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Aukščiausias teismas spręs 
dėl Sacco-Vanzettj bylos

Borah reikalaus slaptų Sacco-Van- 
zetli bylos dokumentų

Airių respublikininkai prisiekia ištikimu
mą Anglijos karaliuij

Sacco ir Vanzetti byla
Aukščiausiame teisme

BOSTON, Mass, rugp. 11. — 
Paskutinę valandą Massachu- 
setts gubernatorius Fuller, 
kurš buvo tuo reikalu sušaukęs 
nepaprast<ą savo kabineto tary
bos konferenciją, Sacco ir Van
zetti mirties nuosprendžio įvy- 
kinimą atidėjo dar dvylikai

I Šen. Borah reikalaus slap
tu Sacco-Vanzetti by

los dokumentu
NEW YORKAS, rugp. 11.— 

Senatorius William E. Borah 
stojo priešaky judėjimo, reika
laujančio, kad justicijos depar
tamentas atidarytų archivą 
su dokumentais, liečiančiais

(Paolfic and Atlantic Photo!

Ar ji yra gražiausia mergina Illinois valstijoj ? Ar žinote u? 
iš Joliet, kuri tapė

— gražiausia mergina valstijoj, kur:

Italai ir jugoslavai vėl 
niaujasi 

t

LONDONAS, rugp. 11. — 
Reuterio pranešimas iš Buda
pešto, Vengrijos, sako, kad Ža
roj, Dalmatijoj, įvykę vėl su
sikirtimų tarp itaių ir jugosla
vų.

Santykiai tarp Italijos ir Ju
goslavijos niekados nebuvo ge
riausi, ir dar labiau pablogėjo 
nuo laiko, kaip tarp Italijos ir 
Albanijos buvo padaryta sutar
tis, į kurią Jugoslavija labai 
kreivai žiuri. Mažų susikirtimų 
tarp italų ir jugoslavų buvo 
jau nekartą įvykę, ypač Dal- 
matijoje.

Metė bombą j Amerikos 
konsulą Sofijoj

SOFIJA, Bulgarija, rugp. 11. 
— Praeitą naktį Jungtinių Val
stijų konsulato darže sprogo 
kažin kieno mesta bomba, nuo 
kurios betgi niekas nenukentė
jo. žalos sprogimas taip pat 
nedaug tepadarė. Kaltė verčia
ma Sacco ir Vanzetti simpati- 
zuotojams, ir vyriausybė daro 
pastangų susekti bombininkus.

Amerikos konsulatas ir iega- 
cija apstatyti stipria policijos 
sargyba.

Fordas pirmą kartą pa
skraidė aeroplanu

dienų, tai yra iki rugpiučio 22, 
idant pasmerktųjų gynėjai tu
rėtų laiko rūpintis dėl 
bylos peržiūrėjimo.

Pasmerktųjų advokatai 
jo ilgą konferenciją su 
tybės gynėju Readingu 
Aukščiausiojo teismo 1 
Sandei šonu, 
galinu sutiko leisti, 
ciją dėl naujo bylos peržiūrėji
mo svarstytų pilnas Aukščiau
siojo Massachusetts valstybės 
teismo teisėjų sąstatas.

Girdėt, kad Augščiausiojo 
teismo pilnatis susirinks atei
nantį antradienį. Teisėjas San- 
derson, kadangi jis pirmiau 
peticiją dėl naujo bylos peržiū
rėjimo buvo atmetęs, einant 
nustatytomis taisyklėmis pil
naties svarstymuose nedaly
vaus.

naujo

Sacco ir Vanzetti byią.
To judėjimo iniciatoriai, žur
nalo The Nation redaktorius

Oswald Garrison Villard ir
American Civil Liberties Union 
advokatas Morris L. Ernst,

su diena atgal telegrafu buvo pra-k • I •

tuic-

ir r * • - - - -
teisėju senatorių Borah pasirašyti, 

ir pastarasis pa- kartu su keliais kitais ‘senaio- 
kad petį- riais, kongresmanais ir guher-

jų gražesnę? Tai p-lė Lois Delander, 17 m
pripažinta “Misa Illinois
atstovaus šią valstiją gražumo konteste Atlantic City, kad išrin
kus gražiausią merginą visoj Amerikoj.

f.sluoni ^e\sikos maišti- BtMiy darbininkų nėra
■ a ■ ■ ■ ■ ■*■■■■■ninkai nukauti

De Valera prisiekia ištiki 
mybę karaliui

45 airių respublikininkai nuta* 
re duoti priesaiką ir dalyvau
ti seimo darbuose

DUBLINAS, Laisvoji Airių 
Valstybė, rugp. 11. — Eianna 
Fail respublikininkų partijos 
keturiasdešimt penki seimo na
riai, su savo vadu Eamonu de 
Valera, nutarė pagaliau pri
siekti ištikimumą Anglijos ka
raliui ir šį penktadienį užimti 
savo vietas Dail Eireanne (val
stybės seime).

Visi tie respublikininkai pir
miau buvo griežtai atsisakę 
prisiekti, ir dėl to jie, einant 
įstatymais, negalėjo dalyvauti 
seimo posėdžiuose. Jų vadas, 
Eamon de Valera, dar tik prieš
keletą dienų buvo pareiškęs, 
kad jis pirmiau rezignuosiąs iš 
respublikininkų partijos vado
vybės, ne kad prisieksiąs išti
kimybę svetimam viešpačiui.
Keturiasdešimt penkiems res- 

publikininkams užėmus (savo 
vietas seime, opozicijos parti
jos sudarys stiprią daugrtimą. 
ir todėl abejojama, ar preziden
to Cosgrave valdžia bepajėgs 
išsilaikyti.
I

Nušovė savo dukterį

MITCHELL, S. D., rugp. 10.

Indėny sukilimas Bolivijos
respublikoj

LA PAZ, Bolivija, rugp. 11. 
— Pranešimai iš Potosi sako, 
kad Pocoatos srity, apie 200 
mylių į pietų rytus nuo La Pa
žo, sukilę indėnai. Tūkstančiai 
jų slenką į ūkininkų sodybų 
kraštą, ir valdžios kariuomenės 
dalys dedą pastangų indėnus 
numalšinti. Trisdešimt indėnų 
vadų buvę suimta. Vyriausybė 
siunčia daugiau kariuomenės 
sukilimui patrempti.

DETROIT, Mich, rugp. 11. 
— Garsus automobilių fabri- 
kininkas Henry Ford šiandie 
pirmą kartą savo gyvenime 
skraidė aeroplanu. Nors jis 
pats gamina ir aeroplanus, bet 
pats skristi niekados iki šiol 
nedrįso. Dabar buvo kitas da
lykas: garsusis Atlanto van
denyno skridikas, pulk. Charles 
A. Lindbergh, pakvietė jį sėsti 
j savo “Spirit of St. Louis” ae
roplaną ir palakstyti ore, ir 
Fordas mielai sutiko. Paskrai- 
dęs, multimilionierius paskui 
džiaugėsi, kad lėkti oru esą 
labai puiku.

Vokietija švenčia 8 mėty 
Weimaro konstitucijos 

sukaktuves
BERLINAS, rugp. 11. — 

šiandie Vokietija švenčia aš- 
tuonerių metų VVeimaro konsti
tucijos, taigi aštuonerių metų 
Vokietijos respublikos gyveni
mo, sukaktuves. Visos valdžios 
įstaigos uždarytos, trobesiai 
papuošti respublikos vėliavo
mis.

Svarbiausios šventės apeigos 
buvo parlamento rūmuose, da
lyvaujant pačiam respublikos 
prezidentui Hindenburgui. Jis 
tečiau nekalbėjo, savo vietą už
leisdamas kancleriui Marxui ir 
liaudies partijos pirmininkui 
Kardorffui. Pastarasis, kalbė
damas apie pirmąjį Vokietijos 
respublikos prezidentą, social
demokratą Friedrichą Ebertą, 
pasakė, kad nors jo bendralai- 
kiai menkai temokėję įvertinti 
nabašninką Ebertą, bet istorija 
tikrai pastatysianti jį tarp dį- 
džiausių Vokietijos patriotų.

natomis, peticiją prezidentui 
Coolidgeui, valstybės sekreto
riui Kellogui ir generaliniam 
prokurorui Sargentui, kad tie 
svarbus slapti dokumentai butų 
urnai peržiūrėti, bet šen. Bo
rah, nors pilnai tam pritarda
mas, pasirašyti peticiją atsisa
kė, kadangi, jo nuomone, jau 
buvo pervėlu tuo budu sulaiky
ti nuosprendžio įvykdymą Sac
co ir Vanzetti byloj.

Dabai^gi, kai Sacco ir Van
zetti ekzekucija tapo guberna
toriaus Fullero dar dvylikai 
dienų atidėta, senatorius Bo
rah reikalaus, kad arehivas bu- nįnkaį buvę užmušti ir lietuvi

Susikirtime su kariuomene ke
turi kareiviai ir šešiolika 
maištininkų sužeisti

MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 
11. — Telegrama iš Vera Cruz 
praneša, kad Teocelo apygar
doj, Vera Cruz provincijoje, 
įvykęs susikirtimas tarp fede
ralinės kariuomenės skyriaus ir 
maištininkų bandos.

Kautynėse, astuoni maišti-

tų atidarytas kareiviai bei šešiolika maišti
ninkų sužeisti. Pagaliau maiš- 

Bombų sprogimai Ar- tininkų banda buvus sumušta 
'ir priversta bėgti. Maištinin- 
jkams vadovavęs banditas Uriel 
Virues.

ffentinoš sostinėj

BUENOS AIRES, Argentina, 
rugp. 11. — Vakar čia buvo iš
sprogdintos dviejose vietose 
bombos. Viena bomba sprogo 
Vakarų geležinkelio priemiesčio 
stoty, antra — ties teismo rū
mais. žmonių niekas nenuken
tėjo ir žalos abiejose vietose 
maža tepadaryta. Spėja, kad 
bombų išsprogdinimas buvęs 
Sacco ir Vanzetti simpatizato- 
rių darbas.

Angliakasru susikirti
mas su streiklaužiais
PITTSBURGH, Pa., rugp. 11.

Netoli nuo Curry, kely į 
Pittsburgh Terminai Coal kom
panijos Horning kasyklas No. 
4 įvyko susikirtimas tarp strei
kuojančių angliakasių unijistų 
ir streiklaužių. Iš abiejų pu
sių dirbo akmenys ir pagaliai. 
Penki asmenys tapo areštuoti.

Bombos sprogimo dvyli
ka žmonių sužeista

BAZELIS, Šveicarija, rugp. 
11. — Tramvajų stoty, pačia
me Bazelio miesto centre, pra-

— Vietos pilietis C. Emerson, eitą naktį sprogo bomba, ku- 
70 metų amžiaus, nušovė savosios dvylika žmonių buvo pa- 
dukterį, Friedą Bekerienę, delvojingai sužeisti. Policija lin- 
to, kad jos vaikai jį erzindavę, kus manyti, kad bombą iŠ-
Senis* paimtas į psichopatų Ii- sprogdinę Sacco
goninę dėl observacijos. • simpatizuotojai.

himnai Lenkijoj
rugp.VARŠUVA, Lenkija,

11. — Pranešimai iš Lodzės sa
ko, kad tenai kilę bedarbių ne
ramumai. Zgierze, Lodzės prie
miesty, bedarbių minios padarė 
demonstraciją ties valdžios įs
taiga, reikalaudamos valstybės 
paramos. Kai kurie demons
trantų buvo įsiveržę į vidų, bet 
pagaliau policija minias išvai-

Perkūnas trenkė Lenkų 
kariuomenę

30 mirštančių kareivių parga
benta Krakovan į ligoninę

RADO 
TŲ 
CININKĄ

NUŠAUTĄ METODIS-
PASTORIŲ PROHIBI-

S()UTHWEST CITY, Mo., 
rugp. 11. — Anksti rytą rado 
nežinomų užpuolikų nušautą 
vietos metodistų bažnyčios pas
torių Hatfieldą. Kadangi jis 
buvo perdaug uolus prohibici- 
jos apaštolas, pats šnipaudavo 
ir areštuodavo žmones už lai
kymą svaigiųjų gėrimų, tai 
spėjama, kad kas nors jo aukų 
jam galą padarė.

KRAKOVAS, Lenkija, rugp. 
11. — Vienam Lenkų kariuo
menės regimentui žygiuojant 
per mišką, netoli nuo Tarnovo, 
į žygiuojančius tris karius pa
eiliui trenkė perkūnas') Krako
van i ligoninę pargabenta tris
dešimt nutrenktų, mirštančių

LONDONAS, rugp. 11. — 
Per dideles Sacco-Vanzetti 
protesto demonstracijas ties 
Amerikos ambasada susirėmi- 
'me su policija buvo daugiau 
kaip dvidešimt asmenų sužei
sta.

Trys kaliniai pabėgo 
vogtu automobiliu

PORTLAND, Ore., rugp. 11. 
— Oregono žiemių vakaruose 
siaučia dideli girių gaisrai.

MILLEDGEVILLE, Ga, rug
piučio 11. — Prasipiovę skylę, 
iž baudžiamojo valstybės kalė
jimo ištruko trys misikaltSIiai: 

Roy Wilson, M. Murkowitz ir 
Bill Jonės. Išsigavę laisvėn, jie 
pasivogė automobilį ir paspru
ko.

LOU1SVILLE, Ky, rugp. 11.
— Septyni policininkai atsisa
kė nuo vietos dėl to, kad jie 
'buvo siunčiami išvaikyti ku- 
’kluxklaniečių paradą. Jie parei-

ir Vanzetti ške, kad klaniečiai esą jų drau-
gai.

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

Iš dalies debesiuota ir nenu
sistojęs oras; nedidelė tempe
ratūros atmaina; vidutinis mai-
nasis vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 61° ir 79° F.

šiandie saulė teka 5:54, lei-
džiasi 7:56.
vakaro.

Mėnuo teka 7:43

Nacionalinis paminklas 
kalne

’ RAP1D. CITY, S. D., rugp. 
11. Black H i ils kalnuose. 
Rushmore uolos kalnas bus pa
darytas nacionaliniu paminklu. 
To kalno šlaite, apie 1,000 pė
dų aukštumoj, uoloj bus iškal
ti keturių Jungtinių Valstybių 
prezidentų — Washingtono, 
Jeffersono, Lincolno ir Roose- 
velto — paveikslai. Tą darbą 
dirbs žinomas skulptorius Gut- 
zom Borglum. Darbui pradėti 
vakar įvyko tam tikros ceremo
nijos, kuriose dalyvavo pats 
prezidentas Coolidge, keli se
natoriai ir kongresmanai, skul
ptorius Borglum ir daug kitų 
aukštų valdininkų ir šiaip žmo
nių. Prezidentas Coolidge lai
ke kalbą apie patriotizmą.

Gaisras sunaikino ce
mento įmones

SAN DIEGO, Cal, rugp. 11. 
— Kilęs dėl nežinomos priežas
ties gaisras beveik visai sunai
kino Pacific Portland Cement 
kompanijos įmones, esančias 
aštuonioliką mylių į vakarus 
nuo EI Centro. Nuostoliai sie
kią apie 250,000 dolerių.

Trys žmonės žuvo tram
vajui užgavus au

tomobili
BLOOMINGTON, III., rugp. 

11. — Užumiesty Bloomington- 
Peoria tarpmiesčių tramvajuj 
užgavus skerskely automobilį, 
buvo užmušti trys asmenys, 
David Parido, jo žmona ir 
motina, visi iš Bloomingtono.

$400,000 teatras sudegė
SACiRAlMENTO, Cal., rugp. 

11. Gaisras, pagimdytas 
tlviejų smarkių sprogimų, sn- 

naikino krutamųjų paveikslų 
State teatro trobesį. Nuostoliai 
siekia $400,000. Sprogimų prie
žastis neišaiškinta.

Gaisrą gesinant trys gaisri
ninkai buvo sužeisti.

TORONTO, Ont., rugp. 11. 
— Vakar per demonstracijas 
ties Jungtinių Valstybių konsu
latu įvyko riaušių ir septyni 
asmenys buvo areštuoti.

Meksika deportavo N.Y.
Time i ’ e*

MEKSIKOS MIESTAS, rugp 
11. — Vyriausybės įsakymu iš 
Meksikos tapo deportuotas Jo- 
seph de (įourcy, New York Ti
mes korespondentas Meksikos 
Mieste. Jis buvo policijos paso
dintas traukiny, einančiame į 
Loredo, ir išvežtas.

.■X —■ ~ -- ----------------

NUMIRĖLIS ATSISĖDO; PA
TI Iš IŠGĄSČIO MIRe

Gaisrininkai sustreika
vo dėl algos

WILLIAMSON, W. Va, rugp. 
11. — Miesto gaisrininkai su
streikavo, reikalaudami, kad 
jiems butų išmokėta birželio ir 
liepos mėnesių alga, kurios iki 
šiol jie dar negavo. Alga gi 
jiems neišmokama dėl kivirčų 
miesto administracijoje: mies
to mayon»s burmistras) Hat- 
field atsisekė pasirašyti miesto 
klerko stenografo algos čekį: 
atsikeršydamas, miesto klerkas 
atsisakė savo parašu tvirtinti 
gaisrininkų algos čekius.

NUSIŽUDĖ IŠSISPROGDIN- 
DAMAS DINAMITU

. FINDLAY, Ohio, rugp. 11.— 
Pašauktas pas ligonį gydyto
jas, atvykęs, rado Peny Tho- 
masą, 74 metų amžiaus, ra
miai begulintį ir, apžiūrėjęs, 
pasakė, kad jis jau miręs. Dak
tarui tai ištarus, stovėjusi ties 
lova Thomaso žmona, 67 metų, 
sukliko. “Numirėlis” pabudo ir 
atsisėdo, o žmona, smarkiai 
tuo sujaudinta, susmuko vietoj 
ir mirė. Tris valandas vėliau 
mirė ir Thomas.

MARQUETTE, Mich, rugp. 
11. — Netoli nuo čia žuvauto- 
jai rado paupy Johno Saka- 
lich’o lavoną su nutraukta gal
va. Tardymo nustatyta, kad. 
Sakalich pats nusižudė, išsi- 
sprogdindamas dinamitu. Lie
pos 7 dieną Sakalich buvo už
puolęs vieną moteriškę, Kron- 
gičienę, ir gerokai apitadęs ją 
peiliu.

