyriausybe, dėl ku- wa Tamstos laTkraščiuT'sutėlk-

Užsimokėjimo kainai

Chicųgoje — paštu:
Metams ................... —.....-......
Pusei metų ............................
Trims mėnesiams ................
Dviem mėnesiams ................
Vienam mėnesiui .................

Chicagoje per neiiotojusi
Viena kopija ...........................
Savaitei ........................ —
Mėnesiui ...................................

$8.00
4.0«
2.50
1.50

.75

Metams ................. ................... w $7.00
Pusei metų ...............„......x....... 3.50
Trims mėnesiams ...................  1.75
Dviem mėnesiams__________ 1.25
Vienam mėnesiui ___________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose] 
(Atpiginta)

Metams ...............-............ $8.90
Pusei metų ____ _ 4.00
Trims mėnesiams ............  2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

3. Suburti visas kuriamąsias krašto jėgas, patikrin
ti joms tinkamas sąlygas dirbti ir dėti visų pastangų, kad 
pakėlus krašto ūkį, išvyščius švietimo darbą ,kad išauk- 
lėjus piliečiuose gilų demokratini supratimą ir norą gin
ti savo laisves ir teises.

Apie tuos obalsius turi susiburti Lietuvos ūkininkai, 
darbininkai, kariuomenė, demokratinė inteligentija ir vi
si, kam rupi įtvirtinti Lietuvoj demokratinė tvarka ir 
patikrinti jai kultūringą ateitį, nes tik demokratinei tvar
kai esant Lietuvoje, mes rasime reikalingų sąlygų išvys
tyti visuomenės jėgaš, padidinti krašto turtus ir duoti 
galimybės kiekvienai visuomenės klasei. pagerinti savo 
medžiaginę padėtį ir toliau vystyti demokratijos sieki
mus.

Mes turime sparčiai ruoštis kovai. Mes turime ją 
pakelti ir laimėti. Nes nelaimėję mes prarasime musų 
geresnę ateitį. Nes vergiškai nulenkę galvas prieš už- 
grobikų saujelę, mes pasidarysime neverti įpėdiniai to 
gražaus palikimo, kurį mums perleido darbo demokrati
ja, iškovojusi nepriklausomybę musų šaliai ir įpynusi į 
savo kovas, carų laikais gražiausius, pasišventimo,- drą
sumo ior revoliucinės ištvermės žygius. Civis.

(Iš “Liaudies Balso”)

H. Rabinavičiaus Istorija

. • j • J 1 1 A* * 1 v 1 • • • t nb(U livgu V CAV4 Uv2. Atstatyti teisėtą demokratinę tvarką salyje ir ją sakymo ir tik po trijų papil.

Kaip buv. Lietuvos Generalinis 
Konsulas tapo pašalintas iš 
tarnybos

P-as Henrikas Rabinavičius, 
buvęs Lietuvos Pasiuntinybės 
sekretorius, o pastaruoju laiku 
Lietuvos Generalinis Konsulas 
New Yorke, prisiuntė “Naujie
noms” pluoštą dokumentų, ku- 
ie telpa žeminus.

New York, N. Y.,
1927 m. rugpiučio mėn. 4 d.

Prof. A. Voldemarui, 
Užsienių Reikalų misteriui, 
Kaune.
Pone Ministeri:

1927 m. sausio mėn. 7 d. laik
raštyje “Lietuvis” buvo patal
pinta pasikalbėjimas su Tamsta, 
kuriame Tamsta viekai pareiš- 
kčt, kad aš netinku būti Lietu
vos Generaliniu Konsulu New 
Yorke, ypač užtat, kad esu žy
das. Tris dienas vėliau “Lietu
vis” miglotoje formoje patalpi
no žinutę paaiškindamas dėl to 
pasikalbėjimo, kad susiliejo su 
žiniomis tai, kas turėjo būti 
interviu, bet nebuvo interviu. 
Nuo šitos žinutės atsimainė for- 

^tų žinių, bet turinys tuom ne
pasikeitė ir nebuvo atšauktas.

Ant rytojaus po to, kaip 
“Lietuvis’’ patalpino tas žinias, 
sausio mėn. 8 d., Užsienių Rei
kalų Ministerijos Generalinis 
Sekretorius, p. Balutis, telegra
favo musų Pasiuntinybei Va
šingtone x insrukciją pranešti 
mųn, kad greitu laiku mano vie
toje bus paskirtas kitas asmuo. 
Toje telegramoje nė žodžiu ne
buvo paminėta apie tai, ar aš 
busiu prikomandiruotas prie 
Ministerijos, ar mųn bus pasiū
lytas kitas darbąs. Kiekvienam 
yra suprantama, kad tokia Mi- 
n isterijos |telegrama, pasiųsta 
tuojaus po to, kaip spaudoje pa
sirodė viršminėtas Ministerio 
pareiškimas, turėjo tikslo pri
versti mane pasiduoti į demisi- 
Pl-

Vienok, musų Ministeris Va
šingtone atidėjo pranešti man 
viršminėtų telegramų ?ir telegra
fu prašė Tamstos nevykdyti'to 
nusistatymo, bet laukti jo laiš
ko. Vėliau man nuvykus Pa
siuntinybėn Vašingtone sužino
jau, kad savo laiške iš sausio 
mėn. 10 d. musų Ministeris Va
šingtone suteikė visa eilę mo- 

’tyvų, dėl kurių jis prašė neda
ryti viršminėtų žygių. Jam laiš
ke kalbama apie padarytus svar
bius kontraktus ir ryšius New 
Yorke. Savo matyvavimų Minis- 
terij baigė taip:

“Be viršminėtų motyvų lai
kau savo pareiga pabrėžti ir 
šitų: p. Rabinavičių pažįstu nuo 
senai; arčiau jis teko man pa
žinti, jam trejus metus einant 
sekretoriaus pareigas Vašingto
ne Pasiuntinybėje., Jo lojalu
mas Lietuvos reikalams ir Už
sienių Mihisterijos instrukci
joms yra neabejotinas. Tad jo 
pakeitimas kitu asmeniu šiais 
laikais butų mums nenaudin
gas.”

Į šitų musų Ministerio Va
šingtone išreikštą nuomonę at
ėjo sausio mėnesio gale p. Ra- 
1 učio antra telegrama, kuria į- 
sakoma Ministeriui Vašingtone 
pildyti ankščiau duotąją virš- 
niinetų instrukciją.

Vasario mėn. 12 d. aš aptu
rėjau iš p. Ministerio Vašingto
ne sekantį raštų:

“Eidamas Užsienių Reikalų 
Ministerijos instrukcija pranešu 
'ramstai, kad New Yorke Tams
tos vieton numatomas kitas as
muo.

Tad šiuo patvirtinu raštu tai, 
kas mano buvo pranešta Tams
tai žodžiu sausio menesio gale.

Pas. K. Bizauskas, 
Lietuvos Ministeris”.

Gavęs Ministerijos pranešimą 
tokioj formoj, man, žinoma, nie
kas nepasiliko daryti, kaip pa
duoti atsistatydinimo prašymą. 
Vasario mėn. 25 d. išsiunčiau 
savo rezignacijos raštų, prašant 
atleisti mane nuo balandžio 
mėn. 1 d., duodant man nuo 
tos dienos priklausančias man 
atostogas ir atostogoms pasibai
gus atleisti mane1 iš tarnybos. 
) šį prašymų ilgai negavau at- 

domų telegramų balandžio 
mėn. 8 d. gavau telegramų, kad 
atostogų negaunu, o balandžio 
mėn. 9 d. gavau kitų telegramą, 
kad mano atsistatydinimas pri< 
imtas nuo rugpiučio mėn. 1 d.

Vėliau apturėjau Ministerio 
pasirašytų Įsakymų Nr. 59, ku
riuo aš esu atleidžiamas iš tar
nybos rugp. mėn. 1 d.

Liepos mėn. 23 d. išsiunčiau 
Ministerijai sekančių telegra
mų:

• “Pasiremiant septynioliktu 
paragrafu atstovybių atlygini
mo įstatymo, taipogi priimant 
domėn nuolatinę tarnybų svar
biose įstaigose beveik nuo ne
priklausomybės pradžios, nega
vęs pilnų teisėtų atostogų, pra
šau dar kartų apsvarstyti ma
no atostogų klausimų, suteikti 
man tris mėnesius nuo rugpiu
čio pirmos, atmainyti įsakymą 
penkiasdešimts devintą, iš tar
nybos atleist atostogoms ]>asi- 
haigus laipkričio pirmą. Tele- 
grafuųkit atsaką”.

