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Atsisakė sulaikyti Sacco ir 
Vanzetti žudymą

Visas pasaulis protestuoja prieš 
pasmerktųjų egzekuciją

Prašymas sulaikyti Sacco 
ir Vanzetti egzeku

ciją atmestas

Pasaulio reakcija j Sacco- 
Vanzetti bylą

(Telegrafo pranešimai)
EUROPA

FRANCIJA. — šerburge su
ruošta didelė darbininkų de
monstracija ties Amerikos kon
sulatu. Reikalauta paliuosuoti 
pasmerktus mirties bausmei 
Sacco ir Vanzetti. Protesto de- 
monstracijos ir streikai Pary
žiuje. Panašios demonstraci
jos Marsely, Nante ir kituose 
svarbesniuose Fra ne i jos mies
tuose.

BELGIJA. — Socialistų de
legacija atsilankė Jungtinių 
Valstybių ambasadon Briusely 
ir įteikė raštu protestą prieš 
Sacco ir Vanzetti egzekuciją.

ANGLIJA. — Požeminio ge- 
streikan Aldwych stoty, Lon-
ir Van ^one» sProK° bomba. Kai kurie 

laikraščiai tuojau išpūtė sensa-
i Sacco ir 

simpatizuotojų dar
bas, bet pati geležinkelio kom
panija tatai nugina ir mano, 
kad kas nors dėl juoko sprogi
mą padaręs, kadangi bomba 
buvus tik žaislas. Sprogimas 
padarė tik durnų, daugiau nie
ko.

ROMANU A. — Socialistų 
būrys, prasispraudęs pro sar
gybą, įteikė Amerikos legaci- 
jai Buchareste protestą prieš 
Sacco ir Vanzetti žudymą.

RUSIJA.— Tolstojiečių, bap
tistų, duchoborų ir molokanų 
sektos Maskvoj pasiuntė prezi
dentui Coolidgeui prašymą 
krikščioniškumo dūliai susimil
ti Sacco ir Vanzetti.

ŠVEDIJA. — Milžiniškas mi
tingas ir protesto demonstraci
ja Stokholme. Demonstracijoj 
dalyvavo penkiolika tūkstančių 
žmonių. Kalbėjo socialistas, 
George Branting, advokatas, 
kurs buvo atvykęs į Jungtines 
Valstybes arčiau susipažinti su 
Sacco ir Vanzetti byla.

ŠVEICARIJA. — 
draugų konferencija 
noj apeliavo į prezidentą Cool- 
idgeą dėl susimilimo Sacco ir 
Vanzetti.

BOSTON, Mass., rugp. 9. — 
Aukštesniojo teismo teisėjas 
VVebster Thayer atmetė prašy
mą atšaukti minties nuospren
dį ir sulaikyti jo pasmerktųjų 
anarchistų, Sacco ir Vanzetti, 
egzekuciją.

Mirties bausmės įvykdymas 
numatytas arjksti ketvirtadie
nio, rugpiučio 11, rytą.

Bostono policija puolė 
unijos butą

BOSTON, Mass., rugp. 9. — 
Policija puolė Cap Makers uni
jos centro įstaigą ir konfiska
vo keletą pakų plakatų, ku
riais adatos pramonės darbinin
kai buvo šaukiami 
protestui prieš Sacco 
zetti žudymą. Viena mergina. .. . ,
kuri geležinkelio stoty dalinom .?V^S. 
žmonėms streiko plakatus, bu-’ 
vo areštuota. Suimti taipjau 
du kiti “įtariami” asmenys.

Prašo senatorių ir Jane 
Addams pagalbos

BOSTON, Mass., rugp. 9. — 
Dėdamas paskutinių pastangų 
jų gyvybėms gelbėti, Sacco- 
Vanzetti Gynimo komitetas te
legrafavo senatoriams William 
E. Borah ir Robertui La Foll- 
ette ir garsiajai visuomenės 
darbuotojai Miss Jane Addams, 
prašydamas juos urnai vykti 
į Rapid City, S. D., kaip spe- 
cialinė delegacija, 
prezidentą Coolidgeą, 
įsakytų padaryti 
Sacco ir Vanzetti bylos tardy
mą, kaip kad kitą kartą pada
rė prezidentas VVilson žinomoj 
Mooney byloj.

Į pirmesnį Gynimo komiteto 
prašymą pono Coolidge’o inter
vencijos gauta atsakymas, kad 
prezidentas manąs, jogei daly
kas priklausąs išimtinai Massa- 
chusetts valstybės.

A. D. F. prezidentas ape
liuoja į Fullerą

ASHEVILLE, N. C., rugp. 
9. — Amerikos Darbo Federa- 

vardu, jos prezidentas 
apeliavo į 

gubernatorių

ir prašyti 
kad jis 

federalinį

švietimo
Lausan-

ei jos 
William Green 
Massachusetts 
Fullerą, prašydamas susimilimo 
Sacco ir Vanzetti. 
gramoj Green sako, 
rint gubernatoriaus 
skirtos komisijos
bylos kvotos ir sprendimo, pla
čioji visuomenė vis tik pasi
lieka dar dideliame abejojime 
dėl pasmerktųjų kaltumo.

Savo tele- 
kad, nežiu- 
ir jo pa- 
padarytos

Buenos 
miestuose

AFRIKA

PRANCŪZŲ MOROįKA. <— 
Rabate per protesto demonstra
ciją ties Amerikos konsulatu 
buvo sudeginta Jungtinių Vals
tybių vėliava. Konsulatas buvo 
bombarduojamas akmenimis, ir 
Ungai išdaužyti. Policija išvai
kė demonstrantus.

PIETŲ AMERIKA

ARGENTINA.
Airese ir kituose
protesto streikai ir demonstra
cijos. Darbo unijos paskelbė 
visuotiną Sacco ir Vanzetti už
uojautos streiką šį trečiadienį. 
Buenos Aires laikraščiai savo 
vedamuosiuose straipsniuose 
pareiškia abejojimo dėl Sacco 

__ ________ _____ ___ __  ir Vanzetti kaltumo ir prašo 
perkūnijos metu žaibo uždegta.'jiems susimilimo.

---- I ( URUGVAJA. — Atstovų bu- 
MASKVA, rugp. 9. —l Mask- tas pasiuntė telegramą prezi- 

voj vėl priviso daugybė' besi- dentui Coolidgeui, prašydamas 
bastančių benamių vaikų. Poli-i jo intervencijos Sacco-Vanzetti 
cijos apskaičiavimu, jų esą apie byloj. Darbo unijos paskelbė 
1,500. Gyvena prašinėjimais ir visuotiną dvidešimt keturių 
vagišiavimu.-------------------------- .valandų užuojautos streiką.

ŽAIBAS SUDEGINO
GIJĄ

KOLE-

JAGKSON, Miss., rugp. 9. —
Gaisras sunaikino 
kolegiją, kuri buvo

Belhaven 
smarkios

Chicago, III. Trečiadienis, RugpluČio-August 10 d., 1927 437

*«**■*»

kO

(Pacific and Atlantic Photo!
Demonstracija prieš Sacco ir Vanzetti egzekuciją Bostone, kurią išardė policija. Keletas žmonių liko areštuota.

Meksika nekeisianti tiky
bos įstatymo

Calles, nugina pranešimus, buk 
vyriausybe mananti taikintis 
su kunigais

MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 
9. — Laikraštis Excelsior buvo 
pranešęs, kad jis gavęs infor* 
macijų, jogei vyriausybė ruo
šiantis- modifikuoti bažnytinius 
įstatymus ir tuo budu daryti 
taiką su katalikų bažnyčia.

Del tokių girdų valstybės 
prezidentas Calles padarė pa
reiškimą, kad vyriausybė ne; 
manius ir nemananti daryti jo* 
kių tų įstatymų pakeitimų; 
Prezidentas pareiškė, kad kata* 
likų pralotai galėsią grįžti į 
Meksiką tik tada, kai jie bus 
pasirengę klausyti krašto įsta-» 
tymų.

Katastrofa Šanchajuje
60 žmonių užmušta ir 300 su 

žeista bazarui sugriuvus

PAHAGVAJA. — Asuncion, 
<rašto sostinė, užbertas atsi
šaukimais ir protestais prieš 
Sacco ir Vanzetti žudymą. 
Laikraščiai pareiškia, kad pa
saulio sąžinė reikaluute reika
laujanti, idant Sacco- Vanzetti 
byla butų išaiškinta taip, kad 
nebeliktų nė jokio abejojimo.

EKVADORAS. — Guayaųui- 
le darbininkų protesto mitingai 
ir demonstracijos. Darbo Fede
racija pasiuntė telegramą Mas- 
sachusetts gubernatoriui, pro
testuodama prieš mirties nuo
sprendį.

CENTRALINft AMERIKA
Darbininkų 

protesto
PANAMA. — 

sąjungos organizavo 
mitingus, bet vyriausybė nelei
do tokių mitingų laikyti.

MEKSIKA. — Darbo konfe
deracijos vykdomasis komite
tas nutarė nelaikyti viešų pro
testo demonstracijų, tuo 
radikalinės organizacijos 
riai bruzda.

tarpu

AUSTRALIJA
NAUJOJI PIETŲ VALIJA. 

— Sydney mieste kažin kas 
prisegė prie Amerikos vainiko 
ant karo paminklo šitokį para
šą: “Nuo nacijos, kuri žudo ne
kaltus žmones.”

Dvylika angliakasių 
namų sudegė

NEW KENSINGTON,. 
rugp. 9. — Kilęs dėl neži 
priežasties gaisras

Sacco ir Vanzetti Gynimo 
komiteto sekretoriaus 

areštas

Fordas smerkia Sacco ir Milžiniškos Sacco-Van
Vanzetti žudymą

DETROIT, Mich.,. rugp. 9.-^ 
Automobilių fabrikininkas 
Henry Ford, kurs yra mirties 
bausmės priešas, šiandie parei
škė, kad neatsižvelgiant į tai, 

iar Sacco ir Vanzetti 
LOS ANGELES, CaL, rugp. i buvęs šališkas ar 

co-Vanzetti Gynimo komiteto ma mirties bausmė, 
sekretorius, tapo areštuotas ir kiek yra abejojimo, kad teis- 
bė kaucijos uždarytas kalėjime.,mas nebuvo 
Jį Įkaitina dėl “kriminalinio sin
dikalizmo”.

Policija sakosi radus pas jį 
literatūros — plakatų, skel
biančių masinį protesto mitin
gą, kuriuose [baisus daiktas i J 
štai kas pasakyta: “Tebūnie 
šiš antradienis istorinė diena, 
kurią Los Angeles darbininkai, 
iš vieno su viso pasaulio darbi
ninkais, bus padėję išgelbėti 
dviejų kankinių gybyves. Sacco 
ir Vanzetti neturi mirti.”

Kaltinamas dėl “kriminalinio 
sindikalizmo” už Sacco-Van
zetti protesto plakatus

teismas 
bešališkas, 

Tom Connors, vietos Sac-^pasmerktiems neturi būt taiko- 
Jei bent

bešališkas, sako 
Fordas, jų byla turėtų būt iš 
naujo tardoma'. Bet ar šiaip ar 
taip, jie neturėtų būt Žudomi. 
Mes negalime pritarti, kad val
stybė darytų tą, ką mes patys 
nenorėtume daryti, sako Ford, 
žmogaus žudymas visados yra 
tik keršto aktas.

Grūmoja svetimšaliams
Trys žmonės užmušti 

tankui nukritus

želti protesto demon-
‘ stracijos *

ŠANCHAJUS, Kinai; rugp, 
9. — Kiniečių gyvenamam^ 
Šanchajaus mieste netikėta} 
sugriuvo bazaras (prekyvietė) 
ir griuvėsiuose buvo palaidota 
daugybė žmonių. Kiek žinoma, 
šešios dešimtys asmenų buvo 
užmušta ir trys šimtai ar dau? 
ginu sužeista.

Naktį prieš tai pro Jangtse 
upės žiotis praėjo baisus tifo
nas, „ir Šanchajuje siautė smar
ki audra. Matyt ta audra buvo 
išklibinus bazarą, ir 
katasfrofa.

atsitiko

demonstracijų protestui 
pasmerktųjų anarchistų, 
ir Vanzetti, mirties bmi-

Yorke demonstracijoj 
praneša, keli

Kiny nacionalistu armija 
esanti sumušta

Pa., 
nomos 

priežasties gaisras sunaikino 
ties Barking kasyklomis dvyli
ką angliakasių, namų. Tik pen
kiuose jų gyveno angliakasių 
šeimynos, kiti buvo tušti, nes 
kasyklos jau antri metai kaip 
uždarytos. Namai buvo kasyklų 
kompanijos nuosavybė.

WATERLOO, III., rugp. 9 — 
Mobile and Ohio geležinkelio 
vandens tankui nuvirtus ant 
pro šalį ėjusio traukinio, pen
kios mylios nuo Waterloo, bu
vo trys žmonės užmušti, o kiti 
trys sužeisti. Užmušti yra vie
tos gyventojai Albert Crook, 
Fr. Shiner ir Hubert Theisen.

Kongresmanas Johnson įspėja 
ateivius nuo dalyvavimo 
Sacco-Vanzetti protesto de
monstracijose

AVIATORIUS UfcSIMUflfc

COLON, Kanalo Zona,, rugp. 
9. — Jungtinių Valstybių ar
mijos aviatoriui kap. Brobergui 
skrendant per smarkų lietų, jo 
aeroplanas užsigavo į medžio 
viršūnę ir • nukrito žemėn. la
kūnas užsimušė.

RAGINE, Wis., rugp. 9. — 
Sturtevant busui užgavus veži
mą, buvo užmušti važiavę juo 
farmerys Ch. Dashler ir jo 
žmona.

Visuose didesniuose miestuo
se vakar įvyko masinių mitin
gų ir 
prieš 
Sacco 
smę.

New
dalyvavo, kaip 
šimtai tūkstančių žmonių; Phi- 
ladelphijoj apie 250 tūkstančių. 
Chicagoj įvyko didelis protesto 
mitingas Ashland Auditorijoj.

Be protesto mitingų daugely 
pramonės centrų įvyko darbi
ninkų protesto streikai.

šian ir ten buvo policijos įsi
maišymų ir demonstrantų arės 
tų. Bostone, pavyzdžiui, buvę 
areštuota daugiau kaip ketu
riasdešimt asmenų, jų tarpe 
daug moterų, ir dagi iš aristo
kratinių sluoksnių.

Tuo tarpu kapitalistinė spau
da skelbia gausiai žinių apie 
įvairius policijos neva susek
tus sąmokslus, surastas bom
bas, bombų sprogimus etc., bet 
tos sensacingos žinios daugiau
siai tur būt pačios policijos ir 
uolių reporterių sufabrikuotos.

ŠANCHAJUS, Kinai, rugp. 
9. — Pranešimai sako, kad ge
nerolo čian Kaišeko, Nankino 
nacionalistų vado, kariuomenė 
buvus Pongpu apygardoj, Anh- 
vei provincijoje, šiaurės Kinų 
armijų sumušta. Gen. čian 
Kaišekas netekęs septynių tū
kstančių kareivių ir į Pukovą 
esą jau parginta apie tūks
tantis sužeistų.

Sprogimo kasyklose du 
darbininkai užmušti

CALU'MET. Mich., rugp. 9. - 
Calumet and Hecla Mining 
kompanijos vario kasyklose 
Phoenixe įvyko sprogimas, ku
rio vienas darbininkas buvo 
užmuštas, antras mirtinai, o 
kiti trys skaudžiai, bet nepavo
jingai sužeisti.

H()QUIAM, Wash., rugp. 9. 
— Kongresmanas Albert John
son, atstovų buto imigracijos 
komisijos pirmininka's, išleido 
įspėjimą ateiviams, kad jie su
silaikytų nuo viešų demonstra
cijų ir protestų prieš pasmerk
tų mirties bausmei Sacco ' ir 
Vanzetti egzekuciją. Sacco ir 
Vanzetti esą “italų banditai ir 
galvažudžiai.” Be to jie esą 
anarhistai ir šio krašto val
džios priešai. Del to gi ateiviai, 
radę sau šiame krašte prie
glaudos,' neturį užmiršti, kad 
jei jie dalyvausią prieš valdiš
kose demonstracijose, einant 
1919 metų aktu jie galėsią būt 
deportuoti latikan.
Washingtono darbo departa

mento nuomonė
WASHINGTONAS, rugp. 9. 

— Del kongresmano Johnsono 
padaryto įspėjimo ateiviams, 

’ darbo departamento valdinin- 
Ikai sako, kad vien dalyvavimas 
t Sacco-Vanzetti protesto 
*monstr ari jose nesudarąs nusi- 

Mėnuo leidžiasi kaitimo, dėl kurio ateivis galė
tų būt deportuotas.

SPRINGFIELD, III., rugp. 8. 
— Chesterfieldo anglies kasyk
lose tapo užmuštas darbininkas 
Lowder, 31 metų amžiaus. 
Prieš metus tose pat kasyklo
se buvo užmuštas jo tėvas.

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

Bendrai gražu; truputį šil
čiau; vidutinis pietų ir pietų 
vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 60° ir 66° F. į

Šiandie saulė teka 0:51, JęL r 
džiasi 7:69. ‘ *............"
2:45 ryto.
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PATARNAVIMAS
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

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

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

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

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 60 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, DL
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Rūgštumai Viduriuose
Phillips Milk of Magnesia” 

Geriau negu Soda

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

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

r—-

Pinigus gražiname
už tuščią keną ,

J

Jeigu jums nepatiks

Pilzenbaur 100 grynas 
malt eitraktas - ■*

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

Haymarket 8335

v • 1 — bimus irĮvairenybes Paatnruoj
• liiilinv/m i

Aeroplanai prieš uodus

binius ir į šimtus kitų dalykų, 
j u laiku iš sąšlavų ce- 

liuliozos pradėta išvirinti nei 
cukrų, o iš jo spiritą. Ilgainiui 
norima iš sąšlavų ir elektros jė
gą bei šviesą gaminti.

Jei šiandien jau pradėjo iš są
šlavų saldainius dirbti, tai kas 
dar bus išrasta netolimoj ateity!