40,000 laukinių arklių 
trokšta be vandens

HIGHLAND, III, rugp. 11.
— Netoli nuo čia geležinkelio 
bėgiuose rado traukinio užmuš
tą žmogų, kuriame pažinta ži
nomo Zion City, III, bažnyčios 
galvos, Wilbur Glen Volivos, 
brolį Chesterą Volivą.

POKTLAND, Ore., rugp. 11. 
— Praneša, kad rytinėse Ore-
gono valstybės dalyse trokštą 
be vandens tarp 30,0(X> ir 40,- 
000 mustangų — laukinių ark
lių. Del stogos vandens šimtai 
tų laukinių arklių jau iškritę.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

yra trys iš daugelio kitų priežasčių, kurios pritraukta 
lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

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

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siunti 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.

Telegrafuok it, pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, t,** i 
kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteik® 
jums patarnavimą:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Hateted St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA. 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 234G VVest 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, Iii
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SVEIKATA
ši skyrių L l)r. A. J. K ARAMUS— 3303 S. Morgan St., Chicago, III. 

veda į l)r. A. MONTVIU—l.V/U Milwuukce Avė., Chicago, 111.

Progresuojantis rau
menų nykimas

Kašo !>r. A. Montvidas

Ne vienam yra tekę matyti 
žmogų, kuris išrodo svei 
raumenuotas, vienok 
nors vienos kimo dalies 
mens suvytę, sunykę ir 
jėgia atlikti savo darbo, 
yra girdėję apie kūdikių 
lyžą, kuris yra priešakinės 
stuburo smegenų dalies liga. Jis 
paralyžuoja raumenis ir veda 
juos prie vytimo arba nykimo. 
Mat raumenų judėjimus ir net 
jų maitinimosi procesą tvarko i 
juos einanti nervai. Netoli 
visi kūno raumens yra aprūpin
ti nervais, siekiančiais iš stubu
ro, maža dalis viršutinės kūno 
dalies raumenų yra aprūpinta 
nervais 
šakinėj 
randasi 
nervai, 
raumenis.
ba jos šaknis stubure sugenda 
nuo ligos, įvyksta tos kūno da
lies paralyžas, kurią sugedęs 
nervas pirmiau aprūpindavo. 
Paralyžas atsiranda tik visai 
nervui sugedus, išsigimus, dali
nis gi jo sugedimas daro raume
nis tik silpnus, veda juos prie 
nykimo, pasireiškia nenormaliai 
jautimai. Judėjimo nervai ga
li l^uti slegiami naviko, arba 
sukrekusio kraujo arti jų, arba 
sunkos, pasidariusios iš smege
nų plėvių įdegimo. Nervai pa
tys gali tapti ligos apimti. Vie
na tų 
lyžas. 
nervų 
tesnė.
lios liečia priešakinę stuburo, 
smegenų dalį, bet didžiumos jų 
priežastis yra da nežinoma. Ka
dangi neretai raumenų nykimą 
gauna daugiau negu vienas šei- j 
mynos narys, yra spėjama, kad i 
tai paveldėjimo liga. Manoma, I 
kad tūli žmonės gema su neto
bulais nervais 
stuburo smegenų vietoj, 
laikui bėgant nusidėvi ir išsige
ma. Kiek tame yra 
ateitis parodys.

kokios
rati

ne pa-
Visi

para-

stuburo smegenų dalyj 
judėjimus tvarkanti 

šakos siekia liūno 
Jeigu kuri šaka ar-

ligų yra kūdikių paraly- 
Tai staigi ligo. Kita yra 
sifilis, kuri yra daug lp- 

Yra ir daugiau ligų, kų-

tik priešakinę smegenų dalį, 
nors pasitaiko, kad ir viena ir 
antra tampa paliesta tuo pačiu 
laiku arba vėliau. Kodėl taip 
darosi, niekas da tikrai nežino. 
Manoma, kad spiroChetos yra 
nevienodos veislės, ir manoma, 
kad vieni mėsų audiniai yra 
silpnesni, kiti stipresni tame 
pačiame žmoguje. Manoma ir
gi, kad žmogus savo neatboji- 
mu gali susilpninti vienus ar 
kitus audinius. Girtavimas, ly
tiniai perviršiai, tabakas, stoka 
poilsio ir persidirbimas susilp
nina nervus. Imant domėn, 
kad progresujantis raumenų ny
kimas delei sifilio pasireiškia 
netoli išimtinai pas paprastus 
darbininkus, dirbančius fizinį 
darbą, lyg ir aišku yra, kodėl 
judėjimo nervai apserga sifiliu. 
Labiau inteligentiškieji žmonės 
greičiau gauna džiūsną arba 
tabes, kas reiškia, kad jautimo 
nervai pas juos greičiau pasi
duoda ligai.

Kaip ir visose nervų sifilio 
formose, taip pat ir progresuo
jančiame raumenų nykime, jei 
ligonis žino sirgęs sifiliu, jis pa
pasakoja sirgęs visai lengvai, 
todėl nesigydo arba gydėsi ma
žai. Lengvas sifiliu sirgimas 
tankiai veda prie nervų sifilio.

Kad nervų sifilis yra neretai 
raumenų nykimo priežastis, tai 
yra žinomas faktas. Ne tik 
kad Wassermanno meteda k au- 
juj tyrinėti tai parodo, bet ir 
Nogučio ir Nonne'o ir kitų rac- 
todos tai patvirtina. Be to, ty
rinėjimai yra parodę, 1: d i 
spirochetų galima 
gūsiuose nervuose, 
išsigema, jų vietą 
giančios mėses, 

-yra lėtas, todėl ir

cj 
užimi jun- 
Izs’p :nmr 

raumenų r y

NAUJIENŲ” GENįKALiS
AGENTAS 

Grand Rapids, Mich.

vienoj ar kitoj 
kurie

tiesos,

bį sykį aš kalbėsiu tik apie 
progresuojantį raumenų nyki
mą, kuris paeina iš nervų si
filio. Progresuojantis jis vadi
nasi todėl, kad raumens nesu
vysta urnai, o eina menkyn laip
sniškai.

Priežastis yra sifilis, o sifi
lio priežastis yra gaivalai spri- 
rochetas. Sifilis kurtais nelie
čia nervų ir smegenų, kartais 
jis liečia tik tarpines jų mėsas, 
kariais pačias nervų celes, kar
tais tik gatves smegenis, kar
tais tik stuburo, ir stubure kar
tais tik užpakalinę, o kartais

Mrs. Diana Strickland. gars 
tyrinėtoja ir didžiųjų žvėrų me
džiotoja.

Stanley Naudžius
šiuomi pranešame gerbia

miems Grand Rapids lietuviams, 
kad Stanley Naudžius, yra mu
sų įgaliotas pilnai rūpintis 
“Naujienų” cirkuliacija — pas 
jį galite užsisakyti “Naujienas”, 
atnaujinti prenumeratą, užsžisa- 
kyti knygų iš “Naujienų” kny
gynu, taipgi paduoti j “Naujie
nas” skelbimą— jis visuomet 
Jums ‘suteiks greitą ir teisin
gą patarnavimą. Jo adresas:

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

VAIKAI REIKALAUJA 
“CASTORIA1

v

Specialiai prirengtos dėl 
vaikų ir kūdikių visokio 

amžiaus
MotinosI Fletchers Castorii 

yra jau vartojama virš 30 me- 
;ų kaipo malonios ir nekenks 
mingas pavaduotojas dėl Castoi 
Oil, Paregoric, Dantų Lašų ii 
Soothing Syrups. Neturi savyje 
narkotų. Nurodymai randasi ant 
dek vieno pakelio. Gydytojai vi
sur rekomenduoja jas. Tikro? 
gyduolės turi šį parašą.

kimas eina pirmyn laipsniškai, kaip virves ir raumenų jose nė- akių, kelių, kulną refleksai ir ralyžy ir kartais daugiau, negu 
Pirmiausia raumens tampa silp- ra galima apčiuopti.
ni, kartais net paralyžuoti, vė- irgi tik kaulai kyšo. Jei nervai do į ligoa priežastį.
linu jie ima eiti menkyn. Pra- paliesti kitoj stuburo vietoj,
eina mėnuo ar du, kol galima į tuomet kita kūno dalis taip pat medullą (tam tikrą smegenų 

4.„u.-u.: t......... 1.: . . .dalį), tuomet mirtis gali sekti
Raumenų nykimas žengia greitai. Jei liga pasilieka stu- 

kol visai būro smegenyse, pavojaus nu-
Bet pasitaiko, kad mirti nėra. Ligonis gali išgy-

Krūtinėj kiti nervų sifilio simptomai ro-

Pasitaiko, kad liga pasiekia

džiūsnoj. Apart paprastų higie
nos taisyklių laikymosi, gydoma 
braukimais, stimuliavimu, sai

varsan gyvsidabriu ir kitais 
budais. Jei raumens ir neat
griebiami, tankiai sustabdomas 
jų tolesnis nykimas.

aiškiai pastebėti jų nykimą, 4 netenka į aumenų.
bet už trijų ar keturių mėne
sių jų tik liekanos matosi. Ku- pirmyn be sustojimo,
rie raumens sunyks? Tai pri- jy nelieka. 1
klauso nuo to, kurioj stuburo'už kokių dešimties vienuolikos venti daug metų.

Gydymas šitoje ligoje gelbsti 
daugiau, negu generaliame par

smegenų vietoj nervai sugedo. į mėnesių ar metų nuo ligos 
Tankiausiai tai atsitinka kaklo j pradžios nykimas sustoja. Su- 
dalyj; tuomet raumens nyksta stojimas gal tęsis net porą me- 
aplink pečius, krūtinėj ir tūli ’ 
pačiame kakle. Taipgi bile ku- i 
rioj rankų dalyj. Retkarčiais 
nykimas prasideda .delnuose, 
paprastai pečiuose ir žemyn ei
na rankomis. Gali sunykti tik 
vienoj kūno pusėj arba sykiu 
abiejose. Pradžioj ligonio ran-1 
kas visai lengva išskėsti, nors!
ir visas pastangas jis dėtų ne
pasiduoti. Vėliau jis nebegali 
rankų kilnoti, ir sukinėti j vi- ■ tų atgal o jei ne, tai kraujo ir 
sas puses. Galų gale, jos kabo I stuburo skysčio egzaminavimas,
------------------------------------------ - -------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- —-------------- t-------------------- ---

tų, paskui vėl pasinaujina.

Progresuojantis raumenų ny
kimas gaunamas po 10, 15 arba 
net 20 metų nuo apsikrėtimo 

i sifiliu. Vaikai, paveldėję sifilį 
į nuo tėvų, gali gauti už tiek pat 

metų po gimimo; Nėra sunku I 
atskirti, ar raumenų nykimas 

i paeina iš sifilio, ar kitų prie
žasčių, nes ligonis tankiai atsi
mena turėjęs šankerį daug me-

Galų gale, jos kabo I stuburo skysčio egzaminavimas,

Užsilaikyki! Tinkamai Šią Žiemą
Laike šaltesnių mėnesių kuomet Gamta praša

lina gydančius saulės spindulius, laikas tiems kurie 
lengvai pasiduoda kosuliui, slogoms, bronchitui arba 
kitoms kvėpavimo organų ligoms, būtinai rei
kalauja.

SCOTTS EMH1SI0N
Jis suteikia silpnai sistemai turtingą, malonų sko
niui, kaip Smetoną maistą ir toniką, kuris turi<>, 
savyje sveikatą teikiančius vitaminus iš cod-^SBl 
liver aliejaus. Bukit stiprus, vikrus ir gerai mai- Hff 
tinami šią žiemą — vartokit Scott’s Emulsion.

Scott & Bowne, Bloomfield, N. J. 26-47

THE FAVORITE ' 
FROM MAINOMfORNIA

‘W'T * *

mali

Išpardavimas virš miliono kenų j vieną menesį, patvir
tina įsitikinimą tų kurie apie jį žino. Gaukit pilnų 
vertę savo pinigų — grynų čielų miežių salyklo iSsun- 
kas — pilno skanumo didelį trijų svarų kenų. Sykį- 
pabandęs —- vartosi visuomet. Paprasta arba apynių 
skonio.

STRICTLY 
UNION 
MAOE

Vyriausi Dastatytojai

Uliūnai Premier Sales Corporation^
1525 Newberry Avė., Chicago, III. Telephone Canal 1310

BROLIŲ LIETUVOS SKOLINIMO 
IR BUDAVOJIMO DR-JA

— rengia —

DIDELI IŠVAŽIAVIMĄ
Nedėtoj, Rugpjūčio August 14 d., 1927

Jokanto Farmos Lemont, III. 
Transportacija dovanai.

Trokai išeis 10 vai. nuo ryto 4138 Archer Avė.
Visi širdingai kviečiami dalyvauti. Komitetas.

Syrup camw^ 
bemade

visk

fath*k*nįand

PIKNIKAS
Su Dovanomis

— Rengia —
C h ic a gos Lietuvių Auditorium Bendrove

Nedėliok- Rugpiučio-August 14 d., 1927 
Justice Park Darže, Juslice, Illinois

Pradžia 10 vai. ryto Įžanga 50c ypatai

Gerbiamieji Lietuviai:
šiuomi kviečiame visus atsilankyti į Bendrovės 

Pikniką, šis Piknikas yra rengiamas naudai Audi
torijos pagražinimui arba malevojimui svetainės. 
Tikimės, kad visi atsilankysit ir paremsit Bendrovės 
reikalus.

Kviečia Valdyba ir Komitetas

ii iww'mnrrwiwCT

$10.000 POLICY
NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

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

hter-Ocean Casualty Co
A Stock Company

r >

SPECIAL LOSSES FOR
MM

•.. I f,
If sustaincd in 

the manner de- 
sribed in Para- 
graphs 2 to 9 

inclusive

If sustained 
in the 
manner 

described in 
Paragraph 1

LOSS OF

Life ...................................................
Both Hands .....................................
Both Feet .........................................
Sight of Both Eyes ........................
One Hand and One Foot .4..........
One Hand and Sight of One Eye 
One Foot and Sight of One Eye ... 
Either Hand ..................................-
Either Foot................-.....................
Sight of Either Eye.......................

SlO,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
5,000.00 
5,000.00 

' 5,000.00

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

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

/ ą »

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

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

Aš čia užsirašau už $10,000 Accident Insurance Policy, kuri 
bus išduota Tnter-Ocean Casualty Company, išimtinai nuolati- 
nioms NAUJIENŲ skaitytojams. Čia įdedu registracijos 75«. 
ir liudiju kad —

Čia įdedu registracijos 75c.

Į j Aš dabar esd nuolatinis NAUJIENŲ 
skaitytojas ir busiu juomi tokiu pagal 
šitų plicy per vienus metus.

T”! AŠ tuojau pastosiu nuolatiniu NAU-
— JIENŲ skaitytoju ir busiu juomi to

kiu pagal šitų policy per vienus metus.
I I Jūsų išnešiotojas tegul dastato man 

NAUJIENAS kasdien žemiau paduo
tu adresu. AŠ jam mokysiu J savai
te 18 centų.

m Siuntinčkit man NAUJIENAS paštu 
per vienus metus už Chicagos $7.00, 
Chicagoj $8.00 ir dar dadėsiu 75c. 
apdraudos registraciją.

Vardas ...... ......................, Amžius ............
(Pasirašykit aiškiai su paišeliu. Juodyląs liejasi)

Apdraudos Gavšjas ...................................................................................

Gatvė Adresas

Miestas ........ .t.

Užsiėmimas ...
Prisiųskit šitą aplikaciją su 75c. Money Orderiu arba čekiu

Naujienos, Insurance Dept.
1739 So. Halsted., Chicago, UI.

Padėkit 

ženkleli 

j tinkamų 
kletkutę 

paženklinimui 

savo 

atsakymo

Valstija
.... Apt.

TU r....
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UŽLAIKYK SAVO KŪDIKĮ 
SVEIKU IR STIPRIU

■ KORESPONDENCIJOS
V

THE BORDEN CČHPANY

Par.tduoda visos* 
vaistinis* Ir rrmtrals*.

TZ’UDIKIŲ eveikatoe išsivystymai pri- 
guli daugiausiai nuo maisto kokį jis 

gauna. Jūsų kūdikis turi būt maudomas 
kasdien ir maitinamas reguliariai. Jei 
negalit savo krūtimis maitinti kūdikio, tai 
bandykit Borden’s Eagle Brand Con- 
densed Pieną. Tai geriausias kūdikių 
maistas—padarytas iš riebaus karvių pieno 
ir granulated cukraus—specialiai dėl kū
dikių. Rekomenduojamas gytytojų visur 
dėl jo gerumo.
J.i Juk prlilu.lt* mum« paskelbimo «n Jtuq 
vardu Ir adrenu. arba prlalyaltn mum. atvirute, 
mra naNlynlnie jum., dykai, pamok laimų Juaų 
kalboje kaip prneti Ju.ų kū
diki; taiprl vaikų kayautp 
Ir kitokio. įdomios lltoratu-

Nenumeskite Savo 
Senų Rakandų

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

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

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

Specialė kaina $139—

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

f

Siuvamas maši- 
las parduodam 
labai nužemin-

V 4 om kainom. 
. Taisom ir mai- 
5 lom.

A. BERNOTAS 
629 W. 14th St.

NAUJAUSI PHONOGRAPHAI

KIMBALL
Naujas 1927 m. modelis 

Geriausi valves visur

Columbia Rekordai
W. W. KIMBALL & CO.

306 S. Wabash Avė.
KIMBALL BUILDING

Pinigai Lenkijon
Vilniaus Krašta

Siunčiami per Naujienas pašto perlaidomis ir 
kablegramomis greičiausia nueina.

Visi pinigai siunčiami per Naujienas Len
kijon yra išmokami Amerikos doleriais. Pašto 
perlaidomis pinigai nueina į 14 —15 dienų; kab- 
legramu — į 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, IU

Grand Rapids, Mich.
Dideli.® padidėjimas SLA. 60 kp. 

veikimo; jaunuolių veikimą 
sėkmingumas. Bet komunistų 
veikimui nesiseka.

