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Ohio kasyklos bandys tal ‘ ’isa
laužyti streiką Jokios opozicijos nebur, nes tik 

jis vienas išrinks kandidatus.

Turkijos diktatorius pats 
rinksis parlamentą

Ohio kasyklos laužys ang-JNiekurios kasyklos pasi
liakasiu streiką

Bandys operuot kasyklas streik
laužių pagelba

duoda organizuotiems 
angliakasiams

KONSTANTINOPOLIS, r. 1.
...ustapha Kernai Paša nau

dojasi duotąja jam nauja ga
lia pasiskirti žmones, kurie ga
lėtų būti kandidatais rinki
muose j parlamentą ateinantį 
rudenį. Jokios opozicijos jam 
nebus, nes ištiktųjų sekamas 
parlamentas Lūs jo palies pasi
skirtas, kadangi tik jis
galės kandidatus pastatyti 
už tuos Gazi — 
kaip Komai yra 
kandidatus turės, vien dėl tuš
čios formos, balsuoti žmonės.

Tuo Mustapha Kernai Paša 
pavirto tikriausiu Turkijos dik
tatorių.

vienas 
o 

nugai ė ojo”, 
vadinamas,

COLUMBUS, O., r. 1. —Il
gai lauktas atidarymas kelių 
Ohio anglių kasyklų su streik
laužių pagelba, įvyksiąs šią sa
vaitę. Valdžia paskelbė, kad 
ji atidžiai seka visą padėtį ir 
nesitikima jokių sumišmų.

Gub. Donahey praneša, kad 
žinios apie tariamus susikirti
mus tarp streikuojančių ang
liakasių ir streiklaužių yra la
bai perdėtos.

Ohio milicijos pulk. Hardvvay 
praneša, kad Hocking klonio 
apygardoj, arti Nelsonville, yra 
ramu.

Bet tik mažosios kasyklos 
naujino sutartj su unija

at-

Pulk. Haubrich, kuris sugry- 
žo iš Columbiana pavieto pra
nešė, kad Steger Fuel Co. pra
šydama valstijos milicijos la
bai melavo apie padėtį Ten 
šerifas pilnai palaiko tvarką.

Belmont pavieto prokuroras 
VVaddell praneša, kad ten še
šios kasyklos mano 
atisdaryti kaipo

Angliakasių
Belleair skelbia, 
momis žiniomis 
Co. šią savaitę

PITTSBUHGII, Pa-, r. 1- — 
Angliakasių unijos vice-prezi- 
dentas Philip Murray paskelbė, 
kad Springer Coal Co. iš Ca- 
nosburg pasirašė • sutartį su 
unija, kuriąja atnaujinama 
Jacksonville sutartį ir palieka
ma tos sutarties nustatytas al
gas. Toj kasykloj dirba apie 
125 angliaksių.

Murray taipjau paskelbė, kad 
dar 70 mažų anglių kompanijų, 
kurioms dirbo nuo 10 iki 100 
angliakasių, pirmiau pasirašė 
sutartį su unija, pasižadėda- 
mos mokėti unijos nustatytas 
algas.

Brangus Kernai Paša 
apsilankymas

Konstantinopolis po vaišių 
priėjo prie bankruto

Automobiliai užmušė 
573 žmones i mė

nesį laiko

jam 
visi, 
pa- 
pa-

neužilgo 
neuninės. 
unijos raštinė 
kad jos turi- 
Clarkson Coal 
rengiasi ketu

rias savo kasyklas 
streiklaužių pagelba.

Iš Martin’s Ferry 
kad maistas ir kitos 
sukrautos Florence
dėl laukiamų streiklaužių, tapo 
išvogtos pabaigoj pereitos sa
vaitės.

atidaryti

praneša, 
reikmenys 

kasykloj

VVASHINGTON, r. 1.—Pre
kybos departamentas paskelbė, 
kad į 4 savaites, užsibaigusias 
liepos 16 d., 77 didesniuose 
Amerikon miestuose nelaimėse 
su automobiliai liko užmušti 
573 žmonės.

Pernai tuo pačiu laiku ir 
tuose pačiuose miestuose liko 
užmušti 482 žmonės, arba 91 
žmogum mažiau, negu šiemet.

KONSTANTINOPOLIS, r. 1. 
—Prieš kiek laiko čia lankėsi 
Turkijos prezidentas-dik totorius 
Mustapha Kernai Paša. Jis bu
vo taip iškilmingai pasitiktas 
ir tokias brangias puotas 
rengta, kad ir dabar dar 
turėjusieji laimės į jas 
tetkti, dar tebekalba. Bet
girios visuomet yra sunkios. 
Dabar ir Konstantinopolis pra
deda po tų vaišių pagiriotis: 
išleidęs daugiau miliono tur
kiškų svarų miestas atsidūrė 
be pinigų. Miesto iždas pasi
darė tiek tuščias, kad net da
bar tebėra algos ir pensijos 
neišmokėtos dar už birželio 
mėnesį.

Policija išvaikė de
monstraciją

500 žmonių žuvę Indijos 
potviny

Apmušė streiklaužius
DOVER, Ohio, r. 1. —Vienas 

streiklaužis liko pašautas ir 14 
streiklaužių sumušta, kada 
streikieriai angliakasiai užpuo
lė einančius į Maple Leaf ka
syklą, Newport, streiklaužius. 
Tarp sumuštųjų yra ir kasyk
los superintendentas. Pašauta
sis gi liko pašautas vieno streik
laužio, kuris, matyt, norėjo 
šaut į streikierius, bet pataikė 
saviškiam, 
t uotas, bet 
liuosuotas, 
dėjui.
Sudegino

Šovikas liko areš- 
tuoj ir vėl tapo pa- 
neatsiradus skun-

kasyklos trobesius

STEUBENVILLE, Ohio, r. 1.

na, paviršio trobesiai sudegė 
šįryt. Nuostoliai siekia $50,- 
000. Kasykla priklausė Good
year Tire & Rubber Co., kuri 
ruošėsi kasyklą atidaryti pagel
ba streiklaužių.

Šiandie Adenoj rado pakarto 
mainerio manekiną su užrašu, 
kad streikieriai yra nusispren- 
dę laimėti ir jei jie laikysis 
vienybės, tai visi Pittsburgho 
streiklaužiai susilauks pana
šaus (manekinui) likimo.

LONDONAS, r. 1. — Daily 
Nevvs rašo apie europietį, ku 
ris atvyko į Bombay iš Boroda' 
ir kuris apskaito, kad Borodos 
apygardoj laike potvinio žuvo 
apie 500 žmonių.

Savanoriai išgelbėjo šimtus 
žmonių. Taipjau tapo išgelbė
ti visi europiečiai, kurie pasi
slėpė ant Anglijos valdžios tro
besio stogo ir išbuvo ten tris 
dienas be maisto, 
namai liko vandens 
pasislėpė medžiuose;
jų nuvargę, po kelių dienų bu
vimo medy, sukrito į vandenį ir 
prigėrė. Daugelį 
bėjo ir šlapiai.

Manoma, kad 
apielinkėj ' 40,000 
l>e pastoges,

tuose irgi pridaryta 
nuostolių.

Tie, kurių 
nunešti, 
daugelis

žmonių išgel-

Ahmedabad 
žmonių liko

Kituose distrik-

didelių

Vešu vi jaus ugniakalnis 
vėl veikia

Lava grąso užlieti miestelį
NEAPOLIS, Italijoj, r. 1.— 

Vezuvijaus ugniakalnis po ke
lių dienų aptylimo, vakar vėl 
pradėjo smarkiau veikti ir mes
ti iš savęs ištirpusią lavą, kuj’i 
jau baigia užlieti “pragaro

Vaikas iškrito iš 7 augšto, bet klonį” ir grąso miesteliui Ter- 
linkuineužsimušė zingo, eidama upėmis

NASIIVII.LE, Tenn., r. 1.— Neapolio užtakos.
Roland VVolfe, 2 metų, iškrito' , ,, . “
hotely iš 7 augšto lango ir ne- 19 kalimų pa go iš 
užsimušė. Jis nukrito ant Ray- HOUSTON, Tex., r.

Garnett iš New Yorko, baltųjų kalinių vakar naktį pa- 
ir tik išsilaužė ranką ir bėgo iš kalėjimo farmos. Du jų 

šiandien jau liko sugauti.

kalėjimo
1. —19

mond 
pečių 
koją.

NEW YORK, r. 1. —Vakar 
policija puolė demonstraciją, 
kuri buvo suruošta už Sacco ir 
Vanzetti prie miesto salės.

Apie 800 žmonių susirinho 
Union Sųuare ir patraukė gat
vėmis nežiūrint policijos įspėji
mo ne demonstruoti be leidi
mo. Kely prisidėjo daugiau 
žmonių ir apie 1,500 žmonių su
sirinko prie miesto salės, kur 
nuo laiptų pradėta laikyti pra
kalbas. Policija mitingą puolė 
ir jį išvaikė.
Vanzetti paliovė bado streiką

BOSTON, MAASS., r. 1. — 
Bartolomeo Vanzetti sekmadie
ny paliovė bado streiką, kurį 
jis tęsė kalėjime daugiau dvie
jų savaičių. Pusryčiams jis iš
gėrė pieno ir kavos, o pietums 
suvalgė biskutį mėsos.

Jo draugas Nichola Sacco 
do streiką tebetęsia.

Gub. Fuller gi tuo tarpu 
vo vasarnamy 'Rye Beach, 
H., ruošia savo nuosprendį,
ris išriš Sacco ir Vanzetti li
kimą ir 8 metų kovą už išgel
bėjimą jų gyvasties.

ba-

sa- 
N. 

ku-

PASIKĖLĖ NUO LAIVO

Leviathan ir atskri-

NIEW YORK, rugp. 1. — 
Aviatorius Chamberlain, kuris 
su Levine buvo nuskridęs iš 
Now Yorko į Vokietiją, darė 
baudimus pasikelti aeroplanu 
nuo laivo. Jis lengvai pakilo 
nuo laivo
do į Long Island. Pasirodė, kad 
pasikėlimas nuo laivo yra leng
vas dalykas, o tai svarbu, nes 
pasirodo, kad laivus galima 

,bus naudoti aeroplanams nusi
leisti ir pasikelti skrendant per 
Atlantiką su pasažieriais.

Antradienis, RugpiuČio-Augutt 2 d., 1927

.Hacific and Atlantic Photo]
Sugriuvusi laike žemes drebėjimo Palestinoje mahometonų mečėtė Tor kaime, ant Alyvų 

kalno. (Totografija perduota telegrafu)..
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Tyrinėja Indianos politikos 
korupciją

INDI ANA POLIS, Ind., rugp.
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Laivyną mažinimo konto 
rencija eina prie pairimo

Ji veikiausia užsibaigs 
ketvirtadieny

ry tęsia tyrinėjimus grafto ir 
korupcijos Indianos politikoje. 
Tie tyrinėjimai tęsiasi jau de
šimt mėnesių. Dabar išklausy
ta buvusio ku kluxų vado Ste- 
.phenson liudijimų. Jis iškėlė 
aikštėn daugybę šunybių. Bet 
jo vieno liudijimu nepasitenki
nama ir bus šaukiama dar dau
ginu liudytojų. Tyrinėjimus ti-lbent įvyktų kokis nenumirt y 
k imąsi užbaigti tik rugsėjo mė
nesy.

Kadangi į politings korupci
jos skandalą tapo įveltas ir 
gubernatorius Jackson, tai ki- 
la masiniai reikalavimai, kad 
gubernatorius tuojaus rezig
nuotų. Gubernatorius gi tyli 
r nieko nesako.

GENEVA, rugp. 1. — Ang- 
lijos-Jungt. Valstijų ir Japoni
jos laivynų mažinimo konfe
rencija tapo šiaip taip aplopy
ta ir jos gyvybe pratęsta iki 
ketvirtaidenio, kada įvyks nau
jas plenumo susirinkimas. Ta
da ji jau tikrai užsibaigs, jei

tas dalykas ar kuri nors puse 
sutiktų padaryti kompromisą. 
Konferencija užsitęsė tik Jungt. 
Valstijoms bandant sutaikinti 
ir daryti viską, kad ji 
be mažiausių piktumų.

iširtų

Trys kaliniai nusinuodi
jo mediniu alkoholiu

McALESTER, Okla., r. 1.— . 
Trys kaliniai Oklahoma valsti- j 
jos kalėjime pasimirė ir du 
sunkiai susirgo išgėrę kalėjime 
medinio alkoholio.

Penki žmonės prigėrė
GEMMEL, Minn., r. 1. — 

Penki žmonės vakar prigėrė 
Clear ežere. Iš jų keturi žuvo 
gelbėdami kitus.

Žuvo: Mrs. Francis, jos dvi 
dukterys ir Mrs. Bryant ir jos 
duktė. Mrs. Francis duktė ėmė 
skęsti. Kitos dukterys šoko 
jai pagelbon, bet ir jos liko į- 
•;ratiktos skęstančiosios. Jų ko
vą patėmijo motinos, kurios šo- 
<o gelbėti savo vaikus. Bcgel- 
bėdamos duktetris, visos pa
vargo ir visos penkios — dvi 
motinos ir trys dukterys prigė
rė.

HANKOW, Chinijoj, r. 1.— 
Karo stovis tapo paskelbtas po 
riaušių kelių tūkstančių kuli 
(paprastų darbininkų), kurie 
įsibriovė į prekybos kamerą po 
to kaip ji sustabdė savo aukas. 
Keturi riaušininkai liko užmuš
ti.

7,000 kuli streikuoja.

ORR
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra; nedidelė 
temperatūroje.

šiandie saulė teka 
džiasi 8:09.

permaina

5:43, lei-

Turkija ištremia rusus 
baltagvardiečius

KONSTANTINOPOLIS, 
pos 31. —Konstantinopolio gu
bernatorius šiandie įsakė 2.200 
čia jau per 8 metus gyvenan
čių rusų apleisti Turkiją iki 
lug.p. 1 d. Tie rusai yra likti- v • •ciai gen. V vangelio armijos.

LENKŲ ŠNIPAI

No. 180

Lietuvos žinios
KOMUNISTŲ ORGANIZATO

RIUS

i B

Kriminale policija gavo ži
nių, kad Šiaulių rajonan yra 
atkomandiruotas iš Kauno “Dė
dė”’ vadovanuti komunistų ja- 
čeikoms. “Dėdės” darbai buvo 
observuojami ir VII. 6. jis bu
vo sulaikytas. “Dėdė“ gyveno 
perdirbtu vidaus pasu Saka
lausko Vlado vardu. Kratą da
rant pas jį rasta: instrukcijos 
ir užrašai apie narių skaičių, 
įvairias kuopeles. Kvota per
duota Karo Komendantui.