Šis mano prašymas buvo at
mestas rugpiučio 3 d. gauta te
legrama, ir rugpiučio 3 d. pa
siunčiau sekančių telegramų:

“Pildant Ministerijos įsakymą 
Nr. 59 pasitraukiu iš Genera
linio Konsulato. Perduodu įstai
gą Vice Konsului. Protestuoju 
prieš Voldemaro ypatingų su 
manim apsiėjimų kaip spaudo
je, taip ir neigdamas mano tei
sėtų atostogų prašymus”.

Kas dėl Tamstos viešo pa
skelbimo, kad aš netinku musų 
užsienio tarnybai, aš noriu pa
minėti keletą faktų iš mano 
tarnybos eigos: Įstojau Valsty
bės tarnybos tuojaus po didžio
jo karo pabaigos. Užsienių 
Reikalų Ministerijoj tarnavau 
nuo 1919 metų pradžios be per
traukos 8 ir 1/0 metų. Pradėjau 
užsienio tarnybų Ministerijos 
atašė prie Paryžiaus Konferen
cijos Santarvininkų Delegacijos 
Pabąltijos Valstybėms. Kuomet 
Ijitvijon vyko pirmų Lietuvos 
Vyriausybės Delegacija, aš bu
vau paskirtas jos Sekretorium. 
1919 m. gegužes mėn. buvau 
paskirtas mųsų Pasįuntinybėą 
Dąnijoj Sekretorium. Tonais 
tarnavau iki 192(1 metų kovo 
mėn. Iš tonais buvau perkel
tas musų Pasiuntinybėn Lon- 
lonan. Londone išbuvau be^ 
veik 4 metus. Tais metais mil
ui diplomatams vakarų kraš
tuose teko kovoti už musų ne

priklausomybės pripažinimą, už 
pripažinimų musų teisių prie 
Klaipėdos ir atsispirti prieš 
lenkų propagandą. Pasiuntiniui 
dalyvaujant dažnai įvairiose 
konferencijose ant kontinento, 
man teko žymi dalis mano dar
bo Londone atlikti man einant 
musų Cliarge d’Affaires Lon
done pareigas.

Nekalusiu čia apie skaitlių 
atliktų svarbių darbų, kurie yni 
Lietuvoje kam reikia žinomi. 
Kiek aš atsimenu, Prezidentas 
Smetona ir Tamsta telegrafavo
te Lordui Robertui Ceciliui, dė
kodami už žymų raštą patalpin
tų “Timcs’e”, reikalaujant mu
sų pripažinimo ir pasirašytų 
kiekvienos Rritų Parlamento 
partijos atstovo, su Lordu Ro- 
Ijertu Cecilu priešakyje. Norė
čiau, iliustracijos delei, primin
ti, kad tas raštas mano buvo su
manytas ir mano iniciatyva at
liktas, man tuomet einant At- 
stovo1 pareigas Londone.

Tris metus ištarnavęs Lon
done aš apturėjau Vice-Minis- 
terio, p. Klimo, raštą, kuriame 
tarp kitko pasakyta:

“Atsižvelgdami į Tamstos 
pasidarbavimą diplomatinėj sry- 
ty, esame nutarę pasiūlyti Ta
mstai didžiai šiuo laiku atsa- 
koniingų vietų būti Lietuvos in
teresų sargyljoje Revelyje. \

Jums sutinkant su šiuo pa- 
siųlymu, Tamsta būtumėte pa
skirtas Charge d’Affaires titu
lu, paskyrimo gi laikas įvyktų 
maždaug, bet ne vėliaus, dviejų 
mėnesių bėgyje.

Prašome Tamstos neatsisakyti 
apie savo šiuo reikalu nusista
tymų mums pranešti”.

Vietoje šitos vietos man po 
atšaukimo iš Londono dėl Mi
nisterijos tarnybinių išrokavimų 
teko dirbti Politiniam-Ekonomi- 
niam depaętamente iki 1924 m. 
pradžios, po ko aš Ministerijos 
buvau pasiųstas į Ameriką.

Aš šitą viską primenu ne 
tam, kad prašyti 'Tamstos pa
gyrimo, aš tais darbais tik sa
vo pareigas parodžiau, kaipo pi
lietis ir valstybės tarnautojas ir 
buvau tik mažas ratelis didelėj 
veiklioj musų diplomatinėje or
ganizacijoje. Bet, kadangi 
Tamsta, esant Užsienių Reika
lų Ministcriu, radote reikalin
gu apie mane daryti paniekinan
čius pareiškimus spaudoje, man 
dar esant tarnyboje ir esant 
Tamstos priverstas pasitraukti 
iš musų tarnybos, aš jaučiau 
reikalo virš išdėstytų taip pat

Lietuviai Daktarai
' 1 ................... ......................... R
Ofiso ir Res. Tel Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsted St.

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare

Res. 3201 So. Wallace Street

DR. M ARGERIS
3421 So. Halsted Street 

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

.1

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso v^Jan- 
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 1Q iki 12 d.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St 
Chicago, 111.

Tel. Boulevard 2160 
— Valandos — 

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

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

Ultravioletinė šviesa ir diatharmia 

riešai pareikšti, kad tuos f aid 
1 us pastatyti greta su Tamstos 
dešai padarymais apie mane pa
reiškimais.

Prie galo aš noriu pridėti, 
kad išeinant iš musų užsienio 
tarnybos aš išnešu su savim 
malonius ir brangius atsimini
mus mano darbo Ministerijoje 
ir jos skyriuose po buvusių 
musų Ministerių vadovybe ir 
jausmus didelio respekto prie 
p. Galvanausko, p. Šleževičiaus, 
D-ro Puryckio, prof. Jurgaičio, 
p. Čarneckio, p. Jurgio Varic- 
kio, p. Bizausko, p. Klimo ir D- 
ro Šaulio, taipgi prie kolegų ir 
draugų Ministerijoje ir musų 
diplomatiniam bei Konsuliariam 
Korpuse, su kuriais man teko 
bendradarbiauti.

Prašau priimti, Pone Minis
teri, iftano pagarbos pareiški
mą.

—Henrikas Rabinavičius.

WĘNNERSTENS
TJonemfan (Typo

TIKRI APYNIAI 
TURTINGAME SALYKLE

SAS iškelia
pastiptą skonįpasaulio 
puikiausią apynių ir

GYVENIMAS
Mlnesinis žurnalas

Antanas Žymontas
Redaktorius-Leidėjas

900 W. 52nd Street
Chicago. III.

Tel. Boulevard 3669

Gyvenimui Turinys Rugp. mėn.
Siela ir Medžiaga
Musų amžius
Juliui Janoniui — eilės,
Ič Cikliaus Kalėjime — eilės,
Ištraukų ištraukos.
Iš mano atsiminimų,
Žemiatd
Prenamerata metams ------ $2
Pusei metų
Kopijų

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

A. L, Davidonis, M. D.
ir DR. J. A. G00DHART

4910 So. Michigan Avė 
Tel. Kenwood 5107 

Valandos:! nuo 9 iki 11 vaL 7te5
( nuo 6 iki 8 vai. vakare

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

Gydytojas ir Chirurgas
2201 West 22nd Street

(Cor. Leavitt St.)
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 r.
Rezidence 6640 S. Maplewood A v.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Dr. C. A. O'Britis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

7909 So. Halsted Street 
Nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 8 vakare 

Res. 6000 So. Campbell Avė. 
Vincennes 6987 arba Hemlock 5524

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

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

Valandos / nuo 9 vai. Vak.

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

4646 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, 1LL

lies. 6600 So. Artesian Avė.
Pilone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATOR1S 
GYDYTOJAS Iii CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Chicago, III.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Tarp Chicagos 
Lietuvių

“Naujieną” laivakorCiy 
skyriuje

šeštadieny j, rugpiučio 
dieną, atvyko Chicagon

• stojęs pas p. Galskj. Chicagoj 
'svečiai pasiliks neilgai, vos ke
iktą dienų ir vyks atgal į Port- 
> landą.