Aną dieną pateko man j ran
kas plakatas su antgalviu: 
“Milžiniškas piknikas, rengia 
Lietuvių Dailės Choras ir LOS A. 
37 kp. liepos 31 d.” Ikiškia 
pikniką rengia dvi organizaci
jos. Nieko stebėtina, kad kas 
rengia bendrai pikniką, tikėda
mies sutraukti daugiau publi
kos. Tą daro ir kitos organi
zacijos. Bet pas mus komunis
tai visuomet garsina, kad tai 
bus “milžiniškas” parengimas, 
bet kai nueini, tai pamatai, kad 
tai tik nykštuku O tokių pa
rengimų pas juos įvyksta tan
kiai. Kada komunistams nusi
bosta skelbti visą raidžių lita
niją, tai jie pasiskelbia, kad ren
gia visas . sąryšis, prie kurio, 
pasak komunistų, priklauso sep
tynios draugijos. Bet ir to ta
riamojo sąryšio parengimuose 
tankiausia berandi tik kelis 
žmones. Pasirodo, kad jei dar
bininkai ir visa lietuvių visuo
menė nesimpatizuoja komunis
tams, tai ir tie “milžiniški” ap
garsinimai nieko nereiškia.

Komunistų kontroliuojamos 
draugijos ir jų veikėjai jau nuo 
"'.nai turi didelio patyrimo vei- 

ir jiems, rodos, turėtų 
Bet vistiek jie kažin 

lenktyniuoti su

’rime, 
sektis, 
kodėl negali 
SLA. jaunuoliais, kurie dar ne
onai pradėjo organizuotis ii 

neturi praktiško patyrimo vei
kime. Pavyzdžiui, kada SLA. 
jaunųjų skyriaus parengė pik
niką liepos 21 d., Kleniašauskc 
farmoj, tai tas piknikas buvo 
tiek sėkmingas, kad iš šalies 
žiūrint atrodė ne j pikniką, bet 
stačiai j valstijos “fėrus”. Reiš
kia, vos tie jauni vaikinai ir 
merginos pradėjo organizuotis 
ir dar neturi reikiamo patyri
mo veikime, o jau sugeba j sa
vo parengimus sutrukti tokią 
milžinišką publiką. Tai yra ge
ras ženklas, kad žmonės prita
ria ir remia juos. Ir jiems 
lemta ateity užimti vadovauja
mą vietą lietuvių judėjime.

SLA. 60 kp. pastaruoju lai
ku pasidarė branduoliu šios 
lietuvių kolonijos. Prieš keletą 
metų' su šia kuopa beveik nie
kas nesiskaitė, nors ji turėjo 
daugiau narių, negu kitos kuo
pos. Bet tie nariai nebandė 
padaryti kuopą veiklesne ir 
tenkinosi tik atlaikimu papras
tų susirinkimų. Taip buvo net 
ir kuomet bolševikai buvo įsi
skverbę j valdybą, kaipo tikri 
darbininkų klesos kovotojai. 
Jie netik neparodė jokio veik
lumo, bet dar tapo Pildamosios 
Tarybos suspenduoti,” —buvęs 
pirmininkas A. Daukša.

Bet tie laikai vargiai begryš. 
šiandie SLA. nariai gerai pa
žysta tuos gaivalus, kurie iš 
vidaus organizaciją bando 
griauti. SLA. 60 kp. dabar vi
sai kitokis nusistatymas ir vi
sai kitokia yra jos veikimas. 
Tai įvyko ačiū kuopos veikė
jams, kurie sugebėjo visą kuo
pos veikimą pastatyti į tinka
mas vėžes. Pirmas yra D. 
Greičaitis, kuris dabar užima 
pirmininko vietą. Jis yra san
dariems, bet tinkamas žmogus 
tai vietai, mokąs bešališkai su
sirinkimuose tvarką vesti. Ant
ras yra socialistas T. Aleksy
nas, organizatorius. Apie jo ga
bumus netenka daug kalbėti, 
nes jeigu jis per šešis mėnesius 
sugebėjo prie kuopos prirašyti 
60 naujų narių, tai 'jau vien iš 
to kiekvienas gali spręsti apie 
jo gabumus.

Žiūrint iš kuopos veikimo iš
rodo, kad be jos dabar gyveni
mas butų visai nelinksmas. 
Kuopos susirinkimai dabar yra 
daug skaitlingesni ir gyvesni, 
negu kad pirmiau būdavo. O 
šalę to dar jaunųjų mitingai, 
choro repeticijos, į kurias kar
tais nemažai ir tėvų susirenka | 
pasiklausyti kaip jų vaikai dai

nuoja. Be to dar rengiami šo
kia, piknikai ir šiaip visokie 
išvažiavimai ir kitokios pramo
gos. žodžiu sakant, SLA. 60 
kp. veikimas daro gyvesniais 
visus šio miesto lietuvius.

Yards 4951
Mis. Anlella Jarusz-Keushillaa 

AKUŠERKA 
3252 So. Halsted St.

—Gulbiniškis.
Viršuj Univeraal

State Bank

STRAIPSNIS ?7

Te). Boulevard 6487 
4649 So. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
Kenwood 1752 

Praktikuoja 20 metųUnijos Padaryti
Nėra geresnių 

Del Virimo, 
Kepimo,

Saldainių dirbimo
Blatz Brewing Co.

Chicago Branch 
1500 Holt Street

Phone Brunswick 3600-1-2 
and Wholesale Dealers

KUD1K1V 
jEROVės skYRIUS 

__vH 
DEL APRŪPINIMO

MOTINŲ IR <JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

IJIĮIIIIĮIĮJIIIILMUI

SKONIS 
TIKRĮĮ 
IMPORTUOTŲ 
SAAZER 
APYNIŲ

LIUMUlimil

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki 
3 vakaro. Kitu lai- 
ltu pagal Hitotj. se ligose p 

____ | gimdymo, u

M.m. ■hyrlaj. ■« laiku

KMIkl« »»rk»Ul«u U ta-

•varta, Mmynal Ir teitai 

Ir mm, jaoUam*. M tai

rtaM MgaltorUkate, teita- 
tarytai, atvirsi Ir tetarai

Ar Savo Kudikj žindai

| Kur kas didesnis skaičius moterų 
| galėtų savo kūdikius žindyti negu pa- 
| orastai yramanoma. Teisybė pasa

kius labai reta moteris visai negali 
| .indy t i. Taip vadinamas negalėjimas 

lažniausia yra nenoras, o ne tikras 
I legalėjimas. Daugelis moterų mano, 
j kad negali, kuomet gali. Žindymas 
| dažnai pertraukiamas dėl to, kad pie- 
I 'as lėtai pasirodo. Pieno dažnai ne- 
I ižtenka dar motinai lovoje begulint, 
I r todėl nuo žindymo atsisakoma. Bet 
I <čra nepriprastą ir pienui padidėti ir 
I būti jo užtenkamai motinai atsikėlus 
I - vėl pradėjus įuoštis.

Kitais atvėjais nebandoma žindyti 
1 todėl, kad bijoma, buk tai pakenks 
I notinai. Teisybė kitais atvėjais žin- 

lynias nesugadina mot’nis sveikatos, 
teikia neužmiršti, kad žindymas yra 
ormalė padėtis ir daugelis motinų 
iu čiasi geriau, kada žindo. O jei ir 
lotina kiek nukenčia, tai ji privalėtų 

pasišvęsti, idant kudikj pastatytų ant 
rero kelio. Dažnai sakoma, kad mo- 
inos perdaug nervuotos žindyti, ir 
.ad jų pienas dėlto busiąs blogas, o 
kūdikis bus suerzintas ir neaugs. Tas 
teisybė keliuose atvejuose. Bet kitos 
moterys, nežiūrint kaip jis išrodo ne
tinkančios žindyti, o vienok pasirodo 
geriausiomis auklėtojoms. Tai gi žin- 
lyti visados reikia bąndpti ir nuo jo 

• atsisakyti vėliau, jei pasirodys neat
sakantis. *

Kartais manoma, kad neapsimoka 
■noterei žindyti kūdikis jei jj negalės 
l><ai to daryti. Bet Aitą rvuomone, su- 
jrantama, yra grynai klaidinga, dėl
to, kad kūdikio gyvenime nėra kitos 
tokios valandos, kuomet motinos pie
nas taip svarbus ir reikalingas, kaip 
po gimimo. Jokiu kitu laiku taip ku- 
likio virškinimas greit neįra kaip ta- 
ia ir taip sunku jj yra pataisyti. 
Kiekviena diena ar valanda, kurioje 
kūdikis gauna motinos pieno, ji pas
tato ant geresnių kojų ir lengviau pri
rengia prie dirbtino maisto vėliau. 
Vėl manoma, kad neapsimoka kūdi
kio žindyti jei iš kruti} jis negauna 
užtektinai. Kiti vėl mano, kad yra 
pavojinga maišyti žmogaus pieną su 
karvių. Tie visi samprotavimai yra, 
suprantama .klaidingi. Dirbtinis mai- 
3tas negali padaryti motinos pieno 
nesuvirškomesniu, atpenč, motinos 
jienas regis, dar palengvina virškini- 
lą dirbtino. Kiekvienas lašelis kru- 
ų pieno pagelbsti kūdikiui ir priren
ka jj prie dirbtinų valgių.

Jei po gero išbandymo motinos pie- 
io neužtenka, tai pasaldintas konden
suotas pienas tapo rastas naudinga, 
kadangi jis iš visų preperatų lengviau 
šia suvirškomas. Jei motinos pieno 
visai nebūtų, tai pasaldintas konden- 
uotas pienas yra geriausia duoti. Jei 
’nkamai duodamas, tai teiks ganėti

nai sotumo normaliam augimui.

Skaitykit atydžiai šitos straipsnius 
’:as savaitę ir pasidėkit ateičiai.

Tel. Empire 7365
DR. F. MATULAITIS 

322 Holbrook .Avenue 
DETROIT, MICH.

Adynos 12—2

Pinigus gražiname
už tuščią keną

Vai

Dr. A. X. BLUMENTTLM
°PTOMIU>TRIŠT

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paulina SL Chicago, Hl.J

Lietuvis Kontraktorius

Pranešimas Lietuviams

Metropolitan Electric 
Shop

2215 VV. 22nd Street
Phone Canal 2591

4

Dabar jau galima pirkti WILDYS 
KNIGHT ir VVHIPPET automobiliai 
iš lietuviškos Įstaigos. Pas mus pirk
dami jus gausite gerą patarnavimą 
ir geras sąlygas.

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

Phone Lafayette 2082

Suvedain šviesas ir 
elektros jiegą j nau
jus ir senus namus 
mainom naujas liam 
pas j senas; duodam 
ant lengvo išmotoji 
mo.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

Lietuviai Advokatai
K.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

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

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

3823 South Halsted St. 
TeL Boulevard 1310 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE
77 W. Washington

Cor. Washington and
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8895

BLDG. 
St.

Clark

v
x

K.JURGELIONIS

PlLZENBAU?

Jeigu jums nepatiks

Pilzenbaur 100% grynas 
malt eiirakias

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

Haymarket 8885
------ -SSS3K

Miesto Ofisas
196 No. State StM Room 1612 

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

Bridgeporto Ofisas 
8335 So. Halsted St. 

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

TeL Yards 8141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiama.

John Kuchinskas ir 
Bailys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

A. VIDIIAS-LDLEVICH
AKUŠERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją;

I ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos Jigon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio- 

irieš 
aike 

gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa- 
i tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi

noms, kreipki
tės, o rasite pa
galbą.

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

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių jtempinią, ir galvos 

skaudėjimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėliomis /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 G iki 8 P. M.
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE IAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną. 2 iki 8 po pietų, 7 iki C 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaza 82M

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 Stn netoli Morgan St.

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

Dienomis: Canal 
8118. Naktį

South Shore 2288 
Boulevard 4186

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

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, III.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midvray 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

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

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas 310? So. Halsted StM Chicago 

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

DR. M. J. SHERMAN
Sliecialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Fairfax 6353

DR. FREDA HIRSCHBERG 
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

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

Phones: Office Pulman 9278 
Res. Plaza 2222

HARRY LAWRENCE 
ADVOKATAS 

11256 Michigan Avenue 
Telephone Pullman 9278 

Miesto Ofisas 
77 W. Washington Street 

Telephone Central 8540
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NAUJIENOS
The IJthuanian Daily New»

Publi&hed Daily Except Sunday 
by th« Lithuanian Daily Nows Pub. 
Co. Ine.

Editor P. GRIGAITIS
1739 South Halsted Street 

Chicago, III.
Telepbune Rooaevelt 8509

Subscription Rates:
$8.90 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

8c. per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.___________________

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
Kekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
dro vi, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai

Chicago je — paštu:
Metams ...................-..............
Pusei meti ................... .........
Trims minėsianti . ...............
Dviem minesiams —...........
Vienam minėsiu!.... ............

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštui

Metams .......... —-................ — $7.00
Pusei metų ............ ...........  8.60
Trims mėnesiams .........—..— 1.75
Dviem mėnesiams--------------- 1.25
Vienam mėnesiui  ................. — .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams .............—--------- ------- $8.90
Pusei metų     —. 4.00
Trims minesiams —---------- 2.60

Pinigus reikia siųsti pašto Monev 
orderiu kartu su užsakymu.

$8.00
4.09
2.00
1.60

taip nevadina, kaip “proletariato išdavikais”, “judošiais” 
ir “buržuazijos tarnais”. t

Gabus žmogus — ar ne ? Ir pažiba bolševikų parti
jai!

UKRAINIEČIŲ LAIMĖJIMAS

PROTESTAI PADĖJO.

Nors ‘tvarkos” ir teismo automiteto” saugotojai 
sakė, kad protestai nepadėsiu nuteistiemsiem Massachu- 
setts valstijos radikalam, bet jie visgi padėjo.

Paskutinėje valandoje gubernatorius Fuller nutarė 
atidėti nuosprendžio vykinimą dvylikai dienų, ir vyriau
sias teisėjas Sanderson po to sutiko, kad valstijos aukš
čiausias teismas pilnam savo posėdyje apsvarstytų peti
ciją dėl Sacco ir Vanzetti bylos atnaujinimo.

' Šituodu valdžios ir teismo žinksniu yra pirmutiniai 
laimėjimai pasmerktųjų pusėje per visus septynerius 
metus nuo to laiko, kai Sasso ir Vanzetti pateko į “teisin
gumo” nagus. Pirmiaus nebuvo sėkminga nė viena ad
vokatų pastanga juodu apginti arba išgelbėti.

Kas gi pasidarė, kad dabar staigu ir vyriausybė ir 
teismas ėmė elgtis kitaip? Aišku, kas tie, kurie buvo 
pasiryžę Sacco ir Vanzetti nugalabinti, pabūgo visuome
nės opinijos, garsiai pareikštos paskutinėmis dienomis 
Amerikoje ir visam pasaulyje.

Jeigu ne tie milionų žmonių protestai, tai Sacco ir 
Vanzetti šioje valandoje jau butų negyvi! Ar vien šitas 
faktas nerodo, kaip žymiai priklauso “teisingumas” nuo 
pašalinių aplinkybių?

Tai yra lekcija tiems naiviems žmoėnms, kūne įsi 
vaizduoja, kad bausmes skiriantieji valstybės organai 
vadovaujasi vien tik “grynais” teisingumo sumetimais.

Yra rimto pagrindo manyti, kad mirties nuosprendis 
minėtiem dviem asmenim buvo išneštas, remiantis visai 
ne teisingumo motyvais, bet tik buvo pridengtas “teisės” 
skraiste, kad išrodytų, jogei jisai esąs “teisingas”. To
dėl galima tiktai pasidžiaugti, kad atsirado jėga, kuri tą 
žiaurų užsimojimą sugebėjo atremti.

Bet kovai dar nepasibaigė. Galybė tų, kurie geidė 
nužudyt Sacco ir Vanzetti, yra didelė. Ir žmoniškumo 
šalininkai turės nesiliaut darbavosi, kol nuteistiemsiems 
nebus užtikrintas pilnai bešališkas jų bylos peržiūrėji
mas.

RISTYNĖS IR TAUTŲ KOVA.

Vokiečių spauda pran ša apie įdomų incidentą, įvy
kusį Vilniuje per ristynes vietiniam cirke.

Esą, ritosi lietuvių čempionas Plikutis su lenkų ris- 
tiku štekeriu. Kaip tik lietuvis ėmė smarkiau lamdyti 
savo priešininką, tuojaus lenkų publika pakėlė didžiausią 
triukšmą. Bet tas triukšmas perėjo tiesiog į baisų skan
dalą, kuomet Plikutis lenką paguldė. Lenkų “patrio
tai”, kaip pasiutę, šoko į areną ir puolė lietuvį. Pasinau
dodamas sumišimu, Štekeris pakilo, netikėtai griebė sa
vo pergalėtoją ir parbloškė. Tuomet lenkai iškėlė savo 
“rodakui” triukšmingas ovacijas.

Dabar tarp Vilniaus lietuvių ir lenkų eina aštriausi 
ginčai. Vieni antrus kaltina ir visaip niekina.

Kur įsigalėjusi tautų neapykanta, tenai, pasirodo, ir
sportas pavirsta tautinės kovos arena.

ŽMOGAUS “GABUMAS”.

Rusijos socialdemokratų laikraštis, einąs * Berline, 
’ialističeskij Viestnik”, rašo, kad opozicija bolševikų

partijoje iškėlė aikštėn labai nemalonų viešpataujančiai 
Stalino klikai faktą. Ji Įrodė, būtent, kad vienas “Prav- 
dos” redaktorių, A. Slepkov, yra buvęs monarchistas.

Trockio šalininkai paduoda apie šitą asmenį tokių 
biografijos žinių: 1918 m. miesto Riazan Čeką Slepkovą 
suėmė ir apkaltino dėl p ■‘•klausymo kontr-revoliucinėms 
organizacijoms. Monarchistinės Slepkovo pažvalgos bu
vo įrodytos jo susirašinėjimais, patekusiais į sovietų 
žvalgybos rankas. Jam grasino už tai mirties bausmė, 
bet vėliaus jį šiaip-taip išvadavo vienas įtakingas bolševi
kas, kuris šiandie randasi opozicijos eilėse.

Dabar tas buvęs kontr-revoliucionierius ir monar
chistas jau yra komunistų partijos narys ir dirba redak
cijose dviejų laikraščių, kuriuos leidžia Sovietų Sąjun
gos komunistų partijos centro komitetas, būtent, “Prav- 
da” ir “Bolševik”. Jisai dedasi gryniausiu “leninistu” ir 
atkakliai kovoja prieš opozicijos “nukrypimus” nuo tik
rojo bolševizmo O socialdemokratus jisai, žinoma, ki

Vietinių savivaldybių rinki
niuose Volynijoje lenkai tapo 
visiškai sumušti, nes visose 
rinkimų apygardose daugumas 
laimėjo ukrainiečiai. Visoje Vo- 
lyiujoje tapo išrinkta 694 uk
rainiečiai ir tik 204 lenkai.

