
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
The lithuanian Daily News

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500 Nigth Phone Roosevelt 8073

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

NIAUJIEHUS
The Lithuanian Daily News

Entered as second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, III., 
under the Act of March 3, 1879

The First and Greatest ■ Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Ntws

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500 Nigth Phone Roosevelt 3073
-------------------------------------/----------------------------------- 
Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

— -

VOL. XVI Kaina 3c Chicago, III., Pirmadienis, Liepos-July 8 d., 1929 No. 159

Gatvekarių kompa
nija nori “indžonkše- 

no” prieš streiki
ninkus

New Orleanse per streiko ne
ramumus pclicija du asme
nis nukovė, daugeli sužeidė

NFAV ORLEANS, La., liepos

Nepalankus oras sulai
kė Chicagos lakūnus
OTTAWA, Kanada, liepos 7. 

— Juros departamento gautas 
radio pranešimas sako, kad Chi- 
eagos lakūnai, Robert Gust ir' 

j Parker Cramer, ’Untin’ Bowler
■ hidro-aeroplanu skrenda iš Chi- 
, cagos per Grenlandiją Į Ber-
■ lyną, nepalankaus oro tapo su
laikyti Great Whale, prekybos 
poste palei Hudsono įlanką.

Rusai nerimsta, kad. 
Anglija nesiskubina 

atsteigti santykių
Bclševikų spauda randa pro

gos dar liežuviu paplakti 
prieš darbiečių valdžią

MASKVA, liepos 7. — So-- 
vietų vadai ima nerimauti, kad 
Anglijos darbiečių valdžia ne
siskubina pradėti derybų dėl 
atsteigimo diplomatinių santy
kių su Maskva.

Bolševikų valdžios organas 
Izviestija rugoja, kad, girdi, 
jau praslinkęs mėnuo laiko, 
kaip Darbo partija paėmus val
džią i savo rankas, o dar lig- 
šiol nedarius nė kokių žings-! 
nių dėl santykių atsteigimo.

Tiek Izviestija, tfek kumpa r- :

[Atlantic and Pacific Photo]

t i jos organas Pravda prikiša

7. — Ryšy su streikuojančių 
gatvekarių darbininkų neramu
mais policija suėmė trisdešimt 
tris asmenis, kaltinamus dėl 
“riaušių kurstymo.“

Kadangi streikininkai ir 
jiems simpatizuojantieji mies
tiečiai puola gatvekarius, ku
riuos New Orleans Public Ser
vice kompanija bando operuo
ti su streiklaužių pagalba, kom
panija kreipėsi į f ode rali nį dis- 
Irikto teismą, prašydama “in- 
džonkšeno“ prieš streikininkus 
ir gatvekarių darbininkų uni
jos viršininkus.

Per streiko. neramumus iki, 
šiol buvo penki gatvekariai su- i 
daužyti ir sudeginti, du strei-1 
kininkai policijos nušauti ir 
daugelis kitų sužaloti.

Tuo tarpu miesto taryba da-! 
ro žingsnių samdytojams su 
streikininkais sutaikyti ir strei-! 
ką likviduoti.

73 angliakasiai ieško 
po $10,000 iš kasyklų' 

kompanijos
KALTINA DEL KONTRAKTO sus.

SU UNIJA SULAUŽYMO

VINCENNES, Ind., liepos 7-i 
— Septyniasdešimt trys Ed-j 
\vardsporto, Westphalijos ir 
!•’rečiau vii lės angliakasių uni
jos nariai vakar, kiekvienas at- Į 
.skinti, iškėlė kauntės teisme j 
bylą prieš Knox County Fourth 
Vein Coal kompaniją, kiekvie
nas reikalaudamas iš jos jk> 
$10,000 nuostolių atlyginimo 
už sulaužymą kontrakto su i
United Mine \Vorkers oi Ame
rica H-to distrikto unija.

Tai dar pirma tokia byla 
Indianos valstijoje.

Savo skunduose angliakasiai 
sako, kad Fourth Vein kasy
klų kompanija, kurį yra India
nos Anglies Kasyklų Savinin
kų Asociacijos narys, 1928 me
tų spalių mėnesi padarė kon
traktą su unija; kad 1929 me
tų kovo mėnesį ji betgi savo 
kasyklas uždarė, o paskui sa
va valia įsteigė naują algų nor
mą darbininkams, ir tąja alga 
pradėjo kasyklas ojieruoti, tuo 
budu sulaužydama originalią 
sutarti su unija.

Ku-Klux Klanas išsi
krausto vėl j Georg-iją

\VASH1NGT()IXAS, liepos 7.
Ku-Klux Klanas savo na

cionalinį centrą perkelia atgal 
iš VVashingtono į Atlantą, Geor
gijų

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

Nenusistojęs oras; gali būt 
lietaus; nedidelė temperatūros 
atmaina; vidutiniai vakarų ir 
pietų vakarų vėjai.

Vakar temperatūra buvo vi
dutiniškai 73° F.

Šiandie saulė teka 5:21, lei
džiasi 8:28. Mėnuo leidžiasi 9:45 
vakaro.

Darbo partijai, kad jos žadė
jimai priešrinkiminėj kampani
joj atsteigti santykius su so
vietų Rusija buvę fiktingi: tais 
žadėjimais darbiečiai tik norė
ję prigauti Anglijos darbinin
kus — laimėti proletarų bal-

Mirė prof. Trombet- 
ti, Etruskų kalbos 

tirinėtojas
VENECIJA, Italija, liepos 7. 

— Besimaudydamas ties Lido 
ir gavęs apopleksiją, mirė prof. 
Alferdo Trombetti, garsus se
novės etruskų kalbos tirinėto
jas.

Stultzo aeroplane, 
j prieš katastrofą, 

buvę tąsynių
M4NIEOLA, L. I., liepos 7. 

i— Penki asmens įįteikė Jung
tinių Valstybių prekybos de- 

; parlamento inspektoriam,s pa
reiškimus raštu, sakydami, kad 
aeroplane, kuriuo pilotas Wil- 

jmer Stultz ir du jo pasažieriai 
i praeitą pirmadienį užsimušė, 
j jie matę tąsynes. Jie sako, kad 
skraidant, du vyrai, kurie sė- 

; dėję užpakaly, bandę pasiekti 
pilotą Stultzą, ir vienas jų, pe- 

i tingas vyras, keletą kartų jį 
patąsęs, bet pastaraiss stum- 

Idęs ji šalin.
i;l)r. Goetller, kurs piloto 

Stultzo kūną revidavo, sako, 
suradęs, kad pilotas buvęs vi
sai girtas, kai katastrofa įvy
ko, j

Paprastam seržantui 
nėra vietos karališ

kame bankiete
MADRIDAS, Ispanija, liepos 

7. — Karaliaus rūmuose buvo 
iškelti pietus ispanų lakūnams 
per Atlantą, maj. Ramonui 

i Franco ir jo draugams, taip- 
jau juos išgelbė j tįsiems britų 
laivo Eagle oficierams. Seržan
tas Pedro Madariaca, aeropla- 

■ no mechanikas, pokyly neda- 
(lyvavo: jis, mat, tik papras- 
• tas seržantas, ir ne bajoras. 
1 Tokiems puotoj karaliaus rū
muose, kartu su didikais, vie
tos nėrą.

Greensburg, Ind. — James B. Lathrop, kuriam nesenai su
kako 103 metais. Jis yra dvasiškis

Anglijos darbininkų Reikalauja, kad re-
valdžia žada įvest 
pensijas našlėms

■ ’ J
DURIIAIM, Anglija, liepos 7. 

— Kalbėdamas čia darbininkų 
mitinge, Ramsay MacDonald, 
darbiečių premjeras, pasakė, 
kad pirmas jo vyriausybės pa
siūlytas įstatymo projektas bu
siąs įsteigti pensijas našlėms.

MacDonald toliau pasakė, 
kad, įmint mažumą parlamen
te, darbiečių vyriausybei busią 
labai sunku dirbti ir “valyti 
namus’“ kuriuos konservato
rių valdžia palikus be galo pri
kelk t us.

Prohibicijos agentas ir 
jo sėbrai kaltinami 

dėl žmogžudybės
TlbCUMSEU, Okla., liepos 7.

Ieškodami svaigiųjų gėri
mų netolimoj farmoj, prohibi
cijos vykdymo agentas W 
Thomason ir trys jo padėjė
jai nušovė farmerį Jamesą Har- 
risą ir jo švogerį Oscarą Lo- 
wery.

Thomason ir jo padėjėjai da
bar suimti ir traukiami teis
man, kaltinami dėl galvažudy- 
bių.

Nešdamas sesers gra
bą, užsigavo koją;

mirė ligoninėj
CHICAGO. — Gus Buzonas, 

19 metų amžiaus, 1018 Erie 
st., birželio 1 dieną kartu su 
kitais vyrais nešė į laidojamą 
vežimą mirusios savo sesers, 
Kasdienės, grabą. Grabas iš
slydo iš rankų ir kerčia užga
vo Buzonui koją. | koją įsi
metė gangrena, ir šeštadienį 
jis mirė Kauntės ligoninėj.

PASMERKTAS PAKARTI UŽ 
MERGYTĖS - NUŽUDYMĄ

ŪKIAU, Cal., liepos 7. — 
Thomas Lehew, kuris Fort 
Bragge užmušė septynių metų 
amžiaus mergaitę, Theresą 
Johnsonytę, tapo teismo pa
smerktas mirties\hausmei. Jis 
bus pakartas San Quenlin ka
lėjime rugsėjo 13 dieną.

paracijų konferenci
ja butų Londone

PARYŽIUS, liepos 7. -- Bri-! 
tų vyriausybė, per savo amba
sadorių Tyrrell j įteikė Franci- 
jos užsienio reikalų ministe- 
riui Briandui notą, kuria at-! 
kartoja pageidavimą, kad kon
ferencija Youngo reparacijų 
plano vykdymo reikalais butų 
laikoma Londone.

Papa Pijus rengiasi! 
užginti Mussolinio ■ 

sutarties kalbas
PARYŽIUS, liepos 7. — Iš 

Romos praneša, kad Vatikanas 
rengiasi padėti į lndex libro-1 
rum prohibitorum, vadinas i | 
katalikų bažnyčios užgintų kny-1 
gų sąrašą, ką tik išleistą kny
gą, kurioj yra įdėtos diktato
riaus Mussolinio pasakytos kal
bos dėl Laterano sutarties iri 
konkordato.

Savo kalbose Mussolini, mat, 
yra pasakęs tokių dalykų, kaip, 
pavyzdžiui, kad “katalikybė 
butų pasilikus menkutė tikybi
nė sekta, jeigu bažnyčia nebū
tų savo centrą perkėlus iš Pa
lestinos j Romą,’’ arba vėl: “ne 
krikščionybė išgelbėjo Romą, 
bet Roma išgelbėjo kataliky
bę.’’

Toki per drąsus diktatoriaus 
pareiškimai, suprantamas daly
kas, Vatikanui negali patikti.

4 bankai bankrotavo; 
du bankininkai ne

begyvi
BIBMINGHiAiM, Ala., liepos 

7. — Per pastaras dešimtį die
nų Birminghamo apygardoj 
bankrotavo keturi bankai: City 
Bank & Trust Co.; Avondale 
Bank & Savings Co.; Wood- 
la\vn Savings Bank ir South 
Side Bank.

Kartu su bankrotavimais pa
siskandino, ar netyčioms pri
gėrė, A. W. Bell, Woodlawn 
Savings banko pirmininkas, ir 
nusišovė Avondale banko ka
sininkas.

33 asmens sužeisti trau
kiniui susidūrus

ST. LOUilS, Mo., liepos 7. 
— Vietos Union geležinkelio 
stoty šiandie susidūrė pasažie- 
rinis Burlington traukinys, at
ėjęs iš Kansas City, su Frisco 
traukiniu. Du Burlingtono trau
kinio vagenri buvo sutriuškin
ti ir 33 pasažieriai sužaloti, kai 
kurie labai skaudžiai.

28 žmones žuvo per 
siautusias baisias 

audras Europoje
Vėtros, ledai, perkūnijos pada

rė didelės pragaišties Vokie
tijoj, Čekijoj, Austrijoj ir 
kitur

LONIDONiAS, liepos 7. — 
Cen tralinėj ir pietų Europoj 
siautė įiepaprastai smarkios au
dros, per kurias, kiek žinoma, 
žuvo dvidešimt astuoni asmens, 
o šimtai kitų buvo sužaloti.

Audros, kurios kartais bu
vo panašios i uraganą ir ūžė 
smarkumu 100 mylių per va
landą, kai kuriose srityse su
naikino javus laukuose, išlau
žė telegrafo ir telefono stulpus 
ir sutrukdė susisiekimą gele
žinkeliais.

Audra su smarkiu lietum, le
dais ir perkūnijomis prasidė
jo Vokietijoj, iš ten persimetė 
į Čechoslovakiją, į Austriją, 
kur ji persiskyrė ir viena šaka 
nuėjo pietų linkui i Jugoslavi
ją, antroji — vakarų linkui j 
Šveicariją, savo kely daryda
mos daug pragaišties.