MIRĖ DEL NEPAVYKUSIO 
ABORTO

Oempsey-Tunney kumšty 
nes bus Chicagoje

Pušaloto miest, gyventojai B. 
Spitlaitei būva padarytas abor
tas to pat miestelio pil. 
Spitlaitė VII 9 d. mirė 
vėžio apskr. ligoninėje.
p. R. keliama byla.

n. ei. 
Pane- 
PrieJ

Suvažinėjo autobusas žmogų

Ukmergės gyventojas Butas 
Berlis, važiuodamas autobusu, 
užvažiavo praeivį. Butui sura- 
šytats protokolas ir atimtas 
leidimas važiuoti automobiliu.

Valijos princas ir Baldvvin 
Kanadoje

“Tex” Rickan' 
su parkų komi 

gavo iš jų didelį

CHICAGO. —Buvusio čem
piono Jack Dempsey ir dabar
tinio čempiono Gene Tunney 
kumštynės už čempionatą bus 
Chicagoj, Soldier Field stadio
ne, Grant parke. Kumštynės 
įvyks rugsėjo 15 d. Biletų kai
na bus nuo $5 iki $40. Sėdy
nių bus 150,000. Kumšči uosis 
10 roundų.

Promoteris 
jau susitaikė 
sionieriais ir
stadioną Grant parko Dempsey- 
Tunney kumštynėms. Buvo di
delė opozicija pavedimu! to 
stadiono kumštynėms, nes tas 
stadionas yra skirtas žuvusių 
kareivių atminčia, o Dempsey 
niekurių patriotų yra skaito
mas slakeriu, kadangi jis nėjo 
kariauti, bet nuėjo dirbti į 
Irtivų dirbtuvę ir tuo bud u ga
vo paliuosavimą nuo kareivia
vimo. Tečiaus parkų komisio-

ŲUEBEC, r. 1. — Vakar į 
Kanadą atplaukė Anglijos sos
to įpėdinis Valijos princas, jo 
brolis Jurgis ir premieras Bald
vvin su savo Žmona. Juos pa
sitikta su didelėmis ceremoni
jomis.

Baldvvin prieš išlipant iš lai
vo, pasikalbėjime su korespon
dentais, teisino Anglijos nusi
statymą laivynų mažinimo kon
ferencijoje ir tvirtino, kad jei 
ta konferencija pairs, tai ne 
dėl Anglijos kaltės, nes Angli
ja daranti viską, kad konferen
cija pasisektų.

lic-’nieriai vistiek nutarė stadioną 
pavesti kumštynėms, žinoma, 
ne uždyką, bet už $100,000.

Chicagos promotorių yra mi- 
lionierius anglių . pardavėjas 
George Getz, užpakaly kurio 

Į stovi daug žymiausių bankierių 
į ir fabrikantų, kurie gvarantuo- 
ja finansinį kumštynių

Pasiskubino
Nuo vakar

išPaskutiniu metu dažnai 
Vilniaus lenkų įvairių žvalgy
bų: kaip tai K. O. P. štabo 
ir II Skyriaus štabo ekspozi- 
turos siunčiami Kaunan šnipai.

VII. 9. Krim. Polic. Ukmer
gėj sulaikė šnipą Kšimanavskį 
Petrą su padirbtu Lenkijoj Lie
tuvos vid. pasu Orlausko Vin
co vardu. 13. VII. 
minalės Policijos 
antras šnipas turįs 
t ą pasą---- Bei i ausko

du.

Kaune Kri- 
sulaikytas 

irgi padirb-

Be tp, Kaune sulaikytas šni
pas Greško, kuris visai neturėjo 
paso. Visi jie slaptai perėjo 
demarkliniją ir sulaikyti Kri
minalinės Policijos su medžia
ga pilnai įrodančia jų kalttę. 
Visi prisipažino, aiškindamiesi, 
kad jie pastojo šnipinėti lenkų 
naudai negalėdami įlenki joj
gauti jokio uždarbio. Greško 
tik dar pavasarį buvo paleistas 
iš Kauno kalėjimo, kurs jau 
sėdėjo kaipo nuteistas už šni
pinėjimą lenkų naudai. Visų 
sulaikytų šnipų bylos parduo
tos Karo Komendantui.

PRIGĖRfi LINŲ MARKOJ

BIMBAI. Penemunčlio v. 
birželio 24 d. čepelio vaikas į- 
krito į linų marką ir prigėrė.

pasise-

LONDONAS. Musų 
jas p. Vydunas-Sorasta 
dienomis išrinktats “Pen” klu
bo (tarptautinė rašytojų ir žur
nalistų sąjunga) centro valdy
bos Londone garbės nariu.

šiotnis

CHICAGO.
dienos tapo įvesti gasolino tak
sai po 2c ant galiono. Tad sek
madieny visi skubinosi prisi
pirkti gasolino, kol dar nerei
kia taksų mokėti. Sekmadieny 
Chicagoj tad tapo parduota 
3,000,000 galionų gasolino, kuo
met paprastai parduodavo 
1,000,000 gal. Apsirūpindami 
gasolinu žmonės susitaupino 
mažiausia $60,000 vien Chica- 
goje, o visoje valstijoje — 
$120,000, kurie šiaip butų nu
ėję taksais.

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 įeina 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 50 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III



ši skyrių t Dr. A. J. KARALIUS—3303 S. Morgan St., Chicago, III. 
veda į Dr. A. MONTVID—1570 Miiwuukce Ava., Chicago, 111.
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Vėžio liga daugėja
Rašo Dr. A. Montvidas

ir

Antradienis, Rugp. 2, 1927

Jei jus rasite vyrą, kuris di
džiuotųsi savo plike, tai jus ra
site tokį sutvėrimą, kokio man 
dar neteko matyti. Visi vyrdi 
mėgsta ilgus, tankius plaukus— 
ir moterys paprastai tokius vy
rus greičiausia pamyli. Jau ži
note tikrai visi, kad plikis ne
nori plikiu būti, kad jisai pavy
di savo draugui, kurio pakaušis 
apdengtas gražiais plaukais. Aš 
pats pažįstu gerų plikių pustuzi
nį; jie pasijuokia iš savo pakau
šio pliko, bet širdyje, kaip sako
ma, kraujas verda. Tiek to.

Dažnai plaukai yra toki, koki 
plaukai tėvų. Už tai dažnai ir 
aakoma, kad vaikas plikas dėlto 
kad tėvas buvo plikis. Vienok 
tai ne visai tiesa. Paprastai 
plaukus nuslinkina kokia nors 
liga, kurios butų galima apsisau
goti, jei vyras laiku sveikata 
susirūpintų. Paprastai ateina
pas daktarą plikis jau vėlai, ka- tų kepurių ir jų plaukai gauna 
da jau pagalbos nėra. O laiku 
pradėtas darbas galėtų beveik' 
visiems sulaikyti plaukų slinki-į 
mą.

vietoj. Reikia vandens, ar ne? 
Gerai . Išvadžiokite dūdas (pai- 
pas) ir įtaisykite pumpą. Jei 
visur bus užtektinai vandens, tai 
visas darželis žaliuos; o jei vie
noj vietoj pritruks vandens, tai 
tenais gėlės pageltonuos ir nu
džius. Tas pats ir su plaukais. 
Plaukai turi gauti užtektinai 
kraujo, o jei ne, tai jiems neliks 
nieką kita daryti kaip tik nu
slinkti.

Amerikos miestų, valstijų 
valstybės skelbiamos statisti
kos rodo, kad nuo vėžio ligos 
miršta vis daugiau žmonių; 
Raupai, džiova, šiltinės, difte- 
rija ir keletas kitų ligų kas me
tas vis mažta. Per 1,0 pąstąrų- 
jų metų didelis skaitlius įžy
mių mokslininkų tyrinėja vė
žio ligą, leidžiama daug pinigų 
šitam tikslui, steigiamos spe- 
cialės institucijos ir draugijos. 
Ir reikia pasakyti, kad nors 
daug kas jau išaiškinta ir pa
daryta,- vienok tikroji vėžio 
priežastis nesurasta ir gydy-

Dar Lietuvoje būdamas skai-^as pasilieka tas pats — ra
čiau Dr. Staugaičio straipsni d i urnas, X-spinduliai ir opera- 
tuomet ėjusiame žurnale “Gam- c^a» kurie irgi tankiai nei.šgy- 
ta ir Medicina“ apie plaukų slin-'^J\ Nestebėtina, kad iki pat 
kimo priežastis. Dr. Staugaitis 
tuose laikuose (prieš karą) pla
čiai rašė apie tai. kad kietos 
kepurės yra priežastis plaukų 
slinkimo, nes jos krikdo kraujo 
cirkuliaciją skalpe (galvos odo
je kur jaukai auga). Dabar 
tas dalykas mums dar aiškiau 
žinomas. Moterų plaukai. Dr. 
Staugaitis nurodinėjo, — ge
naus auga, nes jos neturi kie

, kad iki pat 
i šiol atsiranda tai furmeris, tai 
indėnas, tai kunigas, tai gat
vių šlavėjas, kurie skelbia su
radę būdų vėžio prašali nim ui 
ir vilioja pinigus iš idiotų ir

dauginus tyro oro.
Kiti gydytojai dabar ir sako, 

kad plaukų stiprumas kaip tik ir 
reiškia širdies stiprumą. Pa-

pasveikti gali bųti, bet progos 
męnkai. Gal iš šito bus aišku, 
kodėl vėžio ligos geriau apsi
saugoti, negu jų gavus gydytis. 
Iš to turėtų būti aišku ir tai, 
kodėl sveiki žmonės turi lan
kytis pas gydytojų dėl egzami- 
nacijos bent kas keli mėnesiai.

Ir kada gydytojas 
kad esama vėžio ligos, 
atidėlioti, nereikia 
lengvų kelių išgydyti, 
reikia pasiduoti jo 
matus,

atranda, 
nereikia 

ieškoti 
o tuoj 

nurody-
nes užvilk i nimus yra

tikra mirtis ir į trumpą įaiką.

Rūgštumai Viduriuose
“Phillips Milk of 

Geriau negu

Įdomiausia Knyga

“Gruodžio 17 Dienos Perversmas”
Parašė J.ŠARUNAS

Išleido: Lietuvos Demokratijos Draugai

38 puslapių—kaina 25 centaiVietoje sodos nuo dabar pra- 
dėkit vartoti po biskj “Phillips 
Milk of Magnesįa7 su vandeniu 
bile kada nuo nevirškinimo arba 
rūgštumų, acid, gasų viduriosc 
ir palengvinimas ąteis tuojau.,

Per penkiasdešimtį metų tik
ras “Phillips Milk of Magpesia’ 
yra užrašomas gydytojų, nes jis j 
prašalina tris sykius dąugiau 
acid iš skilvio kaipo saturated 
solution of bicąrbonate of soda . 
ir palieka skilvį liuosą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimų vidurioso ir praša
lina visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to-dar, ji j-i 
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 Murk per The 
Charles H. Phillips Chemical Co 
ir jo pirmtakuno Charles II 
Phillirs nuo 187i.

, • *• ■
•''/■'••i*

Per pusę šimtmečio mes studi
javome kokių patogumų reikia

Skaityk šitą — 
Dabar!

(rydytoj.ų surinktos skaitli
nės vis labiau patvirtina fak
tų, kad vėžio ligų daugiausiai 
gauna senyvi žmonės — tarp 
10 ir 60 metų. Kartais gauna 
jaunesni ir senesni, vienok tai 
retenybė. Moters apserga tan
kiau, negu vyrai; jų ir įniršta 
nuo vėžio daugiau, negu vyrų. 
Pas jas vėžys tankiau atsiran
da gimdoj arba krutyj, negu 

‘. Pas 
, burnos 

ir mėšlinės žarnos vėžys tan-

Daug ligų jiarunanuo kokių pl.astai maitinamų vaikų plati- kokioj kitoj kimo dalyj. 
rs trukumų arba ypatybių .. vvrus skrandžio, kinu. 1nors trukumu 

kūne. O tie trukumai paveldi
mi. štai vienoj šeimoj visų vy
rų didelės nosys, o kitoj visų 
moterų riestos nosys. Kitoj šei
moj mažos kojos, didelės ausys 
ir tt.

kai paprastai ploni ir silpni. Ge- vYrils skrandžio, lupų, 
ras pienas sustiprina vaikų l- —-------- --------
plaukus. Vienas Amerikos dak- ^esnjs’. J)as m°teris« I^a*P 
taras pasakė, kad galima gyven
ti be stiprios širdies t. y. galima 
šiaip taip gyventi, bet jau gerų 
plaukų tai neturėsi. Ir tame la
bai daug teisybės.

tai išaiškinti?
Tyrinėjimai rodo, kad irita- 

cija arba erzinimas lošia 
svarbią rolę vėžio ligos padary
me. Pas moteris prie gimdymų 
neretai susidrasko gimdos kak- 
lukas, kas sukelia chroninį jo 
uždegimą. Pas daugelį moterų 
ir šiaip atsiranda chroninis 
gimdos kakluko arba jos vi
daus uždegimas. Uždegimas da
ro iritaciją. Krūčių uždegimas 

‘ i betinkamu 
yra neretas 

moteris, šituo 
remiantis gali- 

kodel vvrai 
______ --c- moteris gauna 

liumpoj sgrandžio, burnos, lupų ir mėš- 
Galvos oda (toje vietoje kui ateitu aš patašysiu keletą strai- žarnos vėžį. Jie valgo sku- 

plaukai auga), kaip ir visos ku-|psnių apie odos higieną ir sykiu biait ryja karštą ir mažai kram- 
no dalys priklauso nuo to, kiele plaukų higieną. tytą valgį, geria daugiau aš-
kraujo (gero kraujo) jinai gau-j Plaukų slinkimą galima visuo- |rių gėrimų, kas erzina skran- 
na.
nų maitina odą, kad joje butų į pradėsime darbą, 
užtektinai gero r— 
kams augti, 
kas turi savo kraujo sudynelj. 
Kiekvieno plauko augimas ir 
stiprumas priklauso nuo to. kiek spinduliai. Reiškia saulė yra taisymų, apie burnos higieną 
kraujo jisai gauna.

Užveskite gelių darželį sausoj

Paveldima plaukų spalva ir 
kraujo tekamųjų sudynų dydis 
(didumas arterijų ir venų). O 
nuo kraujo cirkuliacijos pri
klauso plaukų visos ypatybės.