Kai kuriose Amerikos vietose 
yra nepaprastai daug uodų. 
Drėgnose srityse skrajoja ištisi' 
dideli uodų debesiai.

Jungtinių Amerikos Valsty
bių žemės ūkio ministerija pra-1 IŠ tarnaitės į ministeriUS 
dėjo griežtą kovą su uodais. Tai -----------
kovai naudojami aeroplanai. Or-j Suomijos ministerių kibinete 
laivių eskadros perlekia nedide
liame aukštume uodų apimtas 
vietas ir barsto miltelius, nuo 
kurių uodai gauna galą. Tų 
miltelių daug nereikia — vieno 
kilogramo pakanka dideliems 
plotams.

Šios priemonės bandymai da
vė labai gerų vaisių. Pelkėtose 
vietose tais milteliais buvo iš
naikinti veik visi uodai ir jų 
kiaušinėliai.

Aeroplanai jau naudojami 
taip pat kovai su miškų kenkė
jais. 1

(Jžburti turtai sąšlavy
ne* Kas iš sąšlavų 

išdirbama

yra ir vienas narys moteris. Tai 
panelė Silanpae, kuri valdo so
cialių reikalų ministeriją.

Pasikalbėjime su vieno laik
raščio bendradarbiu, panelė-mi- 
nisteris papasakojo šį tą ir iš 
savo asmeninio gyvenimo. Už-* 
klausta ji pasakė:

“Apie savo gyvenimą mažai 
ką teturiu pranešti. Gimiau 
Tarastlande, vargingoje kūme-1 
čio šeimynoje. Jau dvylikos1 
metų būdama turėjau eiti už-1 
darbiauti.
audimu fabrikoje išmokau ra- San Diego, Cal., mergina ir tą 
syti ir skaityti. Tėvas neturė- miestą atstovaus valstijos ir na- 
jo iš ko vaikus į mokyklą leisti, ^ionaliuose gražuolių kontestuo- 
Fabrikoje dažnai dirbdavome ir se.
naktimis, nuo 7 vai. vakaro iki'__________________ -______

|4 vai. ryto. Nebuvo tikro laiko jį kuo vėsiausioje vietoje, liuo- 
| ’oi atsilsėti, nei mokintis. Visgi suos drabužiuos, 

, tuo geriau.
maudyne mažam
svarbu. Duok jam

Brunetė p-lė Loufee Hcntman, 
Bedirbdama vienoje kuri tapo pripažinta gražiausia 

išmokau ra- San Diego, Ckl

ir būtina taisyklė yra ta, kad 
jie niekuomet nedėtų pirštų į 
burną. turite, kad daržoves ir 
vaisini, kuriuos jie valgo, yra 
švariai nuplauti.

Gale
kalbėk
apie karštį, nežiūrėk į termo
metru. [FLIS].

nuplauti.
įtarimas visiems: Nc- 
apie karštį, neskaityk

kį Erzina
Vartok šaltą, kvepianti John- 
Rom’r Baby Toilct Powder ir

Vartok JoIhmom'b Haby Soap 
kūdikio maudyklei — Johnson’s 
Baby mostį totalini odos ne-

Sutrinimai
Greita pagelba nuo skaua- 
mo. Apsaugoja nuo to- 
veryko apauoimo.

Aptlekoae ir čeveryką 
krautuve**

DtSchoirs
TAttopads

Uždtkit vieną ir 
akiumia 
pranyks

X TEN IK 16
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Ant musu trijų firitibų laivų 
NEW YORK - HAMBURG 

DEUTSCHLANI) 
ALBERT BALLIN 

RESOLUTE, RELIANCB 
ir populiarižki vieno kabin 

laivai, 
Cleveland, VVestphalia, 

Thuringia
Europines kelionės asmeni

niai vadovaujamos

25 METŲ PATYRIMO 
Pritaikime akinių dėl visokių akių

Jei 
jimo.

Jei skaitant raidės susilieja j daik- 
tą.

Jei spaudos raštas išrodo dvigu
bas.
Jei skaitant arba neriant skauda 
akys, tuomet jau jums reikia 
akiniu.

JAN SMETAN A, 0. D.
OPTOMETRISTAS
Ekspertas tyrimo akių ir 

pritaikymo akinių

Platt Bl<lg», kamp. 18 St., 3 augštas 
Kambariai 14, 15, 16. 17 ir 18 

Pastebėki, mano iškabas
Valandos r.uo 'J rj' i iki 8:30 vak.

---------------------------------
SOAA’s new yor- /II {K0 IKI KAU

LU U no IR ATGAL
Plūs 7F. S. Revenue taksai 

k----------------------------------- /
Savaitiniai išplaukimai 

Dei permito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

Hamburg-American Line
United American Lines, Ine.

General Agentą
177 N. Michigan Avė. 

Chicago, III.

I Garsinkites Naujienose
Tiesiog stebėtina, kaip gud- stengiausi kuo daugiausia pra- žiau, 

rieji žmonės verčiasi. Tokiame įlavinti, pramokti.
didmiesty, kaip Berlyne, sąšla
vas nemetamos kur nors j sąšla- vinių fabriką.
vyną, bet piliečiai kas rytą iš- Būdama aštuoniolikos metų, 
neša sąšlavas į gatvę ir suver- persjkėliau į sostinę Helsinkius 
čia į tam tikras sąšlavą skrynes. (r čia isbuvau tarnaite ištisus 15 ilevaiįšįiotu ant nieno lankos 
Kas rytą gatvėmis važiuoja mie-, m€t Susiorganizavus tarnai-1 ,K;al;sc10^ ant P,eno ‘x>nkos.
sto vežimai uaima sašlavas ir ? ^“81ol^an,zavug tarnaJ ( Vaikams: Įsakyk vaikams ne-

. . .... ppr vū>n<|1U diaugija!, tapau jos pirmi- gerti vandens šaltiniuose pa-
1907 metais išrinko ma- kely, iš senŲ šulinių arba upe- 

ne j Seimą, vėliau buvau vieno ijų, nes toks vanduo abejotinas, 
koperatyvo inspektore. O dabar, žiūrėk kad jie žaistų 
kaip matote, esu ministerių”.

Toks tai trumpas amžiaus be- sias dienos laikas ir kad eitų 
, gis anos nuplyšusios, išvargu- anksti vakare miegoti. Svarbi 
sios merginos, kuri dešimteme- 
čius vargo, dirbo ir vargo, bet 
nepaliovė tikėti į ateitį.

šiandien ji turi progos, kitoms 
suomėms moterims palengvinti 
gyvenimo ir darbo sąlygas ir 
joms kelią rodyti, ir tai <ne tik 
suomėms, bet ff^rtSPšalių mo
terims.

Iš audyklos vėliau parėjau į 
■I

kuo jų ma- 
Kasdieninč 
vaikui yra 

atvirintą ir 
gerti. Var

tok tiktai certifikuotą ir paste- 
urizuotą pienų ir laikyk jį šal
toj vietoj. Žiūrėk, kad musės

WCTĮraWgBįii»W^Bt.

$10.000 ATeX POLICY
o *

nuveža į vagonus. Per vieną ninke 
dieną prisirenkama sąšlavų Ber-1 
lyne-apie 100 vagonų! Iš jų su
daro kasdien du traukinius 
Miunchenan, kur sąšlavos tam 
tikruose fabrikuose greitu laiku 
perdirbamos į visą eilę naudin
gų dalykų. Trisdešimt vienas 
nuošimtis sudirbamas į trąšas 
žemės ukiui, 77t patenka j gele
žies ir skardo dirbtuves. 11% 
duoda dirbtinus vilnas, o apie 
pusė, būtent 48'4 perdirbama į 
medinę anglį, deganins dupas, 
aliejų, smalą, dažus, acto esenci
ją popierj statomąją medžiagą, 
dirbtinus šilkus, gelumbę, ska!-

vėsioje 
vietoje, kuomet esti karščiau-

Kaip yra malonu ir 
linksmu turėti gerų 

grojiklj pianų

NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS 

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

Inter-Ocean Casualty Co
A Stock Company

SEIMININKĖMS KELRODIS 
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigu.- Kaipn šei
mininkė ir motina. Šitose skiltyse kas savaite t»tn-

neliai kurie bus indomųs ko ž n ai Lietuvei Šelfr'uH- kąt

Nusipirkus Gulbransen pus Budri- 
ką nereikės niekados rugoti, nes 
Pianas yra ftbYas, lengvai. groja, 
gražus balsas, visiems patinka ir 
kainos neperdidelės, $450 flei $700. 
Daugybė lietuvių turi nusipirkę, 
galite paklausti apie jų gerumą.

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

Phonografų

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

z. i* .

LOSS OF

If sustained in 
the tnanner da- 
sribed in Para- 
graphs 2 to 9 

inclušive

If sustained 
in the 
manner 

described in 
Paragraph 1

Karščoi nugalėjimas
------ L___

Vasaros karštis jau čia.
Vienok nėra nieko . nesvei- 

kaus apie karštį, jei žinosime 
kaip j j nugalėti. Vidu j ir lau
ke, kiekvienas šeimynos narys 
gali prigelbėti prie nugalėjimo.

Viduj: Neįleisk musių, di
džiausio vasaros pavojaus. Žiū
rėk kad sietai butų geri ir jei 
muse įsigauna, tuojaus užmušk 
ją arba sunaikink žinomais 
musių naikintojais. Laikyk val
gius švariai, švarus valgis il
giau laikys. Kas savaitę plauk 
šaldytuvo vidų.

Lauke: Nebus nei musių, nei 
uodų, jei kiemas bus švariai 
užlaikomas ir nebus jame pri
krauta visokių nereikalingų 
daiktų, kaip senų drabužių, 
~opierų ir pūvančių dalykų. Iš
matų kibirus reikia dažnai plau
ti verdančiu vandeniu ir rei- 
k a juos laikyti gerai uždeng-

Life ......... ........... ,.........................i
Both Hands ..................................
Both Feet .... ................... „......
Sight of Both Eyea ....................
One Hand and One Foot.............
One Hand and Sight of One Eye 
One Foot and Sight of One Eye ... 
Either Hand ...................................
Either Foot.................1...................
Sight of Either Eye.....................

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

$500.00 
500.00 
500.00 
500.00 
500.00 
500.00 
500.0(1 
250.00 
250.00 
250.00

Virimo Receptas

Žuvis yra maistas kurj kiekvienas 
privalo valgyti. Ji turi tuos elemen
tus, kurie reikalingi kūno budavoji- 
mui. Žuvis yra paprastai sezoninis 
maistas, bet yra keliolika rųšių žu
vies kurias galima pirkti dėžėse per 
visą metą, kaip salmonai, tuną, etc. 
Daug yra būdų skaniam dėžinių žu
vų prirengimui. Išbandyk sekantj 
receptą valgiui ant gakarienės. 
matysi kad kiekvienam patiks.

Smetoninė Tuną Žuvia.

1 puodukas evaporated pieno ... 
miešto 1 ’/a puoduko verdančio vande
nio.

1 svaras Tuną žuvies iš dėžės su- 
piaustant druožlėmųt..

2 šaukštai sviesto arba sviesto pa- budus, bet užmiršta, 
vaduotojo.

2 šaukštai smulkiai kapotų žalių 
pirų.

1 šaukštas kapotų pimentų.
% šaukštuko druskos.
3 šaukštai miltų.
Virtų ryžių.
Paprikos.
Sutarpyk sviestą ir sudėk 

pipirus ir kepk juos iki suminkštės, 
apie 5 minutes. Paskui dadėk pi
mentus ir miltus. Virik išlėto 3 mi
nutes ir laipsniškai supilk pieną at
miešta. su vandeniu. Pankui sudėk 
druską ir papriką ir įdėk Tuną Žuvį. 
Tegul užverda ir virk ant verdančio 
vandenio mažiausia 15 minutų. Duok 
j stalą tarp ryžių.

Virtuves Patarimai.

Daržovės 
turi būti verdama i--------- -  . , , .
kuriom auga po žeme, reikia virti už- tektinai padarymui keleto vinių, kai- 
dengtrs. . - - - - -.......... ——

Geras būdas sušildymui atlikusios 
Žuvies ker m»iY skarvadoj svieste su 
įplaktu kiaušiniu.

Po nud'ngo iŠ nečiaus, ne
apverk jo j kita indą tuojau: lai su
sitraukia po’1 kelias minutas, paskui 
bus lengva išimt iš kenamo indo. -- --------- __ _ . .

Atlikusią mėsą galima sunaudoti sų kūnas taip dahkatnai padarytas Mažam vaikui: Atmink, kad 
(L'l sandvičių aptepus ją gražiai sa- tai jūsų pareiga yra išmokti kaip j) mažytis daugiau nukenčia nuo 
Mu .Hejun. ir multarda. drurka ir užžiurtU Pirmiausias dalykas yra , ■ “« llžailc.,.s . ,ikv..
paprika. I maitinimas jo tinkamu maistu. Karščio ntgu užaugęs. Laikyk

m- 
s su 
Pas 

seru

RODYKLĖ No. fC
Naminiai Pa’i';clbčjimai

Panaikinimui ]-' •'.sibraižiuslv 
kandų dalių, užtepk tas vie* 
biskeliu jodino ir leisk nddžiuti. 
kul nušveisk visa rakandų su
rakandų vaksu. Jeigu neužtenka sy
kio patepimo jodinu užtepk ant-u 
kariu.

Jeigu dur|s girgžda atidarinėj-tnt, 
patenk zovieskus su muilu.

Jeigu per lietų vaikščiojant jūsų 
čevorykai sustingsta nuvalyk juw> su 
šiltu vandeniu ir paskui .ištepk odą r,v. 
kastor aliejum arba kitų kokiu alic- 

t j jum. Tas odą suminkštins.
Grožės Patarimai

Daugybė žmonių handė taisyti 
vo veido oda naudojant išlaukiniu 

kad valgymo;, 
atsakančių maistų taipgi gelbsti ųž- 

pi- laikyt odą geroje padėtyje. Jeigu 
jusu %(ia sausa, turit valgyt tokius 
maistus kaip Smetoną, sviestą, sū
rį ir kitus, kurie turi savyje karbo- 
hvdratus. Karlais gerai yra sumink- 
štint vandeni kuriuo prausiat veidą 
dadėjus biskj sėlenų arba krakmo
lo. Geriausia yra ištirti kuris mui
las tinka jūsų odai. Nckurie muilai 
gali erzinti jūsų odą, o kiti gal ne
turi užtektinai, aliejų dei odos sau
sumo. Geriausias būdas užžiurėji- 
mui sausos odos yra dedant 
creamą prieš einant gulti.

Ypatiška Sveikata
i Ar jus žinot kiek jus kainuojat? 

Vieno universitetą chemijos profeso
rius nesenai pasakė, kad vidutiniško 

kurios auga virš žemės didumo žmogaus kūno elebmentus iš- 
neuždengtos, bet dalinus peros blanketu geležies ni

kio užtektinai nubaltinimui pusėtino 
didumo vištinyčios, fosforo gana pa
darymui 100 degtukų ir sieros gana 
nužudymui blusų pas vidutiniško di
dumo šunį. Jeigu nueitumet j krau- 

kis daugis mineralų kiek jų yra ku 
ne kainuotų tik 98 centai.

Pa-

Salius

U 3.
Vyrui: Nekrauk nereikalingų 
V''ių ant savo kūno. Neper- 

' lyk, nes persivalgymas vi- 
pavojingas tam, kuris 
dirba, dar pavojinges- 

• v' iros laiku. Valgyk švie- 
>' .ržoves ir daug įsirpusių 

’”. Gerk vandeni, ypač tarpe 
ji7engk alkoholio — al- 

. ra daugybes saulei už- 
>’š‘; v- priežastimi.
Vyrai, kurie sunkiai dirba

• i "Ii.! tialr/tuii

NAUJIENŲ” GENERALIS 
AGENTAS

Grand Ilapids, Mich.

tie, kurie turi ku
pečius ir dirbti 
geležies, dažnai 

nukenčia nuo mėšlungio.
Mcu ’ci: Nepripildyk pilvo 

saldžiais gėrimais, kurie tik 
didina troškulį. Dėvėk šviesius 
liuosus drabužius. Nepatartina 
gulėti pamary nepridengta gal
va, ir leisti karštiems spindu
liams kaitinti. Drungna mau- 

luvę kur tie dalykai parsiduoda, to- dynė prieš atsigulsiant labai 
Jeigu ju- Palengvina ir greit užmigdo.

cold
rc'l’ did 
pi ’' karš

Stanley Naudžius
šiuomi pranešame gerbia

miems Grand Rapids lietuviams, 
kad Stanley Naudžius, yra mu
sų įgaliotas pilnai rūpintis 
“Naujienų” cirkuliacija — |>as 
jį galite užsisakyti “Naujienas’’, 
atnaujinti prenumeratą, užsžisa- 
kyti knygų iš “Naujienų” khy- 
gyno; taipgi paduoti j “Naujie
nas” skelbimų— jis visuomet 
Jums suteiks greitų ir teisin
gą patarnavimą. Jo adresas:

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

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

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

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

Aš čia užsirašau už $10,000 Accident Insurance Policy, kuri 
bus išduota Inter-Ocean Casualty Company, išimtinai nuolati- 
niems NAUJIENŲ.............
ir liudiju kad —

Padėkit 
ženkleli 
| tinkamą 
kletkutę 

paženklinimui 
savo 
atsakymo

skaitytojams. Čia įdedu registracijos 75c.

Į ] ’ Aš jdabar esu nuolatinis NAUJIENŲ 
Žkaitytojas ir busiu juomi tokiu pagal 
itą plicy per vienus metus.

[ 1 Aš tuojau pastosiu nuolatiniu NAU- 
JIENŲ skaitytoju ir busiu juomi to
kiu pagal šitą policy per vienus metus.

I I Jūsų išnešiotojas tegul dastato man 
NAUJIENAS kasdien žemiau paduo
tu adresu. Aš jaril mokėsiu į savai
tę 18 centų.

I I Siuntinėkit njan NAUJIENAS paštu 
per vienus metus už Chicagos $7.00, 
Chicagoi $8.00 ir dar dadėsiu 75c.

imkite ir

Čhicagoj $8.00 ir dar (padėsiu 
apdraudos registraciją.