šitais rezultatais labai nepa
tenkinti lenkų nacionalistai. 
Laikraštis “Rzeczpospolita” 
(Varšuvos) smarkiai kritikuoja 
valdžią, kam ji leido įvykti Vo
lynijoje rinkimams 
balsavimo pagrindu, 
sas pasaulis matąs, 
dauguma gyventojų 
ne lenkų kilmės.

Tautiški atžagareiviai, pasi
rodo, visur yra vienodai nusi
statę prieš tautines mažumas. 
Lenkijoje tas pats, kas ir Lietu
voje.

tys pasitraukė. Smarkiausias 
vokiškiems Maskvos penimiams 
smūgis buvo šį pavasarį, kuo
met jų partijų apleido reichs
tago frakcijos vadas, Dr. Ko- 
senberg

Dabar Vbkretijos komunistų 
atstovybė federaliam parlamen
te sumažėjo dar vienu nariu, 
nes partijos centro įsakymu ta
po išbrauktas iš partijos už “iš
davystę” ir “disciplinos laužy
mą’’ atstovas Kenzler, iš Man- 
nheimo.

Tuo budu vietoje 45 komu
nistų atstovų, kurie buvo iš
rinkti į Vokietijos reichstagų, 
dabar jų frakcijoje tėra tik 32. 
Ir tai dar ne galas.

HELMARAI vi- 
suomet užlaiko 

savo vietą ant vir
šaus. Tie patys 
Helmarai šiandien 
taip kaip jie buvo 20 
metų atgal.

Susipaiinkit Su

Karalienė Žymiausių 
Cigaretų

. Veneroj teks busimiems že-
■ mės kolonistams ieškoti sau vie- 
i tos pirma ties poliais, o vėliau 
i pripratus prie Pilamos ir aičiau
■ ekvatoriaus.

Beje, žmonės labai prisirišę 
prie žemės ir jos plutos — kunu 

! ir siela. Jie, kaip kirminai pur- 
' ve, knibžda ten rausdamiesi. Ne- I ’
daugelis palyginamai tik kyla 
mintimis į tą pasakingai 
atrodantį pasaulį, į erdves, 
ateis laikas, kada išsipildys

1 jone, ir žmogus su kunu nueis 
dangun.

i Toks, kaip rašo J. K., • buvo 
f>rof. Stratonovo paskaitų turi
nys. žihoma, tai skamba gan 
fantastiškai. Bet kas vakar bu
vo skaitoma fantazija, tai šian
dien yra realybė. Tad ir Vene
ros kolonizavimas ateityj gal 

Tačiau reikia

dar
Bet

sva-

visuotino 
Dabar vi- 

kad didelė 
Volynijoje

DIDELIS “VALYMAS" 
SAKSONIJOJE

Liepos 24 d. komunistų par
tija Saksonijoje (Vokietijos 
valstybėje) pašalino iš partijos 
septynis partijos tarnautojus. 
Tarp jų randasi ir partijos sek-

DUETAS

sko-Širvydukas “Vienybėje 
linas! Pruseikos argumentus iš 
“Laisvės“. Pastarasis surado, 
kad P. Grigaitis 1916 m. buvęs 
prievartos, o ne balsavimo, šali
ninkas, kadangi jisai “Naujojo
je Gadynėje“ rašė: “Socialistai 
eina prie to, kad darbininkų 
klesa išplėštų valstybę iš vieš
pataujančių klesų rankų ir pa- 
gelba tų spėkos priemonių, ku
rias teikia valstybė, įvestų so
cialistų tvarką”. Tuo jo radi
niu dabar mėgina pasinaudoti 
ir “Vienybės” apžvalgų rašyto-

tai tik rodo, kad pas mus 
redaguot laikraščius žmo- 
kurie, kaip tas anekdotiš- 

rusų generolas, apseina be

rotorius Arthur Voigt, kuris vybių: žmogui nesvarbus grei- 
pirma buvo labai įtakingas tumo didumas, bet pavojingas 
žmogus bolševikuojančiose ma- yra judėjimo greitumo pasikei- 
sese.

Iš 7 pašalintųjų “heretikų” r$8 kliūties.

i Apie Įvairius Dalykus :
Prof. Stratonovas pra- 

našauja, kad Veneroje 
žmones sukur savo ko
loniją.
žmonių skaičiaus augimas. — 

Priemonės žmonių skaičiui su 
mažinti.

' tikas. Oro klausimas nesuda-
Bet vis tik visoj 

trys yra pašalinti už “kairumą”, pihmmoj kliūtis tikimasi nuga- 
trys už “reformistiškus nukry- l^ti, nes pagrindinė idėja yra 
pimus”, o vienas už “kenksmin- teisinga ir neabejotina.
gus partijai pasielgimus”. ! Tokiu budu, jei technika neap-

- , v u ' gaus, tai kyla klausimas, kurį
Juodom sąrase te&aus stovi aug k kolonizuoti?

eilė da ir kitų buvusių vokiško n ,
. . / . t « x i • ' Prof. Stratonovas peržiūri vi-komunizmo šulų. Jų atskyri- . , ,
mas nuo bažnyčios” verkiausia *aule* slstem!»’ randa tuka' 
bus paskelbtas neužilgo. . ■ ‘ančlus dan«aU8 ,kunų’ kurių s".

hmos ir kitos sąlygos geriausiai 
atatiktų žemes žmonių .gyveni-
mo sąlygoms bet maži kūnai. Riek žmOffUS ištaria 
neturi atmosferos, oro, kaip pav.[ 
mėnulis.

Dalykas tame, kad kiekvienas 
I dangaus kūnas sulig savo didu*- 
mo turi tam tikrą kritišką grei-

Pav. ; kritiškas, žemės 
ąpie. 11 kilomet-

idėjos nulėkti ant kurios nors 
j planetos, žvaigždės, atsiskirti tumą. 
nuo žemės ir pasileisti erdvy- ^reltumas 
nan. • J

Turint galvoj technikos pa-

irgi- bus galimas.
pridurti, kad daugelis žymių 
mokslininkų yra tos nuomonės, 
jog kitų dangiškų kūnų koloni
zavimas yra tyriausio • vandens 
spekuliacija, kuri niekuomet ne
bus gyveniman įvykdyta. Jio 
nurodo į tą faktą, kad teoretiš
kai beveik viskas galima pada
ryti, bet praktika parodo, jog 
didelė dauguma teorijų tikreny
bei neatitinka.

žodžių
Vienas Amerikos mokslinin

kas išskaitliavo, kad tylus, ne
kalbus žmogus per savo 60 me
tų amžių ištaria 35 milionus 
žodžių. Kalbus žmogus per to
kį pat laiką pasako apie tuka* 

j (miliardą) žo- 
O labai plepus ištaria du

rų (maždaug 7 mylios) į sekun- Untj mi)jOnų 
\. Jei artileristas tokiu grei- <]žių.

žangą”ryšyrsu"iaiko'b6gi’u gali- tumu.1K.al,St,< iššauti, šovin'- !ai miliardus žodžių.
jis taikiklin nepataikytų, nes šo
vinys nueitų 
dangun.

Atmosferos 
' (dalelės) 
greitumą, 
perviršija 
greitumą, 
nustoja atmosferos, ją išgaiši
na, atiduoda erdvei.

Saturnas, Uranas, Neptūnas 
dar neganėtinai ataušę. Merku- 
ras turi didelį temperatūros 
svyravimą nuo 200 laipsnių kar
ščio iki 200 laipsnių šalčio. 
Marsas per šaltas. Palieka vie- 

! na tik Venera (Aušrine), kuri 
if atmosferą turi ir temperatū
ros sąlygos artimos žemės sąly
goms. Žemės vidurinė metinė 
temperatūra yra 43 laipsniai 
Fahrenheito, o Veneros 77 laip
sniai. Tai žymiai šilčiau, bet 

. “šilima kaulų nelaužo“ — sako 
' patarlė.

yra 
kitą 
Va-

žinome, kad kartais keli ne
apgalvoti žodžiai padaro žmo
gui daug nesmagumų ir net 
nelaimių..

Kiek gali turėti nesmagumų 
plepus žmogus, jeigu jis taria 
daug neapgalvotų žodžių?

ma drąsiai tvirtinti, kad, jei ne 
kelių metų, tai- kelių dešimtme
čių laikotarpyj galima bus pa- 

1 siekti kurią nors planetą.
Ji neabe

jotina. Dabar mokslininkai dėl 
i'jos ginčų nekelia. Reikia tik ją 
| praktiškai išpildyti.

. I Ir reikia pasakyti, kad tuo da- i v' t‘ . •• bar užnmti ir labai interesingai 
dirba keli žymus mokslininkai 
Daug kas jau atsiekta, padary 

Kauną, aplankė prof. Strato-’ta ir tiksliai apskaičiuota.
novas, paskilbęs astronomas, ir, Garsus Amerikos profesorius 

Apie Goddard jau yra paruošęs rakie- 
tą, kurią jis siųs į mėnulį. Jau

Kolonizacija už 
žemės ribų. — Prof. Gįoddar i 
do rakieta. - Prof. Oberto surasta
aparatas. — Visokios kliūtys I
— Kuri planeta turi tinka
miausias sąlygas žmogaus ap
sigyvenimui? — Veneros ko-į 
lonizavimas< i — Teorijos ir' 
faktai. ’ i

už žemės ribų.

oro molekulos 
savo tam tikraturi

Jeigu šis greitumas 
kritišką planetos 

tai planeta su laiku

GYVENIMAS 
Mlnesinis žarnalav 

Antanas Žymontas 
RedaktoHua-Leidžjea 

900 W. 52nd Street 
Chicago. III. 

Tel. Bonlerard 3669perskaitė dvi paskaitas, 
paskaitas J. K. rašo sekamai:

Skaičius žmonių ant žemės buvo atsiradęs ir drąsuolis, ku- 
greit auga ir ateis laikas, kada ris buvo sutikęs jo rakietoj va- 

j žiuoti, —- tai milionierius Met- 
Gal sumažinti žmonių skąi- ins. Metins aiškiai suprato, kad 

priemones? . čių? Europiečiai ir amerikie-! jam teks žūti, bet veržėsi dan
čiui tatai daro ir gali padaryti gurt. Kadangi Godddard vienok 
(negimdyti), bet kas padaryti nesutiko jo rakieton dėti, tai jis 
su Azijos tautomis, kurioms pernai nusižudė, 
vaikai — tai Dievo dovana? Su
laikyti ten žmonių priaugimą' panaši į du 
europiškomis priemonėmis bent: sumautus kulkasvaidžius. 
artimiausio šimtmečio laikotar- rys ją liake sprogimų pasida- 
pyj nėra vilties.

Kaip gi tad žmonių priaugimą skirtumas, kuris veikia ir beo- 
sumažinti? Jei pora nuvežtų į rėj erdvėj.
kralikų greičiausiai veisiasi ir! Kitas mokslininkas profeso- 
apgyvendina visą Australijos j rius Obertas Berline gamina ki- 
materiką, tai su tuo kovojama: tą aparatą ir taiko, kad jame 
valstybinėmis priemonėmis —'jau du žmonės galėtų važiuoti, 
naikinimu; skėrius taipgi viso- Jo aparatas bus toks, kad jo pa- 
kiais budais naikinama; muša- galba' pirmaisiais bandymais ga
ma, deginama ir tt. O su žmo Įima bus pasikelti nuo žemės ko- 
nėmis?

Gal būti su laiku pasikeis eti
kos sąvokos ir pav. sergančio 
žmogaus negydys 
miršta, bus mažiau žmonių, gaf kurie sutinka važiuoti, 
būt bus naudojamos ir kitos kū
no nepriprastos priemonės — 
bet iki šiol be karo žmonija ko- ir pirmą cepeliną, tautos laimė- 
vai su žmonių skaičiaus augimu j imu, ir to aparato pastatymui

Kaip Pruseika, taip ir Sirvy
du kas įsivaizduoja, kad godžiai 
“išplėšti iš ranlęų“, ir “spėkoj 
priemonės’’ reiškią priešingu
mą demokratijai ir teisėtumui. 
Bet 
gali 
nes, 
kas
smegenų.

Mes norėtume, tų dviejų “ge
nerolų“, bolševikiško ir fašistiš
ko, paklausti: nuo kurio laiko žmonės neturės kur pasidėti, 
demokratinės valdžios atsižadė-' 
jo vartoti spėkos
Kuriuo gi budu tos valdžios ga
lėtų suvaldyti visokius bolševi
kiškus ir fašistiškus šalavalkas, 
jeigu jos atsisakytų 
spėkos priemonėmis 
kariuomene ir 1.1.)?

Antra ’ vertus, ar 
“generolų“ tikrai tiki, 
gaitis nėra 
kad, pav. Suomijoje ir Latvi
joje darbininkams pavyko “iš
plėšti valdžią” iš rankų atžaga
reiviams? Ir ar juodu mano, 
jogei jisai nenori, kad tai įvyk
tų taip pat ir kitose šalyse?

O gal juodu nėra girdėję to, 
kad tas valdžios “išplėšimo iš 
rankų” aktas gali įvykti įvai
riais budais? Tai mes jiem pa
sakysime, kad tenai, kur vieš
patauja demokratija, tatai gali 
įvykto (ir dažniausia įvyksta) 
paprastu balsavimo keliu; o te
nai, kur tvarka yra despotiška 
(monarchistiška, diktatoriška ir 
t.t.), tam tikslui neretai esti 
reikalingos revoliucijos. Bet

Gyvenimui Turinys Rugp. mčn.
Siela ir Medžiaga
Musų amžius
Juliui Janoniui — eilės,
Ič Cikliaus Kalėjime — eilės, 
Ištraukų ištraukos.
Iš mano atsiminimų, 
žemiatė
Prenamerata metama ----- $2
Pvaai meti ----------  >1
Kojiijn J.........................  20c

naudotis 
(policija,

gi .tuodu 
kad Gri

pą tenkintas tuo,

taip vienam, kaip ir antram 
atsitikime valdžia visuomet yra 
įgįjama tiktai per kovą.

Grigaitis taip manė 1916 m. 
ir tebemano taip dabar. Tai ko 
tuodu “kritiku” iš jo nori?

Tas komunistiškai-fašistiš- 
kas Pruseikos ir Sirvydo due
tas rodo, kad raudonieji ir juo
dieji kraštutiniai gaivalai vis 
labiau ir labinus susigiminiuo
ja. Kartu jie ir į pakalnę dar
dės.

TRYLIKA

Kiek laiko atgal “Naujienose” 
buvo pažymėta, kad Vokietijos 
komunistų frakcijos reichstage 
(federaliam parlamente) neteko 
dvylikos narių, nes vieni jų ta
po išmesti iš partijos, o kiti pa-

lai sau

dar nieko kito nedrįso pavartoti.
Laukti, kad pati gamta tam 

padėtų, nėra jokių davinių, nes 
žemės pluta tiek stora, kad ma
siniai žmonių žuvimai nuo ka
tastrofų nėra galimi.

Kėlimas žmonių į užjūrių ko
lonijas irgi pasieks galo, nes jos 
bus pilnos. Kas gi tada? Lie
ka kolonizacija už žemės ribų.

Ir tai ne pasaka, bet rimtas ir 
pribrendęs dalykas.

Tiesa, dabar daug kas iš to 
juokiasi. Bet ar senai juoktasi 
iš Leonardo da Vinči bandymų 
pastatyti oro laivą, ar senai 
juoktasi iš sparnų ir bandymij 
lėkti nuo dangčio kraigo? O 
juk dabar jau mašina sunkesne 
už orą perlekiama per vandeny
ną. Todėl nereikia juoktis ir iš

Prof. Goddardo rakieta 
vienas i

rančios dujos, t. y. slėgimų

kius 200 kilometrų ir atgal su
grįžti. Padarius pirmus bandy
mus, bus ruošiamos didesnės 
kelionės. Ir čia jau yra žmonių,

Vokietijoj jau yra sumany
mas šį išradimą padaryti, kaip

surinkti iš visos tautos pinigus. 1
Tiksliai yra apskaičiuota, kaip 

aparatas, pakils, kaip galės lėkti; 
ir tiesiog ant kurios nors plane
tos, ar palekioti pav. aplink že
mę, pasirinkti kelią pav. į Mar
są, ten pasižiūrėti, aplink jį 
skriejant ir tik po to nusileisti,! 
ar visai nenusileisti ir atgal su
grįžti ir tt.

Kliūčių, žinoma, dar daug, 
sunkumai dideli ir dėl to iliuzijų 
nėra, bet idėja jau visai aiški. I

Taip pav. reikia, kad aparatas 
galėtų pasiekti didelio greitumo,1 
nes dangaus erdvė pilna berie
dančių kurių, nuo susidūrimo su 
kuriais tik^greitumo dėka gali
ma apsisaugoti. Toliau, svar
bios kliūtys kyla dėl žmogaus 
psichofiziologinio pabudžio sa-(

Lietuviai Daktarai
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12
Rezidence 6640 S. Maplewood Av.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL. 
KrtMu .....................

r.

DR. MARKIUS
3421 So. Halsted Street 

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

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

Ofiso ir Res. Tel Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH j

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

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

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

4910 So. Michigan Avė 
Tel. Kenwood 5107

/■*■■" ...................... ...........
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos 

9 iki 12, 1 iki 8 dieną 
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St Chicago, 111.

Valandos:) nuo 9 iki 11 vaL ^e;
( nuo 6 iki 8 vai. vakare u J

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. Nedėlioj 10 iki 12 d.

> I' ■ ......... . —
................. ----------------------------

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

Ultravioletini šviesa ir diathormia 
IBI .1 ............... — .. IM

f— > '  .........................—-
Office Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENT1STAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.
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ATMOSFERA
ir jos reiškiniai

(Tęsinys)

XX žmogaus gyvenimui yra vėjas. 
Be vėjo didesnėje žemės dalyje 
nebūtų jokios gyvybės: augme
nija paliautų gyvavusi, nes ne
būtų kam atnešti jai reikalin
gos drėgmės; o nesant augalų 
nebūtų ir gyvulių, nes neturėtų 
maisto. Tada visa gyvybė butų 
susitelkusi upių ir kitų vandenų 
krantuose. Kai kurios šalys ga
li girtis savo turtais tik dėl to. 

kad ten pučia patogus vėjai; 
yra ir priešingai tokių šalių, kur 
gyvybė menka tik dėlto, kad ten 
nepatogus vėjai pučia.