Apart to plaukus alina įvai- 
7 rios odos ligos ir šiaip kimo li

gos. Reiškia priešasčių daugy
bė. Ir dėl to reikia surasti dėl 

Jei tamistos širdis, taip sa- ko plaukai slenka, o paskui jau 
kant, truputį tinginiauja, tai pradėti tinkamą gydymą.
tolimos kūno dalys negauna už
tektinai kraujo. Tokiuose atsi- 
tikimuose kojos šaltos, o pNu»-j“~ '“j"žin0“pUuk^ tonikoj 
šis plikas, žinoma, jei laiku su
sirūpinsi savo sveikata, tai ga-S 
lesi apsaugoti ir pakaušį.

arba jų erzinimas higiena pas . . .. . * . v.. , , i • <r apsiredymu irgi : mus visai užmiršti dalykai. Mu- , .... .1 atsitikimas pas
, - ’ .. , - . . . pačiu principu
kuriuos jiems barbenai užpila, o ma išaiškilltij 
moterys — įvairius pauderius ir, tangjau negu

■ dažus lupoms dažyti.

Plaukų slinkimą galima visuo- frįy gėrimų, kas erzina skran- 
l'ukstančiai arterijų ir ve-Jmet sustabdyti, jei tiktai laiku Vyrai yra mažiau švarus ir 

. ■ butų į pradėsime darbą. Paskutiniu daugelis jų gavę hemorrhoidus
maisto plau- laiku vartojama ultravioletieji žarnoj nesigydo. Šios dvi prie- 

Kiekvienas plau--spinduliai, kurie davė itin pui- žasti gali padaryti mėšlinės žar- 
kių rezultatų. O tie spinduliai nos vėžį. Jie mažiau paiso apie 
tai tiktai koncentruoti saules suskilusių, ištrupėjusių dantų

kokio patarnavimo pigiomis 
kainomis.
Mos žinome, kaip jumis užga
nėdinti.
Geri patogumai 2 klesoa cabin 
ir 3 klesoj.

VVhite Star Line 
Red Star Line

INTERNATIONAL MEKCAN- 
TILE MARINE CO.

Musų geras atstovas viską iš
aiškins jums. Arba atsišaukite 
j musų Pasažierių Departmeątą.

127 So. Stato St.
Chtcago, III.

geras plaukų tonikas.

Mrs. Belle Armour, našlė Phillip D. Armour, įkūrėjo didžių
jų Armour aiid Co. gyvulių skerdyklų. Ji mirė liepos 25 d. Chi
cago je.

daugelis jų ruko ir pypkę arba 
Dr. A. J. Karalius, cigaru erzina lupas ir liežuvį.

, ’ Apart viršminėtų vietų, er
zinimas gali būti kitur ir dėl 
kitokių priežasčių. Ilgai negy- 

Į jančios žaizdos, guzai, navikai, 
i karpos, apgamai, kokios nors 
kūno dalies iškrypimas iš nor
mai limo gali sudaryti erzinimą 

I ir iššaukti vėžio ligą.
Kad išvengus vėžio ligos, rei

kia vengti mėsų erzinimo. Vi- 
f sokius augimus kūne ir ant 
odos, visus chroninius uždegi- 

i mus, mėsų suplyšimus ir žaiz- 
Idas reikia prašalinti.

Vėžio liga prasideda lėtai, 
pradžioj jokių skaudėjimų ir 
nemalonumų nedaro. Tuomet 
ją da galima prašalinti. Kada 
ji įsikeroja tiek, kad jau at
varo ligonį pas gydytoją, vilties

Moterys
Giria

Toniką
Mrs. Marle 
rašo: 
nuo gero toniko “Sevcrą’s Regula- 
tor.
Severą’ 
musų namuose.” 
W. F. Severą Co., Cedar Rapida, Iowa

Krajnek, Maribel, Wis., 
Aš atgavau savo sveikatą

Tai yra labai geros gyduolės, 
gyduolės turi pirmą vietą

rėGUIATOd

Pranešimas Draugi 
joms ir Kliubams

AKYSJŪSŲ

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

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

Dr. C. Michel
LIETUVYS OPTOMETRISTAS

3401 So. Halsted St.
■ — - - . • .................................

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

Laikai jau pagerėjo, todėl dabar 
yra goresnė proga geresnj pelną pa
daryti, vestuvėms ir šiaip pasilinks
minimas yra paranki svetainė, gra
žiai papuošta, švariai užlaikoma.

Kreipkitės pas

M. A. MELDAŽIS
2244 Weat 23 Flac«
l’hone Canal 1068

ANTANAS SMETONA----PONIA SMETONIENE

Perversmo suplenuotojai ir vadai ,
* f ' ' • • • e i , '• 4

Knyga atėjo iš nedaugeliui težinomų versmių

Autorius yra vienas iš didžiųjų Lietuvos rašytojų
, t

Aiškiai parašyta, aiškiai spausdinta, lengvai suprantama ir 
skaitosi kaip romanas.

Įsigykit Sau Vieną!
• ''**« ' v v * / ’ 1 \ ‘

Neperskaitęs šios knygos niekas negali suprasti ir įsivaizduoti 
to nepaprasto, istoriško ir pražūtingo Lietuvai įvykio—gruodžio 17 
dienos! Tai yra rinkinys faktų sugrupuotų atatinkamoj eilgje ir 
nupiešta aiškus vaizdai susidarę Lietuvoje perversmui bręstant, 

* 5 . •

laike perversmo- tuoj po perversversmo ir upui atslūgus.

Parsiduoda po vieną ir olsėliu

NAUJIENOS |
1739 S. Halsted St., Chicago, 111. I
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tikslus.
Kaip žinoma, SLA. 338 jau

nuolių kuopa nesenai Kenoshoj 
suorganizuota tapo, bet dirba 
kaip viena seniausių kuopų.

, nes: visi 
nariai stengias kuodaugialisiai 
naujų narių prirašyti. Mes no
rim sudaryti gražų jaunuoliu 
būrelį ne vien tik tam, kad pii- 

pos narių, kaip musų SLA. 338! rašyta. Matyt, kad suaugusie- p*ie apsaugos, bet ka»l 
jaunuolių kuopa gyvuoja. Aš ji interesuojasi musų darbuote;parodyt, kad jauv 
klausiu įu, ar jie nepatėmija ir nori daugiau žinot apie musų nuo,lal lietuviai neužmiršta sa- 

' vo tėvų kalbą ir jų darbus,
nes mes norim juos dar dau
giau į priešakį pastatyt. Taigi 
musų tikslas yra susipažinti 
su lietuvių kalba ir iš viso? 
galios daryt taip, kad nepali
kus pradėtą darbą ir atiduot 
viską vest senesniems. Jei mes 
paliktumėm tą dąrbą ant jų 
rankų, tai trumpu laiku už
miršim lietuvių kalbą ir tuos 
darbus, kurie turi didelės vi
suomeninės vertės. Kur ne
būtų, ar prakalbose, susirinki
muose, ar piknikuose visuomet 
galima matyt, kad jaunomenė 

(dalyvauja ir dirba sykiu su ki
ltais. Niekas negali peikt jau
nuolius dabar, kad jie negerai 
daro. Tačiau yra tokių, kurie 
pavydi ir išjuokia jaunuolius; 
aš pats patėmijau keletą sykių. 
Tie, kurie išjuokia, nelabai te
žiūri į ateitį: ar gyvuos lietu
vių kalba, 
vien.

Kenosha, Wis. i laikraščiuose apie musų darba- J)ai‘L>ns vra nelengvas,
I •___ : ___ ...i.:., nariai stengias kuoduvimosi, nes jau keletą sykių 
buvo aprašyta, ką musų jau- 

lietuvių nuolių būrelis dirba. Jie gi at- 
visuomet klausia manęs ir kuo- sako, kad tai dar negana ap- 

’ 338'rašyta. Matyt, kad suaugusie-

Daugelis Kenoshos*

XXXXXXXXXX X XXXXXXX X X X X X X XX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX h ><M Peoples Furniture Co.
DIDŽIAUSIOS LIETUVIU KRAUTUVES CHICAGOJE 

Užpildytos su uugščiausios rųšies, Pianais, Radioins, Rakandais, Kau
rais, Pečiais ir visokioms namu reikmenims.

Taipgi išdirbinėja dailiausius seklyčioms setus 
nuosavoje dirbtuvėje.

Ir yra autorizuoti pardavinėti labiausiai 
išgirtus muzikalius instrumentus.

KIMBALL PIANUS ir R. C. A. RADIOLAS.

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

ar ne,—jiems vis-

jaunuolių kuopa 
ką kiti mano apie 

ji yra svar- 
meldžiu tų, 
rašinėlį, ne- 
musų klau-

Lengvins Išmokėjimo Bud is Pritaikom Kiekvienam 
Pagal Išgalę

Dvi Krautuvės ir Setų Dirbtuvė

4177-83 Archer Avė., 1922-32 S. Halsted St.
Lafayette 3171 ('anai 6982
M. KEŽAS, Vedėjas J. NAKROŠIS, Vedėjas

norėų žinot, 
musų darbuotę, ar 

Ibi, ar ne? Taigi 
kurie perskaitys šį 
patingėt atsakyt į
simą: parašyti kokią korespon
denciją šiam laikraščiui, kad 
mes galėtumėm matyt, ką kiti 
mano apie musų jaunuolius, 
ar jie gerai daro, ar ne. Mes 
tiems busim labai dėkingi, ku 

|rie išreikš savo nuomonę apie 
musų jaunuolius, ne vien tik 

'dėl Kenoshos jaunuolių, bet ir 
visų, kurie ši darba dirba.

f
Jaunuolių išvažiavimas, ku

ris turėjo įvykt tarp švenčių, 
, nepavyko, nes daugelis narių 
išvažinėjo po kitus miestus, o

ną mylinčius lietuvius prisidė
ti prie šio kilto kultūros dar
bo ir atsilankyti į repeticijas 
augščiaus minėtą dieną, kur 
bus renkama solistai, skirsto
ma balsai ir t.t. Į chorą bus 
priimami nuo 12 metų mergai- 
gaitčs ir berniukai ligi žilų 
plaukų “jaunikaičių”.

šio būrelio bus augščiausiu 
ir vadovaujančiu tikslu, lietu 
vių menas. Todėl čia galės 
sutilpti visokio įsitikinimo žmo
nės ir bendrai dirbti.

—F. Matuzas.

KORNAI

9

Prašalina skausmus j 1 
minutę

Jus užmiriit, kad jų« turėjot korną j vieną 
minutę po uždėjimo Dr. Scholl’a Zino-pad 
—štai kaip greit jie prašalina skausmus. 
Kuomet komai išgydomi jie daugiau neat
sinaujina. Jei nauji ėeverykai erzina tą 
vėtą, Zino-pad pagelbėa i viena naktj.

Dr. Scholl’s Zino-pad yra ploni, su gy
duolėm^ antiaeptiški, apsaugojanti. gy
danti. Saugios, tikros, greitos pasekemts 
garantuojamos. Nusipirkit bakselj aptiekoj 
ar|>a čeverykų krautuvėj—35c.

DlScholls 
’ZAno-pads
Uidėkit vien* ir skausmas pranyks

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

škumas.
3315 South 
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Re s. Tel.

Beverly 2300

VVENNERSTENS
Mohemfan (Dppo

TIKRI APYNIAI
turtingame salykle

' Yards 4951
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas

AKUŠERKA 
.3252 So. Halsted St.

PROCESAS iškelia 
paslėptą skonį pasaulio 
puikiausių apynių, ir 
turtingo salyklo.

Pinigus gražiname
už tuščią keną

Viršuj Universal
State Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai
ku pagal ?i.‘artj^

A. VIDIKAS-LULEVIGH
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

Tel. Yards 1119

?ILZENBAUP

Jeigu jums nepatiks

Pilzenbaur i 00 grynas 
mali eifrakfas

Geresnis negu byle koks pirmiaus 
bandytas. (Jausite savo groseryj 
arba telefonuokite

Haymarket 8335

Pranešimas Lietuviams

i —..............   ,

/ 1 —
Tel. Boulevard 0214

I’lumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visado: 

patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paulina St., Chicago, III.'I. -------- 7

Lietuvis Kontraltas
Suvedant šviesas ii 
elektros jiegą į nau
jus ir senus namus i 
mainom naujas Ram
pas j senas; duodam< 
ant lengvo išmokėji
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone Canal 2591 

.......- - - 4

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

■Ii. i ■■ .................. ......... , ,
Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 

akių jtempimą, ir galvos 
skaudėjimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679

įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822 

. DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avė. 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

' NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta —................... -.......... $2.50
1,054 patarimai kaip virti jvuiiųs valgiai.

MAISTAS IR VALGIU GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ........... $1410
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skardus valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .............  $3.00
šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paštas.

KAUNO ALBUMAS ..........  -.............-......................— 50c
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyn uo>e tomuose ........................ $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .................................-...................- 50c

Rašybos vadovėlis su rašyta". žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

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

VIENYBE
193-Grand Street Brooklyn, N. Y.

kiti nebuvo pasiruošę kelionei. 
Viskas buvo palikta ateinan
čiam mėnesiui. Vis vien tie, 
kurie galėjo išvažiuot, susidėjo 
savo “lunčius” ir išvažiavo 

i ant ežerų ant “good time”. Par- 
| važiavus tą pat naktį, vienas 
į dejuoja, kad saulė labai įdegi- 
; nūs, kitas, kad vandens daug 
prigėręs, o trečias—tai persi- 

:valgęs; tai dar gerai, kad visi 
neišvažiavo, nes būtumėm visi 
sugryžę “ambulansais”.

Jaunuolių 338 kuopa mano 
neužilgo suruošt gražų paren
gimą, kuris' dar nė kartą dar 
nebuvo matytas Kenoshoj. Visi 
laukia nekantriai to laiko, kada 
tas parengimas įvyks.

—B. J. Macnorius,
Sekr. SLA. 338 kuops.

Phone Centrui 1110 
Res. Canal 0403 

JOHN S. RYBICKI 
ADVOKATAS 

54 W. Randolph St. 
Room 607 Woo<ls Bldg. 

i i .... .. .i ■ nu .................
-  ------------------------ :---- ~---- '■ 
— ■ " ■ -■■■■ "L1

Pamatyk Naujus 1928 
Modelius Radio pas 

Budrik

Pinigai Lenkijon
• ir i

Vilniaus Krašta
IĮ Siunčiami per Naujienas pašto perlaidomis ir 

kablegramomis greičiausia nueina.

Youngstown, Ohio
Trys jauni Youngstovvno 

“boy-scout’ai”, Charles Strick- 
lin, 15 m., Paul Beckman, 15 
m. ir lietuvis Maryan Vaitekū
nas, 14 m., pėsti išvyko į Black 
Hills, S. Dakota, kur jie tikisi 
pasimatyti su prezidentu Cool- 
idge. Jie nešasi visas kempi- 
nimo reikmenis. Eis pėsti, jei 
bent kas juos pavėžins, auto
mobiliu. Bendrai jų kapitalas 
yra $18, bet jie tikisi, kad jiems 
pilnai jo pakaks.