Vokietijoj audra ypačiai 
smarkavo Nucrembergo apy
gardoj, kur vienas kaimietis 
buvo užmuštas, pūkštančiai lan
gų išdaužyta ir daug trobų ap
griauta.

Dešimt žmonių žuvo per au
drą Zenicoj, Jugoslavijoj, sep
tyni užmušti Čekijoj ir Mora
vijoj ir dešimt Austrijoj.

Ohrozime, Moravijoj, audra 
išdraskė kapines taip, kad kai 
kurie karstai buvo išrausti j 
paviršių.

Fašistai pašalino iš po
litinio darbo parla

mento narį
ROMA, liepos 7. — Fašistų 

partijos sekretorius Turati pa
skelbė, kad parlamento narys ’ 
Eduardo Brescia tapęs suspen-1 
duotas iš visokio politinio dar
bo.

Suspendavimas reiškia, kad 
Brescia netenka savo vietos 
parlamente.

Nuo laiko, kai fašistų “par
lamentas“ buvo praeito kovo 
mėnesį “išrinktas,“ Brescia yra ' 
jau trečias atstovas, netenkąs! 
savo vietos.

Serbai ratifikavo arbi
tražo sutartį su Jung

tinėms Valstybėms
BEL( rR Alį )A S, Jugosla v i j a, 

liepos 7. — Jugoslavijos parla
mentas vakar ratifikavo arbi
tražo ir konsiliacijos sutartį su 
Jungtinėmis Valstybėmis, pasi
rašytą Washingtone praeito 
sausio mėn. 21 dieną.

Francijoj perkūnas už
mušė septynis žmones

PARYŽIUS, liepos 7. — Per 
smarkią vėjo, ledų ir perkū
nijų audrą, kuri vakar siautė 
pietų Francijoje, ir kuri pa
darė nemaža žalos, perkūno bu
vo užmušti septyni žmones.

Lietuvos Naujienos
Lenkai nušovė vieną 

Lietuvos pilietį
KAUNAS. —. Alytaus apskr. 

Merkio upe plukdant medžius, 
lenkų patrulis nušovė Lietuvos 
pilietį Stepą Drazėną, tuo kart 
buvusi ant sielių.

Gen. Ferraz naujas 
Portugalijos prem

jeras
(LISABONAS^ Portugalija, lie

pos 7. — Naujai Portugalijos 
vyriausybei sudaryti tapo re
spublikos prezidento Carmonos 
pakviestas gen. Ivens Ferraz.

Liepsnose žuvo 10 bran
gių reisinių arklių

WEST CHJEiSrTER, Pa., lie
pos 7. — Delchestero farmoj 
gaisras sunaikino tvarius, ku
riuose buvo laikomi reisiniai 
arkliai. Dešimt brangių ark
lių, kurių šeši buvo neseniai 
pargabenti iš Anglijos, žuvo 
liepsnose. Nuostoliai siekia dau
giau kaip $100,000. Farmos 
savininkas yra turtingas bro
keris Ashton.

DU JAUNUOLIAI PRIGĖRĖ 
VAŽINĖDAMIES LAIVELIU

iMOIJNE, III., liepos 7. — 
Išplaukę laiveliu į (Mississippi 
upę pasivažinėti, laiveliui ap-j 
virtus prigėrė H. Hancock, 16 
mėtų berniukas, ir Jessie Marles, I
15 metų mergaitė.

Aprūpino savo laidotuves
SANTA BARBARA, Cal., lie

pos 7. — Čia nusišovė pulk. 
Arthur Randle, prieš nusižudy
mą padėjęs banke $1,000 ir pa
skyręs tuos pinigus savo kū
nui sudeginti.

Du britų lakūnai žuvo
Londonas, liepos j. — 

Staglane aerodrome nukrito iš 
500 pėdų aukštumos aeropla
nas. Du pasažieriai Užsimušė, 
pilotas pavojingai susižalojo.

Sniegas Adirondaeks’e
SPECUlLATOR, N. Y., liepos 

7. — Adirondacks kalnuose va
kar per 10 minučių taip stip
riai snigo, kad automobilistai 
buvo priversti sustoti, kad ne
susidurtų su kitais automobi
liais. Temperatūra nukrito iki 
50°.

Badas Lietuvoje
Lietinga pereita vasara ir šalta žiema 

Lietuvos žmonių gyvenimų taip pablogino, 
kad iš daugelio apskričių gyventojai jau
kiasi pagelbos. Pagelba urnai reikalinga.

Naujienų pinigų siuntimo skyrius pagel
bės sušelpti už labai mažą atlyginimą. 
Siunčiant pinigus per Naujienas telegramų 
bus išmokėti į 5 ar 10 dienų.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 8 
vakaro. Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 po 
pietų.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III.

Nuteisti už tariamai 
melagingus skundus
KRETINGA. — Šiaulių Apy

gardos Teismo sesija nagrinė
jo įdomią bylą.

1921 m. pradžioj, Darbėnų 
rajone, trys parubežio polici
ninkai sulaikė penkis žydus, 
vedančius per rubežių Latvijon 
du arklius, ir pristatė muitį- 
nėn. šmugelninkai paduoda 
skundą, kad policininkai juos 
sulaikė ne kaipo šmugelninkus, 
bet kad įvyko paprastas apiplė
šimas, laike kurio atėmę 1000 
ost rublių.

Dėka liudininkų parodys 
mams tardytojas policininkus 
pripažino kaltais ir jie paliuo- 
suojami iš tarnybos, o byla 
perduota Šiaulių Apygardos 
Teismui, kuris kaltinamuosius 
1926 m. išteisino. Tada buvę 
policininkai apskundė žydus už 
melagingą įskundimą ir patie
kė 6000 lt. ieškinį. Dabar teis
mas žydus pripažino kaltais ir 
priteisė dviem po 4 metus ka
lėjimo, trims po 3 mt. Einant 
amnestijos įstatymu Vi. baus
mės sumažintas. Civilinis ieš
kinys atmestas.

Popieriaus pramonė
Lietuvoje

KAUNAS. — Prieš karą da
bartinėje Lietuvos teritorijoje 
diibo 3 kartono dirbtuvės su 
87 darbininkais. Jų produkci
ja siekė 73.1 tukst. rublių per 
metus. Re to, Klaipėdos krašte 
diibo cehdozos fabrikas, kuris
gamindavo taip pat vyniojamą 
popierių.

Dabar dirba Didž. Lietuvo
je 4 kartono dirbtuvės: V. Si- 
rutavičiaus Šiaulių aps. su 40 
darbininkų, D. Vainerio Telšių 
aps. su 31 darb., A. Dičmano 
Mažeikių aps. su 25 darb. ir D. 
Išausko Varėnos mieste su 10 
darb. Iš viso tuo budu didž. 
Lietuvoje kartono gamyboje 
dirba 106 darbininkai. Popie
rių gamina tik Klaipėdos celu- 
lozos fabrikas. Be to, 'Lietuvo
je yra keliolika kartonažo .(dė
žučių, vokų ir t. t.) dirbtuvių.

Visa popieriaus ir kartono 
gamyba Lietuvoje 1928 m. ap
skaičiuojama šiaip: popieriaus 
2,784 tonų 1,974.7 tukst. lt. ver
tės; kartono 1,300 tonų 7783 
tukst. lt. vertės viso 4,084 to
nos 2,753.0 tukst. lt.

Sudegė 5 gyvenimai
Varėnos valsč. Aukštakalniu 

k. 5 ūkininkų sudegė trobos.
Padaryta daug nuostolių.
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Mokslas Apie Augmenis
Ką žmonijai davė botanika. —. pupos, žirniai ir t. t. Į šeimynas 

Naudingieji, žalingieji gam- Linėjus suskaldė, rehidamasis 
tos augalai, jų pažinimas. — žiedo forma ir sudarymu; tokiu 
Kai kurių laukinių augalų budu, norint pažinti augalą, rei- 
dirbtinis auginimas arba kul-ikia turėti jo žiedą.
turą. — Augalo gyvenimo ty- Linėjaus sistema įgalino pa- 
ri nė j imas ir dabarties agro-'žinti šimtus tūkstančių augalų 
nomija: antranka, sėklų geri
nimas, žemės dirbimas, tręši
mas. —■ Dirvožemio bakteri
jos daugina dirvožemio azotą.
— Sodas ir daržas.

ir žymiai palengvino tolimesnį 
augalų pasaulio tyrinėjimą. 
Praktikos tikslams didelę reikš
mę turi tyrinėjimas sąlygų, ku
riose auga ir tarpsta tie ar kiti 
augalai arba kuriose jie skursta.

Botanika yra augalų mokslas. Tą botanikos dalį vadina augalų 
Tokiais augalais laiko ir mažiau- geografija; ji duoda tikrų pata- 
sias bakterijas, kurias matome nmų, ar galima kurį naudingą 
padidinę 500 — 1000 kartų, ir uagalą perkelti iš vienos vietos 
grybus, ke»pes, dumblius, ir oŽ- i kitą. Tyrinėjimas augalų išsi- 
les, ir medžius. Botanikai rupi platinimo žemės paviršiuje leido 
ir tie augalai, kuriuos veisia i nustatyti įvairių augalų augimo 
žmogus laukuose, darže ir sode?juostas. Pavyzdžiui, nustatyta, 

Pirmas žinias apie augalus J°g vynuogės gali augti tam 
žmogus, be abejo, gavo, ieško- tikruose geografijos nustatytuo- 
damas maisto. Pietų kraštuose pločiuose, citrinos — irgi. To- 
žmogus, matyti, rasdavo mais-lkius tyrimus daro vadinamuo- 
to medžių vaisiuose, šiaurėje1 šiuose botanikos soduose.
jis mito grybais ir mėsingomis! Tačiau dar didesnės praktikos 
kai kurių augalų šaknimis. Mė- reikšmės turėjo tyrinėjimas: 
ginimai misti nežinomais vai-'kaip augalas sudarytas, kaip jis 
siais neretai susargindavo ir gyvena — minta, auga, veisiasi, 
net numarindavo laukinį žmo- Inos botanikos skyrius vadina 
gų, nes ir vaisių ir grybų yra augalų anatomija ir fiziologija, 
nuodingų. Tiktai ilgo ir sunkaus Anatomija tyrinėja visų augalo 
tyrimo keliu žmogus galėjo pra- dalių sudėtį, fiziologija — visų 
mokti pažinti naudingus vaisiusij° dalių dirbamus darbus. Abu 

dalis nuo žalingų. Ir .skyrių tarpusavyje surišti, 
botanikos žinių pra- Augalas, kaip gyvas kūnas, 

turi misti, augti ir veistis. Kuo

ir augalų 
tai buvo 
džia.

Kitados žmogus savo maistui ir kaip jis minta, kaip auga ir 
gaudydavo laukinius gyvulius,1 veisiasi ? Ar augalas, be maisto, 

tada augalai jam mažai teru-l nereikalauja oro alsuoti, kaip 
prijaukinęs lauki- i gyvuliai ? Visa tai reikėjo gerai

bet ir šaknys; purenti žemę 
reikia ir tam, kad prie šaknių 
lengviau prieitų deguonis. Tyri
mai parodė, jog augalas trau
kia iš žemės maistą su vande
niu savo šaknimis, jog su van
deniu įtraukia ištirpusias mine
ralines druskas, iš dalies azoti
nę medžiagą, ir jog augalas 
skursta, jei trūksta tų ar kitų 
maisto dalių. Augalams reikia 
tų druskų, kurių randame su
deginto augalo pelenuose; tą 
išradimą padarė chemikas Li- 
bichas; jam nurodžius, ėmė dir
vožemio trąšoms vartoti mine
ralines medžiagas: kalį, fosfo
rą ir t.t. Tyrimus jis darė la
boratorijoje, ugdydamas auga
lus gryname perkaitintame smė
lyje, laistydamas juos tų drus
kų tirpiniais, kurių augdamas 
augalas reikalauja.

Toliau įvairių žemės ūkio au
galų tręšimas įvairiomis trąšo
mis ne kartą, buvo vartoj-amas 
tyrimo stotyse, kurias galime 
pavadinti visų žemės ūkio pa
gerinimų pranokėjais. Tų stočių 
tyrinėjimai nustatė, kokios ir 
kiek trąšų geriausiai veikia to 
ar kito žemės ūkio augalo au
gimą ir derlių.

Tokiose tyrimo stotyse išaiš
kino taip pat, kaip kinta dirvo
žemis, kada mes sėjame ar so
diname jame kelerius metus pa
eiliui tuos pačius augalus ir ka
da augalus keičiame. Pasirodo, 
tie patys augalai, augdami toj-e 
pačioje vietoje, nualina dirvo-l
žemį, o jų keitimas dirvožemio; paprastosios formos.

mi tokius ypatingus augalus, ga- 
dar vienas Įima žymiai pakeisti augalą ir 

pagaminti tokių ypatumų auga
lus, kokių visai neturėjo jo 
pirmtakai.