P-nas Tranas dirba Portlan- 
6-tą de Brovvnsville Woolen kompa-

šaulį, jis sutveri dieną ir naktį 
—dieną darbui ir veikimui, o 
naktį pasilsiui. Vaidylos tečiaus 
susirinko, pagalvojo, paburė ir 
nutarė: pasilinksminsime, pa
gyvensime naktį, o ant ryto-
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Naktį iš sekmadienio į pir
madienį policija padarė daug 
užpuolimų ant nužiūrėtų namų. 
Suimta apie 300 ypatų, iš ku
rių 100 moterų ir merginų. Už-

“Naujienų” pikniko 
belaukiant

32 vietų. Kai kuriose užpulto
se vietose merginoms pavyko 
pabėgti. Taip pavyzdžiui, tro- 
bėsyj adresu 69 West Ohio st. 
keturios iššoko per langą ir pa
bėgo.

Policija naktį iš sekmadienio 
medžiojo banditus, kurie api
plėšė South Havene Edgemere Nauji* Riečiai! 
viešbutį. Manoma, kad apiplėšė 
tą viešbutį iš Chicagos n u vy kli
šieji ten banditai.

Besiartinant “Naujienų“ pik
nikui, kuris įvyks rugpiučio 21 
d. Calumet Grove, Blue Island, 
UI., sujudo musų gerieji drau
gai tolimose nuo Chicagos 
lionijose: daugelis rengiasi 
vykti, dar daugiau norėtų 
vykti.

štai vienas naujienietis 
Pittsburgho rašo sekamai:

Gerb. E* porteri Pupa

ko- 
at- 
at-

iš

ir

“Šiuomi turiu už garbę ‘ap- 
znaiminti’ jums, kad aš tur būt 
turėsiu laimės aplankyti Chica- 

lgą, — tą Amerikos lietuvių so- 
Pereitą sekmadienį automo-ištinę, pasimatyti su naujienie- 

bilių nelaimėse žuvo 4 asmenys.čiais ir kitais savo senais pažįs- 
ir 10 sunkiai sužeista. Į tarnais, ir dalyvauti didžiulia

me ‘Naujienų’ piknike.
“Bet prie progos noriu jums 

Chicagos Darbo Federacija pasakyti, kad sekančiame
priėmė kaip vienu balsu rezo- ‘Naujienų’ piknike (rugp. 21) 
liuciją, kurioj prašoma, idant ne aš vienas atstovausiu musų 
prezidentas Coolklge sulaikytų senąjį Pittsburghą, ale musų 
išpildymą mirties nuosprendžio, pittsburghiečių bus čiela kom- 
išnešto italams Sacco ir Van-lpanija. Mes rengiamės net ke- 
zetti. Chicagos Darbo Federaci-’ turi važiuoti, ir kiek man yra 
jos atstovai nutarė kreiptis į žinoma, tai mokytoja p-lė A. 
visos Amerikos Darbo Federa- Akelaitytė jau vieši Chicagoje 
ei jos prezidentą Green, kad šis nuo liepos 21 d. ir važiuodama 
atsišauktų į prezidentą Cool-; Chicagon sakė, 
idge kalbamu reikalu.

, kad ji būtinai 
turėsianti dalyvauti ‘Naujienų’ 

(piknike, ir mes esame sutarę 
! pasimatyti ‘Naujienų’ piknike.

“Teko sužinoti, kad ir kita 
I pittsburghietė p-lė Emilija Lu
košiūtė, taipgi rengiasi praleis
ti atostogas Chicagoj ir tuo lai- 

Iku, kad pataikius į ‘Naujienų’ 
į pikniką.
; “Tai, kiek man jau yra žino
ma, mes pittsburghiečiai net 6 
busime ‘Naujienų’ piknike. Bet 

Amerikos jurispru- aš turiu pasisakyt, kad visų 
šiuo laiku paataty-i Pittsburgho lietuvių nežinau, ir 

ta abejotinoj šviesoj, kaip rodo!jokiu budu negalima žinoti, 
byla Sacco-Vanzetti, dviejų pa-'Juk Pittsburghas — gana dide- 
prastų asmenų, bet persiėmu- lis, čia yra daug lietuvių, tai 
šių klaidingomis svajonėmis, iš to daugumo
kurios buvo padėtos ant teisy- kas rengiasi į ‘Naujienų’ pik- 
būs svarstyklių ir, rodosi, tajio niką, apie kuriuos aš nieko ne- 
priežastimi pasmerkimo miriop žinau. Tik tiek žinau, kad 
pasiremiant tokiais 
kad vis didėjantis 
piliečių skaito kaip neteisinga;

Kadangi Amerika negali lei-į 
sti ir mažiausiam abejonės! 
klausimui kilti dėl jos metodų, 
kurie liečia teisybę: —

Todėl tebūna nutarta, kad] 
Cook pavieto Socialistų Partija 
kreiptųsi į Massachusetts savi
valdybę suteikti tiems pa
smerktiesiems kitą teismą, pa
siremiant: 1. Kad liudijimai
buvo daugiausia netiesioginiai,
2. Kad valstija turėjo nutęsti 
įstatymų reikalavimo išpildymą 
taip ilgam laikui, jog keletas 
mėnesių bylos nutęsimas pagel
bės išsklaidyti visokią abejonę,
3. Kad paskutinis gubernato
riaus ir jo padėjėjų tyrinėjimas 
buvo perdaug slaptas, jogei jis 
galėtų užganėdinti‘Visus mylin
čius teisybę piliečius, 4. Kad 
mes jaučiame, jog nieko nebū
tų pralaimėta, ir jog Amerikos 
jurisprudencija butų pateisinta 
pasaulio akyse suteikus naują 
teismą.

Cook pavieto Socialistų parti
jos Centralinis komitetas,

W. K. Snow, pav. sekretorius.

Socialistu partijos 
pareiškimas

Ilon. Alvin T. Fuller, 
Executive Mansion, 
Boston, Mass.

Gerb. Pone:
Kadangi

gal ir daugiau

Tik tiek 
liudymais, I Pittsburgho lietuviai yra geros 

skaičius' nuomonės apie Chicagos lietu
vius, ir pittsburghiečiai lietu
viai skaito sau už garbę atlan
kyti Chicagą ir susipažinti su 
Chicagos lietuvių judėjimu. Ir 
delei tos geros nuomonės apie 
Chicagos lietuvius kreditas pri
klauso ‘Naujienoms.’

“Mano kelionės planai į Chi
cagą yra tokie: važiuosiu auto
mobiliu, išvažiuosiu iš Pitts
burgho rugp. 9 d. ir važiuosim 
į šiaurius iki Buffalo, iš Buf- 
falo į Niagara Falls, per Cana- 
dą į Detroitą, o iš Detroito į 
Chicagą. Ir manome pasiekti 
Chicagą apie rugp. 14 d. ir pa
viešėti Chicagoje iki po ‘Nau
jienų’ piknikui.

Aš kaipo naujienietis, tai 
stengsiuos kožnos dienos kelio
nės įspūdžius 
siųsti ‘Naujienoms’, 
jieniečiai žinotų, 
lionė klojasi, jei 
įdomaus.

Tai tiek šiam

aprašyti ir pa- 
kad nau- 

kaip musų ke- 
tik bus kas

kartui.
Geriausių linkėjimų jums 

ir visiems naujieniečiams bei 
naujienietčms. Iki pasimatymo.

— S. Bakanas
Mayvievv, Pa.
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p-nia nijai kaip užveizda. Gyvena O- jaus, sekmadienyj, pasilsėsime. 
Agnieška Burke — Juščius, ku-^regono valstybėj jis jau kokią Taip ir padarė.
ri atplaukė Amerikon laivu 10-12 metų/

Lietuvių Port/ande nedaug— šeštadienio naktį, rugpiučio 6 
apie pusantro tuzino šeimynų 
ir keletas pavienių. Apielinkė- 
se yra keletas lietuvių ūkinin
kų. Gyvenantys ten lietuviai 
arba ūkininkauja arba dirba 
popicros dirbtuvėse.

— Reporteris.

Iš Vaidyty pikniko

ri atplaukė
George Washington rugpiučio 
5 dieną. P-nia Burke-Jusčius 
labai greitai atvyko Amerikon, 
nes laivakortė buvo išpirkta tik 
birželio 8-tą dieną. Reiškia, 
praslinko mažiau kaip du mė
nesiu. Tai rekordas “Naujienų“ 
patarnavimo.
“N.” laivakorčių skyriaus ved.