Jie tikisi atlikti lą tolimą, 
3,000 mylių kelionę ir sugryžti 
į dvi savaites laiko. Keliaus jie 
per Clevelandą, Toledo, Chica- 
go ir Forth Worth.—K.

Atwater Kent, Freshman 
Masterpieces Radio Korporaci
jos Amerikoje Radiolas Bruns- 
wick. Didžiausia Krautuvė Ra- 
dios Chicagoje. Kainos: Atwa- 
ter Kent 6 tūbų 1 kontrolio už 
$65.00. Freshman 5 tūbų už 
$25.00. Freshman 6 tūbų 1 
kontrolio už $49.00. Radiola 
— 20 už $78.00 Radiola ir Pho- 
nografas kruvojei už $79.00 ir 
aukščiau. Radio Eelectric Ša
kotas tinka prie kožno radio 
už $40.00. Radio Setas renda- 
vojame ir parduodame ant iš
mokėjimų.

JOSEPH F. BUDRIK (Ine.)
3417-21 So. Halsted Street,

Chicago, III.
Tel. Boulevard 4705

SERGANTI ŽMONES

Dabar Jau galima pirkti W1LLYS 
KNIGH^T ir WHIPPET automobiliai 
iš lietuviškos įstaigos. Pas mvs pirk
dami jus gausite gerą patarnavimą 
ir geras sąlygas.

BAliZEKAS MOTOR PALES 
4028-32 Archer Avė., CHICAGO, ILL.

Phone Lafayette 2082

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu 

columDus
Arba kitais šios linijos laitais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms

100 N. La Šalie St., Chicago, III. 
arba prie vietinių agentų

Lietuviai Advokatai

Telephone Yarda 0984

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Anklnnd Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 11d 12 die
ną, 2 jki 8 po pietų, 7 iki C 
vakare. Nedaliomis auo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaza 82tQ

' DR. HERZMAN-
—Iš RUSIJOS—

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

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

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

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

(Dienomis: Canal 
Telefonai: ' 8110. Naktj

j South Shore 2288 
V Boulevard 4136 

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

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. \Vashington St.

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395

----------------------------------------------- --
DR. CHARLES SEGAL

Praktikuoja 20 metai 
Ofisas

4729 So. Ashland Ave^ 2 lubos 
Chicago, III.

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų ligų
OFISO VALANDOS: 

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

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

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.

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

Detroit, Mieli.
Meno mylėtojų žiniai

Apsistojus komp. M. Pet
rauskui Detroite, visi meną 
mylintys lietuviai pradėjo do
mėtis kompozitoriaus darbuotės 
pleftais. Todėl laikau už gar
bę pranešti suinteresuotų ži
niai, kad komp. M. Petrauskas 
visų pirmiausiai planuoja pa
statyti operetę “Birutę”, ku
rios bandymai bus pėtnyčios 
vakarais Lietuvių Svetainėje. 
Todėl šiuomi kviečiu visus me-

K.JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearborn 2734 
Valandos nuo 9:80 iki 2:30 vai.

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Po pietų nuo 3:30 iki 8:00 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 0141 
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republlc 9600 
......................... .... ■! - .

Del geriausio ir greičiausio išaigydymo 
paaitarkit ai>

Dr. B. M. Ross 
Specialistu

Jo trisdešimtis mo
tų pasekmingo pra
ktikavimo gydvme 
chroniškų ir užkre
čiamų lipni, kraujo, 

* mįslės. orivatiškų ir 
slaptų ligų, jums y- 
ra garantija jo 4at- 
sakomingume. Fasj- 

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

35 S. Dearborn St.
Kampas Monroe Street, Chicago, 

Crilly Building
Imkite elevatorių iki penkto aukšto. Vy

rų priėmimo kambarys 506, — Moterų 608. 
Ofitto valandoa kasdien nuo 10 ryto iki 5 
vakare. Nedėliomfa nuo 10 ryto Iki l po 
piet. l’anedėlyj, Seredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakare.

John Kuchinskas ir 
Bailys F. Mastauskas
Lietuviai Advokatai

2221 W. 22 St.
arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8:00 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

" ................- •— .-' I------------------- — --.J-*

J. P. WAFTCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

19756 So. Michigan Avė. 
Tel. PuIIman 5950 

Specialistas Abstraktų 
VedSjas visų teisių 

Namų Tel. PuIIman 6377

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 20pl
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 
7—9 v. v. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios
-------------------------------—

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

Ofisas 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 dien.
r— ~—— --------------

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Fairfax 6353v..... - . ... -----

DR. FREDA HIRSCHBERG 
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

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

Phones: Office Pulman 9278 
'Res. Plaza 2222

HARRY LAWRENCE 
ADVOKATAS 

11256 Michigan Avenue 
Telephone PuIIman 9278 

Miesto Ofisas
77 W. Washington Street 

'Į’elephono Central 8540 
----- --- - ' ........ ...... .
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Ušsimokijimo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams
Pusei metų ........ .......... ... ....
Trims mėnesiams _______
Dviem mėnesiams.... ..........
Vienam minėsiu! .... ...........

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ...... . ................
Savaitei ........................
Mėnesiui ..................-............

Suvienytose Vaistuose, ne Ch

Metams ..........—___ _____ $7.0(
Pusei metų........... ............  8.5(
Trims mėnesiams ......   1.75
Dviem mėnesiams_________ 1.25
Vienam mėnesiui ...........  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ..............  _ $8.10
Pusei metų ____ _—4.00
Trims mėnesiams ........  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

18.00
4.09
2.50
1.50

.75

8c 
18c 
75c

SEIMO LIKVIDAVIMAS?

Žinia iš Berlino praneša, kad Lietuvos vyriasybė pa
vedusi Seimo rumus valstybinei gimnazijai, o naujų rū
mų Seimui nepaskyrusi. Iš to galima numanyti, kad 
smetoninė valdžia rengiasi visai panaikinti Seimą.

Sakysime, ji Seimą panaikins. Bet kuo tuomet rem
sis ji pati?

Šiandien Lietuvos vyriausybė remiasi armija — jos 
ginklais ir jos autoritetu. Kauno “Lietuvyje” (smetoni
nės partijos organe) buvo atkartotinai pareikšta, kad 
dabartinė valdžia gavusi savo įgaliavimus ne iš krašto 
atstovų, bet iš kariuomenės, kuri gruodžio 17 d. įvykino 
valstybės perversmą. Bet armija visgi nėra joks aukš- 
čiaus valstybės stovįs autoritetas; ji yra tik valstybės 
įrankis.

Kas gi tuomet suteikia galią pačiai armijai, ant ku
rios pečių stovi Smetona su Voldemaru? 
kita, kaip tik jos ginklai.

Vienoje parodė, kad tokia policija visai netinka miesto 
tvarkai saugoti ir piliečių gyvybėms ginti. Jau riaušių 
metu teko miesto saugumu rūpintis darbininkų gvardi
jai, vadovaujamai socialistų.

Dabar Vienos miestas įgijo teisę turėti savo polici
ją, ir suprantama, kad tą teisę jisai ne pats sau suteikė, 
bet gavo iš parlamęnto. Telegramose iš Vienos taip ir 
buvo pranešta, kad musicipalę policiją tame mieste įstei
gė tam tikru įstatymu legislatura, vadinasi, seimas, o ne 
municipalė taryba. O jeigu tas įstatymas perėjo per sei
mą, tai kaipgi galima sakyt, kad jisai buvęs priimtas 
“neatsiklausus nacionalės valdžios”? Aukščiausia naci- 
onalės valdžios įstaiga ir yra seimas!

Gal būt, kad klerikalų vyriausybė, vadovaujama 
kun. Seipel’io, priešinosi tam sumanymui, kad Vienos 
miestas turėtų nuosavą policiją, bet tai reiškia, kad ji 
gavo per nosį, jeigu seimas vis tiek nutarė pritarti socia
listų reikalavimui!

Dabar Seipel’is ir jo vienminčiai,matyt, stengiasi su
kurstyti prieš Vienos socialistus užsienių opiniją, skleis- 
damas svetimų šalių spaudoje visokius šmeižtus. Bet tai 
nedaro jam garbės.

ATMOSFERA
ir Jos reiškiniai

(Tęsinys)
■i” ■ ■ 11 

degimo 
organiz-

Labai svarbus lėto 
procesas vykstu gyvių 
muose, tai—kvėpavimas. Į orga
nizmą pakliuvusį maistą jis vi-7 _______ 1-

■ Aišku, niekas, sa cile meich«n*nl« ” ehemAn.ų 
i procesų apdirba, o vėliau kai ku- 

' - m Irios taip apdirbtos medžiagos
Nenuostabu, kad tautininkų valdžia rėmėsi ginkluota tapę jau kūno dalimi kvėpavimo 

jėga tuoj po perversmo. Iš ginkluoto sukilimo kilusi vai- aktui vykstant jungiasi su Me
džią pradžioje kitokios atramos ir negali turėti. Bet ir■ iruonim ir duoda šilumos: tos 
tautininku vadai žinojo, kad vien tokios jėgos nepakan- -\akcijos dėka oiganizams visą 
ka užtikrinti pastovumą savo valdžiai, todėl gruodžio me- ()1.as su|ig u,imama vieta turj; 
nesyje jie dėjo visas pastangas, kad jų valdžia gautų tei-120,95% deguonies, 79,02% azo- 
sėtumo sankciją. i to ir 0,3% anglies dvideginio,

Šito tikslo jie buvo dalinai pasiekę, kuomet preziden-j vandens garų ir kitų sudedamų- 
tas Grinius sutiko patvirtinti Voldemaro kabinetą ir pas-i .' V dalių. Iškvėpuojamame ore 

Smetonos išrinki-i buna: 16> 033% (užimamos vie
tos, o ne sunkumo atžvilgiu) de
guonies—sumažėja beveik 5%, 
79,02% azoto (nepakitėją) ir 
apie 4,38% anglies dvideginiu 
(100 kartų daugiau nei kad įkvė
puojame), labai daug jame būna 
vandens garų (vadinas, vandens 
padaugėja) ir kt. Taigi, kvė
pavimas yra lėtas degimas, ei- 
rąs be liepsnojimo, o jam vyks
tant atsiranda gana daug šilu
mos, bet ne tiek daug, kaip kad 
jeigu tas degimas vyktų su lie
psna. Kvėpavimo nutroškimas 
iššaukia organizmo mirtį, nes 
jam sustojus nutrūksta ir tie 
cheminiai procesai, kurie kūnui 
davė energijos.

Taigi gamtos gyvenime de
guonis yra labai svarbus ele
mentas: 1) jis reikalingas tam 
tikram gyvybes aktui—kvėpavi
mui; 2) jam su kitais kūnais 
jungiantis gauname tai labai 
reikalingos šilumos; 3) deguo
nies veikimo dėka susmilksta 
atgyvenę gyvulių in augalų or
ganizmai. Tada sudėtinės jų 
dalys tampa paprastesnės ir jos 
gali vėl žengti į bendrą medžia
gos sukurį gamtoje.

Kuri

kui pasitraukė iš prezidento vietos.
inas j prezidentus jau išrodė nekaip legališkumo atžvil
giu, kadangi jį renkant Seime nedalyvavo nė pusės at
stovų ir už jį paduota tik 38 balsai. Bet perversminin
kai dar vis stengėsi perdaug neprasilenkti su teisėtumo 
reikalavimais. Jie sušaukė Seimą ir Seime Voldemaras 
patiekė savo deklaraciją. Kad valdžiai nebūtų išreikš
ta nepasitikėjimas, valdžią remiančios partijos (jų tar
pe tuomet buvo ir krikščionys demokratai) neįnešė Sei
me pasitikėjimo pasiūlymo, bet balsavo prieš nepasitikė
jimo rezoliuciją, įneštą kairiųjų partijų. Kadangi ši re
zoliucija nesurinko absoliučios daugumos, tai valdžia ne
pripažino jos ir pasiliko savo vietoje.

Toliaus Smetona paleido Seimą ir, kad ir paleidimo 
dekrete nebuvo pažymėta naujų rinkimų, bet jame buvo 
prižadėta paskirti rinkimus atskiru dekretu.

Visus šituos žisksnius perversmininkai darė, rūpin
damiesi, kad iš po valdžios kojų galutinai neišsprūstų le- 
gališkumo pagrindas. Nėra abejonės, kad jie tikėjosi, 
jogei pasilikę valdžioje kiek ilgesnį laiką, jie sugebės taip 
įsitvirtintu, kad žmonės ims savo noru paskui juos sekti. 
Jie tuomet praves rinkimus į Seimą, laimės juos ir — 
valdys kraštą, kaipo teisėti daugumos piliečių atstovai.

Bet pasirodo, kad šito tikslo jie neatsiekė. Išbuvę 
valdžioje septynis mėnesius, jie ne tiktai nesirengia eiti 
į rinkimus ir sumušti opozicines partijas, bet ketina Sei
mą visai panaikinti. Taigi faktinai tautininkai grįžta 
ton padėtin, kurioje jie buvo ant rytojaus po perversmo!

Ir išeiti iš tos neteisėtumo padėties jiems šiandie y- 
ra nepalyginamai suikiaus, negu buvo prieš pusę suvir- 
šum metų, nes dabar jie yra netekę paramos beveik vi
sų politinių partijų, kurios pradžioje ėjo su jais išvien.

Neteisėta valdžia, kad ir ji butų dar taip galinga 
ginkluotomis jėgomis, vis tik yra nepastovi valdžia. Jos 
viešpatavimas gali būt tiktai laikinas, iki kas nors žy
mesnio neatsitiks krašto viduje arba tarptautinėje poli
tikoje.

III.

AZONAS
Grynas deguonis gali šiek tiek 

pakitėti, 
elektros 
(šoks) 
je, 
teys

Pavyzdžiui, jeigu 
kibirkštis spraksės 

gryname 
tai jis 
ypatingą

KAM JAU TAIP MELUOTI?
■r"1

Chicagos kunigų laikraštis pasakoja, kad Vienos 
(Austrijos sostinės) socialistai pravedė miesto taryboje 
ordinansą (patvarkymą) kuriuo įsteigiama nuolatinė 
ginkluota socialistų gvardija. Ir tai esą padaryta, neat
siklausus nacionalės (viso krašto) valdžios.

Tai yra melas. Angliškų laikraščių telegramos, 
riose ta žinia buvo paduota, pranešė visai ką kitą.