Visus tuos botanikos davinius 
plačiai taiko daržininkai, sodi
ninkai ir gėlių augintojai. Tin
kamu budu atrinkdami, apvai
sindami ir skiepydami, jie sta
čiai daro stebuklus savo srityje: 
paeiliui 2—3 išaugina tinkamų 
spalvų žiedus; tuščiavidurių žie
dų vietoje gauna pilnavidurius; 
išaugino tam tikras vaisių rų
šis (apelsinus, vynuoges) be 
sėklų ir t.t. Svarbiausia, tai 
kad jie pagerino daržovių ir 
vaisių skonį ir maistingumą. 
Tam reikalui surastas naujas 
kelias: gerina ne per sėklas ir 
žiedus, o skiepyja pumpurėlį ar
ba šakelę. Tai daro šitaip: nuo 
gero vaisinio medžio ima šake
lę, nuplauna pumpurėlius ir 
mauknos dalį ir tą ‘akelę” į- 
spraudžia jaunam medeliui po 
mauknelės; tokiu budu tą me
delį pagerina; taip skiepija aku
tę, bet panašiai galima ir visą 
šakelę įskiepyti. Abiem atve
jais suauga ir įskiepyti pum-

šj dėsnį sudaro tai, jog ainiai 
paveldėja tam tikras savo protė
vių žymes, čia nustatyta, jog 
ne visi ainiai gauna visas žy
mes; gauna tik kai kurie ir ne 
visas žymes, o tik kai kurias. 
Be to, tėvo žymės gali atsiliep
ti ir kelintoj kartoj. Tą pavel
dėjimo dėsnį gerai ištyrinėjo 
Mendelis pupose, kurių žiedai ir 
vaisiai žymiai skyriasi spalva. 
Mendelis savo tyrimuose kry
žiškai apvaisindavo pupų žie
dus,—vienos rųšies pupų žiede
lių dulkėmis Apdulkindavo kitos 
rųšies pupų žiedus. Juk žiedi
nių augalų sėklos gema* kada 
moteriškąją žiedelio dalį apdul
kina vyriškojo žiedo dalis (ar
ba visas žiedas). Kai kurie au
galai viename žiede turi abi ši
tas dalis,—tokių augalų žiedai 
sauskira apsivaisina. Daržinin
kai ir sodininkai senai pastebė
jo, jog kryžiškas apvaisinimas 
geriausias, tokį apvaisinimo bū
dą jie dažniausiai ir vartoja. 
Pupas tyrinėdamas Mendelis pa
stebėjo, kurios žymės perduoda
mos ir ką jos pagamina. Jis su
rado, kad tik dalis pupų pavel
dėja visas tėvų žymes, dalis pu
pų gauna pusę vienos rųšies ir 
pusę antros. Pavyzdžiui, ap
vaisindami baltų žiedų pupas 
raudonų žiedų pupomis, gavo 
dalį pupų baltais žiedais, dalį 
raudonais, o dalį margais (ker
šais) žiedais,—baltai raudonos 
spalvos. Tokie pat tyrimai nu
statė, jog paveldėti gali ir ypa
tingas žymes, nukrypimus nuo 

Atrinkda-

pūrai paskum virsta šakomis. 
Tik tokią šaką ir palieka, ir to
kiu budu gauna vaisinį medį 
tokios rųšies, kokios tiuvo paim
tas skiepas.

Matome, ką botanika davė 
žemdirbiui ir sodininkui, štai 
Amerikos biuro taikinamosios 
botanikos kai kurie metinės 
apyskaitos daviniai. Šis biuras 
yra didelis Amerikos žemės ūkio 
ministerijos skyrius, kur tyrinė
ja atskiras žemės ūkio augalų 
kategorijas— javų ir pašarinių 
žolių, daržovių, vaisinių medžių, 
augalų ligų ir t.t. Dar yra sky
rius, kuris rūpinasi naujų 
dingų augalų gabenimu iš 
timų šalių.

šio skyriaus rūpesčiu iš
ropos į Ameriką privežta daug 
naudingų žemės ūkio augalų ir

nau-
sve-

Eu-

PAVARGĘS?
Prašiau apetitas? Nervišku- 
mas? Nepasiduokit. Leis
kite Hevera’s Esorka, ver
tingam virškinimu ir laxa- 
tyviain tonikų), pagelbėti 
Jums atKautl nauja gyvu
mą ir HiiKripinti Jus ant 
kelio | sveikatų. Paprašyk 
savo aptiekinlnko duoti 
Jums bonkų šiandie.

Sevęra’s
ESORKA

pėjo; tačiau, 
nius gyvulius ir ėmęs juos ga
nyti, jis turėjo geriau su auga
lais susipažinti, ieškodamas 
maisto savo naminiams gyvu
liams. Klajokliai 
pažįsta augalus, 
gižai žino, kada

ištirti, tiksliai sužinoti, nes be 
tokių žinių žmogus negalėtų sa
vo tikslams veisti augalų.

Tai reikalinga patiems auga-
ir dabar gerai;lams ir jų gyvenimui pažinti,] ve|)a daugyb6 

Taip antai kir-!^ai sudaro grynosios botanikos! 
kokia žolė pri-imokslą. Taikinamajai botanikai 
ypač naudinga daugiausia rupi augalai, kuriuos 
gyvuliui, žino žmogus veisia laukuose, sode ir 
gyvuliai geriau darže; jai rupi botanikos žinių 

atsigano, gerai atskiria nuodin- taikinimas, ji tyrinėja kulturi- 
gus gyvuliams augalus ir tt. Be nių augalų auginimą įvairiose 
to, jie moka gaminti iš augalų;sąlygose, kurias sudaro dirvo- 
dažus, moka kailius dirbti, o1 žemio įtaka, trąšos, seklų pa
kai kurių augalų ekstraktus 
vartoja vaistams, —, įvairias li
gas gydo.

Toliau, žmogus pramoko kai laukuose.
kurių augalų auginti labai daug, me šitokį tyrimą: ima dvi ly-| 
ypač tokių, kurių grūdais ėmė gins nedideles dirvas; vieną ap-l 
misti.
mę, sėti tų augalų grudus, be to, 
reikėjo sekti, kad pasėto auga
lo nenustelbtų piktžolės.. Taip 
prasidėjo žemės dirbimas arba 
agrikultūra. Kviečiai — vienas 
iš seniausių kultūrinių augalų. 
Jų sęklų randa Aigipto faraonų 
piramidėse, ir čia ypač svarbu, žiuri, ar vienodi grudai; 
kad tie grudai dygsta. Laukinių ir suranda, kur 
kviečių rasta Palestinoje (buvu-lgiau užaugo ir kurie 
šioje Judėjoje). Iš to aišku, jog Tokius tyrimus darydami, ag- 
žemės dirbimo pradžia surišta; ronomai įsitikino, jog sėklų dy- 
su pirmomis botanikos žiniomis, dis ir kokybė veikia derliaus ko- 
Tačiau visa tai turi praktikosįkybę ir kiekį, todėl geruose 
pobūdį, bet ne mokslo. Mokslin- ūkiuose sėja tik atrinktas sėk- 
gą augalų tyrinėjimą pradėjo 
Linėjus, švedų mokslininkas, 
padaręs botanikos mokslui pra
džią. Svarbiausias jo nuopelnas 
tasai, kad jis supaturojo labai 
įvairius augalus suskirstyti, ar
ba, kaip sakoma, suklasifikavo 
tam tikrais pažymiais ir suskal
dė į didelius skyrius, skyrius į 
šeimas, šeimas į kiltis, o kiltis 
į rūšis; jis taip pat nustatė lo- 
tiniškus vardus. Tai buvo Linė
jaus sistema, iki šiolei vartoja
ma grynosios ir taikinamosios 
botanikos. Linėjaus klasifikaci
jos pagrindą sudaro augalų vei
simos! būdas. Vieni augalai tu
ri žiedus ir vaisius, o vaisiuose kuose ir laboratorijose moksli- 
sėklas arba grudus, kuriais ši- j ninkai nustatė, jog oras reika- 
tie augalai dauginasi. Tokie yra lingas augalams, kaip ir žmo- 
dausruma. musų augalų ir me- gui, tuo skirtumu, kad augalas 
džių. Tačiau yra augalų, kurie! dieną ima iš oro anglies dvide- 

neturi žiedų, ir vinsta sporomis, I ginj, o ne deguonį, gi naktį nau- 
kurios išauga ant lapų (pąpar- doja ir .deguonį. Deguonį var
čiai, asiūkliai) arba kepuraites toja ne tik tos augalo dalys, 
(grybai). Linėjus vienus pa va-! kurios esti žemės 
dino žyduoliais, o kitus bežie-; 
džiais. Tolimesnį dalijimą darė 
remdamasis sėklų sudėtimi: vie-į 
nų augalų sėkla yra ištisas gru-11 
das (kviečiai, avižos ir t. t.),! 
kitų grūdas sudaro dvi dali. Pir- | 
muosius Linėjus pavadino vie-l 
naskiaučiais (vienaskilčiais), ki- U^-r, ,,, 
tus — dviskiaučiais, kaip kad į 4556 So. Rockweii st., Chicago. m

tani arba kitam 
nuo kokios žolės

sėklų pa
rinkimas ir 1.1. Visa tai moks
lininkai daro vadinamose ban
dymo (tyrimo) stotyse arba 

Pavyzdžiui paimki-!

Tam turėjo purenti že- sėja smulkiais kviečių grūdais, 
o antrą stambiais, žiuri, kad 
vienoks butų sėjamųjų grudų 
skaičius, ypatumas, kad vieno
da ir vienaip butui išdirbta že
mė. Nuo katros dirvos var
pas surenka skyrium, apžiūri, 
kurios stambesnės; iškulia ir 

sveria 
kviečių dau- 

geresni.

las ir gauna visų geriausios 
rūšies grudus ir visų didžiausj 
derlių. Ilgus tūkstančius me
tų žmogus nusimanydamas ge
rino veisiamus augalus, rinkda
mas geriausias sėklas ir 
damas busimųjų augalų 
kokybę.

Musų laikais atskiras
namosios botanikos skyrius — 
selekcija, t. y. sėklų atrinkimas 
ir perdavimas tinkamų augalų 
kokybių busimoms 
yra dabar paprastas 
jau atnešė žmonijai 
dos.

Tokiu pat tyrimo

gerin- 
kartų

taiki-

kartoms, 
dalykas ir 
daug nau-

keliu lau-

' doja ir .deguonį. Deguonį var-

paviršiuje,

Phone Virgima 20 5 4

JOSEPH VILIMAS
Namu Statymo
KONTRAKTORIUS

) s

vaisinių medžių. Labai daug 
amerikiečiai parsivežė iš Rusi
jos: iš čia parsivežė Turkestano 
liucernos pašarinės žolės; jas 
Amerikoje vadina “alfalfa”. 
Amerikiečiai parsivežė iš Rusi
jos laukinės liucernos sėklų, pa
gerino, ir dabar visas kraštas 
sėja liucernų; iš Rusijos parsi
vežė taip pat tinkamų rugių 
sėklų, daug obelių (antonimų ir 
kt.)/

Šis taikinamosios botanikos 
biuras sako, jog Amerika, par-
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sivežusi ir prisisavinusi naujų 
naudingų augalų, gavo 50 mili
jonų dolerių vertės brangenybių. 

“K-ra”.

^CONTRACTORS^jK

REAL estate
2608 W. 47th St.

4405 S. Fairfield Ąve.
(Buvęs F. Stasiulio ofisas)

taip neveikia.
Be to, paaiškėjo 

dalykas: kai kurie augalai, be
veik visi ankštiniai: žirnis, pu
pa, liucerna. Tokie augalai 
gerina dirvožemį palikdami že
mėje dideles šaknis, kuriose gy- 

i bakterijų; tos 
I bakterijos gali gaminti azotą ir 
tokiu budu suteikia dirvožemiui 
visų brangiausią trąšą azotinę 
medžiagą. šis išradimas pri
vertė įtraukti į vaismanį dobi
lus ir liucerną, ir taip padidino 
kviečių ir avižų derlių.

Kad dar daugiau gavus azo
to, o tai pareina nuo bakterijų 
kiekio minėtų augalų šaknyse, 
ėmė tas bakterijas skiepyti do
bilų sėkloms? Tam jas mirko 

| tam tikra?nc skystime, kuriam * 
privaisyta reikalingų bakterijų, 

i Į dirvožemį patekusios sėklelės 
jau turi sporų, kurios gamina, 
azotą; sporų greit daugėja; jos 
sudaro ant,augalų šaknų nedi
delius gumbelius, nelyginant 
smulkius žirnelius.

Jau kalbėjome, kaip nuosakiai | 
žmogus gamino iš laukinių au
galų sėjamus dabar javus ir ki
tus- žemes ūkio augalus. Tų 
augalų sėjo vis daugiau ir dau
giau ir jie vis gerėjo, žmogus 
ėmė vežioti augalus iš vienos 
padangės į kitą, ir tokiu budu 
gamino naujus žemės ūkio au
galus. Iš Amerikos 1584 m. 
buvo atvežtos į Angliją bulvės, 
kurių taip daug dabar Europo
je sodina, net daugiau, kaip 
pačioje Amerikoje. Iš Europos 
(Rusija) nuvežė j Ameriką liu
cerną, geras rugių rųšis ir kitų 
n-e taip svarbių augalų.