Ir jų piknikas įvyko pereito

ir 7-tą dieną. Piknikas, tiesa, 
npbuvo skaitlingas svečiais. 
Bet Vaidylos gali pasigiri tuo, 
kati jų svečiai buvo lig rink te

Oregoniečiai Chicagoje Vaidylos visuomet patiekia 
chicagiečiams ką nors tokio,

’OAy puBįųsy *og 0081 
ohnvh

31V18 dNVlHSV ĮDOMIA

{‘•Htaba: Mano ofisaa dabar randas) 
naujoj vietoj 

DR. VA1TUSH 
OPTOMFTRTSTAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Palengvins aklų įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aidų karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama | mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland A ve.
Tel. Boulevard 7589

Vaidylų piknike teko susitik
au p. Jurgiu Tranu, kuris gy

vena 564 Corby Street, Port- 
land, Oregon.

P-nas Tranas su šeima vieši 
šiuo laiku Chicagoje ir yra su-,

Nakties tyloj, augalotų me
džių tamsiuose šešėliuose, ne 
taip skaitlingas vaidylų ir jų 
svečių buria išrodė tartum su
kilusieji iš kapų protėviai, ku
rie garbina išnaujo senai aplei
stus dievus. Pilnai iliuzijai sto-

auepneus 'M T ,JŪ
sv3įį ‘s«pziBz suuos 

tuojom <iį tuXA suiftĮ suądEįs 
SBiįSįuoiųo ‘sopo ‘ofnnjrjĮ

OOAD

li
kas skiriasi nuo kitų draugijų, |<avo mergįnų įr mote
kliubų, kuopų parengimų. Štai 
kad ir šis Valdytų piknikas — 
buvo naktinis piknikas.

žinote, kai visagalis Perkū
nas, Vaidylų patronas, tvėrė pa

rų tautiškų drabužių ir musų 
senovės kunigų drobinių marš
kų.

Linksmi buvo svečiai Vaidy
lų išvažiavime. Maišėsi jame ir 
“dvasios“
gaičio dvasia. Galima žiūrėti ir 
šiaip ir taip, bet vienas daly
kas teko pastebėti aiškiai: Va
nagaitis Chicagos 
dainininkuose

ypatingai Vana-

Nėra kito saitinlo; 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių 
knir.i Nauimnof*

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

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

Pinigus gavo:

save

9327—P.
23565—A.
23569—A.
23575—J.
23572—J.
23573—A.
23574—A.
23577—A.
28578—S.

56129—0.
56130—K.
56131—J.
56132—M.
95956—K.
95957—R.

Rubazevičienei 
D. Tamašauskui 
šlepetaitei 
Paulauskienei 
Filiui
Grigaliui

Petrokaitei
Ambložaitienei
Navardauskienei
Jokubauskaitei 
Gečaitei 
Vaškienei
Vaškienei 
Puotkaliui

Šauklienei

23583—P.
23586—M.
23588—V. Putvinskui
56133—T.
56134—J.
56143—P.
56144—P.
56145—J.
56147—J.
56148—M.
95958—S.
9409—J.
9402—J.
9413-J.

13043—F.
9401—N.

Naujevičiui 
Seibučiui

lietuviuose 
ir dainininkėse 

paliko savo antspaudą. Ir nors 
sakoma, kad tik idiotai šian
dien tepranašauja, aš visgi pa
sakysiu, kad man rodosi, jog 
Chicagiečiai, kuriam laikui pra
slinkus, pasiges Vanagaičio.

Kuo remiuos pranašauda
mas? Tuo, kad dainose, kurias 
girdėjau dainuojant geruosius 
Chicagos dainininkus ir daini
ninkes, skambėjo Vanagaičio 
parašytos dainos ir tik Vana
gaičio: jos, matyti, atsako “ga
dynės“ upui. —Reporteris.

9365—J. Bartušienei 9410—-J.
9373 A. Bankiecui 9412 —Z.
9377—T. Dakanienel 22634—M.

13035—J. Gribėnui 9404—U.
24418—J. Judopusienel 9411—P.
24472—M. Slušnis 9408—D.

9366—J. šernui 9407—M.
9374—I. Atkočaičiui 9387—V.
9381—B. Meškauskienei 9389—P.
9370—A. Čeponiui 9382—T.
9368;—J. čepuliui 13040—J.
9375—S. Miliunaitei 9388—S.
9380—E.
9378—A.
9351— M.
9344— M.
9346— F.
9352— J.

13033—A.
24783—A.
13032—B.
24785—K.

9354—0.
9362—A.
9345— R.
9342—0.
.9358 A.
9347— V.
9357—K.
9361—0.

9349&50—M. Mockienei
9360—P. Dijokui

990—A. Juščienei-Burke
23582—M. Frančiškienei Danu-

šienei

Bagočienei 
Dirdienei 
Šimkui 
Pečiulienei 
Svirskiui 
Umantui
Bliudžienei 
Grigaitis
Skalisaitei 
Kuodžiui 
Bumbau skabei

Radavičiui 
Tamkevičienel 
Mileikienei 
Kriukui 
Katelienei 
Kopliauskui 
Pi kelionei

/ VMl
f N.
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M4‘ TtAA. *V\\ę. tXXLTO*
TO KJOStSfe

< %WfcFV^fc BACK . 
k

9398—0. 
24786—S.
9397—U. 
9392—E. 
9394-J. 
9394—0.

21988—A. 
13038—F. 
13047—A. 
23001—P.

9427—J. 
9424—A. 
9419—0.
9421 -J. 

13048—A.
9481—M. 

23603—0. 
23609—St. 
56153 P. 
56155—A. 
56159—E.

Gorodeckytei 
Paulauskui
Dirsei 
Stakoniui 
Maskoliūnui 
P. Abraškevičiui
Brazulienei 

Urbonui 
Grižui
Gehimbauskicnel 
Kulikauskaitei 
Venckienei 
Vizgintui 
Praščiuvienei 
Večinienei 

, Pikoraitienei 
šulčienei 
Samoškienei 
Sakiniui 
Marmakytei
Petreikiui 
Kilinskui 
Narvilui 
Astilienei 
Dapšiui
Labanauskaitei 

Gelumbickienei 
Vainauskienei 
Rudienei 

šiauliui 
Baličienei 
Deimont 
Nakrošienei 
Stankūnaitei 
PetravičieneI 
Kiaunienei

Martinaitienei 
Kląpatauskienei 
D ei venini 
Grebelienei 
Končienei / 
Vaišnorienei 

Urmonui 
Jačiunskui. • 
Bagočienei
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BARBORA BUDRIEK1ENĖ 

Po tėvais RAZMAITĖ

Po trumpos paralyžiaus ligos 
mirė 8 d., Rugpiučio, 1:25 vai. 
rylo, 1927 m., sulaukusi 54 me
tų amžiaus. Amerikoj išgyveno 
27 metus. Vėlionė paėjo iš Kau
no rėti. Tauragies apskr., Nau
miesčio parap., Barteninkų kai
mo. Paliko dideliame nuliudi
me vyrą Joną, 3 sūnūs: Bronis
lovą, Benediktą ir Alfonsą Bud- 
rikus, 3 seseris Amerikoj M. 
Vieliauskienė, R. Mazeliaus- 
kienę, D. Liekienę ir M. Aitu- 
tienę. Lietuvoj 2 broliu ir 1 se
serį Juozapą, Antaną, ir Oną 
Razmus. Kūnas pašarvotas ran
dasi 3254 S. Morgan St. Laido
tuvės įvyks Ketverge, Rugp. 11 
iš namų 9 vai. ryto bus nulytė- 
ta į Šv. Jurgio parapijos baž
nyčią, kurioj atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą 
po pamaldų bus nulidėta j Šv. 
Kazimiero kapines.

Kviečiame visus gimines, ir 
pažįstamus dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą.

Nuliūdę paliekame Vyras Jo 
nas, šunai Branislovas, Bene
diktas ir Alfonsas Budriekui, 
seseris ir švogerįai.

Laidotuvėse patarnauja Ma
salskis. Tel. Boulevard 4139.

Kazimieras Kairys
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 6 dieną 2:30 vai. po 
pietų, 1927 iri., sulaukęs vienuo
likos metų amžiaus, gimęs 1916 
m., Chicago Heihgts, paliko di
deliame nuliudime motiną, bro- . 
liūs Viktorą jr Albertą ir patė
vį Stanislovą Valčių. Kūnas pa- 
šarvotasš randasi 1715 S. Union 
Avė.

laidotuvės įvyks Ketverge 
Rugpiučio 11 dieną, 1) vai. ryti 
iš namų j Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas j šv. ‘Kazimiero kapines.

Visi A. A. Kazimiero Kairio 
gimines, draugai ir pažįstami e- 
sat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motina in patėvis St. Vaičius.