Vienoje tapo įsteigta ne socialistų gvardija,
miesto policija. Iki šiol Austrijos sostinė savo policijos 
neturėjo. Ji turėjo tik centralinės valdžios policiją, kon
troliuojamą vidaus reikalų ministerio (taip, kaip, saky
sime, yra Kaune). Bet nesenai įvykusios baisios riaušės ozono ,pavyzdžiui, labai lėtai, be

ku-

bet

deguony- 
(deguonis) 

kvapsnį, ir 
daug lengviau jungsis su kitais
elementais, t. y deguonis tada į- 
gyja deginančių ypatybių. Tokį 
pakitėjusį deguonį ozonu vadi
na (nuo graikų žodžio “ozon”— 
Įkvepiąs). Ligi šiol dar niekam 
nepavyko gauti gryno ozono; ir 
štai kodėl: paėmę šiek tiek de
guonies verskime jį ozonu. Iš 
pradžių darbas mums seksis, bet 
vos tik mes 1/10 dalį (10%) to 
deguonies paversim
daugiau ozono iš to paties de
guonies jau nepajėgsime gauti, 
nors ir kas žin kolei deguonyje 
elektros kibirkštys spraksėtų. Ir 
kitokiais budais galima gauti

ozonu, tai

liepsnos deginant drėgną fosfo
rą: fosforo gabalėlių įdeda į ga
na didelę stiklinę pūslę, ant jų 
užpila šiek tiek vandens; kuriam 
laikui praslinkus nyksta fosforo 
į česnaką panaši kvapsnis, o at
siranda ozono kvapsnis. Be to 
dar štai kas pastebėta: jeigu pa- 
imtumėm 3 litrus deguonies ir 
galėtumėm jį visą ozonu pavers
ti, tai jis vietoj tų trijų litrų 
užimtų tik 2 litrus.

Ozono kvapsnis aštri,
laiką juo pakvėpavus ima peršė
ti nosis ir norisi kosėti. Gerai 
suspaustas ir smagiai ataušin
tas ozonas skystėja, t. y. tampa 
skystas ir tada būna tamsiai mė
lynos spalvos. Ozonas skystėja 
esant 150 atmosferų spaudimui 
ir—119° šalčio.

žmogui ozonos yra labai nau
dingas Drėgname ore jis panai
kina daugelio daiktų spalvą. Va
sarą kiekviena lietuvaitė patie
kus pievoje baltina audeklus, bet 
kas žin ar atsiras nors viena 
žinanti kodėl Jie audeklai bąla, 
šiam reikalui didelės reikšmės 
turi ozonas, kurs nakty rasoje 
ištirpsta, o dieną, rasai nykstant, 
baltina patiestus audeklus.

Ozonas labai naikina bakteri
jas. Ore ozono paprastai yra la
bai nedaug, bet palei šilelius 
kiek daugiau. Užtat džiovinin
kams gydytojai ir pataria gy
venti prie šilų, nes tokiems ligo
ninis ozonas labai naudingas.

IV-

AZOTAS
Įsimaišiusio azoto yra arti 4/5 

viso oro. Azotas—bespalves, be 
skonies ir be kvapsnįes dujos. 
Be to azoto dar yra visiems ži
nomose salietrose, t. y. azoto 
rūgšties druskose. Azotas yra 
būtina sudedamoji augalų ir gy
vulių organizmų baltymų dalis: 
narvelių protoplazma, užuomaz
gos ir augalų sėklos turi savyje 
azoto junginių, o gyvulių audi
niai jau beveik išimtinai yra iš 
azoto. Ore, atmosferos elektros 
įtakoje, azotas gali eiti į azoto- 
amonio druskas, kurias atmosfe
ros krituliai ( lietus, sniegas ir 
kt.) nuneša į dirvą, iš kur jis 
(azotas) eina į augalus, o iš au
galų į gyvulius. Gyvuliai azoto 
gauna išimtinai iš augalų, ku
riais jie minta.

Taigi, atmosferos azotas viso 
augalams ir gyvuliams reikalin- 
gp azoto svarbiausias šaltinis. 
Atgal į orą azotas pakliūva at
gyvenusiems organizmams mik
roorganizmų įtakoje skylant. 
Tas procesas ir palaiko bendrą 
lygsvarą azoto sūkuryje.

Žemėje azoto junginių visuo
met yra, bet javams augti daž
niausiai jų būna maža. Užtat 
į dirvą deda trąšų, čili salietros, 
mėšlo ir k t. pavidale. Azoto

degant ir punant anglėtoms (to-1 vandenilį ir angliarūgštę. Tech- 
kioms, kuriose yra anglies) me- niškai iš murmulo angliarūgštę 
džiagoms atsirandąs produktas- gamina murmulą kaitindami.
Yra vietų, kur angliarūgštė eina Į Angliarūgštės žymės. Anglia- 
stačiai iš žemės. (“šuns ur- rugštė—bespalvės dujos, pus-
vas“ netoli Neapolio, “Mirties1 antro karto sunkesnės už orą, 
slėnis“ Javos saloje, daug tokių kiek rugštelėjančios. Del sun- 
vietų yra ir Kaukaze), žmogus kūmo ją galima pilstyti iš indo 
į parą išleidžia iš savęs viduti- į indą, taip lygiai kaip vandenį, 
niai apie 900 gramų angliarugš^ Vandenyje angliarūgštė gana 
tės: dieną—apie 525 gr., o nak- lengvai tirpsta: 1 litre vandens 
ty—apie 375 gramus. Skirtu- J tirpsta 1,8 litro angliarūgštės 
mas tarp dienos ir nakties iš- (esant 0°; aukštesnei temperatu- 
skyrimo priklauso nuo organiz-1 rai esant angliarūgštė blogiau 
mo atliekamo darbo. Tuose de- tirpsta vandenyje; bet spaudi- 
vyniuose šimtuose gramų ang- mui didėjant, aišku, tame pat 
liarugštės yra 245,45 gr. grynos, vandeny jos daugiau ištirpsta, 
anglies; tą iš organizmo išėjusią 
anglį žmogus turi papildyti 
maistu. Angliarūgštės yra taip 
pat ir daugelio mineralinių van
denų sąstate. Bet kur kas dau
giau angliarūgštes gamtoje yra 
ne palaido, o junginiuose, ang
lies rūgšties druskų pavidale. 
Gamtoje labiausiai paplitę šios 
anglies rūgšties druskos: ang- 

fosforo gabalėlį ir uždengia stik- lies rūgšties kalcis (kalkės, krei- 
lo varpu. Pro kamščiu užkem- da, murmulas), magnezitas, do- 
šamą varpo skylę prie fosforo lomitas ir kt.; dažnai tos drus- 
prikiša įkaitintą vielą, nuo ko jis kos sudaro ištisas kalnų pader- 
užsidega ir jungiasi su deguo- mes. 
nim, o azotas (kartu ir anglia
rūgštė, vandens garai ir kt. oro i 
sudedamosios dalys) lieka Kuo
sos. Varpui ir kitiems įrankiams 
ataušus įsiveržęs vanduo užims 
varpe apie 1/5 visa varpo.

Deguoniui iš oro pašalinti ga
lima ir kai kuriais metalais pasi
naudoti, pav.: variu, kurs įkai
tintas lengvai jungiasi su de
guonim.

Gryno, be priemaišų, azoto 
gauna kaitindami azoto rūgšties 
amonį, kurs skyla į azotą ir van
denį. t >

Fizinės žymės. Kaip jau minė
ta, azotas yra bespalvis, be 
kvapsnies ir be skonies dujos. 
Suspaustas ligi 35 atmosferų ir 
atšaldytas ligi —146° jis tampa 
skaidriu (permatomu) skysti
mu. Tas skystimas kietėja— 
211° temperatūrai esant, ir bū
na panašus į sniego masę. Van
denyje azotas blogai tirpsta: 100 
litrų vandens tirpsta 1,6 litro 
azoto, spirite kiek geriau tirpsta- 
Azoto litras normaliame slėgi
me sveria 1,2521 gr.

Cheminės žymės. Paprastose 
sąlygose azotas neveiklus, t. y. 
kambario temperatūrai esant jis 
nesijungia nei su vienu elemen
tu, ne tik kad pats nedega, bet 
ir kiti elementai jame negali 
degti, gyviai negali juo kvėpuo
ti. Tam tikroms sąlygoms 
esant jis betarpiai jungiasi tik 
su magniu, bariu, kalciu, liti jum, 
boru, siliciu ir kai kuriais kitais 
elementais. Tam jungimuisi 
vykti reikia aukštos temperatū
ros Kaip jau minėta, su deguo
nim azotas jungiasi tik elektros 
kibirkšties pagalba. Didelės 
varžos kintamosios elektros sro
vės įtakoje azotas dega ir lieps
noja. Azote patalpintieji gyvu
liai miršta ne nuo azoto, bet dėl 
deguonies stokos.

Svarbu pažymėti, kad nors 
azotas sunkiai eina į junginius, 
jo junginių yra gana daug, ir 
juos galima įvairiai kaitalioti. 

Paprastame ore azotas yra, 
taip rakant, deguonies tirpinto- 
jas: jis retina deguonį, juo de
guonis lyg ir atsiskeidžia. Jei 
oras butų grynas deguonis, tai 
visoki degimo, o taip pat ir gy
vybės procesai eitų kur kas grei
čiau. Dar visai nesenai oro 
azotą skaitė visai grynu azotu; 
bet dabar yra žinoma, kad oro 
azote yra įsimaišę dar ir kitų 
dujų, kurių įsvarbiausios yra ar
gonas.

trąšos gana sunku gaminti ir 
dėl tos jos brangios. Ilgai buvo 
manoma, kad oro azotas auga
lams yra nenaudingas, nes pa- 
trita, kad augalai azoto stačiai 
iš oro negali naudoti. Tik neper- 
senai susekta, kad kai kurios že
mėj esančios bakterijos azoto 
imasi stačiai iš oro- Tokios bak
terijos mėgsta gyventi kai ku
rių augalų šaknyse, o ypač žir
nių, pupų ir dobilų. Dobilai, žir
niai, vikiai ir pupos toms bakte
rijoms duoda gyvenamąją vietą, 
o už tai naudojasi jų pagamin
tais azoto junginiais. Be šitų 
bakterijų yra dar kitokių, kurios 
žemėje esančius sudėtinius azo
to junginius verčia paprastes
niais, augalams labiau prieina
mais.

Kaip galima pasigaminti azo
to. Azoto, bet negryno, galima 
gauti iš oro, nes lengva iš jo 
(oro) deguonis pašalinti. šį 
bandymą štai kaip daro: į van
denyje plaukiančią lėkštelę deda'

(“Šuns ur- rugštė—bespalvės dujos, pus-

Tuo ir naudojasi gamindami 
šnypščiančius vandenis ir vynus, 
k. a. zelterio vandenį, šampaną 
ir kt.

(Bus daugiau)

NORI TAPTI PILIEČIU
Skaityk

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25 centai — gaunamas 

Naujienose

Šioj knygelėje skaitytojas ras 
visus reikalingus pamokinimus 
ir žinias apie šios šalies tvar
ką ir valdžios farmą, anglų ir 
lietuvių kalbose. Visi faktai su
rašyti klausimų ir atsakymų 

, kuriuos išsimokinęs 
kiekvienas vyras ar moteris

Gamtos gyvenime angliarugšr 
: te vaidina svarbią rolę. Tik ang
liarūgštės darymosi dėka anglis 
gali atlikti savo kelionės ratą 
gamtoje. Tos kelionės raštas štai t V1 
koks: augalų žaliosios dalys sau- formoje, 
lės energijos padedamos skelia1 
oro angliarūgštę, taip gautą'pe jokių sunkumų galės išlai- 
anglį pasilieka, o deguonį ir vėl kyt egzaminą bile kokioj val- 
i atmosferą išmeta. Augaluose 
anglis eina į įvairius organinius 
junginius, kuriuos mes naudo
jame kaipo maistą ir jie yra vie
nintelis šaltinis, iš kur į žmo
gaus ir gyvulių kunus pakliūva 
būtinai reikalingos anglėtos me
džiagos Pagalios žmogaus ir gy
vulių audiniai kvėpavimo aktu 
jungiasi su deguoniu ir galų ga
le angliarūgštė vėl išeina oran.

Angliarūgštei atsirandant at
siranda ir daug šilumos. Ta ši
luma ir duoda organizmui reika
lingos šilumos.

■J^< H . , Į

Kaip augliarugštės gaminasi. 
Angliarūgštes atsiranda ang
lims, malkoms ir kt. degant ta-į 
da, kai prie jų prieina užtektinai 
oro.

Angliarūgštei gaminti pato
giausias būdas, tai murmulo ga- • 
balėlį užpilti druskos (ar kokia) į 
rūgštimi, bet taip atsirandanti j 
anglies rūgštis tuojaus skyla į į

stijoje ir lengvai gauti pilietiš
kas popieras.
' Reikalauk tuoj aus prisiųsda- 
mas 25 centus.

Naujienos 
1739 So. Hateted St. 

Chicago, III.

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel Boulevard 5913

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

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

Res. 3201 So. Wallace Street

z DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 
iki 8c30 v. Sekmadieniais nuo 10-12

hlBI ■ .......................... ■■■

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
* 9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.
_........... ..

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ANGLIARŪGŠTĖ
Deguonis ir azotas—elemen

tai, o angliarūgštė— anglies ir 
deguonies junginys. Ore anglia
rūgštės yra apie 0,04% dalys,, 
kitaip sakant 0,0004 dalys viso 
oro. Iš ten savo žaliomis dali
mis jos ir imasi augalai, kuriuose 
dalyvajaunt chlorofilui ir saulės 
energijai angliarūgštė skyla į 
deguonį ir anglį. Angliarūgštė į 
orą pakliūva kaipo kvėpuojant,

<

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St.
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160
— Valandos — 

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

........ . " ■ ■■■1 111 ■■1 —■ "1 '■<

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

UltraviolfitinS šviesa ir diathermia

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

4910 So. Michigan Avė
Tel. Kenwood 5107

Valandos:] nuo va^
( nuo 6 iki 8 vai. vakare

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

Vai.: 1—8 ir 7—8; Ned. 10—12 r.
Rezidence 6640 S. Maplewood Av.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Dr. G. A. O’Britis
GYDYTOJAS IR -CHIRURGAS 

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

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

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

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

Valandos į nuo g jkj 9 vai. Vak.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENT1STAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Pilone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Cunal 0257 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Michael Hughes, policijos 
viršininkas.

Daliokitės moronų!
Toks yra persergėjimas 

terinis ir jaunoms merginoms, 
tilpęs Chicagos policijos virši
ninko, Michael Hughes biulete- 
ne, išleistame pereitų savaitę.

Daug pasibaisėtinų piktada
rybių įvyksta dėl to, kad mo
teriškės nebūva pakankamai at
sargios įleisdamos nepažįstamas 
ypatas į namus.

čia keletas patarimų kaip ko
voti su tuo pavojumi.

mo-
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Dabokitės klastingų pedlio- 
rių. Pirm negu įleisite vidun 
telefono bilų kolektorius, gasos 
ir elektros inspektorius, krau
tuvių vaikezus ir pasiuntinius, 
reikalaukite, kad jie parodytų 
savo paliudymus.*

Jei abejojate dėl savo saugu
mo, liepkite palikti pundus 
(paketus) ant gonkų arba prie 
durų. Kai siuntinio priėmimas 
reikia pasirašyti, tegul pasiun
tiniai pakiša popirrą pasirašy
mui per duris.