Labai daug žmogus pasidar
bavo gerindamas daržoves ir 
vaisinius medžius. Šitam rei
kalui žmogus pasinaudojo pavel
dėjimo dėsniaiš, vienaip taiki
namu ir augalams ir gyvuliams.1

Retas ir nepaprastai pilnas 
apynių kvapas ruginėj Belgų 
ūkininkų duonoj yra užtikrin
tas su Wenncrsten’s, [kadangi 
musų patentuotas procesas už
laiko kožnam kene šį grynų 
sclyklo ekstraktų.

y^ENNERSTEN^
Grynas Selyklp Ekstraktas

Tėmykite
1) APDRAUDA (Iniurancei Nuo 
Ugnies, Langu, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas. /
2) REAL ESTATE: Tadu Ktrą 
bargeni visose Chicagos dalyse.

V. MISZEDKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Rooeerelt 8500

>-----------------------------------------

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

40 pėdų Ištiesiamos Ko
pėčios, tiktai ....... $12.98

St. Louis “Dutch Boy” 
White Lead, 100 sv. 11.50

Pure boiled Linse6d Oil, 
Galionas 98c

Žolei plaunama mašina 
trim peiliais 14 colių. 
Liaunant galandas. Tik 
už ............................. 6.98

Taipgi ant visko nuže
mintos kainos.

PRISTATOM VISUR. .

JOHN DERINGIS 
4414 SO. ROCKWELL STREET 

Chicago, III.
Telefonas Lafayette 4689

Gražuolių

Ko ntestas
įvyks

NAUJIENŲ PIKNIKE
RUGPIUČIO-AUGUST 4 D., 1929

Černausko Darže

Visos Chicagos ir kitų miestų lietuvaitės gražuolės 
(nevedusios) yra kviečiamos dalyvauti konteste. Laimė
tojos įJaus $100. z

Kiekviena kontestantė yra prašoma išpildyti žemiau 
telpančią aplikaciją ir kartu su savo paveikslu prisiųsti 
ją Kontesto Komisijai. Paveikslas reikalingas tam, kad 
butų galima padaryti “cut”.

APLIKACIJA
“NAUJIENŲ” KONTESTO KOMISIJAI 

1739 South Halsted Street 
Chicago, Illinois. 

*
Aš sutinku dalyvauti “Naujienų” rengiamajame gražuolių 

konteste. Esu ................... metų amžiaus; ................... pėdų

colių ūgio; sveriu ..................  svarų. Gimiau ..................................

(miestas). Užsiėmimas .........................................................................

Vardas pavardė ................................................................................ ........

Adresas ...................................................................................................

JUST KIDS _ Two Legged Mice.
' f. ..  11=~~

z-J VIRS e>R0WD ĄH cah't 
MARE HO CHOC'LATE CAKE 
'CAUSE AkL DE SVIEET 
CHOC'LATE AM GONE?

------ ’WUEN OIOJA 
TAKE IT TOMMY?

By Ad Carter

UMOSAID 
IT- S SEVER fcVEN 
SEEN IT Į/---------

Toor

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization 

1618 West 18-ta Gatve
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.
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MUSŲ MOTERIMS
- ...... w Veda Dora Vilkiene 1 ■—■■■■ v

2 šaukštai sviesto
% puoduko pieno
1 puodukas mėlynių.
Sumaišyk sausus pridėčkus, 

persijok keletu, sykių; paskui 
su peiliu įmaišyk sviestą, pri

virk cukrų su vandeniu 5 mi
nutes. Kuomet atšals, pridėk 
citrinos ir aviečių sunkos. Prieš 
paduosiant stalan įpilk “ginger 
ale” ir sudėk orandžių šmotu
kus. Paduok su ledu stiklinėse.

piera. Daržovės laikysis karš
tos keletą valandų. Taip pat 
galima pasielgti su bulvėm. To
kiu budu nesunku bus važiuo
jantiems piknikan turėti šiltą 
valgį ir tuomi išvengti taip tan-

KEPTA JAUTIENA

Paimk gerą šmotą jautienos, 
nuplauk vandeniu, tik nelaikyk; 
ilgai vandeny. Apiberk trupu
tį druska; nusausink ir apiberk 
miltais. Įkaitink skauradą. ar
ba geležinį puodą, ištepk puodą

dėlę galvelę kopusių. Ištepk 
molinį indą sviestu arba tau
kais, išberk duonos trupiniais; 
dėk eilę kopūstų, eilę riekutėm 
supiaustytų, nuluptų tomatų.

Užpilk pusę puoduko pieno 
sumaišyto su 2 išplaktais kiau
šinio tryniais. Viršui uždėk

pilk pieną ir su peiliu, ne su 
šaukštu maišyk. Padėk ant 
lentos su miltais ir iškočiok. 
Apipilk cukrum ir mėlynėm ir 
suvyniok į ritulį. Padėk ko- 
kian indan, tampriai apdengk, 
ir šutink ant garo vieną valan
dą ir 20 minutų. Paduok su se
kamu dažalu:

ŠEIMININKĖMS PATARIMAI

Šviežiai išvirios daržovės, 
kaip tai žirniai, pupos, kopusius 
galima karštus sudėti į stiklinį 
puodą, storai ir apvynioti po-

kiai atsikartojančius nuo sand
vičių užsinuodijimus ir viso
kias vidurių ligas.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

taukais, sudėk mėsą ir ant di
delės ugnies kepk 30 minučių 
kol gerai parus. Mėsą reikia 
bent keletą sykių apversti. Pas
kui sumažink ugnį ir kepink 
skaitant 20 minutų kiekvienam 
svarui, t. y. jeigu turėsi 5 sva
rus jautienos, tai kepinsi apart 
pirmųjų 30 minutų, dar kepinsi 
1 valandą ir 40 minutų.

Jeigu norėsi, kad mėsa butų 
apižalė, tai kepink skaitant tik 
15 minutų kiekvienam svarui.

Gali pridėti žaliumynų, dar
žovių ir truputį vandens.

Tokiu pat budu galima ga
minti ir kitas mėsas. Prie jau
tienos gali paduoti bulvių ir 
burokų.

Prie veršienos dažalan įdėk 
grybų.

Prie avienos paduok mėtos 
jello.

Prie kiaulienos keptų arba 
virtų obuolių. '

duonos trupinių, sviesto ir už
lašink citrinų sunkos, pakepink 
pečiuje pakol viršus gerai parus. 
Paduok karštą prie mėsos ar
ba kaip atskirą valgymą su 
virtom bei keptom bulvėm.

ASPARAGAI, SELEROS IR 
MORKVOS

i/2 puoduko mėlynių
V2 puoduko vandens 
l/i puoduko cukraus.
Kaitink pakol uogos suvirs.

Pripilk 2 šaukštuku citrinų 
sunkos—ir perkošus užpilk ant 
mėlynių ritulio.

Paduok šalta arba karšta.
V v

Blue Ribbon 
MaltExtract

ISPANIŠKI RYŽIAI

4 puodukai virtų ryžių
3 svogūnai iškepti
4 šaukštuose sviesto
G gvazdikai
1 šaukštukas muštardos
1 blėkinę tomatų
Vb sv. tarkuoto sūrio.
Druskos ir pipirų.
Sumaišyk viską kartu ir virk 

kol gerai susimaišys. Sudėk į i 
išsviestuotą molinį indą ir pa
kepk pečiuje. Paduok karštą. |

KOPŪSTAI IR TOMATĖS

Supjaustyk ir suvirink nedi-

24 asparagai
% puoduko tarkuotų morkvų 
% puoduko sukapoti) selerų 
Prancūziško dažalo
Išvirk viršūnes asparagų, at

šaldyk, padėk ant torielio s'u 
salotų lapais, apiberk su mork- 
vom ir selerais. Apipilk daža
lu ir paduok stalan. Sveikas 
valgis mažai kraujo turintiems 
žmonėms.

ŠOKOLADINIS KĖKSAS SU
RŪGŠČIA SMETONA

PINEAPPLE IR TOMATŲ 
SALOTOS

G vidutinės toipatės 
puoduko riešutų

1 puodukas sutarkuoto pine- 
apple

Mayonnaise dažalo:
Nulupk tomates, nupiauk su 

aštriu peiliu viršūnę, ir atsky- 
rai išimk sėklas ir skystimą. 
Smaišyk riešutus (sukapotus) 
su pineapple ir pripildyk to
mates. Apipilk mayonnaise 
dažalu ir apiberk riešutais.

MĖLYNIŲ RITULIS

2 puoduku miltų
4 šaukštukai baking pauderio
>/2 šaukštukai druskos
14 puoduko cukraus

MADOS.

3412 — Graži, labai žavėjanti suknelė. Galima dėvėti karščiams 
atėjus ir svečiuosna. Joje visados išrodysi gerai apsirengusi ir puošni.

Sukirptos mieros 16, 18, 36, 38, 40, 42 ir 44.

4 kiaušinių tryniai
3 kiaušinių baltymai
U/2 puoduko cukraus
1 puodukas tirštos, rūgščios 

Smetonos
1 šaukštukas sodos ,
truputį druskos
2 */G puoduko gerųjų miltų
2 plytelės šokolado.
Išplak trynius su cukrum kol 

pasidarys lengvus. Ištarpyk 
ant ugnies šokoliadą dalyj Sme
tonos, duok atšalti, paskui su
dėk prie likusios Smetonos. Su
maišyk sodą su miltais, persi
jok keletą sykių. Dėk prie 
trynių su cukrum pamainant, 
tai miltus, tai Smetoną su šo- 
koliada. Lengvai maišyk. Ant 
galo sudėk išplaktus baltymus. 
Kepk dvejose blėtyse. Kaip 
atšals perdek sekamu mišiniu:

11/2 puoduko rusvo cukraus
% puoduko saldžios Smetonos 
2 uncijos tarkuoto šakaliado. 
y2 puoduko sviesto
% puoduko sukapotų valakiš

ku riešutu.
Virk cukrų, sviestą, Smetoną 

dvigubame puode kol sutirštės. 
maišyk nuėmus nuo ugnies kol 
atšals. Pridek ištarpytą ant 
karšto vandens šokoliadą, riešu
čius. Sumaišyk ir perdek kek
są.
Viršų aptepk sekamu mišinių:

1 puodukas cukraus
1/2 puoduko vandens
2 kiaušinių baltymai

šaukštuko vanillijos
Virk cukrų su vandeniu ant 

mažos ugnies kol nesitrauks 
kaip siūlai. Išplak baltymus ir 
išlengvo pilk virtą, cukrų, ir 
plak kol bus gana tirštas, kad 
galima butų lengvas tepti. Pri
pilk vaniliją. Paskui aptepk 
keksą. Jeigu vartosi 2jų kiau
šinių baltymus, tai mišinis taip 
greit nesutirštės ir bus ska
nesnis.

AVIEČIŲ PUNCH 
(GĖRIMAS)

1 puodukas cukraus
1 puodukas vandens
3 citrinos
1 puodukas aviečių sunkos
2 puodukai “ginger ale”
1 puodukas smulkiai supiaus

tytų orandžių šmotukų.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašoma iškirpti
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą u 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
16 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

NAUJIENOS Patteni Dept
1739 & Halsted St., Chicago, III.
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No -------------
Mieros ......... ............... per krutinę

(Adresas)

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
UalslaU St., Chicago. III.

(Miestas ir vai a t.) 
.... ......................—

Daugiau!
[JAUGIAU! Tai tik vie

nas žodis. Bet to ga
na. Nes motinos žino, 
kad “Daugiau!” reiškia dau
giau pieno. Ir tūkstančiuo
se namu tai reiškia daugiau 
Bovvmano Pieno.
Bowmano Pienas yra vaikų 
numylėtinis. Jo Smetonos 
skanumas verčia vaikus 
trokšti dar stiklo. Ir at
minkite, kad kiekviename 
pieno stikle yra galybe 
sveikatos.
Bowmano Pieno nepapra
stas gerumas paeina nuo 
ypatingo pridabosimo atve
žant jį jums iš farmos. 
Moksliška kontrolė kiekvie
name žinksnyje užtikrina, 
kad pienas pasiekia Jūsų 
stalą tiek pat riebus, švie
žias ir grynas, kaip ką tik 
iš karvės.
Pamėginkit Bowmano Pieną 
šiandien. Pamatysit, kaip 
Jūsų šeimynai patiks jo 
grietinės skonis. Patelefo- 
nuokit musų artimiausiai

pieno išvežiosimo stočiai ar
ba orderiuokite pas Bowma- 
no pienavežj, kai jis pro 
šalį pravažiuoja.

Bowman
D AIRY COMPANY

MILK
Taipgi Sviestas, Kiaušiniai ir Varškė

Vaikai ir lemonadas

Girdikime savo vaikus lemonadu iš ryto ir vakare per visą vasarą ir rudeni. limonadas galima prirengti 
iš byle kokių vaisių. Kuo daugiaus vaisių ir mažiaus cukraus, tuo geresnis. Vaisių sunka yra žmogui labai 

2 naudinga—vanduo išvalo, o vaisių sunka tvirtina musų krauiąi

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.

yra P*uku jeigu gali taip 
" padaryt, jog kitiem patiktum. 