TEMPERATŪRA

Kas turi didžiosios įtakos, kai 
jis virsta skystu kunu? Tem
peratūra. Pirmiau, kol nemokė
jo dujas skysčiu paversti, norė
dami sužinoti ar dujos paverčia
mos skysčiu, jas smarkiai su- 
spausdavo. lu?t vis tik jos kaip 
buvo dujos, taip ir liko. O vos 

tik oro arba dujų temperatūrą 
numušė, tai ir mažiau spau
džiant oras arba dujos tapo sky
stimu.

Kas gi toji temperatūra? 
Temperatūra, tai laipsniais iš
reikštas vieno ar kito kūno šilu
mos kiekis. Kas gi šiluma? 
Trumpai į šį klausimą sunku at
sakyti. Užteks pasakius, kad 
šiluma yra tai kas kunus verčia 
plėstis, kaisti ir kietą skystu 
tapti.

Atkreipus dor .ę į šilumos vei
kimą, pirmiausiai tenka pasa
kyti, kad kaisdami kūnai plečia
si, o aušdami — traukiasi. Kiek
vienas yra matęs kaip kūnai ple
čiasi ir traukiasi.

Kai kūnas kaista, tai jo dale
lės viena kitai perduoda šilumą, 
kol visas kūnas įšyla. Pavyz
džiui imkime geležį ir kaitinki
me vieną jo galą, o kitą laiky
kime rankoje; ranka tuojaus 
pajus šilumą, o vėliau ir karštį. 
Tas rodo, kad šiluma gelžgaliu 
paplito iš kaitinamojo galo į 
tą, kur rankoje laikėm, ir gana 
greitai paplito. Bet jei gelež
galys bus su medine rankena, 
tai jis gali ir ilgai kaisti, o mes 
šilumos nejausime. Tas rodo, 
kad medyje šiluma silpnai plin
ta. “Užtai ir sako, 1._ " . ..........................
gamtos kūnai gerai leidžia šilu-j krantų vėjai; kas gyvena pajų-

Irai-. Llzt.frtt • t 1 r flln

Azijoj yra Himalajų kainy
nas; tai aukščiausi žemės kal
nai; daugelį jų viršūnių dar nie
kad nebuvo pasiekęs žmogus. 
Himalajų kalnynas tęsiasi nuo 
vakarų j rytus taip, kad vienas 
jų šonas atkreiptas į pietus, o 
kitas į šiaurę. Pietų šonas yra 
tikras žemės rojus: jis turi tur
tingą šaltų kraštų augmeniją; 
gi šiaurės šonas turi tik šiokią 
tokią augmeniją ir jame nėra 
nieko, kas trauktų į save gyvu
lius ii* žmones. Tokio griežto 
skirtumo priežastis yra vėjai; į 
pietų: Šoną pučia vėjas nuo Indi
jos vandenyno ir duoda šilumos 
bei drėgmės; į šiaurės šoną pu
čia sausas šaltas vėjas, einąs 
nuo šiaurės Lediniuotojo vande
nyno pel plačias bevandenes Si
biro ir Centralinės Azijos lygu
mas.

Kai kurie vėjai periodiškai 
keičia savo linkmę; kiti gi vėtrų 
pavidale ištinka staiga 
būna didelių nuostolių 
tis.

ir dažnai
priežas-

pažįsta- 
kad vieni ’ mas periodinių vėjų tipas yra

Pas mus geriausiai

mą, o kiti — blogai; kitais žo-’riuose — žino, kad vasaros die- 
džiais tariant yra gerų ir blogų na pučia nuo juros gaivinantis 
šilumos laidininkų (leidėjų), vėjalis, o naktį — nuo kranto j 
Kasdieniniame gyvenime nuolat! 'urą. 
naudojamės blogais šilumos lai
dininkais, pav., žiemą statome 
antrus langus. Mat, stiklas ir 
jų tarpe esantys oras — blogi 
šilumos laidininkai ir jie šilumą! 
iš kambario neįleidžia.

Kodėl taip būna? Del to, kad 
oras ne visur vienodai įšilęs. 
Saulės spinduliai oro nešildo; 
nuo saulės einanti šiluma pro 
orą taip lengvai eina, kaip kad 
šviesos spindulys pro stiklą. 
Oras įšyla tik lytėdamas žemės 
ar vandens, ir tai tik tada, kai

i 'n e ta įsą temperatūrai ma
tuot vadina termometru (šilu
mos matuotoju). Termometras , , .....

paprastas prietaisas, ima lai i žemė ar vanduo jau būna jsilę. 
bą stiklinį vamzdelį su nedidele vandu° ir žemė įšyla ne vie- 
pusliuke gale. Į vamzdelį ir pu- j nodu greitumu: vanduo šyla ir 
sliukę įpila gyvsidabrio. Tada I au®ta kur kas lėčiau kai žemė.

Užtat vasaros dieną žemė šiltes
nė kai vanduo, o nakty atbulai. 
Del to ir oras sausumoje dieną 
šiltesnis, kai jurų oras; o ka
dangi sušilęs oras lengvesnis už 
šaltąjį, tai jis ir kyla aukštyn, o 
į jo vietą ateina šaltesnio oro 
nuo juros. Tas oras čion apši
lęs irgi kyla aukštyn, o į jo vie
tą ateina daugiau. Taip ir atsi- 

;randa oro srovė nuo 
krantus.

sliukę įpila gyvsidabrio.
pusliukę ir vamzdelį pašildo, kad 
nuo šilumos skėsdamasis gyv
sidabris užimtų visą vamzdelį, o 
ten esąs oras visas išeitų, ir ta
da vamzdelį užleidžia. Po to 
vamzdelį pritaiso prie lentutės. 
Kad surastų, kur reikia statyti 
0, lentelę su vamzdeliu kiša į 
tipbstantį sniegą. Gyvsidabris 
ataušęs nusmunka, ir kur jis 
sustoja — stato 0. Tada termo- I 
metrą stato į verdančio van
dens garus. Gyvsidabris tuo- 
jaus pakyla irtoje vietoje, kur 
jis sustoja, stato 100, o vietą 
tarp 0 ir 100 daliją į 100 lygių 
dalių, vadinamų šilumos laips
niais. Žemiau 0 (nubaus) irgi 
žymi tokio pat didumo dalis; jas 
vadina šalčio laipsniais.

Nors žmogus ir jaučia kur šil
čiau, bet juo pasitikėti negali
ma. Pavyzdžiui, vienam atro
do, kad jau labai šalta, o kitam, 
kur labiau papratęs, stipresnis 
— sako, kad dar tik vėsu, o ne 
šalta. Taigi šiame reikale žmo
gus pasitikėti savim negali, bet 
turi įsigyti termometrą. Bet 
esant 40° šalčio gyvsidabris už į 
šąlą. Taigi didesnio šalčio, kaip *

- 40° jis nė negali rodyti. Tam 
reikalui yra kitokių termomet
rų , kurie ir didesnį šaltį rodo, 
t. y. žemesnę temperatūrą.

V XXI
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SEMKITE ŽINOJIMĄ I§ KNYGŲ
Musu patarimu visiems “Naujienų” skaitytojams yra, 

kad knygos butų ne vien daba Jūsų namo, bet ir Šaltiniu 
sėmimui reikalingų žinių. Pertat mes siūlome Jums iš 
čia esamu apie 200 įvairaus turinio knygų pasirinkti sau 
reikalingiausių. Vi-sos čia esamos knygos yra musų gau
tos iš Lietuvos. Perkantiems ne mažesne suma $5.00 pilna 
vertė tiems nuleidžiama 40 centų nuo dolerio—reiškia už 
$5.00 vertės knygųmokėsite tiktai $8.00. Pertat nepraleis
kite progos—darykite pasirinkimų iš čia esamų knygų tuoj.

.40

VĖJAI

Vienas svarbiausiųjų žemės 
reiškinių, turįs didelės įtakos

jurų į

Planuodami Keliauti

LIETUVON
“Plaukite po Amerikos Vėliava”
Ir keliaukite ant puikiausių pasauly 

laivų, kurius valdo ir operuoja Suvienytų 
Valstijų Valdžia.

Speciali ekskursija i jūsų Tėvynę 
išplauks ant puikuolio laivo

S.S. LEVIATHAN
Rugsėjo 1O iš New Yorko.

Jį asmeniškai ves Mr. W. W. Dayidion. 
Generalis Agentas United States Lines iš 
1‘ittsburgh, l’a.

Kiti Rugsėjo išplaukimai bus.
S.S. Republic ................Rugsėjo
S.S. Pres. Harding........Rugsėjo
S.S. Geo. Washington....Rugsėjo 13
S.S. Pres. Roosevelt.....Rugsėjo

Klauskite savo vietos agento kainų ir 
pilnų informacijų arba ršykite j

United 
States Lines 
p 110 S. Dearboru .St., Chicago

45 Broadvvay, New’York City _

7 
9

20

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

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

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

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

lais, 3 dalys, puslapių 548 .....................................  3.75
Lietuvos įstatymai, pusi. 1031 .....................................  4.00
Vienuolio Raštai, pusi. 348 ............................................. 2.00
Dainavos Senų žmonių padavimai—Krėvės, pusi. 152 .. . 1.25 
Dykumose ir giriose—H. Sinkevičiaus, pusi. 419 (2

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

draugus...........................r.........................................1.7&

i
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čia yra <lair»os bei eites visu musu spėriausiu poetų, pertat 
verta šių dainų, visiems dainų mylėtojams jsig-yti.

Brėkšta^—M. Vaitkaus, pusi. 38.....................................
žiežirbos—Liudos Giros, pusi. 109 .........................................

Cit, Paklausykite, pusi. 190.............................................
Didvyriai—Mikuckio, pusi. 32 ........................................
Šviesus Krislai—Vaitkaus, pusi. 111 .............................
Prano Vaičaičio dainos, pusi. 190....................................
Musų Vargai—Maironio, pusi. 151 .................................
Jaunoji Lietuva—Maironio, pusi. 31...............................
Ks. Vanagėlio raštai—dainos, eilės, pusi. 188 ..............
Lietuva pavasarį, vasarą ir rudenį, Liudos Giros, p. 144 
Eilaraščiai—Kazio Binkio, pusi. 50.................................
Saulė ir Smiltys—Balio Sruogos, pusi. 156.....................
Deivė iš ežero—Balio Sruogos, ęusl. 31.........................
Tėvynės Kelias—Liudos Giros, pusi. 64.........................
Vasaros šnekos—Tyrų DUktės, pusi. 82.........................
Petro Armino raštai—eilės, dainos, pusi, 60..................
Homero—Odisėja, pusk 291 ................................ ...........
Janonio raštai—eilės, dainos, pusi. 112..........................
Vainikai—telpa eilės visų gerųjų musų poetų ir sykiu 

autografijos ir paveikslai, pusi. 230

1.25
1.00
1.00

Kaip yra malonu ir 
linksmu turėti gerą 

grojiklj pianą

Nusipirkus Gulbransen pas Budri
kę nereikės niekados rugoti, nes 
Pianas yra geras, lengvai groja, 
gražus balsas, visiems patinka ir 
kainos neperdidelės, $450 iki $700. 
Daugybė lietuvių turi nusipirkę, 
galite paklausti apie jų gerumų.

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

Phonografų

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

WENNERSTEN’S
’i/Johcrnian tfppo

TIKRI APYNIAI 
TURTINGAME SALYKLE

TIKRI APYNIAINIEKUR NĖRA TOKIU
KAIP ŠITIE 

NE/ NEI VIENO’

1.50

T

BALTIKO AMERIKOS LINIJA

siunčiant du laivu pernai, o jau net 
penkis šįmet

tai pirmutinė ir vienintelė laivinė bendrovė 
kurios laivai pralaužė kelia iš Amerikos 

New Yorko

TIESIAI I LIETUVOS 
KLAIPĖDĄ

KAINOS LAIVAKORČIŲ
Į KLAIPtRĄ:

Trečia kleaa .............
Ten ir atgal tiktai

Turistinė III klesa ..
Ten ir atgal tiktai

$107.00
$181.00
$117.00
$196.00

LAIVŲ IŠPLAUKIMAI:
“LITUANIA” ........ 30 Rugp.-Aug.
“ESTONIA”...........20 Rugs.-Sept.
“LITUANIA” ........ H Spalio-Oct.
“POLON1A’- ,....... . 1 Lapkr.-Nov.
Valdžios taksai atskirai

j

l

KALĖDŲ laivas “POLONIA” 6 Gruodžio-Decembcr
Žiniom kreipkitės į vietos agentą ar į bendrovę:

BALTIC AMERICA LINE
120 N. La Šalie St., Chicago, III,
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Mokslinės, Istorinės ir šiap Įvairaus Turinio Knygos
Mylinti skaityti įvairaus turinio knygas, peržiūrėkite Čia 

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

Slaptingoji žmogaus Didybė—Vydūno, pusi. 61 ..........
Dainos Keliais—Biržiškos, pusi. 114 ..............................
Lietuvos—Lenkų Ginčas—P. Vileišis, pusi. 88..............
Kaip Gyvena Norvegai. Paveiksluota, pusi. 51.............
Lietuvių Senovės Bruožai—Klimo, pusi. 169.................
Pasikalbėjimas Apie Dangų ir Žemę. Su paveikslais ... 
Mirtis ir Kas Toliau ?—Vydūno, pusi. 48.........................
Kaip susirinkimus kviesti, vesti ir t.t., pusi. 46.............
žmonijos Kelias—Vydūno, pusi. 52.................................
Laiškai Vartotojams—M. Chesnio, pusi. 35 ..................
Lietuvos Ūkis—Bimkos, pusi. 133 .................................
Kaip susikūrė J. V. Amerikos. Paveiksluota, pusi. 35 ... 
Lietuvos žodis—Tumo, pusi. 64 .....................................
Lietuvos Literatūra Vilniaus Universitete Metų—Bir

žiškos, puslapių 70 .......................................................
Iš Gamtos Mokslų—Ledaux’o. Su paveikslais, pusi.. 80 .40 
Paklydėliai—Geručio. Kovoja prieš bedievius, pusi. 33. 
Gamtos Prilyginimai lietuvių dainose ir raudose—Dr. 

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

paveikslais) ......................................................
Lietuvos žemės Valdymo istorija—Klimo, pusi. 65......
Gimdymo Slėpiniai—Vydūno, pusi. 101 ......................
Muravjevo Laikmetis—Klimo, pusi. 27 .........................
šiltieji ir šaltieji kraštai. Su paveikslais, pusi .67 ......
Kaip gyventa musų senelių prosenelių—Linkevičiaus. 

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

pusk 31 ...........................................................
Vokiečių Kūryba—Ptof. Heinmano, pusi. 287 .........
Kovo 20 Diena—šerno. Su paveikslais, pusi. 139.....
Laukuose ir Pievose—Vegnerio. Su paveikslais, pusi 
50 Pamokų iŠ gamtos mokslų—Ledouxo. Su paveikslais, 

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

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

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

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

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

63..........................................................................
Visumos Sąranga—Vydūno, pusi. 32.............................
Dainų atsiminimai—Biržiškos, pusi. 142 ..................
Kelią tiesiant į Lietuvos Nepriklausomybę, pusi. 40......
Tarp pietų Amerikos gyvulių iš Darvino raštų. Paveiks

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

Išsirinkite knygų iš virš esamo sąrašo ir išrokavę 40 centų mm dolerio pilnos sumos pinigus siųskite sekamu adresu:

1739 So. Malsted St., Chicago, III
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Apysakos, Pasakos, Legendos—Geresni Musų Rašėjv 
Originalai, bei Vertiniai iš Svetimų Kalbų

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

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

161 ......................................................
Sunkiausiai* Laikais—Rucevičiaus, pusi. 123 
Septynetas Pakartųjų—Adrejevo, pusi. 56.....
Kada Rrauda Siela—Vaideliute, pusi. 123.....
Mano Poilsis—Mašioto, pusi. 63....................
Gera Galva—žemaitės, pusi. 40......................
Ęramizmo Stebuklai—Gotjes, pusi. 77......... .
Devynios Pasakos—Giedriaus, pusi. 81 .........
Žvirbliai—Dr. Vinco Kudirkos, pusi. 42....................... 15
Haupo Pasakos, pusi. 219, apdaryta................................1.25
Musų Mažiausias, Musų Gražiausias—Mašioto, pusi. 43, 

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

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

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

puslapių 18J ......................................................
Vaikų Darbymečiui- Murkos. Su paveikslais, dalis II,

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

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

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

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



NAUJIENOS, Chicago, ID. Penktad., Rugp. 12, 1927

Nedėlioj

CALUMET GROVE,

®?>6s> Rengia

Milžinišką Atletini

Tikietas asmeniui 50c

svorio

NAUJIE MOS

Sis antras atletinis Naujienų 
piknikas bus dar didesnis ir 
dar gražesnis negu pirmiau 

ino-buvę Naujienų piknikai. Ž 
mas lietuvių lengvojo 
čempionas- Karolis Požela-su- t * 
organizuos visus žymiausius 
lietuvių atletus

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

Susivienija du kliubai

Bridgeportas
l*p. Bernotų puota

Peneitų 30-tą liepos Kipšas 
aplaikė speciali pakvietimą į pp. 
Bernotų puotą—3132 So. Eme- 
rald Avė.

Kipšas, apsivertęs į žmogys
tą, pasiėmė su savim visą savo 
šeimyną, pačią ir vaikus, ir nu
dūmė puoton.

Puota—15 metų ženybinio 
gyvenimo pp. Vinco ir Francis- 
kos sukaktuvės ir krikštynos jų 
jaunosios dukrelės, Franeiškos.

l'-nai Bernotai laike 15 metų 
sugyvenimo susilaukė keturių 
vaikučių (trijų dukterų—Mary
tės, Agnytės ir Franciškos, ir 
sunaus Vytauto, kuris mirė.

Kaip progresyviai žmonės, 
pp. Bernotai dailiai ir padoriai 
augina savo kūdikius. Marytė 
ir Agnutė yra Jaunosios Biru-

<ai Pranutė j>aaug3,

Lietuvių Vyrų ir Moterų Pa
šei pos Kliubas nutarė susivie
nyti arba, teisingiau sakant, 
prisidėti prie Simano Daukan
to Tcatralio Jaunuomenės Kliu
do, kuris irgi sutinka juos pri
imti. Todėl galutinas šių dvie
jų kliubų susivienijimas ir į- 
Įvyksta sekantį pėtnyčios vaka
rą, t.y. rugpiučio 12 d., Mildos 
svetainėj. Ir todėl visi abiejų 
viršniinėtų kliubų nariai ir na
rės būtinai privalo šiame susi
rinkime dalyvauti, kad vėliaus 
nereikėtų išmėtinėti valdybai, 
buk tas ar kitas kliubo rcika- 
as netinkamai sutvarkyta. Tad 
visi bukime penktadienio vaka
re, kaip 7.30 vai. Mildos sve
tainėj susirinkime ir sutvarky
kime dalykus taip, kaip atrodys 
inkamiausia.