Motinos privalo daboti savo 
kūdikius kai prie jų eina ne
pažįstami žmonės. Ypatingai 
motinos turi persergėti savo 
dukteris nuo vyrų, kurių jos 
nepažįsta.

Nieku budu neikite į kelno- 
res kartu su pedlioriais, skar
malų pirkėjais nepatikusios gat
vės duris plačiai atidaras; ne
reikia eiti ir toliau nuo durų; 
visuomet stengkitcs stovėti 
tarpduryj.

Padekite mus apsaugoti jus. 
Šaukite policijų 1313, jei jus 
turite nuožiūros, kad koks 
nors čia kalbėto typo krimina
listas randasi apielinkėj, 
neškite policijai.

Šiltinė

pra-

Dr. Herman N. Bundesen
Sveikatos komisionierius

mirtį dvi ši ti
kas nors būti

Chicaga turėjo 
mirčių nuo šil-

Už kiekvienų 
nes (tifc) *uri 
pakartas.

1926 metuose 
žemiausių kiekį
tinęs iš visų didžiųjų miestų 
pasaulyj. Tuo pačiu laiku skait
linės, rodančios kiek Chicagoj 
mirė kalbamais metais žmo
nių nuo šiltinės sako, kad tai 
buvo mažiausias skaičius mir
čių Chicagoj, kuriuos Chicagos 
rekardai rodo. Šis rekordas pa
dėjo Chicagą ant garbės lapo 
Amerikos Medikų Asociacijos

kontroliuoti šiltinei.
Nors šiltinė yra pilnai kon

troliuojama Chicagoj, mes te- 
čiaus nei valandėlei nepaliau
jame atydžiai daboję jų. Die
nu ir net valanda nebojimo ga
li tapt priežastimi šiltinės api- 
demijos mieste.

Dar yra perdaug anksti pra- 
našauti, kokios bus skaitlinės, 
liečiančios šiltinės aukas 1927 
metuose, bet mes tikimės tu
rėti rekordų, kuriuo miestas 
galės didžiuotis.

Tęsiantis veikliam kooperavi- 
mui tarp departamento visuo
menės darbų ir departamento 
sveikatos tikslu apsaugoti Chi
cagos vandens švarumų ir ki
tomis priemonėmis pastoti ke
lių platinimuisi šios ligos, mes 
tikimės, kad šiltinės, kaip epi
demijos ligos, Chicagoj nebė
ra.

K. Požėla

Policijas manevrams 
artinantis

Kai jums bus siūlomi pirkti 
tikėtai motiniems Chicagos po
licijos manevrams, tai žinokite, 
kad pelnas eis Policininkų Lab
daringai Asociacijai, kuri gelb
sti palaikyti našles ir našlai
čius policininkų, žuvusių savo 
pareigas einant. Manevrai bus 
laikomi rugpiučio 13, 14 ir 21 
dienomis. Tarpe kita ko bus 
čia ir besbolo imtynės tarp 
Chicagos ir Detroito policijos 
departamentų.

nepasitiki Chicagos miesto ta
ryba, bet jie dės visas pastan
gas, kad patraukus savo pusėn 
Tarybos didžiumą, suktomis 
priemonėmis, jei pasirodys rei
kalas.

Mis turime' dabar galimy
bės patiekti miesto tarybai ke
turis skirtingus planus, s kurių 

kiekvienas suteiks Chicagui 
municipalę nuosavybę gatveka- 

,rių linijų. Ir įvykinimui bile 
vieno tų planų nereikės išleisti 
nei vieno dolerio virš tų $50,- 
90(1,000, kuriuos mes šiuo laiku 
turime Chicagos Susisiekimo 
Įmonių Fonde (Cliicago Trac- 
tion Fund).

Mes siunčiame šį laišką kiek
vienai organizacijai, esančiai 
miesto ribose, kuri tiki kartu 
su mumis, kad Chicagos mies
tas privalo valdyti pats gatve
karių linijas; kad jauktas 
(setas) gemblerių musų visuo
menės reikmenėmis turi būti 
pašalintas iš musų pramoninio 
ir valdiškojo gyvenimo.

šitai turėdami omenėj mes 
prašome jus pasiųsti savo de
legatus konvencijon, kuri įvyks 
Muzikų (Salėj (Musicians Hali), 
175 West Wasi)ington st., sek
madieny, rugpiučio 14-tą dieną, 
ir prasidės 2:30 po pietų.

T. P. Quinn, sekretorius.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal,

Dr. J. W. Melts
VIRŠUI ASHLAND STATE

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. Neda
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietu

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480 
TELEFONAS CANAL 9464

— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
dantų 
mostelę

USTERINĘ
TOOTH PASTĘ

Poltcinifikn manevrai
Tarp Chicagos 

Lietuvių

25'
Mi

I

Naujieną Atletiniame

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi
naujoj vietoj

DR. VAITUSH 
0PT0METRI8TA8

LIET AKIU SPECIALISTAM
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 So. Ashland Avė.
TeL Boulevard 7589

Ji

geniausia įsteigta linija

f. Haven

PIKNIK
Nedėlioj, rugpjūčio 21,1927

Kaip jau ne sykį buvo minė- 
!a, rugpiučio 13, 1 1 ir 21 die
nomis Cominskey parke ir 
Wrigley darže bus Chicagos 
policijos manevrai.

Kiekvienas sukeltas šiuose 
parengimuose centas eis poli
cininkų LabdaHngos Asociaci
jos naudai, - - asociacijos, ku
ri teikia pageli jos našlėms ir 
našlaičiams tų policininkų, kų 
žuvo savo pareigas eidami. Per
eitais metais virš $1,000,000 
buvo išleista šiam labdaringam 
tikslui.

Tarpe daugelio įvairenybių 
manevruose bus Chicagos ir 
Detroito policininkų besbolo 
lošis. Be to, bus lenktynės grei
čiausių Chicagos, Omahos, In- 
dianapolio, St. Louis, Detroito 
ir Kansas City policininkų. Bus 
daugybė kitokių imtynių ir 
žaismių.

Naujienų ekskursija jau 
Lietuvoje

Del gr 
reikalų 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Nnujieinų kablegramą

rvte•*Anksti pirmadienio- 
‘Naujienos” gavo iš Klaipėdos 
sekamo turinio telegramą:

“KLAIPĖDA, liepos 31. — 
Pribuvome visi sveiki ir links- Į 
mi. Kelionę turėjome labai ge
rą. Klaipiedėčiai pasitiko mus 
maloniai ir viską gerai atliko
me. —B. Simokaitfs.”

Ši “Naujienų” ekskursija iš
važiavo iš Chicagos liepos 16 d., 
iš New Yorko išplaukė liepos 
19 d., o Klaipėdą pasiekė lie
pos 31 d. Plauke be persėdimo 
11 dienų sustodami kai kurio-1 
se Europos portuose. Ant lai- ‘ 
vo ekskursantai buvo puikiai j 
vaišinami ir savo kelione yra1 
pilnai

yra
užganėdinti.

Calumet Grove
Municipalės Nuosavy
bės Lygos perspėjimas Bridgeportas

Blue Island, III
Šiame Naujienų Atletiniame Piknike Karolis Požėla parodys 

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

Pradėkit iš anksto rengtis į šj atletinį Naujienų piknikų.

NAUJIENOS

Paimkit savo draugus ir šeimyną 
ant Šito gražaus laivo, kuris 

yra aliejum kūrenamas 
“IROQUOIS”

Nėra dulkių Nėra suodžių
Tiktai

75c
ROUND TR1P DAILY

Lcave Chicago daily 9:45 a. m. Hom»
• :80 p. m. Saturday 2:80 p. ai.
Nifbt Boa ta: Friday 10:80 p. m. 
C.hirdav 7 D. m.

Nedėk ir aubatoj Round trip $1.50 
Pigiomis kainomis Cafeteria

Collegiate Orkestrą
ŠOKIAI DYKAI

Jurgis Šlakis
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Liepos 30 dieną, 3:30 valandų 
po pietų, 1927 m., sulaukęs 30 
metų amžiaus, gimęs Perkalio 
kaimas, Balnikų parap., Ukmer
gės apskr., tialiko dideliame nu
liūdime moterį Marijoną po tė
vais Sandargiutė, 9 mėn. dukre
lę Johaną ir 2 broliu Praną ir 
Motiejų. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 2281 W. 15th Avė., Gary, 
Ind.

Laidotuvės įvyks Rugpiučio 
2 d., 9:30 vai. ryto iš namų j 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Jurgio giminės, 
draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, duktė, broliai ir 
giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Marchal Good. Tel. 4889 
Gary.

— _ BENTON
HARBOR

& ST. JOE

Ooach Co. polnts via South Haven 
Thrn Fa rea

SAUOATVCK ....................................81.75
HOLLANI) ....................................... 2.25
GRANO KAP1D3.............................. 8.20
GRAND HAVEN................................. 8.00
MVSKEG0N ........................................8.80EAM L’AW LAKE...... ................LS?
Scotsonia ’Lith-Monor) $1.25 
Miamj Vark Beach ............ $125
Dfrftct connecllorft ftfr G ton. Ainran. 
Pullman. Banror, 8ilver-8addle La*ėa. 
Rooaevelt Hllla and Shore Creat. 

i Ali acbcdulea dayliyht aavln< tltne.
South Haven Line Docki-N. W. Ead of 
Munldp.l Pier (Grand Av. A Chicago

Lietuvaitė užmušta automobilio 
nelaimėjGalimybė paimti miesto nuo

savybėn Chicagos gatvekarius 
yra šiuo laiku artimesnė, negu 
kada nors pirmiau, ir Chicagos 
gatvekarių magnatai supran
ta tai, kadangi žmonių nuosa
vybės principas, kaip dienose 
garbingos atminties gubernato
riaus Atgeldo, turi tvirtų drau
gų tarpe padorių ir aukštas 
vietas užimančių valdininkų.

Pasilieka tik demokratinių 
įstaigų draugams mušti pasar
gos varpų ir sužadinti žmones 
stoti sargybon ir daboti slap
tus klastingų gatvekarių mag
natų suokalbius, šių magnatų 
užmačios legislaturoj nepavy
ko todėl, kad jų žygius dabo
jo mažas būrys ištikimų visuo
menės tarnų. •

Gatvekarių magnatai bijo 
dabartinio gubernatoriaus. Jio

Sofija Broziutė, 16 metų lie
tuvaitė, gyvenusi 3120 Auburn 
avė., tapo užmušta pereitų sek
madienį susidūrus automobiliui, 
kuriuo ji važiavo, su kitu au
tomobiliu.

Keturios kitos ypatos, važia
vusios tame pačiame automo- 
biliuje, buvo sužeistos. Sužeis
tieji yra Povilas Kutrimas, 1436 
W. 49th Conrt, Cicero, Vatsa- 
kas, jo žmona ir jų dviejų me
tų sūnūs. Nelaimė atsitiko ant 
Booscvelt kelio prie Indepen- 
dence bulvaro.

♦ ♦ ♦
Pavogta lietuvio automobilis

r Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

: ’ ' » ~ i • i . • » a . .

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Y»rds 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fąirfjeld Avenue, 
Tel. Lafayette Q727 

SKYRIUS
1410 S'o. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 8794 ir 8004 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Z“

Visus širdingai kviečia

&lLLYrs\VNCLL

Pavogta p. C. Balkulos auto
mobilis Nash. C. Balkula gy
vena 3136 S. Lowe avė.

^SVA%-U)AS A BBAVV\VUL AUGtt.

ONtV A VSLOVA A

€

TO© S\CK lAhLL

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzainuotojas 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, III,
Patarnauja laido

tuvėse kųopigiausia 
Reikale meldžiu at
sisukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.

Tel. Canal 1271 
ir 2199
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Vaidyly naktis
Vaidilų Brolija, įsikūrusi 3 

metai atgal, yra, galima saky
ti, lietuviškų farmazonų orga
nizacija. Savo principais Ir ap
eigomis ji labai panaši masonų 
organiascijoms. Kaip jau no 
rykį buvo rašoma, nelengva yra 
tapti' Vaidilų Brolijos nariu, 
nes ne tik kad daug kainuoja, 
bet kandidatas privalo turėti 
gerą vardą, būti išmintingas, 
padorus, draugingas, džentel
meniškas ir 1.1. Nariai . tu. I 
slaptus ženklus ir žodžius tarp 
savęs susižinojimui, kad paša
liniai negalėtų nė į jų susirin
kimus įeiti, nė apgauti esą na
riais.

Vaidilų Brolija ir jos atskiri 
nariai yra dosnus labdarybfis 
ir kultūros reikalams. Jie yra 
darbštus visuomenininėse orga
nizacijose. Augščiausias Per
kūnas jiems įsako, kad kiek
vienas dirbtų tik gorus darbui], 
kad vaidilos tapę kitų organi
zacijų viršininkais eitų savo 
pareigas sąžiningai ir pakeltu 
vaidilų vardą. Ir reikia pripa
žinti, kad jei ne vaidilos, tai 
bolševikiški akyplcšos Chica- 
goj da butų labiau raguoti, da 
jie daug ardymo ir demoraliza
vimo darbo dirbtų. Vaidilos ai> 
laužė jiems ragus ir sujudino 
publiką veikti prieš juos. Ne
stebėtina, kad bolševikėliai 
purvais drabsto ir visą Vaidi
lų Broliją ir atskirus 
rius. Prieš klerikalus 
irgi yra nusistatę: jų 
yra, kad Romos pupos
turės apleisti Lietuvą ir lietu
vius Amerikoj.

“Vaidilų Brolija yra 
gražus mūras, sudėtas iš 
liai nutašytų akmenų“, 
kiekvienas vaidila. Ir šito

jos na- 
vaidilos 
obalsis 

agentai

miesčio ofise dirbančią Aldoną Ir taip sunkiai išlipo trepais į 
Galskaitę, augštesniąją mokyk- gatvę, kad rodėsi lig didžiausią 
lą baigusią ir jau universite- vogą butų nešęs.
tan įstojusią Valeriją Genitis, 
jos sesutę Aldoną, kuri lanko 
augštesnę mokyklą, paskubusią 
smuikininkę ir augštesnės mo
kyklos studentę Valeriją Cepu-

Bet kaip tik gatvėn išėjo, tuo- 
jaus pradėjo eiti ant visų ke
turių. Bet buvo matyt, kad 
jau senai išsivystęs iš beždžio
nės, nes ne labai sekėsi. Tuo- 

kaitę, augštesnę mokyklą bai-jmet atsitojo imt dviejų, ir vis 
giančią Oną Kairiutę, Chicagos ėjo tai j ’de ią pusę, tai į ant- 
Universiteto studentę ir gabią 
literatę F. Sadauskaitę, jos se
sutę Lucę, kuri yra baigusi 
augštesniąją mokyklą, augštes
nės mokyklos studentę Stellą 
Adomaitytę ir da vieną kitą. 
Buvo keletas inteligentingų jau
nikaičių, panelių tėvų ir mo
tinų. Ratelis turįs žymiai dau
giau narių, bet kitos dėl įvai
rių priežasčių negalėjo dalyvau-

Aha!—sakau 
painioti pėdas, kad niekas 
žinotų, iš kur parėjo. Bet 
manęs nepaslėpsi. Nors ir 
galvos. eitum, o aš vis

žinau, nori su- 
ne- 

nuo 
ant 

tiek
vaktuosiu tą aitvarą, kur pini
gus neša. Kai tik įlys į tą pirš
tinę, kur lange kabo, tai aš tuo- 
jaus įbėgsiu ir pastvėręs par
sinešiu namo.