O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no- 
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O tuo tarpu gal-būt toks pat užmetimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai . pagalios surado sustatė 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždą vinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert P h ar macai Co^ Saint

8
SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Te prašo Lietuvos žronėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Itching Skin
Quickly Relieved
Don’t suffer with DandruH, Pimplee, 
Blemishes and other annoying skin irri- 
utions. Žemo antieepdc liquid is the sale 
aure way to relief. Itching often disappeaia 
cverrūght. Splendid for Sunburn arui Poieoo 
Ivy. Ali druggists 35c, 60c, $1.00.

žemo
FOR SKIN IRRITATIONS

— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
danty 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tube

HAS 
MADE GOOD wfth 

miniom!

Šame Price for Over 
38 Years 

25 ounces for 25/ 
Pure—Economical 

EfRcient 
MILLIONS OF POUNDS 

USED BY OUR GOVERNMENT

FU T
Užmuša muses 

uodus
Kitus Namų

Vabzdžius

by
.! <», I V. S. A.

LARVEX 
apsaugo nuo kandžių 
drabužius...

Dulkant Larvexą apsau
ga neplaujamiems — 
drabužiam, kauram, ra
kandam.
Skalaujant Larvexą — 
apsauga visiems niauja
miems vilnoniams.

Fėen:a-mint
Liuosuotoją 

Jus kramtysit 
Kaip Gumą 
Soknis Tik 

Mėtos _

MOKYKLOS NURSS, 
SAKO. KAD VISOS 
MERGINOS TURĖ

TŲ tINOTI ŠITA

KALBĖDAMA aukštesnis mo
kyklos merginoms apie asme
ninu higiena, patyrusi distrik- 
to nurM pasak!:

"Viena pagrindinių taisyk
lių dėl merginų sveikatos, rei
kia ullaikyti sistemą norma
liame stovyje. Normalia manio* 
itinimas ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nee jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamas. Paimk laukite kiek
vienų vakarą. Jos nepadarys 
nesmagumo."

Nujol galit vartoti nešiu* 
rint kaip jųa jaučiate*. Kiek
viena moteris privalo turit! 
buteli namie.

Delicious
ood

A food for pro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

KRAFT-PHENIX
CHHSE COMPANV
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DIKTATŪROS KONCESIJOS PARLAMENTARIZMUI
* * ISPANIJOJE,

ševikų spaudos organai barasi, kodėl naujoji Auglijos
valdžia nesiskubina.

Bet ar Maskva yra nors pirštą pajudinusi tam, 
kad tarp jos ir darbiečių vyriausybės butų draugingi 
santykiai? Ką bolševikai darė, kuomet Anglijoje ėjo 
rinkimai? Jie jsakė komunistams Anglijoje nebalsuoti 
už Darbo Partijos kandidatus, nors dėl to rinkimus 
laimėtų konservatoriai.

Ką darė Maskva, kuomet, nežiūrint visų komunis
tų pastangų pakenkti Darbo Partijai, pastaroji laimė
jo rinkimus ir sudarė valdžią? Ji purvais drapstė 
MacDonaldą ir kitus darbiečių ministerius.

Ir po to ji nori, kad Anglijos darbininkų valdžia 
pultų jai į glėbį!

Santykius su sovietais MacDonaldas atnaujins, bet 
nez tam, kad bolševikams butų lengviau intriguoti 
Anglijoje. Maskva turės savo intrigų atsižadėti, pir
ma negu jos atstovai galės įkelti koją į Angliją.

Viena senesniųjų diktatūrų Europoje, generolo de 
Riveros diktatūra Ispanijoje, jau rengiasi geruoju at- 
steigti parlamentinę tvarkų. Į nacionalį Ispanijos sei
mą valdžia įnešė naujos konstitucijos sumanymą, ku
riuo nustatoma karaliaus galios ribos, santykiai tarpe 
valstybės ir katalikų bažnyčios, parlamento rinkimo 
tvarka, teismų sistema ir piliečių teisės. Šį konstituci
jos projektų nacionalis seimas turės studijuoti per va
sarą, o rudenį spręs, ar jį priimti, ar ne.

Sulig tuo projektu Ispanija yra konstitucinė monar
chija. Karalius, nors turi vyriausių administratyvę 
galių valstybėje, bet visais svarbesniais reikalais pri- 
yalo tartis su ministeriais.

Įstatymų leidinio galia yra suteikiama parlamen
tui, susidedančiam iš vienų rūmų, vadinamų “cortes”. 
Pusė parlamento atstovų yra renkama visuotinu bal
savimu, 30 atstovų skiria karalius, o likusioji parla
mento dalis yra renkama piliečių, turinčių tam tiklas 
klasifikacijas arba priklausančių tam tikroms profe
sijoms.

Įdomu, kad naujosios konstitucijos projektas su
teikia balsavimo teisę ir moterims. Antras geras da
lykas jame yra tas, kad piliečiams užtikrinama asmens 
neliečiamybė, t. y. kad pilietis negali būt areštuojamas 
arba jo namuose daroma krata be teismo įsakymo 
(vvarrant’o). Pagaliau, trečias geras dalykas yra pri
pažinimas darbininkams streikų laisvės.

Pastarieji du aukščiaus paminėtųjų konstitucijos su
manymo punktų daro projektuojamų naujų Ispanijos 
valstybės santvarka daug pažangesne ir laisvesne, ne
gu ta tvarka, kuri šiandie gyvuoja bolševikiškoje Ru
sijoje, fašistiškoje Italijoje arba smetoniškoje Lietuvo
je. Jei Ispanijos diktatūra buvo' priversta pasiūlyti 
šitokių koncesijų kraštui, tai aišku, kad ji jaučia besi
artinantį galą.

Tas pats bus ir su kitoms diktatūroms, — jeigu 
dar jos susipras laiku nusileisti. O jei nesusipras, tai 
jos bus nušluotos. Nes nė viena diktatūra pasaulyje 
neturi ateities. Ateitis priklauso demokratijai.

KOMUNISTIŠKŲ STREIK
LAUŽIŲ BEGĖDIŠKUMAS.

DARBININKŲ IR SAMDYTOJŲ KOVA ITALIJOJE.

Vis dažniau ateina žinių apie kylančius nesuti
kimus fašistiškoje Italijoje. Neseniai buvo pranešta 
apie masinius Italijos masonų areštus ir pasireiškusių 
netvarkų provincijos valdžios įstaigose. Dabar rašo
ma apie konfliktų tarpe pramonininkų ir darbininkų 
organizacijų.

Sulig Mussolinio padiktuota Italijos valstybei tvar
ka, visi samdytojai tenai turi būt susiorganizavę į 
“korporacijas”, o visi darbininkai į “sindikatus”. San
tykiai tarpe samdytojų ir darbininkų privalo būt nu
statomi kolektyvėmis sutartimis tarpe tų dviejų rųšių 
organizacijų. Pasirodo tečiaus, kad Italijos kapitalis
tai dažnai apsilenkia su šituo pagrindiniu fašistiškos 
konstitucijos punktu ir daro sutartis ne su darbininkų 
sindikatais, bet su atskirais darbininkais. Mat, šito
kiu budu darbdaviui yra lengviau darbininkų pavergti.

Darbininkai prieš tokių kapitalistų taktikų protes
tuoja, reikalaudami, kad jie laikytųsi įstatymų. Ir 
valdžia nežino, ką šitame reikale daryti, todėl ji ten
kinasi raginimu kapitalistų ir darbininkų, kad jie už
mirštų “klasių kovų” ir butų geri “patriotai”. Tuo 
patim ji pripažįsta, kad fašistiška tvarka gyvenimo 
praktikoje yra neįvykinama.

Gal neims daug laiko, iki šitų faktų supras ir Ita
lijos žmones. Tuomet Mussolinio sugalvotoji “korpora- 
tyvės valstybės” nesųmonė susprogs, kaip muilo bur
bulas.

MASKVA NUSIVYLĖ.

“Naujienose” jau buvo mi
nėta, kad komunistai bando su
ardyti moteriškų rūbų siuvėjų 
streikų New Yorke, kuriame 
dalyvauja apie 28 tūkstančiai 
darbininkų. Paklausykite, ką 
apie tą streiką, ir vadovaujan
čią jam International Ladies 
Garment Workers uniją kalba 
Brooklyno komunistų “Laisve” 
(liepos 5d.):

“Nespėjo dar paskelbti 
humbugišką streiką Suknia- 
siuvių Unijos (I. L. G. W.) 
Schlesingeriai ir kiti jos va
dai, — tuoj aus New Yorko 
miesto rr&joras Walkeris ir 
valstijos gubernatorius Roo- 
seveltas pasisiūlė į tarpinin
kus... Socialistau janti suk- 
niasiuvių monytoj-ai, Schle
singeriai ir Dubinskiai ir 
kompanija jau priėmė guber
natoriaus pakvietimą...

“Streikas buvo paskelbtas 
su bosų žinia; moteriškų dra
bužių fabrikantų laikraštis 
‘Women’s Wear’ labai manda
giai kalba apie streiką; tas 
samdytojų organas net ragi
na darbininkus eiti i streiką 
(??? “N.” Red.) iš tų dirbtu
vių, kur atrodo, kad didžiuipa 
darbininkų pritaria streikui.

“Komunistai išanksto per
sergėjo sukniasiuvius, jog ta
riamasis streikas bus tik nau
ja prigavystė iš geltonųjų va
dų pusės...”
Nė profesionališki skebai ne

gali šlykščiau ir begėdiškiau ra
šyti apie organizuotų darbinin
kų kovą su samdytojais!

“Laisvės” bendradarbis, kaip 
čia matome, bando visokiais bu
dais diskredituot streiką ir dar
bininkų uniją, kuri jį iššaukė. 
Jisai bando sukelti streikinin
kuose nepasitikėjimą streiko va
dais ir pasakoja, kad už streiką 
stoją patys samdytojai! Ir sa
vo biaurų raštą jisai baigia ši
tokiu pranešimu:

“Kairiųjų vadovaujama In
dustrinė Adatos Darbininkų 
Unija šaukia sukniasiuvių 
masini mitingą šiandie, 1 vai. 
po pietų, Cooper Union sve
tainėje, New Yorke. Visi 
sukniasiuviai, kaip išėjusieji 
streikan, taip ir dar neišėju
sieji, turi atsilankyti į tą mi
tingą, kad patirt, kokias nau
jas pinkles darbininkams pi
na pardavikiški vadai, kūne 
veikia išvien su kapitalistine 
valdžia ir su fabrikantais, 
prieš sukniasiuvius.” 
čia yra viešas pranešimas a- 

pie tai, kad komunistai mėgins 
organizuoti streiko laužymą.

šitaip žemai nupuolė komu
nistai. Matyt, kai Maskva 
jiems nepakankamai atsiunčia 
sandvičių, tai jie bando atvirai 
parsiduoti darbininkų išnaudo
tojams.

nariai patraukti teisman. Iš 
inž. St. Kairio, K. Bielinio ir 
kitų žymesnių Partijos narių 
atimti vidaus pasai, kad ne
galėtų niekur važinėti. Jie 
vis kas rytas turi lankytis po
licijoj. Dienos laiku juos se- 

. ka šnipai, o vakarais į butą 
atsilanko policija.

“Partijos reikalų vedėjas 
drg. Galinis jau trečias me
nuo sėdi sunkiųjų darbų ka
lėjime ir visą laiką tardomas. 
Spėjama, kad žvalgyba jį tor- 
toruoja (kankina). Drg. V. 
Galinis buvo Seimo narys, uo
lus visuomenės veikėjas ir tu
rėjo didelį darbininkų tarpe 
pasitikėjimą. Voldemaro pro
vokatoriai pakišo jam uždrau
stos literatūros, o paskui nu
vykę ją “rado” ir užtai areš
tavo. Tokiu pat budu ir visa 
Partija buvo išprovokuota, j 
žvalgybininkų buvo dar pa
skelbta, kad pas drg. Galini 
rado atvykusį “Plečkaičio 
kurjerį.” Tai yra žvalgybos

prasimanytas melas, kad su
klaidinus visuomenę. Jokio 
“kurjerio“ pas Galinį nebuvo.

“Lietuvoje dabar jau prasi
dėjo tikras teroras. Tik dvie
jų sąvaičių bėgyje nudėti 5 
Voldemaro provokatoriai ir 3 
žandarai. Provokatorius šau
do valstiečiai ir darbininkai.

“Lietuvos kalėjimuose da
bartiniu laiku sėdi daugiau 
kaip 3,000 politinių belaisvių, 
jų tarpe keliatas šimtų so
cialdemokratų, bet daugiausia 
šiaip sau nepriklausomų žmo
nių, kurie kokiu nors budu y- 
ra parodę fašistų diktatūrai 
nepritarimo.

“Lietuvą dabar valdo išim
tinai Voldemaras su keliatu 
šimtų jaunų karininkų.

“Politinių emigrantų skai
čius žymiai pakilo. Yra jau 
daugiau kaip 2,000 prasišali
nusių į užsienį.