Laidutuvėse patarnauja gra- 
borius Butkus. Tel. Canal 3161.

Išmokit Oressmaking
Kirpimo, Pritaikymo, 
siuvimo, Siuvamos vy
mašinos operavimo, Ąg
lengva sistema. Na- /j tyL.
muose ir biznio kur- /A 
se. Reikalaukit dy- 
kai knygutes. i
Master Dressmaking

College
J. F. KASNICKA
190 N. State Sta kHHFl 

kamp. Lake St. 10 H.HHpl

Seniausia įsteigta linija

South 
Haven

savo draugus ir Šeimyną 
ant šito gražaus laivo, kifris 

yra aliejum kūrenamas 

“IROQUOIS”
Nėra dulkių Nėra suodžių

Tiktai

75c
ROUND TRIP DAILY

L«ave Chicago daily 9:46 a. m. Moaja
• :8# p. m. Satųrjay 2:80 p.
Nlght Boatai Friday 10:60 p. m.

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi- 

™™«ygesnis Už Ki- 
tų Patarnavi- 
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
FAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av.

Tel. Yards 1741 ir 4040
. SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 S’d. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 ir 8094 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Helena Daukšienė 
KIŠKAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Rugpiučio 7 dieną, 11:30 valan
dų ryto, 1927 m., sulaukus 51 
metų amžiaus, girnos Lietuvoje, 
Plauskinų kaime, Telšių vals
čiaus ir apskričio, išgyveno 
su P. Daukša per 20 metų., pa
liko dideliame nuliūdime vyrą 
Pranciškų Daukšą, sūnų Bra- 
nislovą 19 metų, dukterį Hele
ną 16 metų, du broliu Stanislo
vą ir Petrą Riškus taipgi švo- 
gorj Petrų Daukšą su Žmona, ir 
šeimyna Amerikoje ir Lietuvoje 
2 broliu ir seserį. Kūnas pa
šarvotas, randasi 644 W. 18th 
St. kampas Ruble St.

Laidotuves įvyks /Seredoje, 
Rugpiučio 10 dieną, 9 vai. ryto 
iš namų į Apveizdos Dievo pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už vė- 
lionies sielą, o iš ten bus nuly
dėta j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Helenos gimines, 
draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai- 
tuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, vaikai ir giminės

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Skudas. Tel. Roosevelt 
7532.

Nedel. ir subatoj Round trip $1.50 
Pigiomis kainomis Cafeteria 

Collegiate Orkestrą

ŠOKIAI DYKAI

— BENTONCAe HARBOR
w & ST. JOE

Lmvi Chicago 8 a. m. Daily
Kactpt Satuniay and Sunday

ThroiiKh Tkketa to all 8horc I.lne Motor 
Coarh Co. pointi via South Hav«n 

Thru Farea 
•8AIJGATCCK ...................................ti.tB
HOLLAND .......................................
GRAND HAl’IDS................................. 8.W
GRANO HAVKN..............
MVSKKGON ........................................3.M
FAIY l’Atf LAKE...^................... U?
Scotsonia (Lith-Monor) $1.25 
Miami Park Beach ............ $125

, DlrGct connectloBi fof GI«n, AlUMn. 
Pullman, Bangor, Silver-Saddlo Lare*. 
Roosevelt HIU» and Shore Ores t. 

Ali schedulea dayUght savlng Ūme. 
South Haven Line Docks—N. W. End 
Municipa! Pier (Grand Av. & CLI&fo 
Av. care to pier).

^PhoneJSuperior 7800

Tei. Boulevard 41.39
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, 1LL.J. F. RADZIUS

Pigiausias Lietuvis 
zi_. t ChlCRgoje

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

OFISAS:
6GS W. 18th St.
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
____  32^8 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

LACHAViCZ
Lietuvis Graborius 
ir Balza m notoj as
2314 W. 23rd Place 

Chicago, III.
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 1271 
ir 2199

CA%£ So W bOCVOVL

LISTERINE 
THROAT 
TABLETE
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Babravičiaus koncertai

18-tos gatvės apielinkė
Lietuvis nutroško nuo gaso

Bludžius, 33 m. dar- 
gyvenęs prie 632 \V. 

pasimirė pavieto

Juozas 
Liniukas.
1 Itb Street, 
ligoninėj nuo pri troškimo gasu. 
Jis pritrosko gasu savo namuo
se pereita šeštadienį ir nors 
vežta* ligoninėn jį dar gyvą, 
atgaivinti jį nepasisekė ir 
užligo jis pasimirė.

llll-

ne-

Lietuvių vaikas užmuštas 
automobilio

Pereitą šeštadienį automobi
lio liko suvažinėtas ir užmuštas 
Kazimieras Kairys, 11 metų vai
kas, gyvenęs 1715 Union Avė. 
Laidotuvės bus rytoj, iš namų 
į vietos bažnyčią, o iš ten į šv. 
Kazimiero kapines.—R.

Katrina Kuras.
1626 VVest 18 place, šešių me
tų mergaitė, tapo
užgauta automobilio, kai ji ėjo 
I>er Ashland Avė. Nelaimė at
sitiko rugpiučio 7 dieną. Draive- 
ris automobilio, užgavusio mer
gaitę, yra Gaston Leoni, gyve
nąs 2343 Mk‘st 25 St.

gy velianti

skaudžiai

K. Kazda, 29 metų vyras, 
venąs 965 West 18th St., 
žeistas. Manoma, kad sulaužy
ta keli šonkauliai. Nelaimė at
sitiko prie namų 1625 Fiske 
Sprogo bomba, padėta nežino
mo asmens.—Reporti -’s.

gy-
su-

Ar jus žinote, kad
Kabelis susideda iš keleto vario 

dratų kurie yra jdėti j gumą ar 
panašų dalyką, kuris yra geriausia ir 
nepraleidžia elektros. Kabelis su sa
vo keliais dratais ipuždengtas su in- 
sulatoriumi, sudaro tokį storumą kaip 
senovės trys centai. Keletas dratų y- 
ra sudėta j insuiatorių, kad suteikus 
geresni sujungimą. Ar jus žinote, 
kad daugelis rųšių eiga retų atsirado 
ir vėl dinto per paskutinius 20 metų, 
bet Keimariu užsilaiko nuolat, vis j- 
gaudami publikos prielankumą. Jus 
turėtumėt susipažinti su Helmarais 
šiandie. ‘

i'r

tOC N. LaS'alle St., Chicago, III. 
arba prie virtiniu agentų

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu

COLUMBUS
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS
Vestuvių, Gru
pių ir Šeimynų 
Musų Speciali-

Akumas.
3315 South 
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300

JUSU akys

Jūsų akys tai jūsų didelis turtas. 
Saugckite savo akis ir sykiu apsau
gokite savo sveikatą. Jei nesveikos 
jūsų akys, tai ir visas jūsų kūnas 
nesveikas.

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

Dr. C. MicheI
LIETUVYS OPTOMETKISTAS 

3401 So. Halsted St., --“r....-—

Musų šaunojo dainininko, 
p-no Babravičiaus, du koncertu 
įvyks State teatre Rhinelande- 
rio miestely, Wisconsin, rugpiu
čio 22 ir 23 vakarais.

P-nas Babravičius gavo pa
kvietimu dainuoti iš teatro ve
dėjo, p. Bouman, kuriam artis
tą Babravičių rekomendavo Ži
nomas vietos biznierius p. Šar
ka.

Apie p. Babravičiaus daina
vimą buvo tiek daug kalbėta, 
tiek daug rašyta, kad pasakyti 
ką nors naujo, dar nepasakyto, 
tiesiog nebeliko. Taigi kalbėsiu 
ne apie p. Babravičių, bet j 
Bhinelanderio ir jo apielinkių 
lietuvius.

Vist, kas galėsite, bukite p. 
Babravičiaus koncertuoses ’

Didesnieji miestai, didesnės 
lietuviu kolonijas, vienu gyve
nimo žvilgsniu yra laimingesnes 
už mažųjų miestelių ir farmų 
gyventojus. Jos daile yra ge
riau aprūpintos, negu mažmies- 
čių kolonijos. Ar atvažiuos kas 
iš Lietuvos, ar pasirodys koks 
žymus svetimtautis, —pirmiau
sia jį pamatys lošiant, išgirs 
dainuojant arba Smuikuojant, 
didmiesčiai. Ir tik retkarčiais, 
priepuolamai, pasitaiko, kad 
toks dainininkas, artėtas lošė 
jas, arba smuikininkas užkliūva 
inažesnėn kolonijom Ir tokią 
stambią dairos jėgą, kaip Bab
ravičius, turės progos išgirsti 
Bhinelanderio ir apielinkių gy
ventojai minėtais ankščiau va
karais.