Bet ant nelaimės paliemonas 
atėjo ir įlipo trepais žemyn.

oi iiv » ■ V'aaca | v i & va c* a a n w v* » v d *****
panelės gražios, linksmos, lipš- ilgiau ir nežinau, kas ten per 

i- biznis. Tik žinau, kad stebuk- 
iingas.—Pustapedis.

Smagu ir jauku dalyvauti
šitokiame būrely j. Viena, visos Man nebuvo progos jau laukti

nios. Bet tai dar neviskas. Ma
ne labiausiai masina jų inteli
gentiškumas. Vulgat’iškos 
kalbos, nepadorių žaidimų ir 
dainų čia nėra. Kalba jų aiški, 
taisyklinga, pilna 
teminu, filosofinių 
mų, plačių minčių.
gas būrelis nuo visų kitų bū
relių. Jame žmogus auklėja
mas patobulinimų išminties, 
mokslo, elgesio, —žodžiu, augš
tesnės kultūros.

Maudytasi, žaista, butą už
kandžių, susikurta vakare ug
nis, padiskusuota, dainuota 
gražios dainelės ir tik apie 11 
vai. vakare išsiskirstyta namo.

Kartais ir inteligentai susiė
ję ima blevizgoti, girtautai, ne
padoriai elgtis. Panelių Kultū
ros Rateliui šitie daiktai- yra 
svetimi. Linkėtina? kad jis 
augtų ir bujotų. Tai parinkti- 
nų lietuvaičių inteligenčių kliu- 
bas.—Arabas.

mokslinių 
išsirejški- 

Tai skirtin-

lietuviu aptiekorių reikalu

1 Stebuklingas Bridžportas

Apkraustę aptieką, piktada
riai išnešė $70 pinigais ir kele
tą pakelių papirosų.

Vieną piktadarių, būtent jau
nesnįjį, p. Grigg yra matęs 
sukinejantis Marųuette Parko 
apielinkėj. Bet kur ir kada, jis 
gerai nebeatsimena.

Išklausęs pasakojimo apie šį 
įvykį, Reporteris tarė: “Ge
rai!“ Ir, žinotumėt ką tik į 
kailį negavo iš aptiekorių! Jam 
teko panaudoti visas jo “iškal
bingumas**. idant išaiškinus, 
kad žodis “.gerai“ reiškė gerai, 
jog jis, Reporteris, gavo žinią 
iš Manfuette parko apielinkės, 
o ne todėl “gerai“, 
u p

kad “hold 
buvo padarytas. —Rep.

North Šitie
Išvažiavimas

Į CLASSIFIED ADVERTISEMEN
i, ką, kur, i • kada' Help Wanted—Malė 
rengia, yeikia ar kviečia ______ Darbininkų Reikia

MAN REIKIA 3 mandagiai 
atrodančių lietuvių vyrų pagel- 

_________________________ bėti man mano darbe. Duosiu 
Roseiand—Rugsėjo 2., 8 vai. vaka- jums pilna pamokinimą ir kiek-

A « « X m L « > Itn t.lit nn A 1 Df 1/1/ h L? AA •

Announcements 
Pranešimai

Real Estate For Sale 
Namai-Žemi^Pardavimui

GRAŽUS 6 kambarių bungalow, 
mūrinis, tyle stogas, 3 blokai nuo C. 
B. Q. gelžkelio stoties. Vienas blo
kas nuo Mokyklos ir Parko. Greitam 
pardavimui $8150. Klausk

re, Aušros kambariuose, 10900 S. M i -nndorvti .A' ,nchigan Avė., įvyks Lietuvių Improve- j Vieną progą padaryti gerą gy- 1242 So. Oak Park Avė., Bervvyn, 111.
~ ~-1 tvArMvvin Mnn/v trintu v\4- Ali.o ............... -, - —

I vingiui nvcj jvyivn uiuvuvių u ▼ c ( w # (--------------------- ------------ » - •

! ment and Benefit Kliubo susirinki-; venimą. Mano vienintėlis rei-j------------ ---- -------------------------------- ’
mas. šiame susirinkime bus įvairus balavimas. kad ius būtumėte PARDAVIMUI 2 nauji vėliausios , raportai ir bus svarstoma nauji reika-| . ’ ’ mados bungalow po 5 kambarius,
lai. Visi kliubo nariui būtinai atsi-;apie 25 metų amžiaus ir gy- karfitu vandeniu šildomos. Savininkas 
lankykite paskirtų laiku.J. Tamašau- ventumčte Chicagoje ne ma- 444 W. 98th St. Tel. Beverly 4336 
skas, sekrt.  žiaus 2 metų. Ar norite pada-

SLA. 36 kuopos mėnesinis susirin- ryti pinigų? Ar jus turite ga- 
kimao jvyks .eredoj rugpiučio m«n. pasiryžimo slinkiai dirbti,
3 d., 8 vai. vak. patogioj Mildos sve- 1 . J ’
tainėj. jeigu jus turite galimybę pa-

Visi nariai prašomi skaitlingai at- daryti $100 savaitei kaipo at
bartinės SLA. konstitucijos pataisy- lyginimą už savo triūsą? Ma
nius. Taipgi turėsime apsvarstyt ke- tykite p. F. F. Sunega, Room 
lėtą svarbių dalykų ir sykiu užmo- o’.o q - o « Sf M«tv- 
kėsim narines duckles. ka ?>ane iVlaiy

M. Vaidyla, Sekretorius, kitę šiandie. Ofisas atdaras iki
n u . ! 8 vai. vakaro. • ,Bridgeportas—Saldžiausios širuies. '

V Jėzaus draugijos mėnesinis susirin-; ■■ ... —............... ..................... ............
kimas įvyks antrudienyj, rugpiučio
2 d., 1927.m., 7:30 vai. vakare, Lie
tuvių Auditorijos salėj, 3133 So. Hal-j
sted St. $ioo nupirkn mano mažai vartotą

v,»! nariai prihukn jmku. Turimo. Playcr Pian() 92 ro)es ir stik|inę 
svarbių reiklų aptarti Atsiveskn| / Es„ bedarbjK> man reikla pinl. 
draugų prisirašyti. A. Bugailiškte, 'J 
raitininkas. ■ stan, Ruzicki

------------- 2332 W. Madison St. 1 fl.

jpigu jus turite galimybę pa-

Financial
Finansai-Paskolos

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus 

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

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

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Chicagos Lietuvių Savitarpi
nės Pašalpos Draugystės išva
žiavimas įvyko sekmadienvj, 
.liepos 31 dičįną. Išvažiavimas 
turėta černausko darže, žmo
nių buvo apie 1260—1500. Prog- 
ramo nebuvo, bet buvo muzi
ka ir šokiai. Turėta skanių val
gių ir minkštų gėrimų, o jei 
kas surado ir kietesnių — ne 
mano 
sitęse 
karo, 
viena
lietuvių draugijų

Vakarykščiame “Naujienų’* 
numeryj tilpo nuomone i>o 
Petrulio, kad lietuviams aptie- 
koriams reikalinga yra lietuvių 
aptk iko r i ų asoci aci j a.

P-as J. Malachawskas, kuris 
turi aptiekę Ciceroj, adresu 
1847 W. 14th st., lietuvių ap- 
tiekorių asociacijos idėjai pil
nai pritaria.

Pasak jo, viena svarbiausių 
tokios asociaęijos reikalingumo 
priežasčių esanti ta, kad yra 
reikalinga bendra nepriklau
sančių trustui aptiekorių akci
ja atsilaikyti prieš trustų ap
tiek a s.

Bet, pareiškė p. Malachavvs- 
kas, abejoju ar pavyks tokią 
asociaciją sutverti ir ypač taip 
sutvarkyti jos darbuotę, kad 
ji tinkamai funkcionuotų, ka
dangi nepriklausomų aptiekorių 
tarpe pasireiškia kartais nesu
sipratimų.

P-as Malacha\vskas mielu 
noru sutiktų dalyvauti lietuvių 
aptiekorių (paslkalbėjiirttj-kon- 
ferencijoj, Jei tokia konferen
cija sumanyta butų sušaukti.

Reporteris.

Roseland — Auksinės švaigždės L. 
P. ir P. Kliubo mėnesinis susirinki
mas įvyks 5 d. rugpiučio, J :30 vai. i 
vak., K. Strumilo svet.

Fumiture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

biznis. Išvažiavimas nu- 
valandos va- 
draugija yra 
North S i dės 

—Reporteris*

Kalbamoji 
didžiausių

LSS 81 kuopos

Ateinantį sekmadienį, rug
piučio 7 dieną, Jeffersono gi
riose bus LSS 81 kuopos išva
žiavimas. Bus užkandžių, gėri
mų ir gražių žaismių. North 
Sidės lietuviai prašomi dalyvau
ti.

išvažiavimas

Visi nariai bukit susirinkime, bus 
knygų peržiūrėjimo komisijos rapor- 
1 
raštininkas. I - -Į

20 Ward Lietuvių Politikos ir Pa- 
šelpos Kliubas laikys savo mėnesinį 
susirinkimą Seredoj, Rugpiučio 3 d., 
7:39 vai. vak. J. Savicko svet., Union 
Avė ir kampas 19-tos gatvių.

Visi nariai bukit laiku ir naujų na
rių atsiveskit. Nepamirškit. Valdyba.

North Sidės Draugijų Sąryšio susi-, .
rinkimas įvyks, Seredoj, Rugpiučio-! PARDAVIMUI 5 ruimų rakandai. 
August 3 d., 1927 m.. 7:30 vai. vaka- Mažai vartoti sykiu ir flatą galima 
re, Liuosybės svetainėj. Sekretorius, renduoti. 8436 Gilbert Court.

$60,000 vertės naujų bankruto ra- 
t";«"r kUi‘'«™rbųrrri “kaiai'.JJ. kkka, k™*.- Sutaupykit pirkdami Šiuo.

— ■ naujus rakandus. Pigiai greitiems,,,
pirkėjams. Gražus Mohair parloro se- kėti kiekvieną savaitę j metus’ laiko 
tas, rieftutiniai valgomoj kambario se 

L tai, bufetai, 2-3-4 šmotų miegruimio apie 
setai, Wilton kaurai, lempos, veidro
džiai, stalai, Coxwell krėslai, 4 kam
barių outfitas tik $340. Dykai dasta- j 
tymas, Fireproof Storage, 6542 N. I 
Clark St., atdara vakarais iki 10, 2 i 
blokai N. nuo Devon Avė. —"

MES SKOLINAM pinigus labai len
gvomis sąlygomis, tik po biskį jmo-
išmokėjimui. Atsilankykit ir klauskit 

musų planą.
CHARLES JACOBS, 

3244 So. Halsted Street, 
Boulevard 6520 •

MisceDaneous 
Ivairys

—Rep.

Bridgeportas
kaip Iš vienos pusės sakant, tai 
dai- Chicagoj Bridžportas yra isto- 

sako riškas, nes tai senovės lietuvių 
mu- pilis. Iš kur lietuvis neatva

ro niekas neįveiks. Vienybė ir žinotų į Chicagą, jeigu jis ne
atlankys Bridžporto, tatai reiš
kia, kad jis nebuvo Chicagoj.

Kaip ten nebūtų, istoriški da
lykai ne taip svarbus. Vien j 
man kas yra svarbu —tai ste
buklai. Ir gal jus netikėkit j ______
stebuklais—tai ne mano biznis, {vyks Mildos svet. Visi nariai 
Bet aš dabar tikiu, ir vien tik kviečiami dalyvauti
tuo, kad aš patyriau tą visą 

išeina visi kai vienas, 
į jų puotas, piknikus ir 
atsidžiaugti jų svetin- 

draugingumu, džentel- 
Uždarbio jie ne

laikąs nuo laiko su-

RYTOJ SLA 36 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

broliškumas pas vaidilas nesu- 
ardomi. Jie gelbsti vienas ki
tam, užtaria vienas kitą, prieš 
priešą 
Nueik 
negali 
gurnu
moniškumu. 
paiso.
traukia gerus lietuvius j krūvą, kaipo Bridžporto pilietis ir štai Nežiūrint kaip šiltas nebūtų 
juos vaišint, linksmint, padaryt kaip: .... eras, musų organizacijų veiki-
juos vieną kitam 
niais, brolingais 
troškimas. Ir netoli 
jiems tai pavyksta. Juk tokių 
šaunių ir draugingų puotų ir mažiukų.
piknikų niekas neparengia kaip visokių tavorų—brangių, ] 
vaidilos. • senų ir naujų. Paklausk biz-

Laikydamies Lietuvos seno- nierio, kaip tamstai eina biznis, 
vės vaidilų tradicijų, Vaidilų tai kiekkvienas sako: poor. 
Brolija visas savo iškilmes ren
gia nakties laiku.

Busimas

maloniais, lipš- Vaikščiodamas 1 lalsted stry- inas turi tęstis nepertraukia- 
— tai vaidilų ciu tarp 31 ir .»>> gatvių abiem ypaį |p ryloj 8 vai. vak. visi 

visada pusėm gatvės, praeini visokių kuopos nariai yra kvie-
* 1 -i biznių: didelių, mažų ir visai. <\janii ateiti į Mildos svetainę 

Langai prikrauti 3^40 g Halsted st. aptarti ke-^ 
Pigių. svarbių klausimų ir užmo-

Išvažiavime šv. Petronėlės 
Draugijos įvyko nelaimė. Išva
žiavimas tečiuus dėl to visai 
nekaltas. Dalykas buvo toks. 
P-lė Sofija Smagoriutė, 15 me
tų mergaitė, gyvenanti 3348 S. 
Lowe avė., atvažiavo piknikai]. 
Vėliau ji nttfjo pasivaikščioti 
ir pateko po a\Hx>mobiliu. Ji ta
po skaudžiai sužeista. Iš syk 
manyta, kad p-lė Sofija tapusi 
mirtinai sužeista. Dabar te- 
čiaus yra vilties, kad ji pa- 
sveiks ir kad žaizdos nepasi
liks visam amžiui. P-lė Smago
riutė randasi savo tėvų namuo
se.