Vardas ......................... i................ -...........................  Amžius .
(Pasiralykit aiškiai su paišeliu. Juodytas liejasi)

Apdraudos Gavėjas ..........*................................ —.................
Gatvė Adresas
Miestas ..............

Užsiėmimas ...

Prisiųskit šitą aplikaciją su 75c. Money Orderiu arba čekiu

Naujienos, Insurance Dept.
1739 So. Halsted., Chicajjo, ItL

Valstija

.... Ąpt
Tel.......

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Budweiser
TIKRAS APYNIŲ SALYKLŲ SIRUPAS

Reikalaukit knygutės su 
ceptais dėl darymo saldainių 

ir kepimo

re-

Pirkite nuo savo 
apielinkės 
vertelgos

Tikrai 
Unijos 
Darbo

Budweiser Tikras Apynių Salyklo Sirupas yra vienas 
kur jus negalite apsirikti. Jis.yra 100% grynos išsun- 
kos iš parinktų Northern miežių sumaišytų su impor
tuotais Saazer ir geriausiais vietiniais apyniais, su
maišytas žinomais Amerikoj salyklininkais. Jis yra 
paremtas vardu kuris žinomas savo gerumu per 70 
metų!
Jus patirsite kodėl jis vis nuolat auga savo populia
rumu kuomet pabandysit kenukų. Jus pamatysit, kad 
jis yra vertas vardo kuris randasi ant lakelio.

ANHEUSER-BUSCH, St. L

KORESPONDiENCIJOS

ūetroit, Mieli.
Ką aš užėjau

Bugp. 5 d., pėtnyčios ' 
re teko mnn eiti Dix Avė 
simąsčiusiam apie 
skendimą blaivybės 
daviniuose. Prie

\nei, paėmėme laivelį Mlss 
Ihdan Net 3 ir leidomės apžiu
rinėti upės krantus. Oras pa- 
litaike gražus, saulutė žeme rie- 
dinėjo. Pamodami upe, padarom 
tris sustojimus ir ėjome pasi
vaikščioti tarpe akmeninių uo
lų. Matėme įvairių įvairiausių

vaka-
i., už- 

lietuvių 
įstatymo reginių, net ir velnio ugniavie-

25 gatvės tę atradome, o kaip kur pašte* 
mano mintis nutraukė graži 
daina. Klausaus, dainuoja:

“Uetuvos dievaičiai 
ginkit nuo priešų,”

“Neduokit teutonams tyčio- laiveliams suvažiuoti kiemą 
tis.iš mus.” idaug kitų reginių. Visos upės
Ar ne stebuklai? Kas tą stebėti atkrantės apaugę medžiais: pu- 

ną dainą dainuoja? Dainos gar- želėmis, berželiais, eglaitėmis, 
sas ėjo iš Lietuvių svetainės, ąžuolais ir kitokiais medeliais, 
tad prislinkau prie biskį pravi- kas sudaro skanų kvepėsį, ku
ru durų ir pamačiau salėj apie^riuo negalima atsidžiaugti. Kol 
40 įvairaus amžiaus ir lyties 
žmonių, kurie sėdi pusračio 
pavydale, o vidury vikriai su
kinėjasi žmogus su smuiką. Iš 
jo gražiai susuktų ūsų pažinau 
kompozitorių M. Petrauską i

mus

bėjome gana baisių reginių. 
Hodos, ims ir užvirs didžiulės 
uolos. Matėm akmeninį kami
ną, žmogaus išveizdą, indijonų

visas gražybes apiplaukėm, ėmė 
tris valandas laiko. Buvo 6 vai. 
vakro. Parke susėdę šneku
čiavomės apie įgytus įspūdžius. 
Poni Philips pastebėjo, kad

A. VJDIKAS-LULEVICH
AKU&ERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akule-

pitula buvo pradėta statyti 
1906 metais, o baigta 1917 me
tai. Darbas tęsėsi dešimtį me
lų, bet yra ko pažiūrėti. Kam
barių kambariai, kaip giroje 
medžių. Namo medžiaga imta 
iš viso pasaulio kraštų. Namas 
pastatytas vien iš akmenio ir 
marmuro. Marmuras atvežta iš 
Vokietijos, Pranei jos, Italijos ir 
kitų kraštų, o akmenų iš Af
rikos ir kitų pasaulio dalių. 
Kiekvienas svečias užsiregis
truoja ir tam • tikras vadovas , 
aiškina reikšmę paveikslų, ra
kandų, kam kuris rūmas var
tojama, kas buvo piešėjas, kiek 
kainavo ir t.t. Ant užbaigos už
veda j lauko pusę aukštai, iš kur 
matosi du dideli ežerai, akia 
vos įmatomi krantai. Puikiai 
matosi visas medžiuose pasken
dęs miestelis. Nėra vietos, 
kad smulkiai viską butų gali
ma aprašyti. Skaitytojui pa
tartina, jei laikas leidžia ap
lankyti Madisoną, klaidos nepa
darys. fimė mums porą valan
dų laiko apžiūrėjimas namo iki 
domos, kuri aukščio turi 37 pė
das.

Kelionė, naujos vietos, Velnio 
ežeras, gražumas kapitulos, 
taip ir vaizdavosi galvoj. Va
žiuoti j namus net nesinorėjo. 
Namai pragarai, bet be namų 
negerai. Nusprendėm riedant 
iš palengvo traukti į namus. 
Dar vidurkelyje užsivalgėm va
karienes ir 11 vai. nakties lai
mingai priJjuvom j namus. Ta- 
riu širdingą ačiū ponų Pilipų 
šeimynai, kad mane priglaudė 
kaijjo savo narį ir vežiojo bei 
vaišino. Patartina lietuviams, 
liuoso laiko turintiems aplan
kyti Wisconsino gražias vietas, 
būtent, Wisconsino Delis, De- 
vils Lake ir Madison.

u —M. Kasparaiti^,
Barine, Wis.

Yarda 4951
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas 

AKUŠERKA
3252 So. Halsted St.

Viršuj Universal

State Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki j bučiuose. Sąži- 
< vakaro. Kitu lai- 
.u pagal ’V^crtį.

Dr. A.R.BLUMENTHAI
OPTOMESTRIST

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

ir 805 E. 47th St.
Kenwood 1762

Praktikuoja 20 metų
v

vusi Pennsyl- 
'anijos Hgon- 

ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 

i gimdymo ir po 
1 gimdymo.

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

Valandos nuo
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki 5
9 vai. vakare.

4- -
Pritaiko akinius, atitaiso re gijimą, 

akių įtempimą, ir galvos 
skaudėjimų

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paulina St., Chicago, III.

jv flicuiču midumi/ noų 11 (MU I llllrpo puoVVUVJUj K<W
kompozitorių M. Petrauską ir mums reikia skubėti į aprinktą 
supratau, kad jis mokina savo buvainę, nes juodas debesks 

slenka J mus. Vyrai pripratę 
valanda būti neklaužadomis, už tai šil- 

| vakare. Mokytojas pasakė, .kad tus lietutis apkrapino 
dainavimas baigiasi ir dabar Užvalgę lengvos _

ivisi eisime šokti. Pats kompo-Jval. jau saldžiai miegojom 
zitorius pradėjo nuo jauniau-[minkštose p-nios Braimer lovo- 
šių mergaičių, sudarė _ poras ir 1 d. riiprpiučio sukilom an- 
frodamas smuiku čme rodyti ksti iš ryto ir buvom prisi- 

lietuviškąjį ruošė traukti namą link, nes 
Jauniesiems pradėjus turėjome daug vietų apžiūrėti, 

mokytojas ėmė rodyti ir suau- 9 vai. buvom pagarsėjusiam 
gusiems ir neužilgo visi links- Velnio ežere; ežeras paimtas 
mai ėmė suktinį sukti. valstijos priežiuron; viskas

—Gražu, — tariau sau, ojfvarkiai, gražiai įrengta.
ir be galo naudinga priaugantį;
jaunimą taip tvarkiai ir gražiai Devilg Lake, ,Wis. 
mokinti. Mano manimu, šioj Užvalgę pusryčių, pradėjome 
jaunimo už poros metų negali-’ apžiurinėti Velnio ežerą ir ar 
ma bus sulyginti su tuo jauni- kur neuŽeisim pačio savininko, 
mu, kuris liuoslaikį praleidžia Kilboum miestely vakarop se- 
gatvėse, ar kampų gumą kram-jIlas ūkininkas jau mums šį tą 
to. Todėl tėvai, kurie rūpinasi pasakojo apie šį ežerą ir davė 
savo vaikų ateitimi ir nori nurodymų kokiais takais einant 
juos išauklėti šviesiais žmonė- ’ gaiįma apeiti ežerą. Jo patarimo 
mis, turėtų susidomėti Petraus-’ jajkydamusi, iškejąn.m j kalną.

operetę “Birutė.”
Buvo jau dešimta

dainavimas baigiasi

kaip reikia šokti 
suktini.

ir

• mus. 
vakarienės 9 Lietuvis Kontraktorius

DR. G. SERNER
lietuvis

Valandos: nuo 1 iki 8 vakarą 
Nedaliomis nuo 10 iki 1. 
3265 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 7679

Suvedam Šviesas ir 
plektros jlegĄ i nau-
mąinom naujas lium-B 
pas j senas; duodameKS^ 
ant lengvo išmokėji-Hk|&'^ig 
m o. 4

Įvairus Gydytojai
Western Sales Corporation

Diatributora Chicago, I1L

Tau Smetona vaziuc

<

įa pasikinkęs libera

liškus fašistus! Buti-

Metropolitan Electric
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone Canal 2591

Pranešimas Lietuviams

Dabar jau galima pirkti W1LLYS 
KNIGHT ir WHIPPET automobiliai 
iš lietuviškos įstaigos. Pas mvs pirk
dami jus gausite gerą patarnavimą 
ir geras sąlygas.

BALZEKAS MOTOR SALES 
4028-32 Archer Ave„ CHICAGO, ILL.

Phone Lafayette 2082

NAUJAUSI PHONOGRAPHAI

KIMBALL
Naujas 1927 m. modelis 

Geriausi valves visur
LietuviškiVOlUmDia Rekordai

W. W. KIMBALL & CO.
306 S. Wabash Avė.

KJMBALL BUILDING
nai kiek vienas įsigy

kite Juokų mėnesinį 

žurnalą “Rimbą” iri 
pamatykite kaip jis važiuoja ir kas jį veža. Dėk
konvertan savo antrašą ir lOe tuoj “Rimbas” 
bus pas tamstą. O jei prisiusi $1, tai “Rimbas” 
per visus metus tamstą lankys nešdamas links
mumą.

ko mokinimu ir patarti savo 
vaikams lankyti choro repetici
jas.

Man taip begalvojant sukti
nis užsibaigė ir visi ėmė skirs
tytis namo, 
gatve eidamos 
vo:

“Oi
manęs

I “Su 
pas mane atėjai”

.1 v — Praeivis.

Mergaitės gi ir 
trypė ir daina-

tu seni,
norėjai,
skrebučiais, kailinėliais

senutėli, kurs

Kelionės įspūdžiai
(Ką teko matyti Wisconsin 

valstijoj)
“RIMBAS*

1 Bateman Place So. Boston, Mass. .

Pinigai Lenkijon
Vilniaus Krašta

Siunčiami per Naujienas pašto perlaidomis ir 

kablegramomis greičiausia nueina.
Visi pinigai siunčiami per Naujienas Len

kijon yra išmokami Amerikos doleriais. Pašto 
perlaidomis pinigai nueina j 14 — 15 dienų; kab- 
legramu — j 2 — 3 dienas. Telegramas kai
nuoja $1.00.

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

1739 So. Halsted St, Chicago, UL

G ar sinki tęs ‘‘Naujienose

Per kelis metus turėjau no
rą pamatyti kai kurias įdomes
nes vietas Wisconsin valstijoj., 
liepos 31 d., susitarę su ponų 
Pilipų šeimyna, anksti iš ryto 
leidomės į naujas vietas. Suda
rėm kuopelę iš šių keliaunin
kų: p. J. H. Philips, p-ni Phi
lips, pnle Elenora Philips, p-lė 
Rožė Philips ir aš, —viso pen
ki.. Hudsono dirbtas žirgas 
pleška visu smarkumu. P-lė 
Elena kaipo reporterė anglų 
laikraščio tik spėja žymėti pra
važiuojamus miestelius ir įdo
mesnių vietų išveizdą. 9 yal. ry
te pirmą kartą išvydome savo 
valstijoj kapitulos 'baltąjį na
mą Madison mieste. Kadangi 
skubėjom važiuoti, tai Madiso
ną pravažiavome išvydę nuo to
lo kapitulos namo domą ir Wis- 
consin Universiteto visą eilę 
gražių namų. Už Madison pra
sidėjo kalnuota vieta—iš kalno 
į kalną. Į vieną kalną beva
žiuojant kad ir gerai prišertas 
Hudsono žirgelis ėmė pailsti be
traukdamas.

Vėl naujas reginys
Pirmą syk išvydome Wiscon- 

sino upę, kuri musų valstijoje 
yra garsi savo gražiomis žingei
džiomis atkrantėmis, 
dą prieš pat pietus 
me į tą vietą, kur 
buvome važiuoti 
boum miestelį 
garsėjusius The 
Dels of the 

'River. Apsirinkę

11 valan- 
atvažiavo- 
pesirengę 

j Kli-
ir j pa- 

Beautiful 
Wisconsin 

vietų nak-

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

esame
Pats 

mažes- 
matyt

Užlipti i uožulniai l»nom ilgai; 
gavę progą, vienoj virioj priėję 
prie uolų krašto f až vergėm že
myn,—matėsi, kad mes 
aukšt*;:, aukštai užlipę, 
ežeras iš x ’ršaus Žiur nt 
nis darėsi ir toli buvo
daugybė kalnų, a r augusių gi 
riomis. Kalnas siekė virš tū
kstančio pėdų aukščio. Matėm 
Paukščio akį, Turko galvą, Ka- 
liforniįos adatą, Akmeninį vei
dą, Dramblio pavidalo baltą ak
menį ir pačioje viršūnėj kalno 
griuvėsius kamino ir pamatus. 
Vienas praeivis juokais užklau
sė musų, kur gi Nojus, jei čion 
Nojaus namelio griuvėsiai; sa
ko, reikėtų didelio patapo, kad 
vanduo siektų tokią aukštą vie
tą. Staigiai musų siauras take
lis pradėjo leisti žemyn. Manau 
sau, na jau j pragarą galva
trūkčiais nusirisim prie didžiau
sio savininko. Juo labiau že
myn lipam, to kebliau darosi. 
Šiaip taip pavyko pasiekti lygu
mu. Net lengviau pasidarė. Sa
kome, gal kipšas mus įgundė 
ant tokio augšto akmeninio 
kalno lipti! Antrą syk už jo
kius pinigus neitumėm, kad ir 
/įsos karalystės butų rodomos. 
Iš išgąsčio net šventos kupros 
nuo prakaito sušlapo. Lygumoj 
keičiu drožiam, bijodami ir pa
žvelgti į tą pusę, kur tiek iš
gąsčio turėjom. į tris valandas 
laiko baigėm kelionę, apėjom 
visą ežerą. Sutarėm paskui iš
bandyti maudynes, kurios gan 
puikiai įrengta. Vanduo šiltas 
ir tyras. 15 pėdų gilumoj kaip 
per stiklą mažiausia akmenėlis 
matosi. Maudėmės su pasilsėji
mu ir negalėjom atsigerėti.

Madison, Wis.
Atvykom 4 vai. po pietų į sa

vo valstijos sostinės miestą. 
Dabar turėjom progos aplanky
ti, apžiūrėti tą didžiulį namą, 
kuris savo keturiais išsišakoju
siais sparnais aukštų domų da
ro iŠ lauko malonų įspūdį, tar
si kviečia praeivį: eik šeh ir 
mane aplankyk, nes ir tu pilie
ti, esi savo teisių plytelę pri
dėjęs mane išauginti.

įėję į vidų išvydom
reginį, puikią architektūrą. Ra

gražų

Lietuviai Advokatai
K.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearbom StM Room 1111 
Telefonas Central 4411.

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p. 
Gyvenimo Vieta 

8323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
Miesto Ofisas

190 No. State St„ Room 1012 . 
Tel. Dearbom 2784 

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

8335 So. Halsted St. 
Po pietų nuo 8:80 iki 8:00 vai. vak. 

Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12
TeL Yards 0141

Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojlmai. — Pa»- 
kola pinigų 1 ir 2 morgičlama.

John Kuchinskas ir 
Bailys F. Kasiausias 

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. 
Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas r«r 18 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

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

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų 
ir puo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Dienomis: Canal 
8119. Naktį

South Shore 2288 
Boulevard 4186

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

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 pietai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Ave^ 2 litai 

Chicago, III.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

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

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas 3102 So. Halsted SU Chicago 

arti 81st Street
Valandos: 1—3 po plet, 7—8 vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

DR M J. SHERMAN^ 
Specialistas Moterų Ligų

1724 So. Loonds, kampas 18 ir Blae 
Island. Ofiso valandos nuo 2 fld 4 
po pietų Ir nuo 7 iki 9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858

' ■ i' n.

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

U.

HARRY LAWRENCE 
ADVOKATAS 

11256 Michigan Avenue 
Telephone Pullman 9278 

Miesto Ofisas 
77 W. Wsshington Street 

Telepbojię Central 8640
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BAŽNYČIOS KLAUSIMAS MEKSIKOJE.

Iš Meksikos vis dažniau girdėt, kad valdžia ir katali 
kų dvasiški ja ketinančios susitaikyti. Paskutinė žinia 
sako, kad buvusiojo prezidento Obregono atstovas. 
Aaron Saęnz, pradėjęs vesti Jungtinių Valstijų mieste 
San Antonio derybas su Meksikos vyskupais ir arkivys
kupu. Šitų derybų rezultate, esą, tikimasi, kad ginčai 
tarpe valdžios ir dvasiški jos busią likviduoti ir katalikų 
bažnyčios Meksikoje neužilgio busiančios atidarytos.

Gen. Obregon yra prezidento Calle’o draugas ir da
bartinės Meksikos vyriausybės rėmėjas. Vyriausybės 
partija pravedė Meksikos kongrese įstatymą, kuriuo Ob- 
regonui suteikiama teisė vėl statyti savo kandidatūrą į 
prezidentus, ir jo kandidatūra jau yra paskelbta. Obre
gono politika todėl iš tikrųjų yra valdžios politika.