Simano Daukanto Teatrališko 
launuomcnčs Kliubo Valdyba.

Vytauto henas

lės narės
bus dar viena Jaunosios Biru
tės narė.

Puotai suprašyta buvo daug 
svečių, visi pažangus. Krikštas 
Pranutės atsibuvo lietuvių tau
tiškoj bažnyčioj. Krikštą teikė 
kun. Stasys Tautas. Žinoma, po 
krikšto buvo geri skanus pie
nus, pagaminti pp. Bernotienės 
ir Šimkienės, lietums atsilan
kė taipgi kun. Tautas. Visą 
latyą tęsėsi draugiškas pasikal
bėjimas. “Spyčių” jokių nebu
vo -aš manau, kad labai svei
ka, jog apsėjo be jų.

Beje, kūmais buvo ]>-nia 
Barbora Andrijauskienė, links
ma ir tinkanti ypata būti ku
inuose, ir p. Kazimieras Stan
kus. Kūmai visą laiką vaišino 
ir linksmino svečius. Pietų lai- 
ktf p-lčs Bernotaitės, Andrijaus
kaitės ir kai kurios kilos (viso 
apie 10 ypatų) sudarė choreli, 
kuris sudainavo keletą tautiš
kų ir liaudies dainelių.

Puota nusitęsė iki vėlyvam 
vakarui. Svečiai besiskirstyda- 
ini linkėjo Pranciškai ir Vincui 
Bernotams ilgiausių metų, o 
dukterei kuogeriausios sveika
tos. Aš nuo savęs linkiu 
daugiau.- Kipšiis.

dar

Lietuvos Kunigaikščio 
auto Benas laikė mėnesinį 
brinkimą. Susirinkimą atida- 
’ė pirm. A. Rupšis. Raštininkas 
L Keturakis pašaukė valdybą. 
Visi buvo, tik vienas kasos glo- 
•jjas, J. Macys, neatsilankė. Jo 
ielon buvo paskirtas B. Sta Be

vieli.
Priimta Kaip vienu baisu pel

ito susirinkimo raportas. Be
nin įstojo jaunas ir geras kor- 
letistas. Patarčiau visiems ge- 
•iems muzikantams stoti į musų 
x*ną. Turime apie pusę šimto 
larių. Pamokos būva kas ant
radienį (utarninką) adresu 

1900 So. Union Avė., 8 vai. v. 
atsilankykite, musų benas auga 
aip ant mielių.

Taipgi mes nutarėme rengti 
lidelį išvažiavimą, basket pik- 
»iką« Išvažiavimas bus rengia
mas Lietuvos Kunigaikščio Vy
rute Beno vardu ir savo, t. y. 
ieno narių pasilinksminimui, 
š važia vimas įvyks rugpiučio 

23 ditną Forest Preservus, prie 
Tautiškų kapinių.

Vėliau laikraščiuose bus pra
usta paskirta vieta. Pasirin

kęs gražią vietą, Vytauto Be- 
tas grieš puikių ©vertimų pub- 
ikai |>asiklausyti, o Benas tu
os progos nasirodyti, kaip mes 

publiką mokame palinksminti.
Išvažiavimo rengimo komisi- 

jon išrinkti šie asmenys: J. Ba- 
Sta-

su

Susipažino Jieva su Čaliu. pilnai pritariai 
’amylėjo, pamėgo vienas kitą. 
Kaip du karveliu, du balandėliu 
burkuoja, dejuoja ir širdį ra
mina. Užleido tečiaus nelaboji 
Galio žmona policiją ant susi
mylėjusios poros. Nutverė poli
cija Galiuką pas Jevutę palovėj.

Turėjo ir Galis ir Jieva daug 
nesmagumų. Galio pati parei
kalavo perskirų ir užlaikymo 
kūdikiams. Byla ir dabar dar 
tebėra teisme. Bet meilė perga
lėjo viską. Tik kaimynai vis 
maišėsi po kojų.

Taigi išsimufino Galis su Jie
va Nortįsidėn gyventi, nusi
samdę kambarius lenkų apgy
vento] apielinkėj, kurioj jų nie 
kas nepažįsta, ir gyvena kaip 
pridera gyventi vyrui ir žmo
nai. Ale ve bėda: Galis, dirb
damas mėsos markete, parneša 
porkčiapo. Taigi užkąsti yra ko, 
bet užgerti, kad lengviau pork- 
čiapas butų nuryti, nėra ko. O 
čia dar ta byla su buvusia žmo 
na ir jos reikalavimas, kad 
duotų duonos vaikų užlaiky
mui. Ką čia padaryti?

Surprais parė reikia 
Ir ve, Galis jau važi- 
18-tos gatvės apielin- 
Bridgeportą ir bobų

Easy 1 
surengti! 
nėja po 
kę ir po 
pagalba renga kolektas suprais
.purei, kuri įvyks rugpiučio 17 
dieną, 18-tos gatvės apielinkėj, 
kokiame ten saliune netoli 
gatvės ir Union avė.

Tai ve kokiem žmonėm 
kokiais tikslais rengiama
jprais pa rėš šiandien. — Rep.

17-s

ir 
sur-

SLA. 36-tos kuopos rei
kalai teisme

Vakar, kaip 10 vai. 
miesto trobesy j teisėjo 
kambaryj No. 111(5 buvo 
k ta Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoj byla prieš buvusius 36 
kuopos viršininkus — Juknį, 
Lietuvninką, Dalkų ir Briedį. 
Byla atidėta rugsėjo 8-tai die
nai. — Reporteris.

ryte, 
Hays 

iššau-

Lietuvių aptiekoriy reikalu

lakas, W. Yablonskis ir A.
'tevich. Korespondentas.

užmezgimui 
tampresnių ryšių lietuvių ap- 
tiekorių tarpe.

interesuojasi, gali kreiptis kož- 
ną antradienį pas draugijos di- 

Reporteris. ? rektorius viršminėtomis valan-
domis ir antrašu.

Brighton Park
žinoma 

Brighton 
per pas-

Paim-

Viršminėta draugystė turės 
šeimyniškų išvažiavimą j brolių 
Jokantų ukę-farmą, Lemont, 
111.. rugpiučio 14 dieną.

Vienius direktorių.
VIRŠUI ASHLAND. STATB 

BANKO
1800 So. Ashland Avė.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal,

Dr. J. W. Beaudette

Pastaba: Mano ofisas dabar randas) 
naujoj vietoj

DK. VAITUSH 
0PTOWVTllT8TAS

LIETUVIS AKIU SPEClALISTAb
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt j, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė ai yda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedilioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Tel. BouJevard 7539 ,

North Sidn
Socialistų išvažiavimas ‘-Šurnose narės”

(•erai yra visiems 
apielinkė, vadinama 
Park ir himniškai kįla 
kutinius keletą metų, 
kitę nors ir Archer Avė gatvę.
Tenai yra koks tuzinas real es
tą te ofisų, apie tiek pat namų 
statymui kontraktorių lietuvių 
ir svetimtaučių, o štorų-kratu- 
vių, tai ir suskaityti nebegali
ma; dygsta jos kaip grybai po 
lietaus.

Yra keletas skolinimo ir bu- 
davojimo draugysčių-spulkų, bet 
daugelis dar nežino, kad ir lie
tuviai savo vieną draugiją-spul- 
ką, kurios vardas yra: “Brolių 
Lietuvos Skolinimo ir Būdavo- 
jiino Draugija’L Draugija jau 
gyvuoja nuo KM4 metų, nors 
kapitalu negali lygintis kai ku
rioms kitoms. Nežinia delei 
kokios priežasties lietuviai šios 
apielinkės mažai kreipia domės 
ir nenori į ją stoti. Kad musų 
lietuviai žinotų svarbumą tau- 
pimo ir tokios draugystės-spul- 
kos, jie daug apsčiau dėtųsi į 
jas. Manau, dkug dar nėra 
ipsipažinę su įstatais ir patvar
kymais tokių draugysčių. Kat
rie norėtų smulkmieniškai pa
tirti apie budus taupimo ir 
skolinimo, patarčiau kre 
prie draugystės direktorių.

Draugijos susirinkimai atsi- 
buna kas savaitė antradienyje 
nuo 7:30 vai. vak. iki 9:30 vai. 
vak. adresu 4138 Archer Avė., 
kontraktorių Jokantų name.

Metiniame šėrininkų susirin
kime buvo nutaria pakelti var
ių ir pritraukti daugiau lietu
vių į šią draugystę. Už pasidar
bavimą prirašymui naujų narių 
yra paskirtas tam tikras atly
ginimas arba nuošimtis. Dova
nas arba atlyginimą gaus kiek
vienas, kiltis (Jaugiau ar ma
žiau bus prirašęs. Katrie tuo

Aleksandras Valius

Valandos:
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė- 

lioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet^ •
REZIDENCIJA: z 

2226 Maršini!! Blvd.
TELEFONAS CRAWF0RD 1480

TELEFONAS CANAL 9464

K

25 METŲ PATYRIMO 
Pritaikyme akiniu dėl viliokių akių

Antanas Sinkus

persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 26 dieną, 1927 m., su
laukęs 50 metą amžiaus. Gimė 
Šarkių kaime, Šilalės valsč., 
Tauragės aps. Chicagoj lleights 
išgyveno 20 metų. Palaidotas 
šv. Kazimiero kapinėse. Kap. 
Block 10., Section 22. Grave 

8 Lot. 24. August 10, 1927. 
Meldžiu pažįstamus ir draugus 
susirinkti i Liet. Cicero baž
nyčią 7:30 iš ryto kur atsibus 

pamaldos už A. A. Aleksandro 
sielą.

Nuliūdęs, broliu 
Juozapas Valius.

4942 Fulton SL.

JAN SMETANA, 0. D. 
OPTOMETRISTAS 

Ekspertas tyrimo akių ir 
pritikimo akinu 

1801 South Ashland Avė. 
Platt Bhlg., kamp. 18 St., 3 aukštas 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Pastebėki mano iškabas 

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vak. 
Ncdėlioj uždar'yta. 

Tel. Canal 0523.

J. F. RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoje

Laidotuvėse t.atar- 
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kud priklausau 
prie gral>ų išdir- 
bystčs.

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

SKYRIUS:
3238 s. Halsted St.
Tel. Blvd. 4063

Seniausia įsteigta linija

Haven

Pereitą sekmadienį Jeflersono 
girioje įvyko LSS. 81 kuopos 
išvažiavimas. Iki I vai. po pie
tų atvyko astuoni automobiliai, 
kas su šiaip pavieniai 
siais sudarė ne mažą 
žmonių.

Iki pat 4 valandai 
dar tebesi rinko. Prieš 
na

atvyk u- 
b areli

Kas ir kam rengia šiandien 
siurprizų partijas, parodys tel
pąs žemiau aprašymas.

Pirm keleto dienų ateina į 
‘Naujienas*’ žmogus ir sakosi 
norįs matyti rejforterį. Pasima- 

jis su reporteriu. Sako:
—Ar neaprašytume vienos 

surprise purės ?
—Įkiiėjo, tinginsi ir berašy

ti apie jas. Bet kokia ta “sur-

savo draugus ir Šeimyną 
ant Šito gražaus laivo, kuris 

yra aliejum kūrenamas 
“IROQUOIS”

Nėra dulkių Nėra suodžių
Tiktai .<•

75c
ROUND TR1P DAILY

L«av« Chicago daily 9:45 *. m. Hom« 
<»:»• p. m- Saturday 2:30 p. m. 
Night Boatoi Fridą/ 10:80 p. m. 
c.turdav T ■. na.

Nedėk ir subatoj Round trip $1.50 
Pigiomis kainomis Cafeteria 

CoHegiate Orkestru

ŠOKIAI DYKAI

-Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Utarninke, Rugp. 9 dieną, 9 v. 
vak. 1927 m., sulaukęs 37 metų 
amžiaus, gimęs Padirkšių kai
me, Plungės vai., Telšių apskr., 
paliko dideliame nubudime Lie
tuvoj tėvelius, brolį Vincentą, 
seseris: Zuzaną, Juzefą ir Oną. 
Amerikoj draugus ir pažįsta
mus, Ponai Petras ir Marijona 
Gedeikiai rūpinasi laidotuvėmis. 
Kūnas pašarvotas, randasi 2139 
W. 24 th St.

Laidotuves įvyks Pėtnyčioje 
Rugp. 12 dieną, 8:30 vai. ryto 
iš namų į Aušros Vartų parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Antąno giminės, 
draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę liekame, draugai ir 
pažįstami.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Lechavičia. Tel. Canal 
2199.

IGNACAS VAIČIULIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Rugpiučio 10 dieną, 9:30 vai. 
ryte, 1927 m., sulaukęs 51 me
tų mamžiaus, gimęs Tubenių 
kaime, Pašvitinio vai., Ameri
koj išgyveno 28 metus, paliko 
dideliame nubudime sūnų Joną 
15 metų, dukterį Oną 11 metų 
ir sūnų Robertą 9 metų, o Lie
tuvoj brolius Vincentą, Mikolą, 
Antaną ir vieną seserį Nataliją. 
Kūnas pašarvotas, randasi 171 
— 23rd Avė. ir Lake St., Mel- 
rose Park, 111.

Laidotuvės įvyks Rugp. 13 d., 
9 vai. ryte iš namų į Mount 
Carinei parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į Mount Carmel 
kapines.

Visi A. A. Ignaco giminės, 
draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę liekame, vaikii, bro
liai ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Ant. Prabish. Tel. Mel- 
rose Park 497 Kazimieras Janulis

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Rugp. 9 d., 7'15 valandą ryto, 
į927 m., sulaukęs 40 motų am- 
iaus, gimęs Kelingalų kaime, 

Raguvos vai., Vilkmergės apsk., 
paliko dideliame nubudime bro
lį Jurgį, brolienę ir pusbrolius 
Petrą ir M'kolą Janulius ir Juo
zapą Pečiukėną ir Lietuvoj tė
velius brolį Praną, brolienę, 
švogerj ir seserį Marijoną Kū
nas pašarvotas, randasi 2236 S. 
Lėavitt St.

Laidotuvės įvyks Subatoje, 
Rugpiučio 13 d., 8 vai. ryto iš 
namų j Aušros Vartų parapijos 
basnyčią, kurioje atsibus gčdu- 
lingis pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas j Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Kazimiero giminės, 
draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę liekame, brolis, bro
lienę, pusbroliai, giminės ir pa
žįstami,

Laidotuvėse patarnauja gra
borius l.echavišiuo Canal 2100

Ar jus žinote, kad
Kiekvienas ateivis arba svetimša

lis, apart mongolų ir geltonosios ra
sės, gali tapti Jungtinių Valstijų pi
liečiais, ir jiems suteikiama lygios 
teisės kaip ir čia gimusiems, vien, tik 
negali tapti Prezidentu arba Vice- 
Prėzidentu Jungtinių Valstijų. Sve
timšalis negali pildyti pilietybės ap
likacijos koį dar nėra 18 metų am
žiaus ir negali tapti pilnu piliečiu 
kol jis mažiausiai yra išgyvenęs pen
kis melus Jungtinėse Valstijose, ir 
po pirmos aplikacijos turi išgyventi 
mažiausiai 2 metu kol gaus pilnus 
pilietybės popierius. Helmar ciga- 
retai vie nuolat dauginasi ir gauna 
žmonių pritarimą.

P-nas M. Messar turi aptie- 
ką adresu 3201 So. Halsted si. 
Jo pareiškimas lietuvių aptie- 
korių asociacijos klausimu bu
vo toks:

•Jau nuo 1922 metų turime 
Lietuvių Vaistininkų Draugiją. 
Bet musų Draugija neveikia, ir 
tai gal būt liudija, kad jai nė
ra didelio reikalo veikti.

Vienok, jei musų Draugija 
veiktų, jos veikimas butų netik 
nekenksmingas aptiekoriams, 
bet, man rodosi, itin naudin
gas. Jeigu, pavyzdžiui, lietuviai 
aptiekoriai savo Draugijos var
du išleistų markelan kai kurių 
gyduolių, perfiumerijos ar ki-l 
tų kurių dalykų, parduodamų1 
aptiekose, ir visi garsintų tuos; 
dalykus, tai iš to turėtų nau-' 
dos tiek publika (nes aptieko-j 
rių draugystė, 
leistų marketui • 
taVorą) ir patys aptiekoriai; o 
ir garsinimas galima butų tin
kamai pastatyti. Štai aš turiu 
čia gyduolių, vadinamų 
sar’s 
lik a,

be abejones, į 
tik geriausj1

PETRAS ZAKSIS

$1.75 
2'46 
3.90 
3.00 
3.50 
l.«3

_ BENTONC<lc harbor

&ST. JOE
Lmvb Chic«go • a. m. Daily 
£xc«pt Saturday and Sunday

Tbrough Tleketa to all Shorc Line Motor 
Ooach Co. polnta via Sonth^Havea _

SACGATCCK ... 
HOLLAM) .........
GRASI) RAI’IDS. 
GRANO HAVEN . 
MUSKF.GON .... 
EAAY KAW LAKK.^..................
Scotsonia JLith-Monor) $1.25 
Miarui Park Beach .....   $125
Dirtol eonneetione for Glen. aųmrP. 
Pulltnan, Bangor. Bilver-Snddlo Laaeo. 
Rooievelt HlUe and Shore Crost.

All tcbedulea daylight saving tlme.
South Haven Line Docks—N. W. Eąd rf 
Municipal Pier (Grand Av. A Chicago i 
Av. care to pier).

P kone Superior 7300

I. I I >11 I I .....................................................  ■■■

Tei. Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

GRABORIUS
Musą patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 
esti sanžin ingas ir 
nebrangus, todėl kaG 
neturime išlaidų už
laikymu skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Persiskyrė su šiuo pasauliu Rugpiučio 9 dieną, 7:35 valandą va
kare, 1927 m., sulaukęs apie 42 metu amžiaus .Amerikoj išgyveno a- 
pie 18 metų. Paėjo iš Lietuvos, Kauno rėd.. Kėdainių ftpskr., Krakių 
parap., Rukių kaimo, paliko dideliame nuliūdima moterį Oną ir dukte
rėlę Juzefiną 12 metų, švogerj Kazimierą Jankauską, brolienę Miko- 
liną Zakšienę ir pusbroli Joną Grencą Amerikoje. Lietuvoje paliko 2 
seseris Marijoną Dambrauskienę ir Veroniką Kacevičienę ir brolį An
taną, Anglijoje. Kūnas pašarvotas, randasi 831 W. 34th Place.