Aš tiesiog norėčiau patarti, 
kad lietuviai stengtųsi sutraukti 
į p. Babravičiaus koncertus juo 
daugiau svetimtaučių. Ir ne 
taip jau didelė bus kliūtis, kad 
svetimtaučiai nesupras kai ku
rių dainuojamų p. Babravičiaus 
dainų. Jo balsas, jo išpildymas, 
pati jo dainuojamų dainų me
lodija, galima drąsiai tvirtinti, 
sužavės klausytojus, kaip su
žavi mus, lietuvius, gerai su
dainuota italionų daina, kurios 
žodžių mes nesuprantame, bet 
kurios aidas pasiekia musų šir-

Vienok užteks tų sentimenta
lių žodžių. Tik dar kartą imu 
drąsos paragint Bhinelanderio 
ir apielinkių lietuvius. Bukite p. 
Babravičiaus koncerte kiekvie
nas, kuris tik galite! Paragin
kite, įkalbėkite kiek galite dau
giau svetimtaučių išgirsti tuos 
koncertus—jie bus jums dė
kingi.—Reporteris.

Poseland
Užmiršta žiutė, liet visgi rei

kia atminti, kad Amerikos Lie
tuvių Piliečių Kliubas turėjo 
didelį išvažiavimą į Palos Park 
miškus pereito mėnesio 24 d.

Kaip didelio kliubo, tai ir iš
važiavimas buvo labai skaitlin
gas.. Buvo dalinamas aiskrimas 
veltui. Buvo daug laimėjimų.

Kai prasidėjo laimėjimai, iš
važiavo rengėjai aptempė vir
vėmis vietą, kur kontestuoto- 
jai galėtų pasirodyti. Aptempė 
šniūrais, kad visi galėtų juo ge
riau matyti viską. Advokatas 

1 J. P. Waiches, kaip programo 
; vedėjas, viską tvarkė labai ge
rai.

Žaismėms ir kontestams už
sibaigus, pasigirdo plojimas; 
žmonės dar labiau ploja. Kame 
dalykas? Nagi ve kame: žmo
nės mato, kad stovi pastatytu 
du kokiu ten geležiniu dalyku, 
lyg viedru. Čia pat ir geleži
nė kartis. Ir štai prieina prie 
tų daiktų gerai žinomas netik 
Amerikoj, ale ir Europoj Pranas 
Norkus.

Kirui uiusia jis pa šaukia iš 

publikos tris vyrus—pakelia vi- 
sus tris viena ranka. Tolinus 
paima geležinę kartį, ant ku
rios sugula 12 vyrų, ir tą pa
kelia. Paskui paima tuos ge
ležinius viodrus, kurie sveria 
apie 300 svarų; juos meta 
kštyn ir vėl pagauna.

Žmonės labai stebėjosi 
bėdami, kad pirmą kartą
to tokį galiūną. O ypatingai 
stebėjosi svetimtaučiai, kurių

au-

kal- 
ma-

šin piknik ui buvo suvažiavusių 
daug.

Programui užsibaigus, apie 
valandą Kliubas apleido 
parką ir pagrįžo į Stru- 
svetainę. čia buvo duo- 
visokie skanus garimai

šeštą 
Palos 
milos 
darni
veltui visiems, kas tik atsilan
kė į svetainę. Apie 10 valandą 
vakare visi apleido svetainę.

Nors kas ten rašė pereito 
penktadienio “Naujienose“ (lie- 
pos 29 d.), kad viršminetas kliu
bas pardavinėjo alų, bet to 
buvo. Kliubas alaus visai 
turėjo.—K.

ne-
ne-

įsakymas farmerio sunui
Liepos 30-tą dieną mano ap

rašymas “Naujienose“ Joniš
kiečių išvažiavimo, užvardytas 
“Vargai ir raskažiai”, matyti, 
Farmerio Sunui užmynė ant 
skaudžios vietos ir jis mono- 
toniu balseliu “Naujienų 182- 
me numeryj štai kaip užgie
dojo:

“Gal p. ‘Gal Joniškietis’ ne
žino pakankamai apie farme- 
rius ir apie farmerių gyveni
mą. Mat, farmeriamš nekrinta 
iš oro kepti karveliai, kaip kad 
;icm žydam“.

Nejaugi? Turiu pasakyti, kad 
joniškiečiai ne su tuo tikslu 
važiavo ant Farmerio Sūnaus 
farmos (Tenka pasakyti, kad 
). “Gal Joniškietis’’ klysta ma
nydamas, jogei Farmerio Sū
nūs’’ yra savininkas 
eurią joniškiečiai 
<ed.), idant jiems

farmos, 
atlankė.^— 
(joniškie

čiams) kokie ten Farmerio Sū
naus išsvajoti kepti karveliai 
iš oro į jų burnas kristų, bet 
kad smagiai laiką praleidus 
Joniškiečiai patys turėjo pui
kaus maisto atsivežę; jie tik 
norėjo, kad jiems duotų žmo
nišką vietą tą maitsą sunau
doti. Antra, joniškiečiai no
rėjo, kad jiems suteiktų vie
tos nors trumpam laikui pasil
sėti.

Paskiau Farmerio Simus sa
ko, kad jei 35 joniškiečiai par- 
gulės ant jo šieno, tai tas šie
nas bebus tikęs tik pakratai. 
Po šimts paibclių! Koks jau 
gali būti tas šienas, jei nuo 35 
žmonių pergulejimo taip į nie
kus išvirsta? Gaila, kad Far
merio Sūnūs, nors žiupsnį iš
nešęs, joniškiečiams neparodė 
to keisto savo šieno.

Toliau Farmerio Sūnūs pa
sakoja apie špilkų primėtymą, 
triobų uždegimą, ir t.t. ir t.t. 
Gerb. Farmerio Sūnau, berei
kalingai tamsta įsivaizdini apie 
tokius dalykus. Trys savaitės 
pirm atvažiavimo ant tamstos 
firmos joniškiečiai buvo nu
vykę ant kitos farmos (apie 
50 mylių nuo Chicagos) ir toks 
pat būrys, jei ne didesnis, kaip 
kad pas tamstą. Ir joniškiečiai 
minėto j farmoj subuvo dvi 
nakvimes. Jie gulėjo ant šie
no ir lovose, ir kad Farmerio 
Sūnūs butų matęs, ano farme
rio šienas nuo jpniškiečių gu- 
’ėjimo visai nenukentėjo. Kar
vės ėda jį iš pašėlimo, jokių 
špilkų šieną esdamos neprari
ta ir nei viena karvė nenusti
po, ir kai joniškiečiai rengėsi 
aną farmerį apleisti, tai jis ne
tik nerugojo, bet prašė, kad 
joniškiečiai kitą kartą juos 
aplankytų. —Gal Joniškietis.

Chicagietė lietuvai 
Kanadoje

Kanados laikraštis, 
Leadier“, štai ką rašo apie or
kestrą merginų, kurioj yra ii 
viena lietuvaitė chicagietė, p-lė 
Aldona. Cli-iišaite, dirktfi žino
mo Chicagos lietuviams muzi- 

kanto, chorų mokytojo, vaikų 
orkestrų organizatoriaus ir, 
abelnai, energingo darbuotojo.

“Pleter Pan orkestros mer
ginos davė radio programą. 
CKCK radio klausytojai vakar 
kaip 7:30 vai. vakare turėjo 
progos pasiklausyti Peter Pan 
merginų orkestros iš Ghica- 

gos, kuri groja vietos teatre ir 
kuri, pasibaigus šiai sutarčiai, 
plauks Australijon.

“The

P-lė Katrina Wall, bubnuo- 
teja, yra orkestros vedėja ir 
davė sekamą programą: “Aš 
ieškau dobilo keturiais lapais’’ 
ir “Greta“. Išpildė visa or
kestrą. Paskui: saksofonas, 
solo; smuikas solo, ir banžo, 
solo. Ypatingai gerai išėjo 
smuikų trio, būtent, p-lės P. 
Bell, Eleonora Bose ir Aldona 
Grušaitė.“

Perspėjimas visuomenei
Kaikurie žmonės, kerštu per

pildyti prieš “Naujienas”, skel
bia, buk “Naujienos“ atsisa
kiusios grąžinti kam tai pini
gus už laivakortę ar norėjusios 
pasilaikyti perdidelę sumą. Dė
lei to matau reikalo pareikšti 
kas seka:

1. “Naujienos“ niekuomet ir 
niekam nėra atsisakiusios grą
žinti pinigų už laivakortę (ar 
ką kitą), kuomet laivakortė 
yra anuliuojama ir pinigai gry- 
šta iš laivų kompanijos.