Ar Meksikos valdžia iš tiesų nori taikos su katalikų 
dvasiškija? Mums rodosi, kad tai gali būt tiesa. Juk 
prezidentas Calles nesenai parodė savo taikingumą tuo 
kad suteikė amnestiją katalikams, nuteistiems už maiš-j 
to kėlimą prieš valdžią. Ir kodėl valdžia turėtų būt prie
šinga taikai? Ji nėra tokia bukaprotiška, kad norėtų 
varžyt religinius žmonių įsitikinimus, ir faktinai ji jų 
nevaržo. Protestonai, kurie veikia Meksikoje, yra tatai 
ne kartą viešai pareiškę.

Su katalikų dvasiškija Calles’o vadovaujamoji vy-: 
riausybė susikirto tiktai dėl to, kad ta dvasiškija buvo 
užsispyrusi neatsižadėt savo išimtinų teisių, kurių netu
ri kitų tikėjimų kunigai. Kaip tik katalikų kunigai nu
silenks tiems bendriems įstatymams, kurie yra privalomi 
visoms religinėms sektoms, tai valdžiai nebeliks jokio 
pagrindo vesti su jais kovą.

Bet valdžia gali laukti. Kovoje su katalikišku klerki 
kalizmu ji laimėjo pilną pergalę. Nei klerikalų paskelb-į 
tas ekonominis boikotas, nei bažnyčių \ uždarymas, nei į

tiško” laikraščio prasimany- į 
mas ?

Vieną kartą jisai buvo paskolą 
bęs, kad kiniečiai “daro gerus 
vyrus”. Mes tuomet juo nepa
tikėjome (už tai jisai mus iš-( 
plūdo), ir iki šiol dar mums ne
teko girdėti, kad kinai turėtų 
tokią keistą “vyrų darymo”

niomis demonstruoti, kaip 
leidžiama tautiškųjų krypčių 
jaunimui. Epizodus buvo ne 
permalonus. Paprastai sve
čiui sakoma kiek malonybių, 
pasveikinimų savo krašte, o 
reikalai išdėstomi skyrium ir 
įduodami sekretoriui, čia pat 
nėra laiko spręsti skundas.”

pramonę.

PETRAUSKO “LIETUVIŠKOS 
DAINOS”.

Kompozitorius Mikas Petrau
skas, kuris dabar gyvena Detro
ite, tik-ką išleido septintą lietu
viškų liaudies dainų sąsiuvinį. 
Sąsiuvinys susideda iš 10 pa
rinktų dainų su gaidomis ir kai
nuoja $1.00.

Malonu matyt, kad mųsų 

kompozitorius dar vis nepailsta 
darbuotis — net ir per vasaros 
karščius, kuomet kiti žmonės 
leidžia laiką atostogose.

**~-«W*M

KARTI TIESA.

Kauno “Lietuvis” plačiai ap
rašinėja “jo ekscelencijos” An
tano Smetonos važinėjimus po 
provinciją ir mėgina parodyt, 
kad žmonės visur sutikę tauti
ninkų “ikoną” dideliu džiaugs
mu ir pagarba. Bet Smetonai 
atsilankius Žemaitijoje įvyko 
toks incidentas:

“Lietuvos Jaunimo Sąjun
ga organizuota niekur nepa
sirodė”, rašo valdžios partijas 
organas, “be Skuodo, kur jas 
vadas Meno Mokyklos stu
dentas ir ‘Aitvaro’ redakto
rius Jonas Burba įteikė, pir
ma balsiai perskatęs, adresą-' 
skundą, kad šios liaudininkų 
krypties jaunimui vietos ko
mendanto ar kieno ten kito 
neleidžiama rinktis ten ir ta
da, kur ir kada nori, ir mi-

Vadinasi, tas Skuodo jaunuo
menės vadas, įteikdamas skun
dą (veikiausia protestą) “jo 
ekscelencijai”, sugadino visą 
policijos suruoštą smetoninę 
komediją. Ponui “prezidentui” 
vietos gyventojai turėjo pasa
kyt “malonybių” ir parodyt sa
vo didelį pasitenkinimą “nau
jąja erą” —- o čia atsistojo 
prieš šviesias “ekscelencijos” 
akis drąsus jaunuolis ir pareiš
kė, ktici vyriausybe trempiu 
paprastas piliečių teises ir veda 
šlykščią parti'.ę politiką!

Jeigu Lietuvos tautininkų 
organas dar turėtų bent trupu
ti sarmatos, tai jisai butų arba 
tą kartų incidentą užtylėjęs, 
arba butų, nors ael mandagu
mo, taręs žodį, kitą apie komen
danto sauvaliavimą. Bet jisai 
vietoje to mėgina parodyti, 
kad Jonas Burba pasielgęs ne
taktingai, nes tokiose iškilmė
se, girdi, ne vieta ir “nėra lai
ko” skundus spręsti. Tuo gi 
tarpu tas pats organas yra ki
birus rašalo suvartojęs savo 
pasakoms, kad Smetonos važi
nėjimų tikslas esąs asmeniniai 
patirti gyventojų bėdas ir ru
pesnius. Jeigu “ekscelencijos” 
priėmimuose žmonės privalo 
sakyti tiktai “malonybes” ir 
“pasveikinimus’ , tai kaip jisai 
gali sužinoti apie tikruosius jų 
reikalus?

Aišku, kad, tampydami savo 
prezidentą po Lietuvos mieste
lius, smurtininkai nori tiktai 
apdumti kraštui akis. Apie tik
rą žmonių padėtį jie nenori 
no girdėti.

Socialistų Partijos Pareiškimas dėl 
Sacco ir Vanzetti Pasmerkimo 

Mirčiai

ir rėdo augštesniąslas klesas, 
kurios savo keliu padarė Tei
singumą tremtiniu, o teisėtumą 
dalyko augštesnių klesų jėgos.
* Ką mes turime daryti? Sac
co ir Vanzetti neturi eiti min
čiai vieni. Mes turime būti su 
jais dvasioje ir pareikšti nu- 
sisprendimą, kad Juodasis Ket
virtadienis pasiliks amžinai at
menamas, kaipo diena gailesio, 
protesto ir susibūrimo pasiliuo- 
savimui iš po socialės, ekono
minės politinės ir teisminės ti
ronijos.

Mes raginame savo narius ir 
pasmerktųjų draugus, kur jie 
yra susiorganizavę į unijas, 
prisidėti prie tokių streikų ir 
mitingų, kurie bus pięskelbti 
unijų protestui prieš egzekuci
ją. Protestai turi būti tūojaus 

guberuutoriui l-'ullvii-. 
Protesto rezoliucijos turi būti 
pasiųstos laikraščiams. Namai 
ir butai kokiu nors budu su
rišti su masių politinėmis ir 
ekonominėmis organizacijomis, 
turi būti parėdyti juodai per 
30 dienų. Musų gedėjimas už 
tuos kankinius ir musų pasi
piktinimas augštaisials bude
liais turi būti matomas vi
siems.

Draugai, broliai! Tai yra die
nos didelio liūdėjimo darbinin
kų klasei dirbtuvėse, laukuose, 
visur, kur vyrai ir moterys 
dirba. Jeigu mes būtumėme 
buvę stipresni, ta tragedija ne
būtų įvykus. Net teismai, tei
sėjai, gubernatoriai ir prokuro
rai prisibijo augančio ir galingo 
darbininkų judėjimo. Juodasis! 
Ketvirtadienis yra didelis pra
laimėjimas ir mums įspėjimas; 
Egzekucija yra ženklas piusų 
silpnumo. Tad nusispręskime 
būti stipriais ir savo jėga pa
daryti teismus, legislaturas ir 
konjgresą saugiais milionams 
dirbančiųjų.

Todėl, kaip sakyta, streikuo
kite jei busite pašaukti, eikite j 
savo masinius mitingus, pro
testuokite gubernatoriui Fuller, 
parėdykite savo namus juodai, 
ir virš visko, niekad neužmirš
kite, — visuomet atsiminkit, 
kad tai. nebūtų .atsitikę, jeį 
mes būtumėm buvę stiprus!
—Socialistų partijos Naciona
linis Egzekutyvis Komitetas.

lis visų atvykusių immigrantr, 
kuomet pirmiaus, prieš šios si 
stemos priėmimą, suvirs try < 
tūkstančiai būdavo sulaikomi. 
Tikime, kad kiekvienais metais 
su pagerinimu šio ^udo mažiaus 
ir mažiaus atevių bus sulaiko
ma.”

Kuomet išegzaminuoti immi- 
grantai atvyksta į Spv. Valsti
jas juos galutinai peržiūri lai
vuose, nepaisant kokioj kliasoj 
atvažiuoja. Bet trečios kliasos 
immigrantai iš šalių, kurios ne- 
tur šitos peižiurčjimo sistemom 
ir kurie immngrantai neskaito
mi apsigyvenę ateiviai, turi vyk
ti į Ellis Island arba į kitą immi 
gracijos stotį.

Tų šalių Amerikos konsulą.’ 
atMiHiiko išduoti didelius akai- 

čius vizų. Galutinas nusprendi
mas šitame klausime priguli 
Amerikos konsulams ir kuomet 
jie atsako vizos, immigrantai 
negali kitur kreiptis pagelbos. 
Konsulai stengiasi teisingai elg
tis. Keliuose atsitikimuose ne
užganėdinti žmonės kreipėsi 
prie teismų, kad permainytų 
konsulų nusprendimus, bet nė 
vienam atsitikime byla nebuvo 
sėkminga. (FLIS).

Pirmoji rašamoji 
mašinėlė

ginkluotų gaujų puolimai valdžiai negalėjo nieko pada
ryt. Tolimesnis kovos tęsimas kenkia ne tiek valdžiai,: 
kiek kunigams, kurie tą kovą pradėjo. ■ .. . ... . ~ . .TZ . . L ..... r 1. j . 1 v v. .setts valstijoj. Dar vienas alsi- 

Kol kova tęsiasi, kunigai negali atidaryt bažnyčių. tikimas teisminio šališkumo, 
nes atidarymas reikštų viešą prisipažinimą, kad bažny-lekonominis spaudimas, teismi- 
čios vadai prakišo. O laikyt ilgiaus uždarytas bažnyčias nes procedūros prostitucija ir 
reiškia ne tik atsižadėt įplaukų, kurias iš jų gaudavo dva- rūgštesnes klesos pagieža nu- 
sisk.ja, bet ir pratinti zmones nuo bažnyčių lankymo. Sacco jr Vanzetti> j dcktros 
I i asitęsus šitokiai padėčiai ilgesnį’ laiką, kunigija gali kėdę. Bylos nagrinėjimas buvo 
susilaukti to, kad žmonės nebeis į bažnyčias ir tuomet, vedamas viduramžių tribunalo 
kai jos bus vėl atdaros. atmosferoj, prieš teisėją, kurio

Šitas reikalas, be abejonės, verste verčia Meksikos tolumas Prie^ teisiamuosius
vyskupu, i.šku.i laikos ,u vuklšiu Ji. šiandie jau lur
būt supunta, kad bažnyčių uždai}mas buvo jų pusėje:sajka afidevitais. Sąžinės grau- 
stamblausia klaida. Nes ir iš tiesų tai buvo visai neap-!žiami Teisingumo Departamen- 
galvotas ir nerimtas žinksnis. Jeigu prezidentas Calles to agentai prisipažino, kad jie 
ir jo rėmėjai yra “bedieviai”, kaip tvirtina kunigija, tai .yra pnsidėję prie persekiojimo 
kaip gi galima buvo tikėtis, kad pamaldų ir kitų religinių mųjų neprileista prie dokumen- 
apeigų sustabdymas bažnyčiose jiems bus baisus? tų Washingtone, kurie įrodytų 

Tik vieno dalyko dvasiškija galėjo laukti iš to save teisingumą šio kaltinimo. Ne- 
nepaprasto “streiko”, būtent, to, kad tikintieji žmonės?teisingi liudijimai taip ir kyšo 

iš rekordų, žemo charakterio 
liudytojai buvo naudojami 

. Nauji ir

buvo įrodytas daugelio sąžinin
gų žmonių padarytais po pri- Daugiau to, pats ty-

Peržiūrėjimas immi- 
grantų savo šalyse

Italijos ir Čekoslovakijoj im- 
migrantai bus Amerikos val
dininkų išegzaminuoti prieš ap
leidžiant savo šalis,/ kad vykti 
Amerikon. Visi sutvarkymai 
jau užbaigti.

Vaikų pliekimas

Pliekimas vaikų neveda prie 
paklusnumo. Leiskite vaikams 
vien sau pakentėti už blogus 
darbus. 

u r ' •
Prieš baudžiant vaiką, suži

nok ištiktųjų ar jis tyčia ar ne
tyčia prasikalto. Jeigu nety
čiomis vaikas ką nors padarė, 
tai su juom tėvai visai kitaip 
turi elgtis, nes taip yra su suau
gusiais, nieks jų nekaltina kuo
met nefyčioms kokią klaidą pa
daro. Svarbiausia atitaisyti. Ir 
taip vaikus reikia mokinti. Bet 
kuomet tėvai sykį randa, kad 
tyčiomis ką padaro, nelaukiant 
reikia nubausti. Ir vaikas turi 
suprasti kodėl nubaustas. Rei
kia vaikui parodyti, kad jis ką 
nors tilogo nuveikė. Net labfci 
jaunas vaikas supranta kuomet 
tevąi pyksta. Tėvams nereikia 
stvertis sunkių ir aštrių baus
mių, nes kiekviena bausmė turi 
tikti kiekvienam vaikui.

Nereikia vaiką pliekti kuomet 
jis erzina katę, tegul katė su 
juom apsidirba, nes katės įdrės
kimas labiaus juos užgauna. Ir 
taip su daugeliu kitų dalykų. 
Tik tegul tėvai supranta savo 
vaikus. (FLIS).

Suv. Valstijų Patentų Ofis 
išdavė net 2,380 patentų ros I 
moms mašinėlėms ir jų pager 
nimams. Yra sunku surasti k; I 
buvo pirmas išradėjas rašomi 
mašinėlės, nes labai daug žm- 
nių bandė produktuoti kok 
nors mašiną, kuri užimtų viel 
rankų rašto. Bet pirma pašei 
minga mašinėlė buvo patentu- 
ta birželio 23, 1868 m. dviej 
Milwaukee spaudejų, C. Lathal 
Sholes ir Samuel W. Seule 
Carlos Glidden, kapitalisto. Ta 
patentas ir teisės vėliaus buvĮ ; 
parduotos E. Remington ir Si 
nams, ginklų išdirbėjams, 
mašinėlė pervardinti! Reminj 
ton rašomoji mašinėlė.

Per ilga laika tik teismo std 
nografai, advokatai ir didžiau I 
sios biznio firmos vartojo rast I 
mas mašinėles. Bet šiandie ra 
šomoji mašinėlė užima savo yp<| 
tingą vietą biznyje, nes į trun! 
pą laiką galima atlikti milžinių 
ką darbą su pagelbą rašoma 
mašinėlės. Amerikos rašoma 
mašinėlės randasi beveik kielJ 
vienoje pasaulio šalyje ir ne 
paisant kiek daug mašinėlių pi 
gaminta, jos parduotos.

1923 m. Suv. Valstijose IjuVį 
73 įstaigos kurios gamino rašcU 
mas mašinėles arba jų dalis. Tcr 
jstaigos samdė 16,896 vyrus i J 
vertė produktų dasiekė $52,000. 
000. (FLIS). |

SIUSKIT PEK I 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON I 

lo prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

GYVENIMAS
MinesiniN Žim&laa

Antanas Žymontas I
Redaktorius-LeidijaB M

900 W. 52nd Street
Chieafo, UI.

Tel. Boilevard 3659 K

Gyvenimui Turinys Rugp. mėn. Į 
Siela ir Medžiaga 
Musų amžius
Juliui Janoniui — eilės,
Ič Cikliaus Kalėjime — eilės, 
Ištraukų ištraukos.
Iš mano atsiminimų,
Žemiatė ____________
Prenumerata metama   SZ
Pisei meti....... ........  $1
Kopijų .............—........... 2(k

------------ -------------------- —r
Dabar Suv. Valstijos turi

Lietuviai Daktaraipanašias sutartis su net dvylika 
šalių, kur immigrantai bus eg
zaminuojami užsieny. Tos ša
lys yra Belgija, Čekoslovakija, 
Danija, Vokietija, Anglija, 
Šiaurinė Airija Airių Nepriklau
soma Valstybė, Italija, Luksem- 
burgas Jlolandija, Norvegija, 
Lenkija ir Švedija. Iš tų šalių 
net 147,764 immigrantai atvyk-* 
sta į Suv. Valstijas kasmet. Ka
dangi pilna visų šalių kvotą 
susideda iš 164,667 immigrantų, 
tos dvylika šalių'sudaro net 80 
nuošimtį visos kvotos.

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 Av.

Tel. Republlc 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. MARGERIS
3421 So. Haisted Street 

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

Didelis teisminis neteisingu- kurių užsiėmimas, išsilavini
mas tapo papildytas Massachu- mas ir ryšiai suriša su opinija 

augšltesnės klesos, kuri nuo 
pat areštavimo Sacco ir Van
zetti, su mažomis išimtimis, 
nusprendė i uos kaltais esant,

Gubernatoriaus nuosprendis, 
paremtas šios komisijos, yra 
beširdis dokumentas išsisukinė
jimų, iŠkraipimo faktų, vengi
mo svarbiausių byloj iškeltų 
klausimų ir paremtas tokiu 
protavimu, kuris aiškiai paro
do iš pat pradžių nustatytą 
nuomonę,
rinėjimas buvo atliktas už už
darytų durų ir yra priežasties 
manyti; kad tas slaptumas bu
vo taikomas paslėpti visas ži
nias apie tai, kaip tyrinėjimai 
buvo vedami. Komisijos .sąsta
tas ir slaptumas, kuriuo jos 
nariai veikė, meta dar didesnę 
nuožiūrą į jų teisingumą ir to
dėl galima buvo tikėtis mirties 
nuosprendžio.