Laidotuves įvyks Subatoje, Rugpiučio 13 d., 8 valandą ryte iš na
mų į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi Ą. A. Petro Žakšio gimines, draugai ir pažįstami esat nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame moteris ir duktė.
Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis. TeL Roulevard 4139

seimu gyveno pi 
vės ir Union avė.

Valgius ir gėrimus 
susikrovę, automobilias 
kome i ponų Bočių n ų 
kurs randasi netoli iš Jefferso-
no girios. Komitetas ir svečiai 
pikniką baigė Bočiunuose.

Pelno iš pikniko vargiai liks. 
Padarytas lėšas veikiausia pa
dengsime.—Socialistas. *

GWE
GWE TH’

LINE.*.

žmonės 
piet die-

išrodė graži. Pradėjo at
vykti ir išsimiegoję iš po nak
tinio pikniko vaidilos. Bet apie’prise parė bus, kada ir kur ji
5 vai. užpuolė smarkus lietus, rengiama? — paklausė reporte- 

į vežimą ris. ir išgirdo tokią pasaką:
nuvy- Gyveno Galis su žmona ant 
butą, Bridgeporto, ant Union avė., 

arti 33-čios < 
ta daly, 
apielinkėj

“ J “Mes-’ 
Reumatic Bemedy”, pub- 
patronuojanti mano aptie- 
perka juos. Daleiskime, 
visi lietuviai aptiekoriai, 
bent dauguma jų., turėtų 
draugijos vardu gerų gy-

gatvės. Kitoj mies- kad 
būtent lg-tos gatves1 arba

gyveno Jieva, ture-1 savo
jusi vyrą ir porą vaikučių, ši duolių—juk rinka tokioms gy

duolėms butų plati.
Kaip matote, p. Messar irgi

BlLLY'SAUNCLE
*- .X X

LACHAViCZ
Lietuvis Graborius 
ir Baisa muvtojas 
2314 W. 23rd Place 

Cbicago, 111.
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia 
Heikalo meldžiu at- 
įsišuukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.

Tel. Canal *271 
ir 2199

OO- LOOK.VT

BITE į
GCTTTA. TH UHE.BUAN.

AFTER ILLNESS
Let Tanlac build you up
If illncss hasclaimed you forą vietim, 

if your healthis poor, your vitality low, 
build back robust health with Tanlac.

lt is nature’a own body builder. made 
from roots, herbs, and barks. Over 52 
million bottles alrcady sold.

Many thousands of happy healthy 
folks owe their presentaparkling health 
to Tanlac. Some of these are your own 
neighbors. They’ll gladly tell how 
Taiuac restorcd tliem to robust health. 
Over a hundred thousand letters from 
ęateful frięnda are on file thankmg 

anlac fdr the good it has done.
Yourdruggist has Tanlac. Get a trial 

bottle today, and start <>n the road back 
to vigorous, sturdy health.

TANLAC
FOR YOUR HEALTH



NAUJIENOS, Chicagb, HL Penktad., Rugp. 12, 1927

Dr. Daujotas atidarys tuoj
• savo °^s4 v*ri& P* JankauskoTarp Chicagos aptiekos, 49 Ct. ir 15 gatvčs.

Lietuvių P-as Bronius Jankauskas pri-1 
aidėjo naują iškabą ir išdekora- 
vo naujai savo aptieką.

Chicaarietis Californijoj Dr. a. p. Gurskis n. n. s 
---------- - (dentistas) mano keltis j Roclf 

VVest Pullmanietis Antanas ford, III Reiškia, Roddoirdili 
Žalys, plačiai apsišvietęs dar- klius taipgi.
bininkas, per žiemą sunkiai iš-. » -----------
dirbęs geležų liejikloj, vasaros

Help Wanted—Malė
Darbintnlrą Rallria

REIKALINGAS atsakantis bučeria 
kuris moka lenkiškai kalbėti. 1400 W. 
46 St. Tel. Yards 1445

Help yVanted—Fernale
Darbininkių Reikią________

REIKALINGA mergina ar moteris 
prie namų darbo. Gera mekestis. Val
gis ir guolis ant vietos. Boulevard 
7635, 3800 So. Emerald Ave.

Tautiška Draugystė Lietuvos Duk
terų rengia išvažiavimą nedėlioj, Au- I 
gust 14 <1., 1927 m. ant Zaleckio far- I 
mos. Norintieji važiuoti nu truku, ' 
malonėkit visi susirinkti 10 v. iš tyto PARDAVIMUI 1 tono Ford trokas,
3432 So. VVallace St.. Kviečia absi- ekspres body. August Kin,g 2504 W. 
lankyt visus. Komitetas.

Announcements
Pranešimai

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Simano Daukanto Teat. Jaunimo 
Kliubas laikys savo mėnesin| susirin
kimą. Rugp. 12 d., Petnyčioj, 7:30 v. 
vak., Mildos svet., 3142 So. Halsted 
St. Nariai bukite visi. Norinti nauji 
likti Kliubo nariais busite priimami 
veltui nuo 16 iki 25 m. amžiaus Jau
nuoliai ir jaunuolės nuo 26 iki 35 me
tų tik $1.00 nepraleiskit progos. J, 
Jurgilas, prot. raŠt.

PROGA visam gyvenimui. Pardavi
mui automobilių biznis, West Side, 
randasi netoli Chicagos, gyventojų 
70,000, Kreitai parduodami populia
rus karai. Renda nebrangi, lysas 
pagal sutartį, veikit greit. Naujienos, 
1739 So. Halsted St. Box 955

Fanas For Sale
Ūkiai Pardavimui

Real Estate For Sale
c Pardavimui

SU mažu (mokėjimu galite 
nupirkti nąują 6 kambarių mu
ro bungalovv puikiai pabudavo- 
ta ir moderniškai įrengta. Jei 
kas nori, gali pirkti ir už cash. 
Namas randasi puikioje Mar- 
ųuette Park apielinkčje, tik 
trejetas blokų nuo parkų, arti 
gatvekarių ir boulevarų. Pirkė
jas gaus lengviausias išmokėji
mo sąlygas. Kreipkitės:

7114 *S. Campbell Ave.

Pardavimui 80 akrų farma, su ge
rais budinkais, gyvuliais, mašinomis, 
aiti miesto, pigiai

204 akrų farma su gyvuliais, maši
nomis. Geri namai, nreste.

180 akrų farma, geros triobos, gy
vuliai, mašinos, parduosiu pigiai ar
ba mainysiu ant prapertės Chicagoj.

80 akrų žemės, gyvulių, labai 
pigiai. Kas apsilankys, nesigailės ar
ba rašykite, duosiu gerą patarimą ir 
informacijas.

R. Franckevvicz, 
Carney, Mich.

PARSIDUODA lietuviškas Lunc 
Room, gera proga vedusiems žmo 
nėms. Priežastis pardavimo — mote 
ries mirtis. 4324 S. Ashland Avė. Tel 
Boulevard 7959.

vir- 
biz- 
vis 
lie-

; tuviai daugiausiai; svetimtau-

Pas mus greitai turbūt 
karščiams atėjus mėgsta pasii- karčiamos visus kitus

nius: kas savaitė atsidaro 
nematytas Amerikos vielas. Fa nauja> Karčiamų pilnu. Vis
sėti ir kartu aplankyti dar

jis daro kas vasarą, tad jo ne
aplankytų vietų mažai bęjiko. |aLHį mažas nuošimtis. Yra

Aplankęs artimesnes vietas ke|etas italų. Vienas tik vokie-

Automobile^

Aplankęs artimesnes vietas ^gįetas italų. Vienas tik vokie- 
šią vasarą nusitarė pamatyti įyg yra pa<jįame lietuvių cent- 
ir tolimąją “Sun kissed” Gali- L ..................... -
forniją. Bet pirmiau aplankė minė ir jis pats 
Ne\v Yorką ir tik iš ten, sker- “p]i|ęas Niekas”.

• • i . • 1 1 • 1 • I

69th St.

re, tai j). Niek Luxen. Jį pra- 
i save vadina 

( ____  _____ . Gerai su lie
sai visą Ameriką vyko į ( ali-. tUViais sugyvena ir jis pats sa- 
forniją, pakeliui aplankydamas.|<(). <«j watch my own business”. 
ir gražiuosius Utah “canyon’-Į Tfoat>s

everybody

Draug. Lietuvąos Vėliava Amer. 
No. 1 laikys mėnesini susirinkimą 
Aug. 14, 1927 m. paprastoj svet. 
Draugai ir draugės, malonėkite at
silankyti ant susirinkimo, nes yra 
daug svarbių dalykų apsvarstyti.

—J. Dabulski, Sekretorius.

PARSIDUODA 1924 Chevrolet tou- 
ring pigiai, turi būt parduotas grei
tai. Javvgiel, 1747 W. 47th St.

nau

sap-

us” — tarpkalnius.
Iš Los Angeles, Calif. 

Žalys rašo savo draugui, 
jieniečiui K. Baronui:

“Per daugelį metų tik
navau ir svajojau apie Califor- 
niją, o dabar randuosi joje. 
Visą kelionę iš New Yorko 
į Los Angeles atlikau “motor
busu”.

Angeles išgyvenau dvi 
ir nenoriu jo apleisti.

ne

“Los 
savaiti 
Čia oras daug vėsesnis, negu 
Chicagoje, o naktys gana šal
tos: neapsiklojus trimis Man
ketais negalima miegoti.

“Lietuvių da nemačiau
vieno ir nežinau kur jie gyve
na. ‘Naujienas’ gi gaunu nusi
pirkti ant kampo gatvės.“

Paviešėjęs saulėtoj Califomi- 
joj jis į rudenį gryš į West 
PuEmaną prie savo kasdieninio 
darbo.

Jei ir kiti pavieni darbinin
kai, vieton leisti pinigus viso
kiems niekams, o ne retai ir 
kenksmingam munšainui, nors į 
retkarčiais pasiėmę ilgesnes, 
atostogas, pavažinėtų po gra-| 
žiąją Amerikos vietas, 
sau daug smagumo ir

įgytu 
naudos. 
B.

Hght, Niek, I wish 
would do the šame.”

tai viskas taip, kaip 
aptingę. Nieko: ra- 
Ateis žiemutė, bus

Vasara, 
ir apmigę 
mu tylu, 
daugiau įvairumo; o dabar — 
kas tur makabilius, tai važiuo
ja maudytis, kempint, o kas ne
turi, tai po Grant Worką said- 
volkus pališuoja, nelyginant tu
ri City Džiab.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliuhas 
Amerikoj rengia draugiškų išvažia
vimą, kuris įvyks nedėlioj, Rugį). 
14 d. Berwyn, Lyons miškuos už 
Chernausko senojo daržo. Bus pui
ki lietuviška muzika. Kviečiam vi
sus draugus ir drauges dalyvauti 
šiame išvažiavime.—Komitetas.

Daugelis žmonių rugoja ant 
Kipšo, kad Kipšas rašo, Well, 
nieko nepadarysi; visiems ne- 

[įtiksi, dar negimė tas, kuris 
visiems įtiktų; o kam nepatin
ka, lai sau snaudžia. —Kipšas, i pietų.

Brolių Lietuvos Skolinimo ir Bu- 
davojimo Draugija iš Brighton Park 
rengia Šeimyniška išvažiavimą į 
broliu Jokantu uke-farrną, Lemont, 
III., rugpiučio-Aug. 14 d., 1927. Kat
rie manote važiuoti, susirinkite po ! 
No. 4138 Archer Avė., 10 vai. ryto; Į 
trokai nuveš už dyką. Vietos bus 
užtektinai 
ūkės pieno 
kai.

visiems. Nuvažiavę 
ir cic creani gausite

Chicagos 
Paš. susirinkimas

bus 
ant 
dy-

Lietuvių Draugijos Sav

Cicero
rezignavęs 
raportuoti 
jį bala tą

Nors Kipšas buvo 
nuo savo amato 
apie Cicero, bet kad 
Naujienų reporterį, atvyko Ci-
ceron ir pasigavęs Kipšą įgun- 
dė, kad dar rašyti-raportuoti. 
Kipšas putėsi, kad jis ką nors 
gali prigimdyti, bet pasirodė 
piš — Reporteris Kipšą prigun- 
cle. Bet Kipšas vėl atvirai pa
reiškė, kad jis reporterį laikina 
(mylėt negal) ir tik dėl repor- 

. terio pasidavė įvest į pagundą 
ir raportuos tol. kol reporteris

furmo-
Mat,*' visas

Tauri raportuoju
Poras desėtkų lietuvių gavo 

darbą prie gatvių taisymo; ne- 
kurie dar gavo kaip 
nai-inspektoriai.
gatves tarpe 12 ir 16-os ir Ci
cero avė. ir 52 avė. taiso • 
deda naują patalą. Gatvės bu
siančios kaip bulvarai.

PARDAVIMUI automobilis Gard- 
ner sedan, 5 pasažierių 1926 mode
lis, mažai vartotas. 2501 W. 46th PI. 
2nd fl. Matyt galima po 6 vai. vaka
re, o subatomis visą dieną.

Real Estate ForKSale
Nainai-Žem< Pardavimui

PARDAVIMUI 5 kamb. bungalovv 
ir 2 karų garažas. 10701 Albany Ave,, 
34 pėdų kampinis lotas, yra salyta- 
kiai, vanduo, gasas, elektra, 4 blokai 
nuo gatvekarių, kaina $4750, cash 
£T>00, kitus po $25 i mėnesį. Matykit 
savininką arba šaukit Beverly 9557

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo sn 
Lietuva, už pigią 
Kainą, naudokitės 
Vaujieinu kehlefframų

Musical Instruments
Moaikoe Inetrementai

$750 Player Pianas už $105 su ro
lėmis ir benčium. Pamatykit 6136 So 
Halsted St.

PARDUODU savo Ceader grojiklį 
pianą, su 75 roleliais ir suolelis už 
$75. Priimsiu $30 cash, o kitus išmo
kėjimais J 3 mėnesius nuo tinkamų 
žmonių.

SAVESTY, 
6512 So. Halsted St.

PARDAVIMUI arba mainymui du 
flatai po 6 kambarius, naujas namas, 
karštu vandeniu apšildomas. Randa
si 1625—48th Ct. ir antras 1622—50th 
Avė., Cicero, III. Atsišaukit:

L. Mackevičius, 
1908 So. 49th Avė. « Cicero, III.

PARDAVIMUI arba išsimaino cot- 
tage į mažą bizniavą namą arba į biz
nį. Randasi 73rd St. ir Oakley Avė. 
Atsišaukit:

Pullman 4396 
11955 So. Halsted St.

Fumiture & Fixtures
Rakandal-Itaisai

$60,000 vertfis naujų bankruto ra-
........... įvvks hedėlloj; kn"'lM- Sutaupyki! pirkdami Šiuos 

riųtpiuCio II. 192(1, Masonic Tcple1 "(“įi“? rakandus. Pigai greitiems 
- - -- ■ Tt<; |(,j pirkėjams. Gražus Mohair parloro se-
inalonėkit’ susirinkti ta*> riešutiniai valgomoj kambario sesvet., 1547 N. leavitt St. 2 vai. po 

Nariai i

PARDAVIMUI prie 4548 Wallace 
St., 2 aukštų namas, cash įmokėti 
$1500, ir po $50 į mėnesį, 1 aukštas 
2-4 kambarių flatai, 2 aukštas, 7 
kambarių flatas, flatai apšildomi, yra 
elektra, gasas ir tt. Savininkas ant 
vietos, arba Koch, 2603 S. Halsted St. 
Tel. Victory 6690.

BIZNIERIAii
Jeigu jums biznis įkirėįo, aš 

jus paliuosuosiu. Kampinis na
mas muro namas, ant plataus 
loto, gera auganti vieta, 2 — 
po 6 kamb., kieto medžio tri- 
mingai, vidui moderniškas įtai
symas, karštu vandeniu apšildo
mas, 2 boileriai.

Apačioj vieta dėl nedidelio 
biznio. Gražus trijų ruimų pa
gyvenimas su visais paranku- 
mais. Trijų karų garažius. Mai
nysiu ant bizniavo namo geroj 
apielinkej. Jeigu reikės cash, 
pridėsiu kiek bus reikalinga..

Klauskit Mr. Smith
4457 S. Talman Avė.

Tel. Lafayette 0455.

PARDAVIMUI farmukė, 2 akrai 
žemės, 7 kambarių namas, 2 karų ga
ražas, vištininkas, barnė, 700 vištų, 2 
kiaulės, automobilius. Pigi kainu.

Henry Kumpus, 
Cork Avė. 

Justice Park, III

LAKE GENEVA 40 akrų farma, 7 
ruimu namas, barnios, ir daugiau bu- 
dinkų, sodnas, pusė mylios nuo dide
lio Summer resorto, 9 karvės, 2 ark
liai, 25 kiaulės, vištų, ir visokios ma
šinerijos kas tik reikalingas. Ant 
žviravoto kelio. Parduosiu pigiai, į- 
mokėti reikia $2,500. Atsišaukit nuo 
6 iki 8 vai. vakare. Chas Zekas, 4454 
Sp. Westem Avė.

PARDAVIMUI FARMA 
IŠ AKCIJONO

BARGENAS

Palaiduos iš akcijono 200 akru far
ma su triobomis, August 20 d., 1927 
m., 11 vai. iš ryto, Marinette mieste, 
VVisconsin valstijoj. Farma randasi 
pusantros mylios nuo Pembine mies
to. Del informacijų kreipkitės vakare.

B. K.UNDROT, 
3816 So. Union Avė.

alku ir užsimokėti duokles. Taipgi ‘“j. .bufetai. ™ * miegruimio 
- . setai, Wilton kaurai, lempos, veidro

džiai, stalai, Ooxwell krėslai, 4 kam
barių outfitas tik $340. Dykai dasta- 

! tymas,. Fireproof Storage, 6542 N, 
Clark St., atdara vakarais iki 10, 2 
blokai N. nuo Devon Avei

priduokit savo antrašus, kurie per 
sikėtėt į naujas vietas.

—X. Saikus, . Sekr.
1521 N. Irving Avė.