2. “Naujienos“ veda laiva
korčių reikalus tik su atsako- 
mingomis laivų kompanijomis 
ir laivakortes anuliuojant yra 
pasilaikoma tokia suma, kokią 
pasilaiko laivų kompanijos. O 
laivų kompanijos elgiasi sulig 
bendra visų kompanijų nusta
tyta ir valdžios užtvirtinta 
tvarka.

3. Visokie gandai ir paskalai, 
skleidžiami prieš gerą “Naujie
nų“ vardą, yra pasekmė piktos 
bolševikų agitacijos, dorįškai 
subankrutavusių žmonių.

J. šmotelis, 
“Naujienų“ biznio vedėjas.

Lietuvio aptiekoriy 
reikalu

Nuomonė p-no Bielskio, tu
rinčio aptieką adresu 1900 So. 
Halsted str., lietuvių aptieko- 
rių asociacijos reikalu yra to
kia : |

Kalbama lietuvių aptiekorių 
asociacija labai' pageidaujama. 
Mes jau turėjome aptiekorių 
draugiją, tik ji pairo dėl ne
veiklumo, o gal greičiau dėl tu- 
ų nesusipratimų. Bet reikalas 

asociacijos, draugijos arba kaip 
mes kitaip aptiekorių organiza
ciją pavadinsime, .pasilieka di
delis, pasilieka opus.

Geistina, kad aptiekoriai iš- 
naujo pakeltų tą klausimą, ii’ 
netik geistina, bet tiesiog rei
kalinga. Man rodosi, kad lietu
vių aptiekorių tarpe atsirastų 
pakankamai energingų žmonių, 
kurie ištektų jėgos įstatyti to
kios asociacijos darbą j tinka
mą jai vagą.

Pilnai pritariu šaukimui ap
tiekorių konferencįo’os, idant 
pasitarus kai kuriais svarbiais 
lietuviams aptiekoriams reika
lais. — Reporteris.

Apsisaugokit užsikrėtimo! 
Gydykit kožną žaizdą ar* 
ba jsibrėžimą au šiuo ne
nuodijančiu antiseptiku. 
Zonite užmuša bakterijas. 
Ir išgydo.

Aš Frank Bakutis pajieškau 
Petro Vienis. Turiu svarbų rei- 

i kalą. .Malonėkite atsišaukti. 
Frank Bakutis, 1932 String St„ 
Chicago, III.
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Announcementg

Pranešimai
Bridgeporto Lietuvių Politikos ir 

Pašalpos Kliubo mėnesinis susirinki 
msa atsibus Antradienyj, Rugpiuči 
9 d., 8 vai. vakare, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halstfd St. Pra 
šau visus draugus pribūti laiku ir at 
sivesti draugus perstatyt j kliubą.

Help Wanted—Malė I Rfeal Estate For Sale
Darbininkų Reikia Namai-žemė Pardavimui

REIKIA shearmeno į geležies at- SU mažu įmokėjimu galite 
karpų jardą. Darbas naktimis. Atsi- nUpįrkti naują 6 kambarių mu- 
Carroll Avė. ro bungalow puikiai pabūdavo-

Situation Wanted
Darbo Ieško

Dr-stė Palaimintos Lietuvos laikys v 
mėnesini susirinkimą Seredoj, Rugp. teris. I linu 
10 J., Lietuvių Auditorijoj, ant Hals
ted g-vės. Pradžia 7 vai. vakare. Na
rini meldžiami skaitlingai atsilanky
ti. Ig. Žilinskas, rašt., 1526 S. 48th Ct. 
Cicero, III.

PAJIEŠKAU darbo kaipo bu- 
gerą patyrimą.

J. KBAFTON, 
1721 S. Halsted St., 

2nd fl.

ro bungalovv puikiai pabudavo- 
ta ir moderniškai įrengta. Jei 
kas nori, gali pirkti ir už cash. 
'Namas randasi puikioje Mar- 
quette Park apielinkėje, tik 
trejetas blokų nuo parkų, arti 

Igatvekarių ir boulevarų. Pirkė
jas gaus lengviausias išmokėji- 

,010 sąlygas. Kreipkitės:
7114 S. Campbell Avė.

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

Roseland—Rugpiučio 9 d, 8 v v., — in7trUmėnt/l ” PARDAVIMUI 4 fintų po 4 kam-
Aušros kambariuose 10900 Su. Michi- --------------------------------------------------- bėrius muro namas. Basementas 7
kgatuVsušh4nkim^sU,Jame‘Yus °ivii-' *7r>0 p,Hy°r pianas už $105 su ro-, P<dų- Morgičius duoda savininkas, 
rių svarbių raportų'. Visi delegatai, ir benčium. Pamatykit 6136 So ^016K^tw^h Av* SttV*n,nka* 
ir delegatės atsilankykite paskirtu! Halsted St.______  ________________j •
laiku. J. Tamašauskas, sekr. ' PARDUODU savo Ceader grojiklį

-------------- I pianąt su 75 roleliais ir suolelis už
Simono Daukanto Teat. Jaunimo $75. Priimsiu $30 cash, o kitus išmo- 

Kliubas laikys savo mėnesini susirin- kojiniais j 3 mėnesius nuo tinkamų 
kimą, Rugp. 12 d., Petnyčioj, 7:30 v. * ’
vak., Mildos svet., 8142 So. Halsted 
St. Nariai bukite visi. Norinti nauji 
likti Kliubo nariais busite priimami 
veltui nuo 16 iki 25 m. amžiaus Jau
nuoliai ir jaunuolės nuo 26 iki 35 me
tų tik $1.00 nepraleiskit progos. J. 
Jurgilas, protį. rašt.

žmonių.
SAVESTY, 

6512 So. Halsted St.

Furniture & Fixtures 
, • Rąkandai 

PARDAVIMUI Elektrikinė 
mašina, pumpa dėl vandens,
kaunteris. Daiktai mažai vartoti.1 
Parduosiu pigiai. Aurora, III. Telefo
nas 5077.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

LAKE GENEVA 40 akrų farma, 7 
ruimu namas, barnios, ir daugiau bu- 
dinkų, sodnas, pusė mylios nuo dide-

I lio Summer resorto, 9 karvės, 2 ark
liai, 25 kiaulės, vištų, ir visokios ma
šinerijos kas lik reikalingas. Ant 
žviravbto kelio. Parduosiu pigiai, į- 

i mokėti reikia $2,500. Atsišaukit nuo
, . . 6 iki 8 vai. vakare. Chas Zekas, 4445 
i u! S°- Westem Avė.luch I

Chicagos Lietuvių Draugijos S. P. 
Narioms žinotina. — Per šias dienas 
yra išsiutinėta visiems Draugijos na
riams naujoji konstitucija ir sykiu 
pakvietimas Draugijos nariams stot j 
kontesta gavimui naujų narių Drau
gijai. šiame Draugijos konteste kon- 
testantams už įrašymą naujų narių 
Drąugijon yra teikiamos stambios 
dovanos — automobiliais, pianais, ra
diniais, auksiniais-deimantiniais žie
dais arba ir “ cash” pinigais. Drau
gijos nariai turj liuoso laiko — kvie
čiami imtis už darbo naudai Draugi
jos.

Jeigu dar nesate gavę Draugijos 
konstitucijos nė kontesto sąlygų bei 
pakvietimo dalyvauti konteste — ma
lonėkite skubiai pranešti Draugijos 
sekretoriui — Xaviera’s Saikus, 1521 
No. Irving Avė.

Chicagos Lietuvių Dr-ja S. P

šiandien, antradienyj, rugpiučio 9 d. 
jvyks A. L. T. Sandaros 25 kp. mė
nesinis susirinkimas Raymond-Chapel 
svet., 816 W. 31 st St. Pradžia 8 v. v. 
Visi nariai prašomi atsilankyti.

Valdyba

For Rent
RENDON 6 kambariu moderniškas 

flatas, garu šildomas. $60 rendos mė
nesiui, 5647 S. Rockvvell St.