Ketvirtadienis, rugpjūčio 11 
d., yra paskirtas nužudymui 
Sacco ir Vanzetti. Dar du 
kankiniai nueis vargingu kęlin 
į belaikę mirtį. Kaltinami už 
žmogžudybę, jie liko nuteisti 
už jų nuomones. Kraujas ne
kaltų žmonių vėl bus užmokė
toji kaina žmonijos amžių ko
voj už laisvę. Jie eina elektros 
kėdėn kuomet šios šalies ir vi
so pasaulio darbininkai ir žy
mus visų šalių vyrai ir mote
rys, kurie yra skaitę apie šią 
nepaprastą bylą, kelia spvo 
maldaujantį balsą prieš žudy
mą kaltinamųjų,

Draugai, broliai! Tai yra 
tamsi valanda Jungtinių Vals
tijų istorijoj. Mąstantys viąo 
pasaulio vyVa i i r1' moterys tąpo 
sujudinti iki ašarų ir sąjaus
mo, bet veltui. Tai yra laikas 
rimtam galvojimui. Musų šalis 
pagarsėjo klastomis, kurių au
komis visuomet yra paprastieji 

Bet gal tai yra tiktai to “tau- ja liko sulipdyta iš trijų narių, žmonės, kurie maitina, užlaiko

negaudami progos pasimelsti “Dievo namuose” ir pasa
kyt savo nuodėmes kunigams taip supyks ant valdžios, prilFStinamuosius.
jogei ims kelti prieš jų maištus. Vadinasi, buvo galima svarbus įrodymai daro relka- 
laukti pilietinio karo ir ginkluoto sukilimo. lingu naują bylos nagrinėjimą.

Jeigu Meksikos kunigai (arba Romos papa) spėkų- kurio v*eno_k nesuteikiama, 
liavo šituo, tai jie labai apsiriko. Liaudis prieš valdžią migšto iššnavini-
nesukllo. < jl įu 'mo pareiškė, kad bylos nagri-

Dabar Meksikos dvasiški jai ir tenka galvoti apie tai, nėjimas buvo klasta ir farsas, 
kaip čia tą klaidą atitaisius. Susitaikymas su Calles’u' išimus visas priemones gel- 
arba su busimuoju prezidentu Obregonu butų jiems vie- bejimui nuteistųjų, turėjus pa- 
nintčlė išeitis. siduoti kiekvienoj apeliacijoj 

šališko teisėjo sprendimui apie

Apžvalga
PAVOJUS AMERIKIEČIŲ 

GALVOMS?

Vienas savo “tautiškumu” ne 
siliaująs girtis laikraštis rašo 
kad Amerikoje “išpuola (kode! 
ne “iškrinta”?) 200 laikraščių 
ant gaivos”. Iš kur jie išpuola 
- jisai nepasako, Bet jie, gir-

d i, vis pataiką žmonėms j gal- suvo paties aktus, byla nuėjo 
vas. Kiekvienam Amerikos gy- gubernatorių investigaci- 
ventojui — vyrams, moterims įJlspaskirė tris žmones gel- 
ir kūdikiams — nukrintą “ant 
galvos” 200 ekzempliorių laik
raščių per-metus! Kadangi tie 
laikraščiai dažnai esti labai di
deli ir kai kada sveria net po k e 
lėtą svarų (ypač sekmadienio 
laidos), tai galima įsivaizduotu 
kiek tenka iškentėti nelaimin
goms amerikiečių galvoms!

beti jam investigacijoj, tris 
žmones ankštai surištus su 
augštesniais rateliais konser
vatyvaus ir reakcinio Massa- 
chusetts gyvenimo ir vienas 

I kurių buvo narys teismų, ku
rie didžiumoj yra nusistatę 
prieš kaltinamuosius. Valstijos 
unijos turėjo turėti mažiausia 
vieną ištikimą ir sąžiningą na

trį komisijoj. Vieton to komisi-

Kaip sutvarkymas veikia
Immigrantai iš tų šalių — tu

ri būti tų šalių piliečiai arba 
pavaldiniai — bus peržiūrėti ir^ 
išegzaminuoti Suy. Valstijos, v 
Viešos Sveikatos Tarnystės gy- z 
dytojo Jr taipgi immigracijosJ 
vąldįninko, kurių abudu randasi 
prie Amerikos konsulato. Ir Į 
tik po kito egzamino, kuomet: 
immigrantas pertikrina šiuos1 
dvejus valdininkus, kad jis įlei
džiamas sulig Suv. Valstijų 
immigracijos įstatymų, jam bus 
išduota Amerikos viza. Tokiu 
budu bus mažas skaičius immi
grantų sulaikoma Amerikos 
uostuose kuomet jau atvyksta. 
Immigracijos Komisijopieriur 
savo t 1926 įnetų raporte pilna 
užganėdintas su pasekmėmis. 
Jis sakė: “Šis peržiūrėjimo bih 
das buvo toks sėkmingas, kad iš 
270,074 immigrantų atvykusiu į 
New Yorką tik 1,544 sulaikyti, 
arba mažiaus kaip šešiolikta da-

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
ęhieago, III.

Tel. Boulevard 2160 
—• Valandos —

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
|r G iki 0 valandai vakare

■» I .............  . . ..L*

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 8 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, Boulevąrd 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

——■———1^1—
■"™ ■' 1 11 y............. ,

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

Ųltraviolftinl šviesą |r dįathermia

Ofiso ir Res. Tel Boulevard 5913
DR. A. J. BERT ASU j 

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

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

ta

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

4910 So. Michigan Avė
Tel. Kenwood 5107 

Valandos:! nuo
( nuo 6 iki 8 vai. vakare

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 So. Western Avė.

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

Valandos 'į nuo g j^į 9 Val. vak.
C *

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekoa

CHICAGO, 1LL.

Res. 6600 So. Artesian Avė. 
Pilone Prosuect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haisted St. 
Chicago, l|l.
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ATMOSFERA
ir jos reiškiniai

Žir.ii ko sudėtas van- kartais trūksta dėl savo pačių 
duo, atrodo galimu pasidaryti sunkumo, ir tą reiškinį labai ne- 
diibtinio vandens. Rodos šiam aiškiai aiškino vandens 
reikalui reiktų paimti užima- priešinimu” tuštumai, 
mos vietos atžvilgiu dusyk tiek 
vandenilio kai deguonies, o vis-1

pasi-

XVI

(Tęsinys)

XVII>
VANDUO

Aukštai ore žemai temperatū
rai esant nespėję sušokti į stam
bius lašus garai sušąlą į labai 
smulkius; prie jų prigula žemes
niųjų oro sluoksnių garai ir tuo
jaus sušąla j plonytes adataites. 
Tik atidžiai jsižiurėkit į sniegu
lę, ypač jei ji krinta tykiame ore 
ir būna stambi — pamatysit, 
kad ji yra labai graži: dažniau
siai jos būna žvaigždučių pavi- 

sudarytų ar iš ledo adatai- 
ar iš skaidrių ledo plokšte- 
žinoma. ne visos sniegulės 
sveikos. Dažniausiai jos

kad kruša, lietus iržinom, 
sniegas yra paprastas vanduo. 
Užtat, manau, pravartu bus Čia 
ir apie vandeni šiek tiek pakal
bėti.

Galilėjui mirus šį klausimą 
nagrinėti ėmėsi Toričeli, ir vy
kusiai jį išsprendė. Bandymams 
jisai ėmė viename gale užleistą 
stiklinį vamzdelį, ir gyvsidabrį.

įkaitintu kunu, tuoj išgirstu- mo, jygma]įaį pripylęs gyvsidab- 
mėm stiprų trenksmą, kaip sau- rio antrąjį galų jig užspausdav0 
tuvo šūvį, ir vienu akimirksniu pjr$tu jr įstatydavo į gyvsidab- 
dujos pranyktų, o jų vietoje at- rj0 papiltą dubenį užleistuoju

jus, kada paviršiuje vanduo ima 
aušti, jis traukiasi ir tampa sun
kesnis, dėl to leidžiasi į dugną, 
o iš ten kyla šiltesnysis vanduo. 
Tas maišymasis vyksta kol visas 
vanduo ataušta ligi -p4°C, kada
aukštutinis vanduo ima plėstis ir kų viename inde sumaišius turė- 
lonnrvSro noamnnlro ' tų gftUtlS VUlldcnS. VlS tik DC J

vandens dar neatsiranda. Bet
*0’ .tik..tk,m'Sini 1)alyPatytumėnl, Vamzdeli7ku“re buvo metro ilgu- 

tuoi. . r8tU'|mo, lygmaliai pripylęs gyvsidab-
. rio antrąjį galų jis užspausdavo

mas. Sulig Galilėjaus parody
mais oras turi sunkumo ir tuo 
sunkumu daro spaudimą. Ka
dangi oro apie žemę yra gana 
aukštai, tai lengva suprasti, kad 
tas oras duoda tokį didelį spau
dimą, lyg ir juros 10 metrų gi
lumoje arba gyvsidabrio juroje 
76 centimetrų gilumoje.

Tai buvo tikrai teisingas 
sprendimas, ir genialus Toriče- 
lio atradimas pažiūrose į orą 
sukėlė didžiausių perversmų. 
Ligi to laiko manė, kad kur nė
ra jokių daiktų, ten perdėm yra 
oras. Dabar sužinojo, kad oro 
kiekis ribotas, kad jis apsupęs 
žemę lyg ir plati, bet gili jura Ir 
kad jis negali tęstis į begalinį 
pasaulio erdvės tolį. Antras a- 
bejojimas kas dėl žemės judėji
mo pasaulio erdvėje irgi būvi iš
sklaidytas, nes buvo manoma, 
kad jei oras yra visoje visatoje, 
tai žemei jame keliaujant reikią' 
nugalėti didelis oro priešinimą-1 
sis. *

(Bus daugiau)

WENNERSTEN’S;
"Johcnnan uopo

TIKRI APYNIAI- j 
TURTINGAME SALYKLU

{

GERESNIO SKONIO.
AV/rž/ tikri apyniai * 

sa.wiš vii\w turtingu salyklui 
Ne m Ari il u ialių Prieskonių,*

lengvėja, o užtat nesmunka že
myn, bet ima stingti ir tampa' 
ledu, kurs užkloja upes ir ežerus. 
Po ledu lieka skystas vanduo, 
kurs negali užšalti. Mat, ledas 
neprileidžia šalčiu.

d^niu šaldamas visą laiką 8lra“uJ tyriausio vandens I ai- galu aukštyn. Vis tik atitrauk- 
trauktųsi, tai upės, ežerai ir ki- gl' bandymai galutinai patvirti- davo pirMą nuo atvirojo vamt. 
ti vandens iššaltų ligi dugno. O 
tada žūtų visi vandenyje gyve
nantieji gyviai,

Tyrinėdami orą matėm, kad, dviejų dujų jungimosi
daugiausiai jame yra dvejopų dys; vienos tų dujų pačios dega 
dujų: deguonies ir azoto misi- ir duoda didelės kaitros (vali
nys.
sudėtinė (jujinS medžiaga, bet dega, bet degimą palaiko— jose 
arčiau susipažinę pamatėm, kad gali degti kiti kūnai. Gi tų

Ijis yra dujų mišinys, o vyrauja abiejų dujų junginys (vanduo) 
i jame dvejos dujos—deguonis ir nei pats dega, nei kitiems duoda
I aaotąs. Bet vanduo tik jau ro-'degti.
dos yra visai paprastas skysti-! 
mas—jame tik jau rodos dau-' 
giau nieko nėra, kaip tik van-'

*.* 'duo? Tas ir svarbu, kad van-
| duo ne paprastas kūnas, o dvie-'
Ijų įvairių dujinių medžiagų jun- 
į ginys. Tam tikrais budais įsiti- 
i kinta, kad vanduo yra deguonies 
• ir vandenilio junginys.

Vanduo žemėje labai paplitęs; 
jis užliejęs kuone tris ketvirta
dalius viso žemės paviršiaus. 
Jurose ir vandenyse jo yra labai 
ir labai daug. Daiktais juros 
tokios gilios, kad jų gylis sunku 
ir išmatuoti.

Paprastai temperatūrai esant ( 
vanduo yra skaidrus, judrus 
skystimas, bespalvis kur jo ma
žai yra, ir melsvas arba žalsvas: 
kai jo daug—didelėse upėse, eže
ruose, jurose. Kaip tik tempe
ratūra nusmunka ligi 0°—van
duo iš lėto pradeda stingti, ir 
pagalios tampa kietas kūnas— 
ledas. Čion įvyksta stebėtinas 
reiškinys. Visi žino, kad visi1 
kūnai nuo šilumos plečiasi^ o 
nuo šalčio traukiasi. Taipgi ir 
vanduo nuo šalčio turėtų trauk
tis. Ir tikrai jis- iš pradžių šiek'džiai jungiasi su didele didžiuma pūslę), 
tiek 1

na, kad vanduo yra dviejų du/ų 
(junginys, bet tam, kad jos jung- 
| tusi reikia diktokai šilumos. 
| Vanduo yra nuostabus cheminio 

pavyz-

čių, 
lių. 
yra 
būna aplaužytos: dažnai jas su
laužo vėjas ir dėl to gali užtikti 
ir kelias į krūvą sumuštas snie
gules; o kai kada krintantis 
sniegas šiltuose oro sluoksniuo
se aptirpsta. Be to dar atodrė
kiui esant sniege nepastebėsi jo
kių žvaigždžių, mat krisdamos 
sniegulės sulimpa į didesnius 
pluoštus ir žvaigždutės sulūžta.

Kalnų gyventojai kartais pa
stebi tokių reiškinių: kalnų vir
šūnėse sniegti, o apačioja lyja. 
Taip bu na dėl to, kad krisda
mas sniegas dėl šilto oro sutirps- sunkesnis, bet taip būna tiktai’cheminių junginių, 
ta ir žemai lyja, o aukščiau, kur 
oras vėsesnis, sniegas negali 
tirpti ir ten sniegti.

Pas mus, Lietuvoje, sniegas 
nedaug ką bloga padaro, kartais 
jo taip mažai būna, kad negali
ma rogėmis važinėti. Bet kai 
kuriuose kraštuose, pavyzdžiui 
Rusijoj, kur sniego sluoksnis einant vanduo šaldamas plečia- 
buna daugiau kai metro storio, si, žmogui ir gyviams turi dide- 
jis daug blėdies pridirba. lės reikšmės, žiemai prasidė-

delio galo kai gyvsidabris vamz
delyje nusmukdavo daugiau kai 
dvidešimtį centimetrų ir ten su
stodavo. Toričeli tuojaus pripa
žino, kad šis dalykas yra santy
kyje su vandeniu, kurį tokiu pat 
budu galima pakelti tik ligi 10 

Pirmiau jis mums atrodė denilis), o kitos nors pačios ne- metrų, nes to paties storio vam
zdeliui esant 10 metrų vandens 
jame tiek pat sveria, kai, ir 76 
centimetrai gyvsidabrio, nes, 
mat, gyvsidabris apie 14 kartų 
sunkesnis už vandenį.

Šį dalyką Toričeli jau išaiški
no, kas atsiekti tais laikais ne 

Į taip jau buvo lengva. Ne vidu
jinis pasipriešinimas buvo prie
žastis to, kad vanduo sustodavo 
tam tikrame aukštyje, o išorinis 
spaudimas, būtent, oro spaudi-

XVIII

Oro spaudimas 

žinom, kad oras yra ku-Jau
nas. O kaipo toksai jis turi tu
rėti svarumų. Kiek oras sveria 
— nesunku sužinoti. Ima tuščių 

' stiklinę pūslę, kurioje yra uždą- 
Jau žinom, kad deguonis go-' romą skylė, ir pasveria ją (tą 

Tai atlikę, tam tikrais
traukiasi ir dėl to tampa gamtos kūnų ir su’jais sudaro siurbliais išsiurbia iš jos orą ir 
nis, bet taip būna tiktai1 cheminių junginių. Ir su van- K1 pasveria. Svarumo skir

tį tumas rodo kiek sveria pūslėje 
kas mums) iš to, kad deguonis esantis oras, 
jungiasi su vandeniliu? — O gi.

ligi -f-4°C; po to nors vanduo ir deniliu deguonis jupgiasi. 
labiau šąla, bet jau nesitraukia,* 
o plečiasi ir dėl to lengvėja. Už-

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

(įiildren Cryfor

nuvargę*, negu

asio»uPraradimas Svorio?
• • H—u 1 lll ■ 11 ■■

Mr. Cottfried SchiKing, Preecott, Wl»„ 
sako, “Al uvėriau 180 svarų, dabar ai sve
riu 155 svarus ir jaučiuosi vėl labai gerai. 
Ai visai buvau nusilpęs ir mano skilvis vi- 

i šilkai buvo suiręs, kuomet ai atsikeldavau 
ii ryto ai jaučiausi labiau

Į

Pirmas, kurs tikrai pastebėjo vakare eidama* gulti. ačiū jum* ui 
tat ledas lengvesnis ui vandenį tas, kad jiemdviem jungiantis at oro svarumą buvo Galileio Gali- T^Te™8' ura“ Kavau 8U page ,a

’ , ! šaldamas siranda vandens. Vandenyje už- j Įėjus. Pats Galilėjus, tada (1641' Nu“a Tonc lau vp* ntliku-‘°“ DuUd“ d-
tokia pajėga, imamos vietos atžvilgiu yra dvi m.) jau pusėtinai nusenęs,

ir plaukioja jame.
vanduo plečiasi
kad sklidiniai vandens pripilta 
ir gerai užkimšta bonka sprogs
ta. Šis gamtos dėsnis, kuriuo