ISLA 36 kuopos nariams pranešu, 
kad užsimokėti duokles jie gali į 
pas mane namuose (3200 Lowe 
avė.). Eidamas finansų raštininko 
pareigas, noriu atkreipti kiekvieno 
36 kuopos nario domę į tai, kad 
jūsų teisės Susivienijime pirmiau
sia priklauso nuo to, ar esate už
simokėję mokesnius, ar ne. Narys, 
neužsimokėjęs per tris mėnesius, 
esti suspenduojamas. Taigi, kieno 
mokesniai užvilkti, ateikite, nelauk
dami, kol įvyks kuopos susirinki
mas, pas mane į namus ir užsimo
kėkite. -—J. Bąlehunas,

t SLA. Su kĮ). ifnansų ^<t.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

ST0GDENGYSTR
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 

j ir garantuojamas už $4. Automobi- 
■ lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu-

TURIU parduoti aavo dalį garažo! . Didžiausia ir Reriausia stogų 
dėl ligos. 4642 So. Western Avė. ^ngmto ^tatga Chtcagoj. T>k paty- 
___ j rę unijos darbininkai samdomi.

J. J. DUNNE ROOF1NG CO.
3411-13 Ogden Avė.,

Phone Lawndale 0114
PARSIDUODA: Grosernė, biznis 

gerai išdirbtas, geroj vietoj, 4 kam
bariai ir maudynė, renda nebrangi, 
norintys gali pirkti ir su namu. 3559 
So. Union Avė.

Personai 
Asmenų Ieško

PAJIEŠKAU Karolio Railos mano 
pusbrolio, kuris paeina iš kaimo Če- 
relių, Pagirių vai. Turiu labai svar
bų reikalą. Jis pats ar jį pažįstantis 
duokite žinot man.

Dominikas širkas, 
2159 W. 22nd PI., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Emilijos Štirbiukės 
mano krikšto motinos. Esu krikšty
ta St. Louis. Turiu svarbų reikalą; 
ji pati ar ją pažįstą atsiliepkite pas 
mane.

Emilia širkaitė, 
2159 W. 22nd PI. Chicago, III.

PARDAVIMUI hardware krautuvė. 
Biznis išdirbtas per 35 metus. Gera 
vieta. Nebrangiai. 2900 W. 38th St.t I

PARSIDUODA karčiama, su visais 
įtaisymais ant bizniavęs gatvės. La
bai pigiai 2445 W. 47th St.

Phone Republic 6322
ANTON M. ZIEGLER

Generalis Budavotojas ir
* Kontraktorius

Paveldėjhs senos ir atsakančios 
firmos

M. ZIEGLER & SON.
Visas darbas garantuojamas 

Biznyje jau 50 metų
1943 W. 51 St, Chicago

BUČERNS ant pardavimo. Geras 
biznis, renda pigi. Nepraleiskit pro
gos. Pardavimo prisžastį patirsite 
ant vietos. 4518 S. Wood St.

TURIU parduoti Mens Fumishing 
krautuvę dėl ligos, gera vieta. Geras 
lysas. štoras yra pelningas biznis. 
Box 952, 1739 S. Halsted St.

Phęne Prospect 4320 
Prieš budavojimą, pasitarkit su 

Stanley Kleehammer 
Generalis kontraktorius ir 

budavotojas 
5019 So. Western Avė.

Chicago

“Pur”, nieko nepadarysi. Bet 
paeik į kitą gatvę nuo Halsted 

Vaidilų piknikas st ryčio, bile į katrą pusę, ten 
šeštadienį, 6 d. rugpiučio (Au- pamatysi tikrus stebuklus. Ma- 
gust), černausko miškuose, tai: tai skiepe, tai šiaip kokioj 
prasidės saulei nusileidus ir tę- stuboj padaryta biznio vietos, 
sis iki ryto. Tai bus gintaro Lange įdėta vienas tamėčių ke- 
šventė. Lietuviai, atkeliavę nas, bonkutė papso ir pakabin- 
prie Baltiko jurų, rado brangų ta pora pirštinių.
gintarą, kurį vartojo tautos Rodos, visas biznis vertas 35 
puošimui ir skaitė peršventu, centų. Bet pažiūrėk! Toks biz- 
kad vartojus prekybos apivrtoj. nierius ar biznierka pavaro ke- 
Gintąras iki šiol pasilieka pas lėtą mėnesių tą biznį ir jau nu- 
lietuvius augštai vertinamu pa- siperka gasolinį vežimą. Ir nie- 
žibos daiktu, šis piknikas bus ku budu negaliu suprasti kaip 
lig gintarų paroda. Lietuvės ir iš tokio biznio galima prasigy- 
lietuvaitės privalo atvažiuoti vent. Pirštinės, tamėčių kenas 
pasipuošusios gintarais. Vyrai ir papso bonka—kaip stovėjo, 
irgi neprivalo užmiršti. Bus fio- taip ir stovi lange. Niekas jų 
kiai, muzika, dainos, fajervor- nė judino, o pinigų kaip šieno, 
kai, degs ugnis ant vaidilų au
kuro ir 1.1. Gerieji lietuviai ne
turėtų praleisti šios progos. 
Negerieji nebus įleidžiami.

—Kandidatas.

keti savo duokles.
Besiartinant rudens sezonui, 

yra numatomas platus švieti
mo ir draugiško pasilinksmini
mo darbas SLA 36 kuopos sie
nose. Visi kivirčiai, konfliktai, 
kuriuos tyčia kėlė organizuota 
komunistų grupė jau pasibai
gė. Pildomosios Tarybos nuo
sprendžiu jie tapo išskirti iš 
musų kuopos ir jų melagystes, 
triukšmas ir bliofai dalykų 
stovio nepamainys.

Pasiliuosavę nuo 
madarių, galėsime 
kliudomai stiprinti
lietuvių tarpe SLA idėją ir tęs
ti toliau kultūrinį darbą savo 
žmonių gerovei.

M. Vaidyla.

tų triukš- 
dabar ne- 

Chicagos

Kultūros Ratelio iš
važiavimas

Jackson 
Kultūros 

Mačiau 
Universi- 

Eufroziną Miku-

Aš vis maniau ir dar manau 
—gal sakau tose pirštinėse tupi 
aitvaras kuris neša pinigus? 
Ir aš taip susidomėjau tokiais 
bizniais, kad sumaniau juos pa- 
vaktuot iš lauko pusės. Gal, 
sakau, pamatysiu, kaip tas ait
varas iš pirštinės išlys, tuomet 
gal aš galėsiu kada tas piršti
nes kartu su aitvaru pavogt.

Atsistojau vieną kartą arti 
vieno biznio ir vaktuoju. Ma
tau, atėjo koks tai farmeris ir 
žemyn stepsai nulipo į beis- 
mentą. Na, sakau, dabar žiūrė
siu, ar daug pirštinių išsineš.

Marquette Park
“Hoid up” pp. Rako ir Grigg’o 

aptiekoj

Pereitą sekmadienį 
Parko paežeryj įvyko 
Ratelio išvažiavimas, 
dalyvaujant Chicagos 
teto šen i orę 
žiutę, mokytoją Ęugeniją Rad- Ugi už kokių poros valandų iš- 
žiunaitę, augštesniąją mokyk- eina tuščiom rankom, ale daug 
lą baigusią ir kur tai vidur- silpnesnis, negu mačiau įeinant.

Pereito ketvirtadienio vaka
re, apie 11 vai. p. p. Rako ir 
Grigg’o aptiekon, 2346 West 
69th st., Įėjo vaikas kokių 
12—14 metų. Netrukus įėjo ir 
kitas vaikėzas — pastarasis ko
kių 20 metų amžiaus.

Kadangi jau buvo vėlokas 
laikas, tai p. Bakas buvo išė1 
jęs ir aptiekoj liko tik vienas 
p. Grigg. Vyresnysis vaikėzas 
atkišo į p.^Griggą revolverį ir 
sukomandavo: “Nesijudink iš 
vietos I”

Gi apie Sv. Petronėlės išva
žiavimą galima pasakyti, kadi 
jis pilnai pavyko, žmonių bu
vo nepaprastai daug. Visi pra
leido laiką smagiausia. Jauni
mas atsišoko iki sočiai. Išva
žiavimas prasidėjo apie 
ryte, q pasibaigė apie 
vakare.

Biznio iš sandvičių,
ledų padaryta didelio ir pelno: 
draugijai liko daug. -Report.

Furnished Rooms
FURNIŠUOTAS moderniškas kam

barys, gerai įrengtas dėl dviejų vyrų. 
3407 Ix>we Av. Boulevard 0636, Apt. 1

KAMBARYS ant rendos vienam ar-10 vai. , , , ... , . .1 a i ' ba dviem vaikinam su valgiu ar be
10 vai. valgio. 10505 So. Wabash Avė.

papso, For Rent

PARDAVIMUI geras Šuva Shep-' 
herd. 2159 W. 22nd PI.

PARSIDUODA restaurantas, 10822 
S. Michigan Avė. Parsiduoda pigiai. 
Turime kitą biznj, negalime abudu 
kaip reikia prižiūrėti.

PARSIDUODA barbernė, labai pi
giai už morgičius. Biznis išdirbtas 
per 16 metų. Užpakaly kambariai. 
Renda pigi, skubėkit greičiau. Kava- 
liukas, 2445 West 47th St.

Laiškai Paštoje

KRAUTUVIŲ F1KČERIAI
Grosemių, Bučer- 

C nių, Delikatessen, 
f Restaurantų, Ken- 

džių, Bekemių, Mu
sų specialumas. Ge- 

patarnavimas, žemosras 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 S<. c*ate Street
ATYDA!

Nauja moderniška Service Stotis at
sidarys šeštadieny, liepos 30 d. Duo
sime geriausį ir mandagiausi patar
navimą. Geros njšies guzas ir alyVa. 
Modemiškas tepimas ir plovimas au
tomobilių ir trokų. Randasi

3935 Archer Avė. prie 39th Place
RENDAI 3 aukštų naująs kam- 
i« namas 123-čia gatvč ir Eme- 

iu>u uvv., priešais Sv. Petro ir 
Povilo lietuvių bažnyčios. Puiki 
vieta dėl barbernčs, harware krau-Į 
tuvčs, maliavos arba smulkmenų 
krautuvės. Viršutinis butas galima | 

i renduoti daktaro ofisui.
Klauskite pas:

Tupikaitis Pharmacy 
725 W. 118 St.

Tel. PulIman0071

Real Estate For Sale 
Namai-Žemi Pardavimai

Bridgeport Painting 
& Hardvvare Co.

Malevojam ir popieruojam. UBaikom 
malevą, popierą, stiklui ir t t 

3149 So. Halsted St 
Phone Yards 7282

J. S. RAMANČJONIS.

PARDAVIMUI 6 kambarių 
I bungalow, randasi Marųuette 
| Manor prie dviejų bulvarų, tik 
vienas blokas nuo gatvekarių 

. ir du blokai nuo parkų. Na- 
‘ mas gražaus modelio, karštu 

PASIRENDAVOJA Storas thŪTa-! vandeniu šildomas, Keras akle-

Šib
ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjj paštą (Clark ' 
r Adams gatvių) atsiimti. Rei- 
kia klausti prie langelio, kur mas dėl Soft Drink pariorio. 2555 W. pas ir viškai; viskas puikiai ir

i 69th St. moderniškai ireneta. Lotas 30

laiškai yra atėję iš Eu-

padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, . pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko 
ik keturioliką d-enų nuo 
skelbimo, 

5

pa

37
41
44
52
54
57
58
62
63
64
69
74
76
78

Bagocus Ignatz 
Jonaites M S M 
Kelena Peter 
Krabidineij Basei 
Kubas Jozef 
Nicaius Jons 
Petkene Grasilda 
Ramonas Petras 
Bekus Domas 
Simkaitei Domicėlei 
Smat Miko , 
Sonis Bertha 
Valantinas V 
Wilkas W 
Wilkas James 
Žilis John

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8700

Chicago

I jnoderniškai įrengta. Lotas 30 
pėdų. Garažas dėl dviejų karų. 
Tai yra puiki vietelė mylin
tiems ramų ir patogų gyveni- 

REIKALINGA atsakanti veiterka. ma žmonėms. Savininkas sutin- iA Oi *
..~r------------------ - ka parduoti ant kontrakto ar

duoti 2-rą morgičių. Matykit
ELECTRIC KONTRAKTORIUS

Seniausias ii lietuvių, kur duoda 
užganėdinimą. {vedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik

menys, fikčerius ir t t
W. P. Stepnan Electric Co., (not Ine.) 
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Vietory 7452

Educational 
Mokyklos

Help Wanted—Feinale 
Darbininkių Reikia

3510 West 63rd St.
PATYRUSIŲ operatorkų, hand ( ' -
sewer ir beisterių prie mote- šavininką. 
riškų dresių.

LIPSON BROS.
325 W. Adams St.

J. ŠMOTELIS, 
1739 S. Halsted st.

Help Wąnted—Malt 
Darbininku Reikia

REIKIA darbininkų, gali būt paty- nysiu į 
rę arba ne, tik tinkami tam darbui, Campbell Avė. 
nepatyrusius išmokinsim. Dirbant va-, —■ ■ ...... ........ . .... ........ .
karais galima uždirbti $50 j savaitę p ■ —----------
ir daugiau Kreipkite, asmeniškai, va- sid mai įu j kokĮ bhnf
karais: Ketverge, Subatos ir Utarmn- .... „„į!,, Rii nninii vers

BRIGHTON PARKE 2-4 kambarių 
naujas mūrinis, moderniškas namas,; 
arti karų linijos, geroj vietoj; mai- 

lotus arba biznio. 3940 So.

ko nuo 7 iki 9 W. H. Novick Realty 
Co., 1558 W. 79th St., Room 220. •

REIKALINGI agentai pardavinėt 
gyduoles ir žoles po namus, duodam 
didelį nuošimtį. Oremus Drug Co.

3313 So. Halsted St., Chicago, 11!.

PARDAVIMUI. geras namas South MOKINAME
lotą. Moteriai sunku su namu verstis. Anglų kalbos, lietuvių kalbos, arit- 
8486 Gilbert Court. j metikos, pilietybės, knygvedystėa,
------------------------------------------------- | stenografijos ir kitų mokslo šakų.

SVARBI priežastis pardavimo, kas AMERIK S^yLIETUVlŲ MOKYKLA 
pirmas tas laimės, 5 kambarių mo
derniška bungalow. Atsišauk it pas 
Mivininką 3624 W. 65th PI.

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