“Apie areštus, žudymus ir 
karo lauko teismus Lietuvos 
spaudoje nevalia nieko rašyti. 
Visas žinias fašistų diktatūra 
slepia nuo liaudies. Cenzūra 
dabar daug biauresnė, negu 
buvo prie kruvinojo caro. Vi
soj Lietuvoj paskelbta ap
siausties stovis (pirma buvo 
tik karo stovis). Visi keliai 
dabar apstatyti šnipais, kurie 
peržiūri keliaujančių žmonių 
asmens liudymus, o nužiūrė
tus areštuoja.

“Del šitokių represijų iu- 
bar jau pradėjo kilti prieš 
Voldemaro valdymo budus 
net ir tie, kurie iki šiol ramiai 
sau sėdėjo ir į politiką visai 
nesikišo. Dabar ir jie jau 
griežtai nusistatė prieš dik
tatūrą. Ir visi kalba, kad ii- 
gai taip nebus. Voldemaras 
busiąs nuverstas.”

[Pacific and Atlantic Photo]

Chicago. — Jack di Charo, 16 
mėnesių amžiaus. Dr. J. Pisho- 
tta per 35 valandas davė kūdi
kiui oksigeno, kad išgelbėti jo 
gyvastį.
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Moterys ir vyrai, ve
dybos ir vaikai

Karas ir gyventojų prieauglis. 
— Francijos mokslininkų re
ceptas. — Patriotų troškimai. 
— Skaitmeninis vyrų ir mo
terų santykis įvairiose šalyse. 
— Pasaulinis kavas ir gyven
tojų sąstatas. — Militarizmo 
pasėkos. — Rusija. — Karas 
ir vedybų skaičius.

Sovietų diktatoriai manė, kad, kaip tik Anglijos 
darbiečiai paims į savo rankas valdžių, tai jie tuojaus 
atsiprašys Maskvos dėl padarytų jai pirmesnės val
džios nesmagumų ir pakvies bolševikų ambasadorių t' 
Londonu. Bet jau praėjo apie trejetas savaičių laiko 
nuo MacDonaldo kabineto susidarymo, o Maskva dar 
vis nesulaukia nei atsiprašymo, nei pakvietimo. Ir bol-

NAUJOS ŽINIOS APIE TERO
RĄ IR PRIESPAUDĄ 

LIETUVOJE.

“Keleivis” įdėjo šitokių žinių, 
tik-ką gautų iš Lietuvos:

“Socialdemokratų Partija 
uždaryta. Centro Komiteto

1914—1918 m. karas pridarė 
neįmanomų nuostolių. Apskaito
ma, sako N. Rubakinas, kad a- 
pie 30 milionų vyrų žuvo karo 
lauke arba tapo sunkiai suža
loti. šalyse, kurios daugiausia 
nukentėjo, susidarė gana rimta 
padėtis. Buvo pradėta rimtai 

svarstyti klausimas, kaip sulai
kyti gyventojų išmirimą. Ki
tais žodžiais sakant, kas reikia 
daryti, kad gimtų daug’iau žmo
nių, negu miršta. Tam klausi
mui ypač daug reikšmės buvo 
priduodama Francijoj, kur dak
tarai, pagarsėję akademikai ir 
šiaip rašytojai spaudoj svarstė 
įvairiausius sumanymus ir pla
nus. Vienas žymus mokslinin
kas, Medicinos Akademijos na
rys, buvo patiekęs net tokį su
manymą. Francija, girdi, turi 
legalizuoti daugpatystę. Kuo
met vyrai galės turėti daugiau 
nei vieną, pačią, tąsyk gyvento
jų prieauglio klausimas lengvai 
išsiris.

Tokioj plotmėj tie klausimai 
buvo statomi tuoj po karo, šian
dien jie nebėra tiek aktualus. 
Pokarinis pesimizmas, kad euro
piečiams gresia pranykimo pa
vojus, praėjo. Dabar pradeda
ma daugiau rūpintis tuo, kaip 
gyventojų prieauglį sulaikyti, o 
ne padidinti j. žinoma, ura-pa- 
triotai, kurie geidžia, kad jų 
tauta pasidarytų labai skaitlin
ga ir galinga, agituoja turėti di
deles šeimas. Jie net skiria do
vanas. Pavyzdžiui, diktatorius 
Mussolini, kuris nori, kad italai 
veistųsi kaip kokie triušiai.

Dabar pažiūrėkime į tuos sta
tistinius davinius, kuriuos su
rinko įvairios valstybės. Pasiro-

do, kad didelėj daugumoj Euro
pos valstybių gimsta daugiau 
berniukų nei mergaičių. ’ O tuo 
tarpu tarp suaugusių randasi 
daugiau moterų pei vyrų. Pa
vyzdžiui, laikotarpyj nuo 1896 
iki 1904 m. kiekvienai tūkstan
čiai gimusių mergaičių štai kiek 
teko berniukų: Vokietijoj — 
1044, Anglijoj — 1036, Franci
joj — 1041, Italijoj — 1057, 
Belgijoj — 1047, Portugalijoj 
— 1093 ir Šveicarijoj — 1042. 
O ką sako skaičiai apie suaugu
sius. Randasi tiesiog kontinen
tų, kur vyrų skaičius yra dides
nis nei moterų. Taip, pavyzdžiui, 
devyniolikto šimtmečio pabaigoj 
kiekvienam tūkstančiui vyrų te
ko Australijoj viso tik 852 mo
terį, o Azijoj 958, Afrikoj 968 
ir Amerikoj 973. Visai kitaip 
su Europa; čia moterų žymiai 
daugiau, negu vyrų; kiekvienam 
tūkstančiui vyrų teko 1024 mo
terų. Kodėl taip? Todėl kau 
vyrų mirtingumas yra didesnis, 
negu moterų. Prof. Fox, žino
mas anglų zoologas, sako, jog 
daug pavojingiau yra gimti ber
niuku, negu mergaite. Kitais žo
džiais sakant, mergaite turi dau
giau šansų užaugti nekad ber
niukas. Bet tai biologinis klau
simas, prie kurio, progai pasi
taikius, sugrįšime kitą kartą.

Laikui bėgant (žiūrint i tai, 
kokiose sąlygose žmonėms ten
ka gyventi) kaip vyrų, taip ir 
moterų skaičius žymiai kitėja. 
Viename atsitikime padidėja 
vyrų skaičius, kitame — mote
rų. Priežastys to — vyriausiai 
įvairios žmonių nelaimės: nu- 
biednejimas, badas, ligos ir ka
rai. Pavyzdžiui, kiekvienam 
tūkstančiui vyrų 1881 m. teko 
1039 moterys, o dviem dešimtim 
metų praėjus—viso tik 1032, o 
dar už dešimties metų, t. y. 
1911 m. tik 1026. Bet štai pra
sidėjo beprotiškas pasaulinis ka
ras, kuris nuvarė į kapus milio- 
nus vyrų, ir 1921 m. Vokietijoj 
kiekvienam tūkstančiui vyrų te
ko 1100 moterų. Vadinasi, mo
terims pradėjo trukti vyrų. Tas 
pat atsitiko dar ryškesnėj for
moj Francijoj, kur tūkstančiui, 
vyrų 1881 m. teko 1005 mote-'

rys, o 1921 m. jau 1120 mote
rų. Tolygi istorija pasikartojo 
ir Italijoj (995 pradžioj 1881 
m. ir 1070 pradžioj 1921 m.), 
Rumunijoj (964 ir 1016), Japo
nijoj (890 ir 997), Anglijoj 
(1044 ir 1089), Australijoj (852 
ir 968) ir Naujojoj Zelandijoj 
(817 ir 956). Įdomu taip pat 
pastebėti, kąd karas padarė pra
gaištingą įtaką ir kai kurioms 
neitralčms šalims, kur palygi
nus su vyrais moterų skaičius ir 
gi padidėjo. Sakysime, GraiKi- 
joj 1881 m. tūkstančiui vyrų te
ko 994 moterys, o 1921 m. jau 
1013, 'Šveicarijoj — 1041 ir 
1130. Tie skaičiai aiškiai paro
do, kokią blčdį neša militariz- 
mas. O tuo tarpu Danijoj, kur 

imilitarizmas nėra įsigalėjęs, 
santykis tarp vyrų ir moterų 
pasiliko normalus. 1911 m. 
kiekvienam tūkstančiui vyrų 
ten teko 1061, moteris, o 1921 
m. — 1053. Jungtinėse Valsti
jose, kurios palyginamai mažai 
nuo karo tenukentčjo, visgi 
skaitlinis vyrų ir moterų santy
kis gerokai pasikeitė. 1911 m. 
ten tūkstančiui vyrų teko 943 
moterys, o 1921 m. jau 958.

Įdomus reiškinys įvyko Rusi
joj. 1897 m. motery ir vyrų 
skaičius ten buvo beveik vieno
das: kiekvienam tūkstančiui vy
rų teko 1002 moterį. Bet štai 
kas atsitiko po revoliucijos: 
1920 m. kiekvienam tūkstan
čiui vyrų teko 1152 moterų. Vi
soj šalyj moterų perviršis su
darė milžinišką skaičių—9,250,- 
000. Ypač didelis tas perviršis 
tose vietose, kur labiau siautė 
pilietinis karas, pav. europinėj 
Rusijoj, 1000 vyrų teko 1255 
moterų, Ukrainoj 1138, šiauri
niame Kaukaze ir Dono apylin
kėj 1058, Sibire 1068, o Lenin
grado gubernijoj net 1335.

Rusijos pavyzdys kuogeriau- 
siai parodė karo baisenybes. Mi- 
lionai moterų atsidūrė paleistu
vystės urvuose. Ir tai bus su
prantama iš sekamų skaitlinių: 
kiekvienam tūkstančiui vyrų 
nuo 10 iki 15 metų amžiaus ten
ka 1024 moterys to pat amžiaus, 
o tūkstančiui vyrų nuo 20 iki 25 
metų amžiaus jau 2590 moterų! 
Tai reiškia, kad dviem vyram 
tenka penkios to pat amžiaus 
moterys.

Karas išplėšė iš normalių gy
venimo sąlygų tinkamiausius 
vyrus. Del tos priežasties be
veik visose šalyse vedybų skai
čius sumažėjo. Žymiai nukrito 
ir gimimų skaičius. Be to, dau- 
gelyj šalių dėl neturto ir skur
daus gyvenimo padidėjo mirtin
gumas. Tai reiškia, kad gyven
tojų atžvilgiu nuostoliai buvo 
ne tik karo fronte, bet ir šalies 
viduj, kur tiesioginių žudynių 
neįvyko. Todėl kare dalyvavu
siose valstybėse gyventojų prie
auglis žymiai sumažėjo. ■

Štai, pavyzdžiui, Vokietijoj 
1913 m’. įvyko 513,000 vedybų, 
o 1914 m. tik 461,000. Ir tai 
nežiūrint to, kad gyventojų 
skaičius per tą laiką buvo padi
dėjęs. 1915 m. vedybų skai
čius nuo 461 tūkstančio buvo

nukritęs iki 278 tūkstančių. Bet 
štai karas pasibaigė, ir jau 19iJ) 
m. vedybų skaičius padidėjo net 
tris kartus — pašoko iki 844 
tūkstančių, o 1920 m. net 895 
tūkstančių. Kai talkininkai 
pradėjo šeimininkauti Ruhr dis- 
trikte, tai vedybų skaičius vėl 
ėmė smukti; 1921 m. nukrito 
iki 731 tūkstančio, o 1922 m. 
iki 682 tūkstančių.

Rusijoj vedybų skaičius nuo 
1914 iki 1916 m. krito, bet su 
1917 m. vėl pradėjo kilti. 1919 
m. pasiekė net 2,900 tūkstan
čių. Kiekvienam tūkstančiui 
gyventojų tais metais teko maž
daug 23 vedybos. Tuo pačiu lai
ku mirtingumas irgi neįmano
mai padidėjo.

Po karo vedybų skaičius žy
miai padidėjo' Vokietijoj, Ang
lijoj, Francijoj ir Belgijoj. Bet 
jokioj kitoj šalyj vedybų nebu
vo tiek daug, kaip Rusioj. Tai 
dalinai paėjo nuo to, kad 1919 
m. ten buvo išleistas naujas įs
tatymas, kuris palengvino vedy
bų procedūrą. Bet tas pat įsta
tymas palengvino ir išsiskyri
mus, kurių per paskutinius ke
letą metų Rusijoj įvyko labai 
daug.

Statistika vedybų. Tai, rodo
si, sausas dalykas. O kiek aša
rų, kančių ir gal kraujo slepia 
tie skaičiai. Už tat skaičius rei
kia ne tik suprasti, bet ir jaus
ti. —K. A.