„ , ne
dalys vandenilio ir viena dalis vykusiai išaiškino oro spaudimi 
deguonies; o sunkumo atžvilgiu reiškinius.
—8 dalys deguonies ir 1 dalis kodėl net stipriausi
vandenilio. Pavyzdžiui, 9 sva-j (pliumpos) neįsiurbia 
ruošė vandens yra 8 svarai de-'aukščiau 10 metrų, jis atsiminė, 
guonies ir 1 svaras vandenilio. * kad kabančios metalinės vielos

riėjęs klausimų, 
siurbliai 
vandens

Nu*a_Tone jau yra ntlikuHioH puikių da
lykų per 85 metus. Viri milionaa vyrų Ir 
moterų pasidarė stipresniais ir sveikesni*!* 
vartodami tas gyduoles. Niekas negali su
silyginti su Nuga-Tone suteikime geresnio 
apetito ir pagelbėjime vlrkkšnimo. Jos su
teikia daug'au Jūgoa nervams ir labiau su
stiprina raumenis, 
kietėjjną, sustiprina ____
pralalina reumatizmų ir neuralgijų, sutei
kia atšviežinant) miegų, 
nlems svarumų. Nuga-Tone yra labai geros 
dėl silpnų, nervuotų vyrų ir motery. Jos 

parduodamos vaistinėse, ir jei nesutei
kiu gerų pasekmių, pinigai grąžinami. Tik- 

nusipirkite 1 buteli šiandie.

praialina svaiguli, ui- 
inkstus ir kepeni*,

padaugina silp-

MOTINOS: — Fletcher’s 
Castoria yra specialiai 
prirengta dėl pagelbos 
nešiojamų kūdikių ir vai
kų visokio amžiaus nuo

Užkietiejimo, Flatulency, Wind Colic ir Diarrhea ir praša
lina karšti, ir regulioja skilvį ir žarnas, pagelbsti suvirškin
ti maistą; suteikia natūralų miegą.

yra

ral

Apsisaugojimui imitacijų, žiūrėkite šio
Absoliučiai Nekenksmingos. — Neturi Opiates. Gydytojai visur re
komenduoja jas. <

NIEKAD DAUGIAU TOKIOS PROGOS JAU NEBEBUS
Tokios žemos kainos turėjo pakilti
Kuomet mes siūlėme tuos didelius 30 pėdų lotus Lith-Manor po 
$125, nuosavybę besirandanti šalimais buvo parduodama nuo 
$100 iki $800 už 25 pėdų lotą. Mes laikome šias žemas kainas 
taip ilgai kaip lik galėjome, bet rugp. 14 d. nuo vidurnakties 
jūsų proga nusipirkti už $125 bus dingus ant visados. Tai gi 
PIRKITE DABAR, su kiekvienu nupirktu lotu jus gaunate DY
KAI Naujienas 6 mėnesiams, ir narystės ženklą Scotsonia Club 
House. šis Club House randasi ant šios nuosavybės. 
_______________________________________________________

JUMS BUS SMAGU LITH-MANOR

Ne viena kita vieta Amerikoj neturi geresnio oro, — to
li nuo bildesio, purvo, durnų — tuo tarpu ji randasi taip 
arti, tik kitoj pusei ežero. Privažiuoti galima dviejų 
kompanijų laivais, dviejais gelžkeliais, trijų bosų lini
jomis ir važiuoti gerais keliais automobilium — trans- 
portacija yra kuopuikiausia. Tamstai Lith-Manor, taip 
pat gerai patiks, kaip tiems šimtams žmonių, kurie te
nai buvo nuvykę.

Paskutinės kelios dienos 
NAUJIENOS 

LITH MANOR
Nuo to laiko kaip Naujienos pradėjo skelbti savo naują 
Vasarnamių Rezortą, jau parduota daugiaus kaip 300 
lotų. Čia jus nusipirksite sau nuosavybę tarpe savo ge
rų draugų, čia ant geriausio oro jus galėsite lošti golfą, 
galėsite žuvauti, plaukyties gerame Michigan ežere, ku
ris randasi tik 2 blokai atstu, ar daryti kas jums geriau
sia patinka. Čia jus galite dykai naudoties gražaus 
Scotsonia Kliubo svetingumu, ir viešėti taip ilgai, kaip 
jums patiks. Jokia kita vieta ne siūlo tiek smagumų 
kaip Lith-Manor.

Kainos pakils nuo Rugpiučio 14 d. Dar liko pusantros 
savaitės kuriose jus galite nupirkti pastebėtinai žemo
mis kainomis. Pėtnyčią, Subatą, Nedėldienj ir Pirma
dieni dykai rengiamos ekskursijos. Patelefonuok 
tuojaus j Naujienų Ofisą rezervuodamas sau vietą ar
ba iškirpk ir prisiųsk šį kuponą. Jus turite veikti DA
BAR.

. I •

Kaina $125 padengia ir 6 mėnesių prenumeratą ant 
NAUJIENŲ.

------------ -1- -I—!--!  1  

Tik keletą sekamų dienų kaina bus

$125
! Rugp. 14-to, nuo vidurnakties nauja kaina $195

PIRK DEL PELNO
Didžiausia Amerikoj proga ateina ir jį bus Rytyniuose 
Pakraščiuose Michigan ežero. Didžiausios Chicagoje 

I

Real Estate firmos investavo supirkime šių žemių dau
gybę pinigų, ir dabar jie pradeda garsinti savo išparda
vimus. Ateinančiais metais kainos pasidvigubins, pa- 
sitrigubins arba net bus keturius syk brangesnės. Bet 
nėra kainos žemesnės Naujienų kainos. Beto prie jų 
nėra tiek ekstra pasiūlymų (dykai narystės ženklą 
Scotsonia Club House ir dykai 6 menesiams Naujienų 
prenumeratų). Taigi, apsvarstyk ir padaryk nutarimų 
DABAR, šis yra geriausias pasiūlymas ir mes ragina
me, kad NUPIRKTUMETE.
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Nedėlioj

Tikietas asmeniui 50c

ino

K. Požėla

NAUJIENOS

Šis antras atletinis Naujienų 
piknikas bus dar didesnis ir 
dar gražesnis negu pirmiau 
buvę Naujienų piknikai. Ž 
mas lietuvių lengvojo svorio 
čempionas- Karolis Požela-su- 
organizuos visus žymiausius ’ i “ • ' r . .t • '
lietuvių atletus ir parodys to

kių mandrybių ir štukų šiame 
Naujienų piknike, kokių dar 
iki šiol nė vienam neteko ma
tyti. T odei būtinai dalyvauki
te visi šiame Naujienų atleti
niame piknike. Čia bus juokų,• • 
džiaugsmo ir smagumo kiek
vienam iki valiai.

m Rengia
MilžinišKą Atletinį

CALUMET GROVE,
Pradžia 10 valandą ryto

"M?!
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Du autu susikūlė. Pasekmėj. 
M. Godijas, iš VVhiting, Ind.,* 
negyvas; Franceska Pizzo, iš 
Cicero, apakusi, ir penki kiti 
asmenys sunkiai sužeisti. Ne
laimė atsitiko arti Hammond, 
Ind.

Antanas Sinkus, gyvenęs 
2139 \Vest 24th St., užmuštas 
ta.vi prie I loviu* Avė. ir 21 gat
vės.

Rasta bomba name greta tro
besio, kuriame yra pašto sky
rius, būtent prie Madison St., 
ir Bucine Avė.

Naktį iš pirmadienio j ant-

ant nužiūrėtų asmenų. Suimta 
virš 300 žmonių.

Trumpų drabužių pavojus. 
Onutė Madenas, lietuvaitė, gy
venanti 712 \V. lt PI., patyrė tai 
sekmadienio vakare. Buvo taip: 
ji užkišo pinigų už pančiakos, 
vaikėzai pamatė ir atėmė. Tai 
atsitiko prie Halsted ir 14-to 
Place. Ilgesnė dresė gal būt 
paslėpusi pinigus.

Akers, 
tek nikų

Daktaras Polk E 
kalbėdamas dentistų 
konvencijai, pareiškė, kad Jung
tinėse Valstijose tik 20 ypatų 
teturi tobulus, sveikus, natūra
lius dantis. Supraskite visoj 
šalyj I

Komisionierius gaisrininkų 
departamento pareiškė, kad 
Chicagai reikalinga 6,(MM) naujų 
dėžių, iš kurių butų galima per
spėti ugniagesiai apie gaisrų.

21 Klaidos atitiasymas
Žinioj iš Cicero, pirmadienio 

'“Naujienose”, buvo pasak \la, 
Tkad p. Remtis stato namų 18- 
tos gatvės ir 50-tos Avė, o tu
rėjo būti: ant 51-mos Avė. ir 
18-tos gatvės. Kitoj vietoj pa
sakyta: ]>-nas Stasiūnas yra — 
geras dailydė dar iš Lietuvos. 
Turėjo būti: p. Staišiunas... etc.

Kam sirgti difterija?
l)r. Herman N. Bundesen
Sveikatos komisionierius.

Ar jus žinote, kad difterija 
nužudo daugiau kūdikių, negu 
Lile kuri kita liga?

Ar jus žinote, kad nuo dif- 

terijos galima apsisaugoti?
Ar jus žinote, kad esama 

parodė, kaip galima difterijų 
nušluoti nuo žemės paviršiaus?

Ar jus žinote, kad esamt 
Jungtinėse Valstijose miestų, 
kur mirčių nuo difterijos nėra?

F. WAITEKAITIS
Laikrodinin

kas, visokius 
laikrodžius ir 
Deimantus už
laiko ir par
duoda prieina
momis išlygo
mis. Speciali
stas taisyme 
visokios išdir- 
bystčs laikro
džių.

949 VV. 59th St., Chicago 
Telefonas Englevvood 4279

Kam sirgti difterija? Kiek
vienas susirgimas difterija 
rejškia, kad kas nors nedarė 
pastangų apsaugoti savo kūdikį 
nuo ligos. Kiekviena mirtis dėl 
difterijos reiškia, kad kas nors 
kriminaliai nepaisė kūdikį ap
saugoti.

Nors skaitlinė susirgimų dif
terija. Chicagoj yra išlyginamai 
maža, vienok dar gvresnis re
kordas butų, jei susirgimų dif
terija čia visai nepasitaikytų. 
Yra kas nors negerai žmonių 
apgyventoj apielinkėj, kuri ne
apsaugo savo kūdikių nuo vie
no įnirtingiausių kūdikystės 
priešų.

Difterijos mikrobai pagamina 
nuodus, vadinamus “toksinu”, 
kuriuos kraujas išnešioja į vi
sas kūno dalis, ardydamas or
ganus ir plėves ir tuo budu iš
šaukdamas, paralyžių ir mirtį.

“Antitoksinas” yra medega, 
užmušant! nuodus (toksinų) 
mikrobų, kurie iššaukia susirgi
mų difterija. Antitoksinas iš
gydys sergantį kūdikį, jei ku- 
likiui bus duota jo urnai.

Nuo antrų iki 10 metų am
žiaus difterija yra didžiausias 
kūdikių priešas. Kuone kiek
vienas kūdikis galima apsaugoti 
nuo difterijos, padarant jam 
tris plonučius įšvirkštimus an
titoksino po oda. Tai ir sau
sus ir nekenkiąs sveikatai ap
saugojimas. Jūsų, kaip tėvų 
pareiga yra žiūrėti, kad tai bu
tų padaryta jūsų kūdikiui.

Apsaugokite savo kūdikius ir 
pašalinkite dar vienų priežastj 
rūpesčių.

Dabar laikas apsaugoti jau
nimų nuo difterijos. Jei jus ne
turite ištekliaus užmokėti pri
vačiai praktikuojančiam dakta
rui už patarnavimų, nuveikite 
kudikus į artimiausių miesto 
užlaikomų stotį, kuri rūpinasi 
;vvikatos reikalais.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

North Side
Kailis sugriešijo

d.Sekmadienį, rugpiučio 7 
r. Bistro ukėj įvyko “surpraiz 
parė” Jonui Kuprevičiui, senam 
Northsidės gyventojui ir rim
tam darbininkui.

Svečių susirinko apie pora 
šimtų. Veik visi seni pažįstami 
ir kaimynai. Linksmintasi ir 
viešėta k nesmagiausia. Ponas 
Vaiskia buvo vaišių tvarkytoju. 
Jis paskyro Konst. Kairį, rirl>- 
siuvių unijos lietuvių skyriaus 
biznio agentą, būti toastmaste- 
riu, kuriam patarta pakviesti 
kelis svečius pareiškimui gerų 
linkėjimų ponams Kuprevičiains. 
Kairis nužiūrėjęs, kad pabaigoj 
surašo yra pavardė ir žinomo 
komunistų intriganto Vešio, ty
čia ar netyčia pastatė jį kalbėti 
pirmuoju, šis išrėžęs spyčių 
apie Lietuvos diktatorius ir ki
tus galus spyrėsi, kad svečiai 
dėtų pinigų Lietuvos kalinių 

I gelbėjimui. Pati* mintis kilni, 
' bet visi žino, kaip komunistai 
suvalgo visokių fondų įplaukas, 
kaip jie prisidėjo ir prie demo- 
kratnės valdžos nuvertmo Lie
tuvoj, kad jie garbina Busijos 
bolševikų diktatūrų, kuri yra
da aršesnė ir už smetoninę, to-gais visiems

, i
dėl Kairis ir pastebėjo Vešiu, čiams. 
kad aukoms čia ne vieta. Ypač 
kad svečių tarpe buvo ir kata
likų, ir tautininkų ir socialis
tų ir bepartyvių, rinkti pinigus 
iš jų į komunistų fondų butų 
įžeidimas svečių. Kairiui šiaip 
taip pavyko Vešio užmanymą 
nustumti tolyn pakviečiant ki
tus kalbėtojus ir galų gale lik
viduoti. Už tai Vešys ir jo ta- 
vorščiai liko labai nepatenkinti 
Kairiu ir darė, jam įvairius iš- 
mėtinėjiinus.

Kaip matote, komunistai ne 
tik organizacijose, o ir atėję į 
svečius, savo skymus varinėja 
ir bando pasipinigauti. Kiauliš- 
kesnės partijos nėra. Dabar 
reikia tikėtis, jie Kairį “nakins” 
už sugriešijimų prieš Maskvą.

» . —Pilietis.

Farmeriai pribus j “Nau 
jieny” pikniką

“Naujienų” pikniku susiinte- 
rosavo ne tik miestų gyvento
jai, bet ir farmeriai. Musų far- 
meriai gyvendami toli nuo mie
stų, dirbdami sunkiai ir ga
mindami mums maisto reikme- 
nes, mažai turi progų dalyvau
ti didelėse sueigose, o ypatin
gai tokiose— kaip “Naujienų” 
piknikas. Užtai musų farme
riai su dideliu stropumu ren
giasi “Naujienų” piknikui ir iš
kabto rezervuoja sau vietas.

štai vienas naujienietis far- 
meris iš Scottville, Mich., seka
mai rašo:

“Gerbiamų Na u j ien iečiai: — 
Nepamirškite palaikyti mums 
keletu tikietų į “Naujienų” pik
nikų, 
Mes, 
viai, 
nors 

kuris įvyks rugp. 21 d. 
Scottville ūkininkai lietu- 
rengiamės atvažiuoti. Mes 
retkarčiais norime pama

rmėsiu, jo suvargusius
žmones ir draugus.

“Kas norės, galės pasikalbėti 
su mumis ir apie ukius. Norė
tume padiskusuoti, kur geriaus 
gyventi- mieste ar ant ūkės? 
Mes busime prisirengę ginti ūki
ninkų pusę ir diskusuoti bile su 
kuo.

“Iki pasimatymo—Pilypas.”

Jaunosios Birutės 
išvažiavimas

kp.Jaunoji Birutė, SLA. 134 
moterų kuopos jaunuolių sky
rius, ruošė savo išvažiavimų 
rugpiučio 14 d., bet dėlto, kad 
skirtoj vietoj bus tų dienų 
triukšmingas politikierių pikni
kas, tai išvažiavimų prisiėjo nu
kelti: jis įvyks selcma.<įi>e-.r»j, rug- 
piučio 28 d., Beverly ilills miš
ke, prie 87 ir Western gatvių.

Sis išvažiavimas bus didelis 
ir linksmas kaip vaikams, taip 
ir suaugusiems. Bus daug do
vanų ir prizų už įvairius lai
mėjimus vaikų rengtynėse. Bus 
taipjau programelis, nes Jauno
ji Birutė turi savo chorų ir or
kestrų. Taipjau bus žaismių 
vaikams ir suagusiems. .

Visi noriai aukoja dovanas, 
visi noriai perkasi Jaunosios 
Birutės laimikio tikietus ir visi 
ketina atsilankyti į išvažiavimų, 
nes visi Jaunųjų Birutę remia. 
Ir kaip jos neremti? Ji yra 
vaikų draugijėlė, kuri gražiai 
auklėja savo narius netik būti 
gerais lietuviais, bet ir naudin- 

žmonėms pilie-

.Ji traukia vaikus nuo 
pavojingų gatvių ir teikia jictfts, 
smagių pasilinksminimų saurfio- 
st vietose po suaugusių priežiū
ra. Ji dar pratina vaikus prie 
lietuvių dainų ir mokina muzi
kos.

Žinoma, tai reikalinga daug 
darbo ir didelių lėšų, nes na
riai jokių duoklių, apart SLA. 
apdraudos nemoka. Tas lėšas 
ir padengiama panašiais išvažia
vimais ir vakarais (žiemų). Tad 
visi prijaučiantys gražiam Jau
nosios Birutės darbui kviečiami 
jų paremti perkant laimikio ti
kietus, ar duodant kokias do
vanas. Nors jau nemažai yra 
dovanų surinkta, bet juo dau
giau—tuo geriau, 
galima priduoti p. 
7158 S. Morgan St., 
vičienei, 2859 W.
Januliui, 8112 Vinoennes ^Ave. 
ar M. Baronienei, 8605 S. 
Manshfield Avė. O išvažiavimo 
dienų, rugp. 28 d., visi kviečia
mi atsilankyti j tų išvažiavimų 

an^ Birutės kalno (Beverly 
Ilills). Visų dalyvavimo labiau
sia ir pageidauja Jaunoji Biru
tė.—K.

Dovanas
J. BĮ ožiui,
K. Katke- 
40 St., B.

Rengia puotų ir šokius 
Golden Star Kliubas

Nedėlioj, , 14 d. rugpiučio 
Rockfordo Lietuvių Atleto Kliu
bas rengia didžiausių puotų ir 
šokius Lapinskio parke, Rock- 
ford, III., kad pagerbti ir pri
imti Golden Star Kliubo boli- 
ninkus iš Boseland, III., kaipo 
svečius, nes tfackfordiečiai nori 
atsilyginti už tas vaišes, ku
rias mes kliubiečiai pagalino
me jiems birželio 12 d., Roselan- 
de.