RENDAI štoras tinkantis dėl viso
kių biznių. Fixturiai randasi Store. 
Tik reikia savo skelų. 4 kambariai dėl 
gyvenimo. Renda $25.00. 3628 South 
Union Avė. 2 užp.

RENDAI 4 kambarių flatas, karš 
tu vandeniu apšildomas. Renda $20 
mėnesj. Klausk dženitoriauS. 5601 S 
Michigan Avė.

Financial
Finansai-Paskolos

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

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

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Central 6260

GERA proga nebrangiai nupirkt šie' 
daiktai: 3 šmotų Fronto sėtas, sku- 
rinis ir gerame stovyje, už $25. Elec
tric Hair cutting motor, mažai varto
ti, už $25. Taipgi Barber Pool ir Hair 
Drayer $13. Atsišaukite j barbemę. 
M. Karcauskas, 238 W. 51st St.

Business Chanccs 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA soft drink parlor 
geroj vietoj. 2700 W. Arthington 
avė.

DELIKATESEN ir grosernės krau
tuvė, notions ir cigarų pardavimui, 
randasi skersai keliio nuo mokyklos, 
nebrangiai. 3001 W. 39th Pi.

?-RI MORGĮČIAI 
3-TI MORGĮČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus 

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

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

Miscellaneous
PARSIDUODA bučemė — senai iš

dirbtas biznis, nebrangiai. 4001 ’ South 
Campbell Avė.

,1 - - t. - - - _ _ ■ i

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
PARSIDUODA 3 kėdžių Barber jr garantuojamas už $4. Automobi- 

Parduosiu labai įjų^ trokų patarnavimas Chicagoj ir 
kt l?1?8 < aUK apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu-

STOGDENGYSTĖ

Shop, geroj vietoj, 
pigiai. E---------
metų. 1604 W. North Avė.

PARDAVIMUI grosemė. Parduo
siu už teisingą pasiūlymą. įtaikoma

Avė.
RENDAI štimu apšildomas štoras i ken(|žjų jr jce creamo. 3222 S. Auburn 

5 kambarių flatas, 2 kamb. daktaro 
ofisas, netoli 63 ir Western. 9248 S. 
Throop St. Tel. Beverly 6904.

RENDON Storas tinkamas dėl Bar- 
ber Shop. arba kitam bizniui, steam 
heat. 4600 So. Paulina St. Yards 3884

DIDELIS bargenas. Pardavimui ar
ba mainymui pekarnė su namu ant 
Bridgeporto. Atsišaukit greitai. Prie
žastis pardavimo — liga.

K. M. Kodis, 
3151 So. Halsted St. 

Phone Boulevard 5009

Furnished Rooms
RENDON kambarys, vienam ar

Avė. 2 fl. front.

Personai
Asmenų Ieško

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 4 flatų medinis na 
mas. Parduosiu pigiai už $3500.00.

’ 919 West 18th PI.

BIZNIERIAI!
Jeigu jums biznis įkirejo, aš 

jus paliuosuosiu. Kampinis na
mas muro namas, ant plataus 
loto, gera auganti vieta, 2 —

mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.

J. J. DUNNE ROOFING CO. 
3411-13 Ogden Avė., 

Phone Lawndale 0114

Phone Prospect 4320 
Prieš budavojimą pasitarkit su 

Stanley Kleehammer 
Generalis kontraktorius ir 

budavotojas 
5019 So. Westem Avė.

Chicago

Phone Republic 6322
ANTON M. ZIEGLER

Generalis Budavotojas ir 
Kontraktorius

Paveldėjas senos ir atsakančios 
firmos

M. ZIEGLER & SON.
Visas darbas garantuojamas 

Biznyje jau 50 metų
1943 W. 51 St, Chicago

po 6 kamb., kieto medžio tri- BridgčpOrt i ailbJTlg
mingai, vidui moderniškas įtai-1 & Hardware Co.

CLASSIFIED APS.]
■■■■•■Z » TTP'TTT^ZT

PAJIEŠKAU brolio Jokūbo Mic
kaus, paeina iš Kauno rėd., Šiaulių 
apskričio, Šiaulėnų valsčiaus, Ijevikai- 
nių kaimo. Jau 4 metai kaip nuo jo

gyveno Moline, III.
Barbora Mickaitč, po vyru Tarasevi- 
čienė. Mrs. Bessi Tarasevich, 3426 S. 
Wallace St., Chicago, III. Prašau greit 
atsiliept.

symas, karštu vandeniu apšildo- Malevojam ir popieruojam. Užlaikona 
mas, 2 boileriai. rnalevą, popierą, stiklus ir t. t.

I , ni J/"Y _ T T 1 _ J ('ii

i, ką, kur, i .< kada 
rengia, veikia ar kviečia

Announcements 
Praneiimai

SLA 36 kuopos nariams pranešu, 
kad užsitnokčti duokles jie gali 
nas mane namuose (3200 Lowe 
avė.). Eidamas finansų raštininko 
nareigas, noriu atkreipti kiekvieno 
36 kuopos nario domę į tai, kad 
liisų teisės Susivienijime pirmiau
sia priklauso nuo to, ar esate už
simokėję mokesnius, ar ne. Narys, 
neužslmokčję.s per tris mėnesius, 
esti suspenduojamas. Taigi, kieno 
mokesniai užvilkti, ateikite, nelauk
dami, kol Jvyks kuopos susirinki
mas, pąs mane j namus ir užsimo
kėkite. —J. Balchunas,

SLA. 36 kp. ifnansų 7 -»št.

Apačioj vieta dėl nedidelio 
nieko negirdžiu, pirmiau pas manę biznio. Gražus trijų ruimų pa- 

Pajieško sesuo gyvenimas su visais paranku- 
To>»ecotn. •• i v* >> •S. mais. Trijų karų garažius. Mai

nysiu ant bizniavo namo geroj 
apielinkėj. Jeigu reikės cash, 
pridėsiu kiek bus reikalinga..

Klauskit Mr. Smith
4457 S. Talman Avė.

Tel. Lafayette 0455.

3149 So. Halsted St 
Phohe Yards 7282 

j. ? ramančionis r™.

j VVanted—Malė 
Darbininkų Reikia

LIETUVIS Salesmanas reikalingas. 
Pastebėtina proga salesjnanui, kuris 
turi patyrimo, ar|>a kuris galės atsa
kyti reikalavimams vaikštinėti po ci
garų krautuves, drug Storius, groser- 
n<*M ir kenclživi krautuves Chfcagoj ir 
apielinkčae ir atstovauti senai jKy- 
vendentą wholesale tabakos jobberių 
įstaigą. Turįs nuosavą karą ir galin
tis kalbėti lietuviškai ir čekiškai pa
geidaujamas. TARR Co., 3600 Ogden 
Avė. tarpe 9 ir 11 v. r. Rockwell 4433

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8700

Chicago

$5700 ELECTRIC KONTRAKTOKllJb
Seniausias iš lietuvių, kur duoda

REIKALINGAS barberys, darba 
ant visados. 3344 So. Halsted Street

REIKIA satellite cutter’ių. patyru 
šių, j geležies atkarpų jardą. Arg 
Iron & Metai Co. 1662 Elston Avė.

REIKALINGA operatorių ant ma 
šinų siuli vyriškas kelnes. 2933 Wes 
43rd St. kampas Richmond St.

Pardavimui 2 aiurAtų medinis Ivedam elektros dr.<
namas, 4 flutų, p<> 4 kaillha- tus, motorus, taisom elektros reikc- 

rius kiekviehas. austas skiepas, w p San fTX““ Co. jnot Ine.) 
greitam pirkėjui parduosiu pi- 2522 So. Halsted St., Chicago 
giai, 15% pigiau, caslt arba iš- Phone vietory 7462 
mokėjimais. Turi tdrėti $2006 
cash. Rendų $71 j mėnesį.

2442 Sc Sacramento Avė.
Educational 

Mokyklos

MOKINAME
Anglų kalbos, lietuvių kalbos, arit- 

, pilietybės, knygvedystės,

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKlA
J. P. OLEKAS, Mokytojas 

8106 S. Halsted St., Chicago, III.

PARDAVIMUI didelis namas, . . 
vienas flatas 5, kitas 6 kambarių, “
beizmentas; namas randasi 18th! metikos, . _
ir Washtenaw avė. Pigiai — tik stenografijos ir kitų mokslo šakų. 
$9,700, -------------------------------------------------

A. S. Gaworek 
1937 S. Kedzie avė.