STEBUKLAI IR 
PASLAPTYS

Kas yra stebuklas? Kodėl se
novėje būdavo labai daug ste
buklų, o šiandie yra mažiau? 
Kaip įvyko tvanas? Delko kar
tais akmenimis lyja? Kaip vel
nias žmogų apsėdžia ir kunigo 
ekzortomis tampa išvarytas? 
Kodėl vanduo kartais krauju 
pavirsta? Kodėl ugnys krinta iš 
dangaus? Kodėl kalnai dejuoja 
ir dreba? Kaip akli, raiši ir rau- 
poti tapo stebuklingai išgydyti, 
o kiti net iš numirusių prikelti? 
Į visus šiuos klausimus ir dar 
daugelį kitų šioje knygoje rasi 
sau atsakymą. Tai yra nepa
prastai svarbi knyga.

Kaina apdarytos $1.25.
NAUJIENOS '

1739 S. Halsted St.
Chicago, III.

DVI KNYGOS
Šios dvi knygos reikalinga tu

rėti kiekvienoje šeimynoje, kiek
vienuose namuose, idant užpil
džius gyvenimo spragas.

SAPNININKAS
Knyga išguldymui sapnų 

reikšmės
Kiekvienas žmogus sapnuoja. 

Kiekvienam yra gerai žinoti ką 
reiškia jo vakarikštis sapnas. 
Prisisapnavai besiartinančią ne
laimę — pasisaugok, tas tik ge
rą atneš; prisisapnavai ką nors 
gera — rūpinkis, kad tai įvyk
tų. Vienu žodžiu: Sapnininkas 
padės jums gyventi.

Knygos kaina 75c
Apdaryta .... $1.25

MĮSLIŲ KNYGA
Išguldymai ir palyginimai 

tūkstančių mįslių
Jei nori būt mėgiamas drau

gijoje — svečiuose, mokėk daug 
juokingų mįslių ir anekdotų, o 
į tave tuojaus atkreips visi sa
vo domesį ir pamėgs. Mįslių 
knyga neturi sau lygios — tai 
knyga, kurioje rasi prilyginimą 
kiekvienam daiktui: gyvam, ne
gyvam ir pusgyviui.

Kaina $1.
Abidvi knygos kartu už $1.50

NAUJIENOS
1739 S. Halsted ~St.

Chicago, III.

AMERIKOS PILIETIS

Klausimai ir atsakymai, ku
riuos turi žinoti kiekvienas no
rintis tapti Amerikos piliečiu.

Kaina 25 centai.
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St.
Chicago, III.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Chicagos augimas

Du mirė nuo tvankaus 
karščio

galėtų vėl gryšti į urvų ir 
liau “lošti arkliukais“.

to-

Pereitas penktadienis nebuvo 
tiek labai karštas, bet kad kar
štis buvo drėgnas ir tvankus, 
tai žmonės jį labiau juto, ne
gu kad didesnį, bet sausą kar
štį.

Dėlei tvankaus karščio ta die- v

Apiplėšė dirbtuvę

Chicago Assn. of Commerce 
apskaito, kad per pastaruosius 
šešis mėnesius “didžiosios Chi
cagos’’ distrikte gyventojų skai
čius pašoko nuo 4,526,500 ant 
4,594,000. | didžiosios Chicagos 
distriklą Įeina netik visas Cook 
pavietas, bet taipjau Lake, Du 
Page, Kanc ir Will pavietai 
Illinois valstijoj ir Lake pavie
tas Indianos valst. Taigi visas 
šis distriktas per 6 men. pa
augo 67,500 gyventojais. Iš jų 
Cook pavietas laimėjo 53,400. 
Po Cook daugiausia paaugo 
Lake pavietas Indianoj, kur 
yra didelės Gary, Hammond, 
Kast Chicago ir Indiana Har- 
bor geležies liejiklos ir kitos 
didelės industrijos.

Tuo pačiu apskaitymu, pats 
Chicagos miestas, jo rybosc, 
turi 3,250,000 gyventojų.

na pasimirė du žmonės, jų tar
pe vienas lietuvis.

Andrevv Szarensky, 48 m., 
nesenai sugryžęs iš pavieto li
goninės, pasimirė savo namuo
se 9535 Commercial Avė., South 
Chicago. Lietuvis Charles Kn- 
neckis, 58 m., pasimirė savo 
namuose 4532 S. Hermi tage 
Avė., nuo apopleksijos, iššauk
tos nepaprastai tvankaus karš
čio. Kūnas pašarvotas pas gra
bui’i ų Eudeikį laukiant iki at
sišauks velionio giminės.

Trys plėšikai nakties laiku 
užpuolė Liberty Bottling dirb
tuvę, 4401 W. 22nd St. ir pa
bėgo pasiėmę $1,117.

Jie paskambino užpakalinių 
durų varpelį ir kai sargas John 
Baker pradarė duris, jie puo
lė jį ir surišo. Pasiėmę iš dirb
tuvės įnagius, jie numušė sei
fo kombinacijų ir pasiėmę, pi
nigus 
landų 
suoti

do, kad jis butų buvęs ištrukęs 
iš Dunning ligoninės. Jis lapo 
areštuotas po to, kaip keletas 
automobilistų pasiskundė, kad 
jis klajoja keliu ir jie vos jo 
ne užgavę automobiliais.

Universal Restaurant
Musų vir t i e n i a i.gf^ 
dešros ir kopūstai!^ 
primena mamytėsLv* 

valgius.
A.A. NORKUS, savBį

4

pabėgo. Tik ųž kelių va-

ir pranešti policijai.

“Pasiskolintu” automo
biliu užmušė žmogų

Gaisras Bridgeporte
Penktadienio-šeštadienio nak

tį gaisras sunaikino Supcrior 
Box Co. dirbtuvę, prie 544 W. 
.'151 h St. Spėjama, kad gaisras 
kilo savaimi. Nuostoliai siekia 
$10,000.

PRANEŠIMAI

31st St

o

Phone Grovehill 0264 
Valandos nuo 1 iki 8 P. M.

Natalii Žukauskas, D.N 
NAPRAPATHfi 

Laisniuota Akušerė 
3215 W. 64th Place 

CHICAGO

Akių Gydytojai

Lietuviai Gydytojai
Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare.
Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

-------- o--------

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:ą0 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago, III

Dvorak parko kny
gynas

Miesto knygyno skyrius Dvo
rak parke, prie 20 ir Fisk gat
vių, praneša, kad važiuojantie
ji atostogoms gali pasiimti dau
giau knygų ir ilgesniam lai
kui, negu kad paprastai leid
žiama. Paimtas vasarų knygas 
galima gražinti iki spalio 1 d. 
Tokiam pat ilgam laikui išduo
damos yra knygos ir svetimo
mis kalix>mis. ' Knygynas apsi
ima parinkti jums knygų, ku
rias padarys jūsų atostogas ma- 
lonesnūmis.

Perdaug vaikinų — 
bandė nusižudyti

Imogene Brovvn, 20 m., 1116 
Columbia Avė., kaip mano po
licija, t u vėjo perdaug vaikinų 
ir iš jų negalėjo išsirinkti tik
rojo. Todėl ji nuėjo į tetulės 
Mrs. Mary Lo Vett namus 4443 
Grcenvievv Avė. ir ten bandė 
nusitroškinti gasu- Tečiaus lai
ku ją užtikta ir pulmoloru at
gaivinta.

Prioe VVilliams, 2232 W. Wa- 
shinglon Blvd., kuris dirbo ga- 
ražiuje, pasiėmė iš garažiaus, 
be savininko žinios, svetimą 
automobilių ir išvažiavo pasi
važinėti su mergina. Prie War- 
ren Avė. ir Paulina St. susi
daužė su kitu automobiliu ir 
abu apvirto. Nelaimėje John 
Delnionaco, 3127 W. Lake St., 
liko užmuštas. Po to Williams 
ir mergina pabėgo. Mergina su
rasta, bet VVilliams dar slap
stosi.

Bridgeport Lietuvių Politikos ir 
Pašelpos Kliubo susirinkimas įvyks 
utarninke, liepos 9 d., 8 vai. vakare. 
Chicagos Lietuviu Auditorijos svet., 
3133 So. Halsted St. Gerbiami drau
gai malonėkite visi atsilankyti, ka
dangi bus raportas apie Kliubo sto
vį ir turtą; taipgi ir daugiau turime 
dėl Kliubo labo. Raštininkas.

Chicagos Lietuviu Draugijos savi
tarpinės Pašalpos susirinkimas atsi
bus utarninke, liepos 9 d., Masonic 
Temple svetainėj, 1547 N. Leavitt 
St. Visi nariai malonėkite susirink
ti laiku. X. šaikus, sekret.

Klajūnas pasikorė 
kalėjime

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

D

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

ĮyairŲS Bydytojaj 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet

Telefonas Canal 0464

Pašovė užmušėją
Saliunininkas George Malo- 

ney kiek laiko, atgal Granada 
kavinėj nušovė žinomus gang
sterius llugh McGovern ir Wm. 
_McPadd(*n. Už pirmojo nušovi
mų jis gavo nuo 1 iki 14 metų 
kalėjimo, o už antrojo nušo
vimų visai nebuvo teistas. 'rė
čiaus Maloney padavė apelia
ciją ir pora savaičių atgal liko 
paliuosuotas iš kalėjimo už 
kaucijų. Pereitų penktadienį, 
vėlai vakare, minioms žmonių 
einant iš Tivoli teatro, Maloney 
liko pašautas gatvėj prie 64 ir 
Cottage Grove Avė., puoliko, 
kuris paleidęs į Maloney tris 
šūvius pabėgo. Maloney tečiaus 
pasveiks. Kaip matyt, jis žino 
kas jį pašovė, bet atsisako po
licijai pasakyti.

Kaltina policiją
Nepriklausomieji vidurmieš- 

čio geinbleriai, kurie priiminė
ja laižybas ant arklių lenkty
nių kaltina policijų, kad ji nė
ra bešališka ir užpuldinėja tik 
nepriklausomuosius, o neliečia 
tų gemblerių, kurie yra susi
vieniję su Jack Lynch. Poli
cija pastaromis dienomis pada
re kratas keliolikoj laižybų ur- 
vų, bet visi jie buvo operuo
jami nepriklausomųjų. Visur 
liko nutraukytos telefonų vie
los, sunaikinti rakandai, viskas 
kas tik įveikta — sulaužyta. 
Tečiaus jei kur ir buvo už
kluptas kokis Lynch urvas, tai 
jame policija elgėsi kuoman- 
dagiausia ir “kostumierius” 
tuojaus paliuosuodavo, kad jie

Apie 50 m. amžiaus žmogus, 
pasivadinęs policijai Charles 
Ziovvopkmvski, kada jį rasta 
klaidžiojantį ant Mannheim ke
lio, pasikorė pagelba savo over- 
auzių Morton Grove policijos 
stpties kalėjime. Jis /isrodtS lig 
pamišęs, bet tyrinėjimai nero-

________Graboriai________
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 10 v. ryto iki 2 v. p. p.

Fejerverku sužeistoji 
mergaitė pasimirė

Fejerverkus pardavusi lietuvė 
areštuota

Irene Olesiak, 8 m., 4434 S. 
Campbell Avė., kuriai Liepos 
Ketvirtų belaidant ugnis užsi
degė drabužiai, penktadieny pa
simirė nuo apdegimo. Nelaimė 
atsitiko laidant ugnis kaiminų, 
Giassas, 1111 S. Campbell Avė., 
kieme. Užsidegus mergaitės dra
bužiams, prie jos prišoko p-ia 
Giassas ir ėmė rytinėti mer
gaitę ant žolės. Tuo ugnį už
gesino, bet visgi mergaitė bu
vo tiek apdegusi, kad ant ry
tojaus pasimirė.

Mirusios mergaitės draugė 
Josephine Giassas, 9 m., nu
vedė policijų į sankrovų, kur 
jos buvo pirkusios tų ugnų ir 
sankrovos savininkė, Mrs. Ka- 
simir Danskurdis, 2543 W. 45 
S t., tapo areštuota.

Koronerio jury rekomenda
vo sankrovos savininkę atiduo
ti teismui, bet nepasakė kokiais 
įstatymais rėmiau ties. Policija 
jų laiko tik už peržengimų mie
sto patvarkimo, draudžiančio | 
pardavinėti fejerverkus mies-l 
to rybose. Koroneris Dr. Bun-! 
desen betgi sako, kad jis žiu-: 
rasiąs, ar negalima bus jos ap-l 
kaltinti už užmušėjistę.

Pilna Fizine 
ir Analitinė

Egzaminacija 
$5

Tegul Dr. C. C. Singley patars 
jums; jis specializavosi CHRONI
NĖSE ir KRAUJO ligose per pe
reitus 40 metu; ypač sifilio, jau
nystės socialiu ligų, vidurių ir 
nervinio pairinio srityse. Jūsų vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nčtas ligas. Atgaukite savo svei
kata. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.
SVEIKATA REIKSIĄ LAIMĘ

Dr. C.C. Singley, M.D.
20 W. Jackson Boulevard 

Suite 1615
Phone Harrison 0150

Vai.: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėk 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų

b ■ !>

STANISLAVA 
JUOZAUSKAITĖ

Persikyrė su šiuo pasauliu 
liepos 7 dienu. 4 valanda ryte, 
1929 m., sulaukus 14 metų am
žiaus, gimus gruodžio 7 d., 
1914 m., Chicago, III. Baigusi 
Aušros Vartų parapijinę moky
kla. Paliko dideliame nuliū
dime tėvu Julijoną, seserį Iza
bele. dėde Juozapa Andriuli ir 
gimines. Kūnas pašarvotas, 
randasi 1917 W. 21 St.