Pirm puotos ir šokių Golden 
Star Kliubo bolininkai žais bo- 
ię su rockfordiečias minėtoj 
dienoj ir vietoję 2:30 po pietų. 
Vedėju tos .puotos ir šokių 
Bockfoide būk draugas A. Pet
ronis. Visi gerai žinote, jei kų 
nors A. Petronis rengia, tai ren
gia, taip kad butų svečiai links
mi, sotus ir užganėdinti.

Golden Star Kliubo nariai Dr. 
Makar, P. Sadula, J. Ruiko, Po
žėla ir Mengela daug darbuojas 
tame išvažiavime, todėl nariai 
Kliubo bukite užtikrinti, kad 
pavyks gerai ir ramiai.

—A. Yonaitis, 
Golden Star Kliubo Korespond.

UetuviŲ aptiekorių 
reikalu

P-nas Benošius turi aptiekų 
adresu 2557 Wbst (»<>th St. Jo 
j>a reiškimas lietuvių ajstiekurių 

organizacijos reikalu Ihivo es
mėj toks:

Turėjome lietuvių aptiekorių 
draugijų ir ji rodė šiek tiek gy
vumo pirm mirties p-no Juo- 
zapaičio. Buvom sudėję po $10. 
Buvome išrinkę sekretorių ir 
p. Kulį—kasierium. Draugija 
veikiausia dar ir šiandien turi 
ižde pinigų.

Bet, deja, kas buvo nuspren
džiama, niekas neveikdavo. Vie
nok tokia draugija butų labai 
naudinga, jei nepasireikštų tū
lų nesusipratimų.

Jei butų šaukiama aptiekorių 
konferencija, aš mielu noru da
lyvaučiau.

Mes turime organizacijų, rei
kalinga tik paraginti jų veikti.

P-nas BenoŠius dar patarė 
Reporteriui atsiklausti kai ku
rių kitų lietuvių aptickorių ir 
suteikė jų aptickų adresus.

—Reporteris.

Ekskursijos j South Haven
' • — r - - ■ ■ ~ ,

laivas Iroųuois diena iš die
nos plaukia į South Havcn, 
iMch. ir atgal su keliais šimtais 
smagių keliauninkų, norinčių 
praleisti laikų ant vandens ir 
pasimatyti tyrame Michigan 
ežero vandenyje, puikiose Michi
gan i>akrantėse.

Laivas lroquois yra aliejum 
kūrenamas ir geromis mašino
mis varomas, čia nėra nė du
rnų, ne dulkių. Ant laivo groja 
orkestras ir tęsiasi šokiai; kas 
nemėgsta šokti gali įamiai il
sėtis ir gėrėtis kelione. Nau
dinga yra kiekvienam praleisti 
dienų smagioje kelionėje.

Vaidyty naktis praėjo
Vaidilų naktis prasidėjo 8 

vai. vakare rugpiučio 6 d. ir 
baigėsi 6 vai. ryte rugp. 7 d.

Černausko darže susirinko 
viršiau .*100 draugingiausių Chi
cagos lietuvių. Nežinau, kiek 
tame tiesos, bet ir pats savinin
kas esųs surištas su Vaidilų 
Brolija. Jis irgi darė viską, 
kad naktis butų sėkminga. Vai
dilų patarnavimas svečiams bu
vo geras ir širdingas. Jauni
mas šoko prie vienų jaunuolių 
muzikos. Senesnieji vieni su
darę chorus gražiai dainavo, ki
ti šnekučiavosi, treti juokavo. 
Kadangi atsilankė nemaža bi- 
rutiečių, galima buvo girdėti 
ytin gražaus dainavimo. Drau
gingumas ir gyvumas matėsi 
visur nepaprastas. “Pėškų” pub
likoj veik nesimatė: profesiona
lai, studentai, amatninkai, biz
nieriai, visuomenės darbuoto
jai, dainininkai—tai vaidilų sve
čiai ir viešnios. Apsišvietęs 
darbininkas čia jautėsi namie, 
demokratingame 
vienas lietuvis 
broliu kitam lietuviui.

būrely, kur 
stengiasi būti

Girdėjau, kad vaidilos pelno 
iš šo parengmo neturės, nes ne 
dėl pelno jie buvo nusitarę j- 
vykdinti naktinį piknikų.

—Kandidatas.

Brighton Park
P-nai Meškauskai, gyvenantys 

Brighton Parke, 3143 W. 42nd 
St.,, turėjo skaitlingų ir links
mų balių, surengtų p. Onos 
Meškauskienės vardadieniui pa
minėti. Pietus buvo puikiai pa
ruošti. Svečiu atsilankė daug, 
šeimininkei įteikt** graži dova- 

na, P-nia Meškauskiene reiš
kia širdingos padėkos svečiams 
ir savo seserei, kuri pasidarba
vo baliaus pasisekimui. P-nia 
Petraitienė pratarė koletų žo
džių į svečius laike pietų.—N.

J. F. RADIJUS
Pigiausias Lietuvis 

Graborius Chkagoje
—- Laidotuvėse r.atar-

nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS: 
668 W. 18th St.
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.
Tel. Blvd. 4063
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BARBORA BUDRIEKIENĖ 
Po tėvais RAZMAITE

Po trumpos paralyžiaus ligos 
mirė 8 d., Rugpiučio, 1:25 vai. 
ryto, 1927 m., sulaukusi 54 me
tų amžiaus. Amerikoj ifgyveno 
27 metus. Velionė paėjo iš Kau
no rėd. Taunigies apskr., Nau-
miesčio parap., Bartemnkų kai
mo. Paliko dideliame nuliudi
me vyrą Joną, 3 sūnūs: Bronis
lovą, Benediktą ir Alfonsą Bud> 
rikus, 4 seseris Amerikoje M. 
Vilčiauskienę, 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 nutylė
ta j 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 paskutinj pa
tarnavimą.

Nuliūdę paliekame Vyras Jo 
nas, sunai Branislovas, Bene
diktas ir Alfonsas Budriekai, 
seseris ir švogeriai.

Laidotuvėse patarnauja Ma
salskis. Tel. Boulevard 4139.

Helena Daukšienė 
RIŠKAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Rugpiučio 7 dieną, 11:30 valan
doj ryto, 1927 m., sulaukus 51 
metų amžiaus, gimus Lietuvoje, 
Plauskinų kaime, Telšių vals- 
Č1U.U.M ir £ii>Hki*i£io, išgyveno 
SU Daukšu per *^O metA$-> p*x- 
liko dideliame nuliudime vyrų 
Pranciškų Daukšą, sūnų Bra- 
nislovą 19 metų, dukterį Hele
na 16 metų, du broliu Stanislo
vą' ir Petrą Riškus taipgi švo- 
gerj Petrą Daukšą su žmona ir 
šeimyna Amerikoje ir Lietuvoje 
2 broliu ir seserį. Kūnas pa
šarvotas, randasi 644 W. 18th 
St. kampas Ruble St.

Laidotuvės įvyks Seiedo.ie, 
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. Helends giminės, 
draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai- 
tuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, vaikai ir gimines

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Skudas. Tel. Roosevelt 
7532. 1

Pastaba: Mano ofiaas dabar randas) 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH
optomvtihhtas

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAb 
kurii

esti ri ežastiroi
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karutį, atitaiso 
kreivai akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia /teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, > parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atida at
kreipiama j mokyklos vaikus. fVal. 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vdj. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Išmoki! Oressmaking
Kirpimo, Pritaikymo, [ 
siuvimo, Siuvamos 
mašinos operavimo, 
lengva sistema. Na
muose ir biznio kur
se. Reikalaukit dy
kai knygutes.
Mastei- Dressmaking 

Collcge
J. F. KASNICKA
190 N. State St, 

kamp. Lake St. 10 fl.

Seniausia įsteigta linija

Paimkit savo draugus ir šeimyną 
ant šito gražaus laivo, kuris 

yra aliejum kūrenamas 
“IROQUOIS”

Nėra dulkių Nėra suodžių
- Tiktai

B 

ROUND TRIP DAILY
L«ava Chioago daily 9:45 a. m. Homa

Nedėk ir subutoj Round trip $1.50 
Pigiomis kainomis Cafeteria 

Collegiate Orkestrą

ŠOKIAI DYKAI

— BENTON
COC harbor

& ST. JOE
Laava Cbicago 8 a. m. Daily 
ucapt Saturtlay and Sunday

Tbrouirh Ticketa to all Rhoro Line Motor 
CohcIi Co. pointe via 8outh_l<avjn

8AITGATCCK ... 
HOLLANIl .........
G BASU KAI’IDS. 
ŪKANI) JIAVEN . 
Mt'SKEGON .... 
L*AW VAU LAKE 
Scotsonia
Miami Park Beach .....
Dlrtct connectlone for Gi»n. _ —
Pullman. Bangor, Silver-Saddle LaKea. 
RooaeveH Hille and Store Croit.

All achedulee dayligbt eaving tiine.
South Haven Line Docks—N. W. Eq4 et 
Municipa) Pier (Grand Av. A Chicego 
Av. care to pier).

. Phone Superior 7800

h liaven 
Thrn FarM..
.........KM
.........8.įp

3(*>....i 3.ao i
.......M? I

'Lith-Monor) $1.25
$125

Tei. Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

GRAIKINIUS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 
esti sanžiningas
nebrangus, todėl kac 
neturime išlaidų už
laikymu skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, 1LL.

S. D. LACHAViGZ
Lietuvis GrahoriuM 
ir Bulzainuotojus 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, 111.
Patarnauja laido

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

Tel. Cinai 1271 
ir 2199
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Tarp Chicagos 
Lietuvių
Po truputį

Jeigu paprasti piliečiai dary
tų taip, kaip • mokytieji jiems 
pataria daryti, tai beprotna
miuose neištektų vietos. Pa
vyzdžiui, vienas sako: “Neval- 
gykit raugintų kopūstų, nes tai 
yra pavojinga viduriams.” Ant
ras sako: “Valgykit kopūstus, 
nes jie yra netik maistas, bet 
vaistas viduriams. Vienas sa
ko: “Žuvis yra geras maistas’’. 
Antras sako: “Tai tikras poiso-

Į CLASSIFIED ADVERTISEMENnns”. Ir šimtai takių pasakymų į užsienį, o kiti iš užsienio. Tik 
yra. • skirtumas yra tame, kad Amc-

♦ * • i rikoj reikia kolektuoti gražu-‘
Vienas sako: ‘‘Žmogaus plau-1 mu, idant gavus dolerukų, o

kai smunka, tai reiškia, kad Lietuvoj prievarta atėmei ir ga- 
širdis nepumpuoja gerai ar gal benk į užsienį, 
r.eužtektinai kraujas geras”.; * * *
Antras prirodo. kad žmogui | Chicagoj nekurios bobos už
kartais ir numirusiam plaukai sikrėtč surprais parių liga, taip 
auga per kurį laiką. Tai ka- kad rengia viena paskui kitą, 
žin ar numirusio žmogaus šir-1 Bet tokios surprais parės tik 
dis pumpuoja geriau negu gy- niekis. O kai gaspadorius ran^ 
vo? Ir kažin kaip su tais žmo- da burdingierių pas savo žmo
nėmis, kurių kraujas yra visai na, tada tai būna surprais vi*
sugedęs ir širdis dirba suvis; siems trims ant karto. Tuomet 
prastai, o plaukais jis apžėlęs nė pirkt, ne kolektuot nereikia,
kaip veršis. tik spėk imti ar atgal duoti.

♦ ♦ •
♦ ♦ ♦

Komunistai pripratę savo ga- 
Kaip girdėt, kun. fcmulkštis > zietose pažymėt šitokius žo- 

atvažiuoja į Ameriką. Na, ir džius: “pirmutinis darbininkų 
kokie čia dyvai: prireikė dole- dienraštis.” Bet aš vistiek ne

žinau kame čia .skirtumas: juk 
ir arklys darbininkas, nes jis 
dirba kiekvieną dieną. Todėl ar 
nebūt geriau komunistams pa
sakyt šitaip: pirmutinis triukš
madarių dienraštis?”

♦ ♦ ♦

Ar žinot, kodėl lietuviai taip 
•pamylėjo Chicagą, kad be jos . 
negal gyvent? Aš, žinoma, tą 
palyręs ant savęs, tai manau 
ir kitiems taip pat. Mat, kai 
nuo stok jardų vėjas papučia, 
tai ir jautiesi tartum Lietuvoj. 
Žilagalvė motulė kopūstus ver
da. O kopūstai, žinoma, yra... 
patriotiškas valgis, tik nereikia Į v®lp*n><us. Žmonių buvo yidu- 
maišyt jų su Smetona, tai busl^n^Škai, daugiausia jaunimas, 
viskas O K.—Pustapėdis. Sąryšiui liks pelno $30.13. A.

Yonaitis aukavo 5 galionus šalt- 
ko.^es. Išvažįavimas nusisekė

' gerai pasidarbavus A. Yonaičiui AV ^>°1kol^’wpo9I? . . ; , , .. .. Pupšaite, ji gyveno 2136 W. .......... , — ------ ------ ---------  t----------------
I ir kitiems.. . Vardan Draugijų chicago. Apie 2 mėnesiai laiko ^atvekariu ir boulevaru Pirkė-

_ , , . i ISarvšio tariame ačiū visiems kraustė iš tos vietos, dabar nežinau: . ; . .Liepos 31 d. Washmgton , ° , 1 .x .’ kur ji gyvena. Kas praneš man jos jas gaus lengviausias išmokeji-
Iloights miške įvyko antras 
Draugijų Sąryšio, kuris palaiko 
Aušros knygyną, išvažiavimas. 
Diena buvo graži, ne šilta ir 
ne šalta—vidutinė. Po dvylik
tos valandos pradėjo rinktis 
jaunimas, čia augęs. Kai kurie 
tarp savęs kalbėjosi, ar šiandie 
bus išvažiavimas kitataučių. Ki- Į

cigarų.
valgymas
buvo paduria po

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

atvažiuoja į Ameriką. Na, ir

rių, tai atvažiuoja. Vieni kle
rikalai iš Lietuvos auksą veža

Stove ..........     7
Buvo patkavų metimas. Lai

mėjo pirmas Novick, antras 
Maslov, trečias Brown. Visi ga
vo po baksą

Pajų
ISkai vyrų

pajų. Turėjo kiekvienas vyras 
pasidėti pa j j ant pievos, pats 
atsigulti kniūpsčias, rankas už
sidėti ant nugaros ir, paliepus, 
valgyti paj|. Vieni • 
gyti pajus, bet negalėjo išpil
dyti tokį patvarkymą, paėmė 
pajus j rankas, valgydami pajį 
smuko kur jų kojos nešu. Bet 
kiti pildė tokį patvarkymą, val
gė pajus kol suvalgė. Dapkus 
net apdribo bevalgydamas pa
jį, jis pirmiaus už visus 
valgė. Laimėjo kamerą.

Lenktynės
.Jaunuolių ir mergaičių

tynėse laimėjo Steve, kuris ga
vo baksą cigarų. Mergaitė P. 
Girgula gav6“$1. Vienas vai
kas gavo laikrodėlį. Visas dova
nas skyrė pats A. Yonaitis nuo 
savęs.

Kol tas visų grupių progra
mas tęsėsi, jaunimas ir suaugę 
žmonės buvo jį apstoję. Pasi
baigus jam, visi suėjo prie lie
tuviškos muzikos. Šoko, links
minos, kaip Plungėje per kir-

ir su

lenk-

Announcementa
Pranešimai

Dr-stė Palaimintos Lietuvos laikys'
mėnesini susirinkimą Seredoj, Rugp.
10 d., Lietuvių Auditorijoj, ant Hals- tuv*» noUons ir cigarų 1 ..____ , _______
ted g-vės. Pradžia 7 vai. vakare. Na- randasi skersai keliio nuo mokyklos, ■ ]j0 ^unimer resorto, 9 karvės, 2 ark- 
rini meldžiami skaitlingai atsilanky- nebrangiai. 3001 W. 39th Pi. 1 liai, 25 kiaulės, vištų, ir visokios ma-
ti. Ig. Žilinskas, rašt., 1526 S. 48th Ct.
Cicero, UI.

___ , LAKE GENEVA 40 akrų farma, 7
DEL1KAT ESEN, ir grosernės krau- ^jimu namas, barnios, ir daugiau bu- 

I pardavimui, slinkų, sodnas, pusė mylios nuo dide-
i liv OUIII1IICI « CrtVi VV, i7 nai Oi rv-*

1 liai, 25 kiaulės, vištų, ir visokios ma- 
----------- : šinerijos kas tik reikalingas. Ant 

j PARSIDUODA bučemė senai iš žviravoto kelio. Parduosiu pigiai, |- 
| dirbtas biznis, nebrangiai. 4001 Sout) mokėti reikia $2,500. Atsišaukit nuo 

Si mano Daukanto Teat. Jaunimo Campbell Avė.-------------------------------- 6 iki 8 vai. vakare. Chas Zekas, 4445
Kliubas laikys savo mėnesinį susirin- ------------------------------------------------ So. Western Avė.
kimą, Rugp. 12 d., Petnyčioj, 7:80 v. PARSIDUODA 3 kėdžių Barbei 
vr.k., Mildos syet., 3142 So. Halsted Shop, geroj vietoj. Parduosiu labai' 
St. Nariai bukite visi. Norinti nauji' pigiai. Biznis išdirbtas per daug 
likti Kliubo nariais busite priimami metų. 1604 W. North Avė.
veltui nuo 16 iki 25 m,, amžiaus Jau- . __ ___  .. .. ,,
nuoliai ir jaunuolės nuo 26 iki 35 me-j 
tų tik $1.00 nepraleiskit progos. J 
Jurgilas, prot. rnšt.

PARDAVIMUI FARMA 
IŠ AKCLJONO

For Rent
RENDAI 4 kambarių flatas, karš i 

tu vandeniu apšildomas. Renda $20 
mėnesį. Klausk dženitoriaus. 5601 S 
Michigan Avė.