For Rent

Pigiai parduodu 8 kamb. rezidenci
ją, labai dideli namai, geri didelei šei
mynai. Asbestų stogas, geležies stul
pai ir beams, mūras visur aplink, 2 
karų garažas, brukavota alley. Pui
kioj apielinkėj, arti katalikiškos baž
nyčios, mokyklos ir karų linijų. 5654 
So. Maplewood Avė.

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

Business Chancea
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA 3 kėdžių Barbei* 
| Shop, geroj vietoj. Parduosiu labai 
pigiai. Biznis išdirbtas per daug 
metų. 1604 W. North Ave. 

RENDON kambarys, vienam ar 
—----------------------- . dviem vaikinam. 4516 So. Fairfield

ų Ką, Kur, i Kada Ave. 2 fl. front.
rengia, veikia ar kviečia ----------------- -------------------------

i CLASSIFIED ADS Fumished Rooms

PARDAVIMUI ar mainymui 10 pa
gyvenimų muro namas po 6 ir 5 kam
barius. Kaina $55,000 mainysiu 
garažo arba didesnio namo.

G. WASLOVAS, 
8008 W. 48rd St. 

Tel. Lafayette 7453

ant

Financial
 Finansa^

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

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 820 Central 6260

Aš turiu 2 namus dabar sta
tomus 5—5 kamb., visas muro, 
nėra medinio porčiaus. Visas 
aržuolo trimas, įdirbtos pigini
mui lentos, aisbaksiai, bufietai, 
gydoulių šėputės, pentrių stal
čiai ir gasiniai pečiai. Geriau
sios įmūrytos vanos, Apron sin- 
kos ir kiti geriausi plumbingo 
įrengimai, karštu vandeniu ap
šildomi su dviem boileriais. 
Pleisteriuotas beizmantas ir vi
sas užpakalinių pirčių vidus 
bus užbaigtas iki mažiausio 
daigto. šie namai randasi labai 
gražioj vietoj prie Marųuett 
Parko ir piisė bloko nuo karų. 
Jei norit suteupyt $1,000.00, ne
praleiskite šių bargenų. Galite 
nupirkti su $2,800.00 pinigais, 
kitus ant lengvų išmokėjimų. 
Mane galit matyt kasdien tarpe 
5 ir 7 vai. vakare. Subatoj nuo 
12 iki 7 vakare, o Nedėlioj iki 
3 pa pietų.
JOHN PAKALNIS (PAKEL) 

Generalis Kontraktorius
6949 So. Rockwell St 
Phone Hemlock 0367.

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

---------------- ———-tt-------- --———
PARDAVIMUI hardware ir malė 

vos krautuvė. Nėra kompeticijos. 
Randasi geroj vietoj, biznis išdirbtas 

RUIMAS rendai pavieniams arba teisinga kaina grąftam už cash pir 
vedusiai porai. 6752 So. Artesian Av. Į kėjui. Del informacijų dienomis šau 

1 Tel. Hemlock 0989. kit Beverly 7550, o vakarais Chester
--------------------- field 2808.

Announcements
Pranešimai

SLA 36 kuopos nariams pranešu, 
kad užsimokėti duokles jie gali 
pas mano namuose (3200 Lowe 
avė.). Eidamas finansų raštininko1 
Sareigas, noriu atkreipti kiekvieno 

6 kuopos nario domę į tai, kad 
jūsų teisės Susivienijime pirmiau
sia priklauso nuo to, ar esate už
simokėję mokesnius, ar ne. Narys, 
neužsiinokėję.s per tris mėnesius, 
esti suspenduojamas. Taigi, kieno 
mokesniai užvilkti, ateikite, nelauk
dami, kol įvyks kuopos susirinki
mas, pas mane į namus ir užsiino-! 
kėkite. —J. Balchunas,

SLA. 36 kp. ifnansų »-<t.

TURIU gerai įrengtus kambarius 1 
dėl keturių vyrų, su ar be valgio. . 
1815 So. Union Avė.

RENDAI kambarys vaikinui su val
giu ar be valgio, maudynė, telefonas, 
arti karų linijos ir kiti parankumai. 
Vaikinui biznieriai arba šiaip pavie
niai norėdami gaut pagamintus svei
kus valgius kreipkitės ant 2 lubų. 
4120 So. Francisco Avė.

PARDAVIMUI grosernė, saldainių, 
notion, mokyklos reikmenys, ice 
cream. Atdara nedėldieniais. S. Ru- 
mishek, 1621 So. Union Avė.

PARSIDUODA pekamė gana pi
giai arba mainysiu ant namo ar lo
to arba mašinos. Didelė proga pada
ryt pinigų. Priežastis svarbi. Atsi- 
šaukit nesigailėsite. 850 W. 18th St. 
Tel. Roosevelt 2961.

Pcrsonal
Asmeny Ieško

PARDAVIMUI pigiai grosernė, ken- 
džių ir kitokių daiktų krautuvė. Prie- 

Pirmyn Mišrus Choras rengia išva- žastį pardavimo patirsit ant vietos,
žiavimą į Jeffersono girias nedėlioj, J IEŠKAU savo puseserės Mari jo- 2955 Emerald Avė.
rugp. 14 d., Choras kviečia vilus nos Gumbaliauskaitės. Girdėjau, kad ’ ______________
skaitlingai atsilankyt. Rengėjai. vrn vedus ir kad ant Brigeporto gy- ______________ __________________

  I vena. Paeina iš Tauragės apskr 
. ... ,________________ , Laukuvos parap. Riclivniu sodos< HtomuroM l.ietuviu .A udltonuni m.  ________ _________________ ...

piknikas su dovanomis įvyks sekma- <įjou pasimatyti. Prašau greit atsl- 
dienyj, rugpiufio 14 d., 1927 tu., Jus- |jcpt. j, Brazauskas, 8340 S. Halsted 
tire Park Darže. ' St.. Chicago, III.

Gerb. Publika nepamirškit atsilan- , 
kyt ir smagiai laikų ant tyro oro pra-!

Kviečia KOMITETAS.
Help Wanted—Malė

Darbininku Reikia

Lietuviškai kalbantis, smagiaiPranešimas S. V. ir M. P. K. na
riams. Lietuvių Vyrų ir Motetų Pa- atrodantis vyrai! Aš jums ga- 

, su pagelbti 
kurios padauginsite savo įplau-

v 'tapS ?“ ,?• Iliu pasiūlyti progų,
D. T. Y. Khubu. Susirinkimas jvyks !, .* j • • *

SALIUNAS — soft drink parloris 
pardavimui. NeKutlkimas partnerių. 
8842 So. Hauston Avė.

RESTAURANTAS pardavimui.
Gerai įrengtas ir gerą pelną nešąs. 
1400 So. Union Avė.

PARDUOSIU arba mainysiu Oil 
station, į automobilių. Gera vieta, 
3248 W. lllth St. Atsišaukit M. F, 
Donow.

Pardavimui garažas ir ChevroletPėtnyčioj, August 12 d., 7:30 v. v., Kurios padauginsite savo Įpiau- Pardavimui garažas ir Chevrolet 
Mildos svet. Visi nariai privalote at- kas. NuoJatillis darbas, SU dl- mašinos ant 41 Highway, mieste. Ra- 
silankyt, nes yra svarbių reikalų nu- , . 8ykit laiškais R. Franskewidz, Carney,n . v. v. . . , tart. S. V. ii* M. P. K. Wm. Yuaka, dcle ateičia. Vienas mano tar- jJich

t nvezta mašinų ardymui, ly-|nut. rašt. nautoiu. kuriam šis biznis buvo ________________________——
ginimui 
žmonės 
nas, tai 
tų, kad 
žiavo.

dele ateičia. Vienas mano tar- laiftata R. FranAewl«, Croey, 
na u tojų, kuriam šis biznis buvo -----------------------------------------

gatvių. Jeigu Lietuvoj ----------- visaį naujas> uždirbo pernai PARSIDUODA bučemė — senai iš-
pamatytų tokias maši- ... Lietuvių Kriaučių 269 sk. A. C. W. $io,(X)0. Jus galite tą patį aĮ. dirbtas biznis, nebrangiai. 4001 South 
dar nusigąstų - šaky- i likti. Klauskite: General Mana- Campb<11 Ave'________________
šiur antikristas aiva-, vai vakare, Amalgamom, Unijos .ve-1 ger. Room 660, First National ( PARDAVIMUI maža groaemž, sal-

' ievt nes vra daue .varbiu^*eikalu an" ' nis cash, gera vieta. 920 W. 37th PI.
kyt, nes yra daug svarbių reikalų ap- , -------- - 1
tarimui.K. Navickas, rašt.Western Electric pradeda po 

biskį geriau; krutėti, ypatin
gai punch press departamentas 
geriau veikia.

PARDAVIMUI saldainių krautuvė 
i nr... c nl REIKALINGAS parmarankis duon prie Parko, netoli aukštesnės mokyk-

( nieagos L etuvių Draugijos S. P kepjg prie juodos duonos. Gera alga los, gera vieta. 1417 So. Union Avė. 
Narioms žmotma. - Per šias diena i at8akomam darbininkui. Frank Bra-!______________________
yra išsiutinėta visiems Draugijos na RU 139 E> 107 st Telt PulJman 0945 
įlams naujoji konstitucija ir, syki' 

KitnsP ftirhtnvčsp stovi visi P“kvfetimas Draugijos nariams stotKitose Oirotuvese Stovi VISI konteat gavimui naujų narių Drau 
darbai; dirbama labai mažai. gijai. Siame Draugijos konteste kon ,

PARDAVIMUI kendžių Storas, fik- 
čeriai gerame stovyje; parduosiu pi
giai, apleidžiu miestą. 2979 Archer Av.

testantams už įrašymą naujų narių 
Draugijon yra teikiamos stambio 

menkas, dovanos — automobiliais, pianais, ra- 
Kada darbas eina, tai ir biz- diolais, 
niui gerai.

Krautuvių biznis

REIKIA inteligentiško lietuvio gy
venančio West Side į real estate ofi- Parsiduoda trijų krėslų barbemė, 
są. Joseph Rokoz, 3757 W. 57th St. lelei savininko ligos. Nebrangi, bet

, auksiniais-deimantiniais žie 
dais arba ir ** cash” pinigais. Drau 
gijos nariai turį liuoso laiko — kvie- 

------------ — ' čiami imtis už darbo naudai Draugi 
Nesenai pabaigė mokslą Sta- *108;. , L• ts v. •• A • y. i. ' Jeigu dar nesate gavę Draugijos . sys ir Emilija Ginjotai (brolis konstitucijos nė kontesto sąlygų bei ^ve*

kampas Hamlin Avė.

REIKIA agentų dirbti j gerai žino
mą real estate ofis^. Suteikiame 
“leads,,’ išlygos prieinamos, pasima- 
tykit su Werchinskas, 4836 Archer

labai pelninga vieta. 8043 Armitage 
Avė.

GROSERNE ir vaisių krautuve par
davimui. Penki metai kaip gerai gy
vuoja, lietuvių apielinkė*. 3408 South 
Halsted St.

ir sesuo), vaikai žinomo Juozą- pakvietimo dalyvauti konteste — ma 
r t lonėklte skubiai pranešti Draug*jopo Ginjoto, Latvi joj-Lietu V O,| IK sekretoriui — Xavieras Saikus, 1521 

Amerikoj buvusio kadaise dide- No. Irving Ave.
lio veikėjo. Jie baigė medicinos Chicagos Lietuvių Dr-ja S. P 
daktaro mokslą; mano prakti- riI . Z .. . ., ... . Birutės Kalno Draugystės mėnesi-
kuoti VVaukegane. VVaukeganas nis susirinkimas įvyks pėtnyčio,
—susilauks poros intelingentų August. 12 d., 1927 m. 7:30 va.
i-a.. vakare, Chicagos Liet. Auditorijoj,
lietuvių. Visi nariai bukit laiku.—Valdyba.

REIKALINGAS bekerįs prie kepi
mo juodos duonos ir kėksų. Dienomis. 
1510 Main St., Melrose Park, III.

PARDAVIMUI saliunas prie 385 
We»t 31st St. Tel. Victory 9768

REIKALINGAS senas žmogus kat
ras negali dirbtuvėj dirbt dėl kam
barių apvalymo ir krautuvės. Su atly
ginimu susitarsi ant vietos. V. Pučin
skas, 2958 W. 38th St. Tel. Virginia 
0947.

BARGENAS
Pardavimui 2 loįaj. 50x125 ant Oak- 

ley Avė. arti fl2 Sa. kaina $1250.
Pardavimui 3 aukštų mūrinis na

mas, 3-6 kambarių, garu šildomas, 
randasi North Side. Visi 3 flatai iš- 
renduoti ant metų laiko, rendos neša 
$3800 į metus. Savininkas gyvena 
South Side, parduoda pigiai arba pri
ims lotą į mainus ir cash. V. J. lie
kis, 6243 So. Westem Avė. Republic 
3200.

Pardavimui 2 po 30 pėdų lotai, 
prie Albany Avė., į pietus nuo 
72 St. Parduosiu pigiai, priim
siąs % cash, < o kitus morgičiais 
1 arab 2 metams. Yra vanduo, 
suros, šalitakiai ir apmokėti. 
Atsišaukite pas Mr. Cusick, 
State 1717, arba rašykit, 925 
Newport Avė. •

PARDAVIMUI 6 kambarių mū
rinė moderniška rezidencija, 2 ka
ru garažas, lotas 50 125, ant Mar-

Howd. ui-ti ii
vininka» apleidžia miestą, 
teisinga. Atsišauk 

6706 S. Ashland avė. 
Tel. Prospect 8466.

Kaina

BIZNIAVAS namas, Storas ir 4 
kamb. ir 6 kamb. viršuj. Modemiš
kas. $1000 įmokėti, likusi ant morgi- 
čių, arba mainysiu ant lotų. 3232 So. 
Čanal St.

PARDUOSIU arba mainysiu 3-6 
kambarių mūrinį namą, noriu biznia
vo namo; galiu pridėti pinigų. Repub- 
lic 4570, 6815 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI 4 flatų po 4 kam 
barius muro namas. Basementas 7 
pėdų. Morgičius duoda savininkas. 
5016 Wentworth Av. Savininkas 8852 
So. Kedzie Av.

PARDAVIMUI gražus 2 flatų na
mas, karštu vandeniu šildomas, dide
lis lotas, lengvais išmokėjimais. 6528 
So. Hermilage Avė.

PARSIDUODA lotas 25x125 ant 
Rockwell St. 69th St. Kaina $1400. 
Chas. Sauklis, 7124 S. Rockwell St.

BARGENAS. 2 aukštų mūrinis na
mas ir skiepas, 2 flatai po 5 ir 7 kam
barius, t oi lėtai ir vanos, gasas, elekt
ra, naujos mados, 2 karų garažas, 
kaina $6500, rendų $75. 2018 S. Union 
Avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių muro 
namas, vana, elektra, gasas ir tt. 2 
karų garažas. Parduosiu pigiai, nes 
greitai reikia išvažiuoti.* Matyti ga
lima no 6 vai. vakare , o necteldienyj 
visą dieną. 2950 So. Emerala Avė.

Taipgi turiu keletą puikių lo
tų, rezidencijinių ir bizniavų 
ant kurių galiu pastatyti namą 
sulig tamstų pačių noro. Aš tu
riu daug visokių planų, iš kurių 
tamsta galite pasirinkti, o jei 

ta.i kslIIu perdaryti plan^ ko
kį tiktai norite už vieną treč
dalį kiek tamsta kitur užmo
kėtume!. Bile nam reikale, ma
tykite mane, duosiu teisingą pa
tarimą ir išrokavimą. Aš parū
pinu dėl mano kostumerių pir
mus, antrus ir trečius morgi
čius. Mane galite matyti arba 
telefonuoti viršminetame laike.

Taipgi turiu ant pardavimo 
2 namu ant vieno kampo. Labai 
puiki vieta kur rendauninkų 
negali atsigint. Tai yra 4 flatų 
medinis ir 4 flatų naujas muro 
namas. Rendos iš abiejų namų 
$292.00. Visi flatai pečiais šil
domi. Kaina $33,000.00. $10,- 
000.00 pinigais. Primsiu lotus 
arba vieną pagyvenimui namą.

Dar vienas namas ant parda
vimo, tai yra 5 flatai po didelius 
4 kambarius ir 3 mašinų gara- 
džius. Tai yra naujas puikiau
siai padarytas kampinis namas. 
Labai puiki vieta. Norėdami su
prast apie šio namo vertę tu
rite jį matyti.

Visokiais namų reikalais ma
tykite mane:
JOHN PAKALNIS (PAKEL) 

6949 So. Rockwell St.
Telephone Hemlock 0367

Miscellaneous
{vairus

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

J. J. DUNNE ROOFING CO.
3411-16 Ogden Avė..

Phone I,awndale 013 4KRAUTUVIŲ F1KCERIAI
Grosemių, BuČer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken
džių, Bekemių, Mu
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 Sc. State Street

Bridgeport Fainting 
& Hardware Go.

Malevojam ir popieruojam. Ūžia ik o m 
malevą, popierą, stiklus ir t. t

3149 So. Halsted St
Phone Yards 7282

J. P. RAMANČIONIS. Tnn.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8700

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias ii lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. {vedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik

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

Phone Victory 7452

Educational
Mokyklos

r PARSIDUODA "labai pelningas sa- 
lĮunas, laikom ir lunchius, nes esšin 
tarpe dirbtuvių. Parduosiu visą arba 
pusę. Priežastis ne sveikata, šiuo lai
ku esu hospitalyj. Atsišaukit greit 
šiuo adresu 1248 W. Carroll Ave.
kampas Elizabeth St. Parduosiu pigiai St., Room 312. Phone: State 7716

IŠRINKTAS lotas 35x125 uždirbs 
jums pinigų. Srutynas, vanduo, šrly- 
gatvės yra, netoli traukinių ir eleva
torių. Reikalinga tiktai mažo imokė- 
jimo. Atsišaukit pas paštų arba te
lefoną. L. Normonta, 81 E. Madison

MAINYSIU 3 pagyvenimų muro 
namą po 6 kambarius, gražioj vie oj. 
Rendos į mėnesį $245. Mainysiu ant 
bizniavo namo tinkamo dėl saliuno.

G. WASLOVAS, 
8008 W. 43rd St. 

Tel. I^afayette 7453

MOKINAME
Anglų kalbos, lietuvių kalbos, arit
metikos, pilietybės, knygvedystės, 
stenografijos ir kitų mokslo šakų. 
AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 

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