Persiduos iš akcijono 200 akrų far- 
PARDAVIMUI grosemė. Parduo-| ma su triobomis, August 20 d.,1927 

siu už teisingą pasiūlymą. Laikoma' m;» YH ‘ rY!°’ Maunette mieste,
; kandžių ir ice creamo. 3222 S. Auburn Wi«consin valstijoj. Ferma randa i 
1 Ąve> pusantros mylios nuo Pembine mies-

* __________ _______________ to. Del informacijų kreipkitės vakare.
B. K.UNDROT, 

3816 So. Union Avė.

ATVIRAS LAIŠKAS CHICAGOS LIETUVIAMS
GERBIAMIEJI:

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

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

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. nariai turi 3 pašal
pos skyrius ligoje — 1-mo skyriaus serganti nariai gauna 
ligoje pašalpos $6.00 savaitėje, 2-ro skyriaus serganti na
riai gauna ligoje pašalpos $10.00 savaitėj, 3-čio skyriaus 
serganti nariai gauna ligoje pašalpos $16.00 savaitėje. Po
mirtinė nariams sumokamą iš Draugijos iždo — nariai liuo- 
si nuo mokėjimo pomirtinės duoklių, taipgi liuosi nuo baus
mių už nelankymą susirinkimų, parengimų ir tt. .

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

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

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

Lietuviai, vyrai ir motys, dar sykį esate nuoširdžiai 
kviečiami į Chicagos Lietuvių Draugiją S. P. aprūpinimui 
savo pačių reikalų. Prašymą įstoti Draugijon gali priduo
ti pas kiekvieną šios Draugijos nar|, veikiantį kontestantą 
arba kreipkitės asmeniškai j Draugijos Kontesto Raštinę, 
1789 So. Halsted St. (“Naujienose”) — čia galėsite gauti 
reikalingas informacijas apie Draugiją ir išpildysite apli
kaciją įstojimui į Draugiją, esate kviečiami per savo įga
liotinius ateiti pasitarti apie sąlygas.

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

RENDAI fitimb apšildomas Storas 
5 kambarių flatas, 2 kamb. daktaro 
ofisas, netoli 63 ir Westem. 9248 S. 
Throop St. Tel. Beverly 6904.

DIDELIS bargenas. Pardavimui ar 
Į ba mainymui pekamė su namu ant' 
Bridgeporto. Atsišaukit greitai. Prie
žastis pardavimo ’—• liga.

K. M. Rodis, 
8151 So. Halsted St. 

Phone Boulevard 5009

Roseland

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

Furnished Rooms
RENDON kambarys, vienam ar 

dviem vaikinam. 4516 So. Fairfield 
Avė. 2 fl. front.

Financial
Finanfcai-Paskolos

ANTRIEJI morgičiai byle kokia su
ma, padaryti ir nupirkti į vieną die- 

'■ ną, geromis sąlygomis. Pamatykite
PARDAVIMUI hardware ir malė mane pirmiausia.

vos krautuvė. Nėra kompeticijos. EPS! EIN,
Randasi geroj vietoj, biznis išdirbtas 1^ No. Clark St.
teisinga kaina greitam už cash pir . Boom 820 . Central 6260
kėjui. Del informacijų dienomis šau i 
k it Beverly 7550, o vakarais Chester 
field 2808.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui_____

SU mažu įmokėjimu galite 
, f nupirkti naują 6 kambarių mu- 

ba?i?i*rendon. toTT 2“"^’“' “ !r0 bungalow puikiai pabūdavo- 
- ta ir moderniškai įrengta. Jei

kas nori, gali pirkti ir už cash. 
_____  Namas randasi puikioje Mar- 

tėvais (Iuette Park apielinkėje, tik
I Pupšaite, ji gyvėno 2136/wr 22nd PI. į trejetas blokų nuo parkų, arti

Personai
Asmenų Ieško

ačiū visiems, kraustė iš tos vietos, dabar nežinau 
kurie dalyvavo tame išvažiavi- Llresą, "duosiu doVanų. Naujienos' 
me ir darbavotės jo pasiseki-' Box 954. |
mui.

Rengimo išvažiavimo
Komitetas.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGA operatorių ant ma 
šinų siūti vyriškas kelnes. 2983 Wes 
48rd St. kampas Richmond St.Ai* jus žinote, kad

Vidutinis pulso mušimas pas suau
gusius apie 76 sykius į minutę, bet y- 
ra skirtmaų pagal amžių. Ką tik gi

li f.- nflAi&kinn Lnrl A»i5rn« I musio huo 130 iki 140 i minutę pirkti Jiems paaiškino, kad Aušros I maig U5 iki 13o antrais me-
[ knygyno. Tai kodėl daugiausiai tais, 100 iki 11& trečiais meteis, 95 
I renkasi kitataučiai? Jiems pa- įk* 105, tarpe 7 į-. 14 metų, 80 iki 90 I.,, . . , y. . . J, I tarpe 14 ir 21 metų .amžiaus, 75 iki
aiškinta plačiau, kad bus A. ^o-jgų tarpe 21 iki 60, 70 iki 75, senų 
naičio besbolo jauktas. A, ą, tai Žmonių, 75 iki 80,. Moterų pulsas mu- 

pa 10 iki 15 sykių greičiau negu vy-.
sniup. to paties ąmšiaus. , .Kad suskai-T, . . . ... vii 4.1 čius pulsą, padėkite piršte ant čiur-

lo tokių įvairių šnektų at- Į nj0 arterijos, suskaitykit mušimus,pyškėjo du besbolo jauktu, Vie-I per 15 sekundų, padaugink^ tai per ---------------------------------------
Inas-A. Yonaičio, o antras - Help Wanted—Female
Mystery, kitataučių. Tiedu jauk-’— --------- — « *•**-* — ---- ’ Darbininkhi Keikia-------
tu papraktikavo, [ 

! paskui suvalgė po kaušą šalt- 
košės ir susėdo medžių pavėsyj.

Į Tuo tarini pribuvo ir ponas Yo
naitis. Užklausė mus, kaip ei-

1 naši ir sekasi biznis. Atsakėme, 
gerai. Jisai paržvelgė į savą 
jauktą. Sako, jie nevisi čia 
yra, važiuosiu daugiau atvežti. 
Ir išvažiavo. Už valandos su
grįžta vėžinąs keletą bolininkų. 

(Visi bolininkai suėjo susirikta- 
vo ir į mūšį. Kokios pasekmės 
buvo Lš to mūšio, parodo lente
lė:

1, Roseland Stars—A. Yonai-
■ tis boosters:

REIKALINGAS rarmarankis duon 
kepis prie juodos duonos. Gera alga 
atsakomam darbininkui. Frank Bra
sus, 139 E. 107 St. Tel. Pullman 0945

■ I I..w> I ■ VI—. ■■■ ■■

REIKALINGAS barberys, darbas 
ant visados. So. Halsted Street.

REIKALINGAS darbininkas prie 
Tautiškų kapinių; darbas ant visados 
atsišaukit į kapinių ofisą. K. Čiuras.

pyškėjo du besbolo jauktu. Vie-| per 15 sekundų,' padauginMt tai. per......................................

__... J minutę. Nevartokit nykštes dėl pul-
„ - -Įso skaitymo, nes ji turi savotišką pul- 

pasikalbėjo, kuris kenkia del suskaitymo pul- MOTERŲ sortuoti “waste” popie- 
•’ 1 so. Ar jus žinote, kad nef laikas, nei 8U ar be patyrimo. Atsišaukite 

?aproČiai negali sumažinti gerumo 1445 So, Peoria St.
lehnarų, karalienės žymiausių eiga 

retų.

FUT
IŠNAIKINA

Kandis, Tarakonus, 
Blakes, Muses ir kitus 

stotos vabalus.

Situation Wanted
Darbo Ieško

PAJIESKAU darbo kaųio bu
feris. Turiu gerą patyrimą.

J. KRAFTON, 
1721 S. Halsted St., 

2nd O.

mo sąlygas. Kreipkitės:
7114 S. Campbell Avė.

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

919 West 18th PI.

$5700
Pardavimui 2 augštų medinis 

namas, 4 flatų, po 4 kamba
rius kiekvienas, augštas skiepas, 
greitam pirkėjui parduosiu pi
giai, 15% pigiau, cash arba iš
mokėjimais. Turi turėti $2000 
cash. Rendų $71 į menesį.

2442 S. Sacramento Avė.

PARDAVIMUI, PARDAVIMUI
Moderniški 2 aukštų mūriniai 

namai 4 ir 4 kambariai, bun- 
galow, stogas, sun parteriai. 
Uždaryti porčiai 4804—18—21 
So. Avers avė., pusė bloko 
Archer avė. karų linijos.

Priimsiu mainus
/ Savininkas

Jack Daleo, statytojas 
4345 S. Troy st.

Tel. Lafayette 7479

nuo

PARDAVIMUI 4 flatų po'4 kam 
barius muro namas. Basementas 7 
pėdų. Morgičius duoda savininkas. 
5016 Wentworth Av. Savininkas 3852 
So. Kedzie Av.

Gams 2 b.—P .... 
Vince SS..................
Bcnedikt 3 b..........
Tony Maslov C. ..., 
Joe Norbutas 1 b.. 
Novick P—2 b.........
Jim L F.................
Pive C F ..............
John MeškisR F ..

Mistery:
Stcve L F.—P. 
Fritz 2b .... 
Lenny 3b-----
Tubby RF ... 
Jake CF ........
John SS .... 
Stush 1b ........
Antbelo C ... 

, Ollie P.............

AB R H
3 3 0
3 3 2
4 2 3
5 0 0

.4 1 0
4 1 1
3 1 1
3 3 1

.2 3 1

33 17 9

3 0 1
3 0 0
2 0 0
3 0 0
3 X° 0
3 1 1
3 0 1
2 0 1
3 O 0

CLASSIFIED ADS
as» ką, kur > . Kauta

rengia, veikia ar kviečia

Annouheements
Pranešimai

Musical Instruments
yuzikos Inetrumentei

$750 Player Pianas už $105 su ro
lėmis ir benčium. Pamatykit 6186 So 
Halsted St.

PARDUODU savo Ceader grojiklį 
pįan, SU 75 rolėms ir suoleHs ui 
$75. Priimsiu $30,. cash, o kitus išmo įj^provmentaj sudėti. Kaina $6000. 
kėjimais } 3 mėnesius nuo tinkamų Na^us randasi 6611 So> Hoyne Avė 
žmonių.

SAVESTY, 
6512 So. Halsted St.

PRIVERSTAS parduoti 5 kambarių 
namą, 1V4 aukščio, 50x125 lotas, fur- 
nace šildomas, aržuolu baigtas, muro 

, visi

* Fumiture & Fixtures
Rakandai-įtaisai

$60,600 vertės naujų bankroto ra-

! Savininko Tel. Vincennes 2975.
I J__________________________________ '

i
80 Pėdų lotas prie 6212 S. Whippl 

= St. Yra visi įrengimai ir apmokėta 
įskaitant ir gatvę. Gera vieta dėl .

i flatų namo. Mums reikalingi pinigai ' 
** ' Parduosiu už $2750.

Tel. Hemlock 5850 arba 
Republic 6300.SLA 36 kuopos nariams eranešu, kan^- Sutaupyk* 

cad užsimokėti duokles jis gali rakan^us-
ms mane namuose (3200 Lowe PJ?™*1 k^mbariA^? 
įve.). Eidamas finansų raštininko ■rieiotimai valgomoj kambario se 
lareigas, noriu .atkreipti kiekvieno ta!» .bu*?.t.*b 

36 kuopos nario domę j tai, kad Y u?n rnv^nii’’ 7 klm
jūsų teisės Susivienijime pirmiau- jĮžiąb stalai, C***®JĮ kre*W’ .4 
da oriklauso nuo to, ar esate už- barių outfitas tik $840. Dykai dasta- 
iimokėję mokesnius, ar ne. Narys, ^mas» *lreProof Storage, 6542 N. 
neužsimokėjes per tril mėnesius,' £lark St., atdara vakarais iki 10, 2 Skink vieną šitą obuolj, 
-sti suspenduojamas. Taigi, kieno blokai N. nuo Devon Avė. nematėt, o paragavęs, už

Farms For Šate
Ūkiai Pardavimui

SĖKLOS

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

liuoso laiko atsilankyti asmeniškri | Jūsų Draugijos Kontesto Raš
tinę, prašau Jūsų Draugijos įgal otlnlo atsilankyti j mano namus 
paaiškinimui man reikale įstojimo Draugijon arba suteikite plates- 
neą informacijas laišku.

Mano Vardas Pavardė ................................. %........................................
Adresas ............................................................. .......... ........................
Lubos ................... Telefonas ......................... .... -•..................................
(Iškirpę šitą “Pareiškimą” siųskite žemiau pažymėtų adresu)

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

-------------------- i ................-

Chicago, III.
IIIM I—

2. Roseland Stars
2084152—R17—H9

Mystery 0000001—R 1—H4
3. Išmušė laukan:

Novick ................
Gams ..................
Ollie ...................
Stove ..................

4. Kampas už dyką:
Novick ...........
Gams ..................

Ollie ...................

10 
2 
2 
7

o

nsti suspenduojamas. Taigi, kieno 
tnokesniai užvilkti, ateikite, nelauk
dami, kol įvyks kuopos susirinki
mas, pas mane | namus ir užsimo
kėkite. —J. Balehnnas, 

SLA. 36 kp. ifnansų »^t.

Chicagos Lietuvių Draugijos S. P, 
Marioms Žinotina. ■ 
yra išsiutinėta visiems Draugijos na ) 
riams naujoji konstitucija ir syki* 
pakvietimas Draugijos nariams stot 
kontestą gavimui naujų narių Drau 
gijai, šiame Draugijos konteste kon 
testantams už įrašymą naujų narių 
Draugijon yra teikiamos stambio Į PARDAVIMUI saliunas prie 33 
dovanos — automobiliais, pianais, ra-'\ę 81st st Tel. Victory 9768. 
diolais, auksiniais-deimantiniais žie
dais arba ir “ cash” pinigais. Drau 
rijos nariai turj liuoso laiko kvie-'

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas 4500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

MisccUaneous

STOGDENGYSTR
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trekų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėji įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.

i. 1 DUNNE ROOFING CO.
3411-13 Ogden Avė., 

Phone Lawn<lale 0114

KONTRAKTORIUS
Budavoju namus ir taisau 

Pigiai iž greitai
•S. A. ZOLP

834 W. 38rd St.
Tel. Boulevard 0627

KRAUTUVIŲ F/KČERIAI
Grosernių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 

, Restaurantų, Ken- 
džių, Bekernių, Mu
sų speciahimas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 Sc. State Street

Bridgeport raindng 
& Hardware (Jo.

M ai e vo ja m ir popieruojam. Užlaikėm 
malevą, popiefą, stiklus Ir t. t.

3149 So. Halsted St
Phone Yards 7282

J. 8. RAMANČIONIS Pun.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8700

Chicago
ELECTRIC KONTRAKTORIUS

Seniausias iš lietuvių, kur duoda 
užganldinimą. įvedant elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik

menys. fikčerius Ir t t.

2522 So. Halsted St., Chicago
Phone Victory 7452kokio dat 

į vieną sėk
i lą daugiau gausi, negu už visą, kad 
mokėjai.

333 akrų dvaras, arti Michigan e-! jj-uu-įj-l—*** r* — ■ ■ *

. , « I ž®ro> 80 akrM sodno, 37 karvės, 26 MATf TNf AANT pardavimo Chevrolet Coup kiaulės, 30 avių, 5 arkliai, gera stu j
1924 m. labai,pigiai ir gerame stovy ba, 3 barnės po 40x80 ir kiti budinkni Anglų kalbos, lietuvių kalbou, arit-

Automobiles
Educational

Mokyklos

je. Bėga kaip naujas, naujai numoto apsėti laukai, mašinos, kokių tik rei metikos, 
— Per šias diena i ir mainyt ant didesnė fcįa, pačiame mieste, kaipno$l 6,000. stenogra

rvwn—«« . mašinos. Joe. ^U«B» bristi gQ afcrų geros žemės, geri budin AMERIl
ana Avė. Te). Belmont 0897. jg akrų sodno, apsėti laukai, yra J.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

gyvuliai, padargai, $4200. Arti mies 
to ir cementinio kelio.

168 akrų geriausios žemės ir bu 
dinkai, 70 akrų girios, upė, T 8 akių 
sodno, 1 mylia į miestą, $5400.

40 akrų, gera žemė, geri budin 
kai, 4 karvės, 2 arkliai, 2 kiaulės, ap

, pilietybės, knygvedystos, 
stenografijos ir kitų mokslo šakų. 
AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 

J. P. OLEKAS, Mokytojas
8106 S. Halsted St., Chicago, III.

AR JUS NORITE 
didesnį užmokesnį, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 

_r___________ _______________ :j 
mai", karų duos jums galę greičiaus ir ge>-

. . ’ T / Jl oeu, įsmoKinoami jus Auio-r.iectnc
»< < t: a imi » u ^1 laukai, 10 akrų girios, upė, $2650. Mechanikos pamokos ant kostumerių

gijos nariai turj liuoso laiko Kvie-' 1 ARSIDUODA lietuviškas Lunch Taipgi 
Čiami imtis už darbo naudai Draugi- R°om» P™Ka 7eįįL81ems ž™ I ny™* 
:0B nėms. Priežastis pardavifno — mjte-

jeigu dar nesate gavę Draugijos Ashland Avė. 1 ei
konstitucijos nė kontesto sąlygų bei Boulevard 7959. 
pakvietimo dalyvauti konteste — ma ~ " ------------
I ‘ ‘ ./“'“JI . .J
sekretoriui —- Xavicra‘s Saikus, 1521 ndžių ir daiktų krautuvė. r 
No. Irving Avė. pardavimo patirsit ant vietos. 295

Chicagos Lietuvių Dr-ja S. P Ėmerald Avė.

lonėkite skubiai pranešti Draugijos • PARDAVIMUI pigiai grosernė, ko

No. Irving Avė.

turiu 5 geras ukes ant

P. D. ANDREKUS, 
Real Estate, 

Pentwater, Mich.

PARSIDUODA bizniavas muro na 
Priežast mas su daug kambarių ir su visai 

295 grosernės įrankiais, geras gyvenimas, 
3719 So. Pamell A ve.

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

SCHOOL
1507 W. Madison Street

■