Laidotuvės įvyks, seredoj lie
pos 10 diena, 8 vai. ryte iš 
namą i Aušros Vartų parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
siela, o iš ten bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Stanislavos Juo- 
zauskaitės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Tėvas, Sesuo, Dėdė 
ir Giminės.

laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

Atėjo ta liūdna diena, kuri 
kaip vakar butu buvusi. Su
ėjo jau lygiai vieni metai, 
kaip atsiskyrei tu nuo musų, 
mylima dukrele ir sesutė

BRONĮUTĖ
palaidota 
8 diena 
žvaigždė 
ramybės 
laiko.

Atgijo 
riuos tu, 
tei, o tavęs vis nėra 
kam 
grožybe.

L. T. K. liepos 
1928 m. Ir užgeso 
vilties mums, ir nėra 
musų širdyse nuo to

visi kvietkeliai, ku- 
budama sveika, lais- 

ir nėra 
džiaugtis tu kvietkelių 

Musų širdys skau
džiai sužeistos iki gyvos gal
velės.

Dėkavojam giminėms, drau
gams ir pažįstamiems, dalyva
vusiems laidotuvėse ir suteiku
siems gražius kvietkus ir vai
nikus.

Nubudę liekame,
Tėvas Valentinas, motina 
Agota ir du broliai — 
Vitautas ir Danielius, 
Rumchikai.

R. 2, Box 33, 
Lemont, III.

BIRUTĖ POŠKEVIČAITĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 4 diena, 7:31 valanda 
vakare, 1929 m., sulaukus 11 
mėnesių, gimus Chicagoj, lie
pos 10, 1928. Paliko dideliame 
nubudime motiną Barborą, tė
vą Jurgi M. Poškevičiu, 3 bro
lius — Franciškų, Stanislova 
ir Vladislovą ir giminės. Kū
nas pašarvotas, randasi 420 N. 
Springfield_ Avė.

Laidotuves įvyks panedely, 
liepos 8 diena, 8 vai. ryte iš 
namų į Šv. Mykolo parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
siela, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A.A. Birutės Poškevičaitės 
giminės, draugai ir pažįstami 
ešat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Motina, Tėvas, Broliai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobiliu patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia, veltui.
3103 S. Halsted St.

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

Chicago, III.
Patarnauja laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganė

dinti.
Roosevelt 2515-2516

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse pa
tarnauju geriau 
ir pigiau, negu 
kiti todėl, kad 
priklausau prie 
grabu išdirbys- 
tės.
1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5203
1327 So. 49 Ct.

Telefonas 
Cicero 3724

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes šutei
kiam manda
gų, draugišką 

patarnavimą. 
Patarnavimas 

visose Chica
gos dalyse ir 
priemiesčiuo

se. Grabai pi
giai — net už 

$25.00.
OFISAS 

3238 S.Halsted 
Street 

Tel. Victory 
4088-89

4424 So.
Virginia 1290

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse < patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to- 

* dėl, kad priklausau: 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street

DR. VAITUSH, O
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima katarakta, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589
-------Oh—

Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CRIRURGAS

Suite 206, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunsvvick 0624

Valandos: nuo 2 iki 7:30 vai. vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 1 iki 2 

valandai po pietų

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakare 
Telefonas Canal 1912 

Residence Tel. Fairfax 6353

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakar;
Nedėlioj nuo 10 iki 1

3265 So. Halsted St.

ŽMOGAUS
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pu
sę kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų į namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų praktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 ..........
4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.

Phone Kenvvood 1752

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

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

Pastebekit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:80 va

karo. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8.
Phone Canal 0523

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 32$4 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209

Kampas North Avė. ir Robey St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte;
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. Canal 6174 Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
SKYRIUS: j Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė.

>238 S. Halsted St, Telefonas Republic 7868
TeL Victory 4088 CHICAGO, ILL.

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną

Advokatai

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 2359 S. I^eavift St., Canal 2330
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9

Nedėlioj pagal sutarti 
-- o--------

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą. . 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Westem Avenue 

Tel, Lafayette 4146 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo G iki 9 valandai vakaro

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 So. Halsted St. 

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

Kambarys 206 
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniais pagal susitarimą

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro 

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Telefonas Yards 0994
DR. MAURICE KAHN

4631 South Ashland Avenue
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet.
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 3200

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 0331-0332

Vai. nuo O ryto iki 6 vakaro.

k 3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 05G2 

Vai. 7-9 Utarninko, Ketvergo 
ir Subatos vakarais.

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS
Nuo 9:30 iki 1 vai.

127 N. Dearborn St.
Room 928

Tel. Fran'klin 4177
Nuo 3 iki 9 vakare

10756 So. Michigan Avė.
Pullman 5950

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts.
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

"joknIborbo
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 West Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namie 8-9 rvte. Tel. Republic 9GOO

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Saite St. Room 730
Tel. Central 6390. Vai. 9—4. 
Rezidencija 6158 S. Talman Av. 

Tel. Prospect 3525.

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Phone Boulevard 3697
3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas 
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iiki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 S. I nion Avė.

Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
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| Tarp Chicagos 
Į Lietuvių

West Side
Pranas Klikna po operacijos 

sveiksta ir iš šv. Antano ligo
ninės išvažiuoja namo, 2554 
Blue Island Avė. Kadangi vis
gi tebėra silpnas, tad namie 
prisieis jam pagulėti dar kele
tą savaičių.

Brighton Park
Kliubo išvažiavimas

Lietuvių Keistučio Pa'šelpinio 
Kliubo išvažiavimas Įvyko birž. 
23 d., Svelainio farmoje, Jus- 
tice Park, III. Taip kaip ir bu
vo manyta, šį kartą kliubo na
riai pasirodė geri savo orga
nizacijos patriotai ir netik pa
tys skaitlingai dalyvavo išva
žiavime, bet nepamiršo ir sa
vo draugus ir gimines atsives
ti. Smagu buvo matyti tokį 
skaitlingą išvažiavimą ir visus 
gražiai besilinksminant. Vieni 
dainavo, kiti šoko, o vėl kiti 
pasigavę kliubo pirmininką Jo
ną Kielą reikalauja, kad jis iš
sivaduotu, nes ant rytojaus pri
puolė jo varclatiienis. Komisijos 
pranešimu, išvažiavimas duos 
kliubui ir kelis dolerius pelno.

— Anton Jusas.

Šiandien “Birutė” 
dainuoja

Šiandien 8 vai. vak. Navy 
Pier svetainėj (Grand Avė. 
prie ežero) įvyks tarptautiš- 
kas koncertas. Dalyvaus įvai
rių tautų dainininkai. (Lietu
vius reprezentuos “Birute”. 
Dainuos choras ir solistės — 
p-ni O. Biežienė ir p-le Sofija 
Paškevičiūtė. Kiek teko patir-Į 
ti, p-lė Paškevičiūtė prisidėjo 
prie “Birutės”. Ji yra žymi dai
nininkė. Taigi “Birutes” šeima 
nuolat auga. Juo tolyn, tuo ji 
daugiau įgi.ja naujų ir gerų dai
nininkių ir dainininkų.

Birutiečiams ši vakarą ski
riama pusė valandos. Jie nei 
tik dainuos, bet dar pašoks ke
letą tautiškų šokių. — K.

Proga gerą namą 
įsigyti

Helberg Bros., 192 N. Clark 
S t., agentai dešimties trijų fia
lų namų prie 4424-50 S. Ro
man Avė., gavo savininkų įsa
kymą luojaus parduoti tuos na
mus. Tie namai yra ypatingos 
statybos ir savo gražiu sty
ti um yra visiška naujjenybė 
tarp pietvakarių apartmentinių 
namų. Įrengti jie yra sulig pa- 
skučiais reikalavimais. Randa
si jie tokioj vietoj, kuri spar-| 
čiai darosi viena iš gražiausių 
rezidencijų apielinkių. P-as Hel
berg sutiko pagelbėti lietu
viams įsigyti tuos namus, pa
siūlydamas juos už nepapras
tai žemas kainas ir labai leng
vomis sąlygomis. Atstovus ga
lima matyti ant vietos, 4450 
S. Homan Avė.

Atvyko iš Lietuvos
Laivu “Estonia” birželio 30 

dieną atvyko Ne\v Yorkan šios 
lietuvaitės: Veronika Kesko- 
nienė, Frances Keskonis ir Bro
nį sla va Numgaudytė.

Roseland
Komunistai rinks aukas 

Fordui?

Komunistai nesenai laike la
bai svarbų susirinkimą, kuria
me ilgai džiaugėsi, kad gerai 
gavo už Lenino paveikslą. Kas 
gali mus subytinti biznio da
lykuose? — krikštavo kilbas- 
ninkas. — Visi žinote, kad Ju- 
došius pardavė Kristų už 30 
sidabrinių. Bet ką sidabras rei
škia? Jis yra baltas, pražilęs 

metalas. Mes gi už draugą Le
niną paėmėm 50 centų raudo
nų. Ot tai pinigas, vyrai!

Didelio džiaugsmo taipjau 
reikšta, kad drg. iStalinas par
duoda Rusijos darbininkus For
dui. Juk ir Kvailonis didžiausį 
antgalvį gazietoj uždėjo, kad 
Stalinas parsiduoda Fordui. 
Mat kuo komunistai džiaugia
si.

Paklausk savo grocerio arba skambink 
THE PILZENBAUR CO., HAYMARKET 5030

KNYGOS
NUMAŽINTOMIS KAINOMIS

Žemiau telpa sąrašas geriausiu istorijos 
knygų, kurias perskaitęs žmogus gali įgyti 
pusėtiną supratimą apie pasaulio istoriją, 
įvairių šalių gyvenimą ir kitus svar

bius dalykus.
No. 5. ISTORIJA ABELNA. Kaina $1.75

Kokiai žmonių giminei priklauso lietuviai, rusai, anglai, vokiečiai, 
indusai, turkai, žydai ir kiti? Kas ir kada pabudavojo garsiąją 
Kynų Sieną? Kokiam tikslui buvo budavojamas Babilionijos 
Bokštas? Kur ir kada gyveno Karthagenai ir kaip jie pasižy
mėjo? Kaip atsirado žydai — Izraelio Tauta? Kas atsitiko su 
daugeliu valstybių, kurių dabar nebėra? Visi tie ir daugelis 
kitų klausimų yra vaizdžiai aprašyta šioj knygoje.

No. 7 AIRIJA. Kaina 25c.
Kas yra Airija ir kokia jos padėtis? Kaip didelė yra airių tau
ta? Kaip Airija buvo pražudžiusi nepriklausomybe? Kodėl airiai 
užmiršo savo kalbą? Apart to, Čia randasi dar daugybė kitų 
žingeidžių žinių apie tą garsią šąli ir musų vietinių kaimynų — 
airišių praeiti.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

No. 8 DVI KELIONI I TOLIMUS ŠIAURIUS. Kaina 40c.
Delko šiaurėje yra dideli šalčiai? Kaip atsiranda ledų kalnai 
jūrėse? Kokie paukščiai, gyvuliai, žvėrys ir žuvys gyvena šiau
rėje? Kiek tenai žemės, kiek vandenų? Tai yra žingeidus 
klausimai i kuriuos šioj knygoje rasi atsakymą žodžiu ir paveiks
lais. Apart to čia yra prietikiai dviejų garsių tyrinėtojų, kurių 
skaitymas nė miegaliui neleis užmigti.

No. 15 LIETUVIŲ PRATĖVIAI MAŽOJOJ AZIJOJ. Kaina $1.25
Šios knygos autorius, Dr. Jonas šliupas studijuodamas išnykusias 
tautas ir gentes, gyvenusias Mažojoj Azijoj, randa lietuvių pėdsa- 
kius ir daro aiškias išvadas, \ jog ten buvo musų prabočių tėvynė.

No. 49 KULTŪRA IR SPAUDA. Kaina 60c.
Kas yra spauda, kada ir kaip ji atsirado ? Kaip keitėsi žmonių 
pažvalga i spaudą? Kaip vistėsi laikraštininkystė ? Kokią role 
lošė spauda {vairiose šalyse? Kiek spauda prisidėjo kultūrai 
pakelti? Ir daug kitų žinių telpa šioj knygoje.

No. 104 VILNIAUS ALBUMAS. Kaina $4.00• /
Čia telpa Vilniaus istorija, 194 paveikslai, 6 spalvuotų piešinių re
produkcijos, pieštas žemlapis su namais, gatvėmis, kiemais ir 
tarpgatviais, dabartinis miestas ir pieštas miesto žemlapis 18-to 
-a.ia£ cuną ‘uaAuą souuuas sąppip tMA įbj, •ofoifmąud oioduųiuis 
sis ir musų vaikai, nors nemokėdami skaityti.

VISOS ŠIOS KNYGOS SYKIU SUDARO PUSĖTINAI TUR
TINGĄ ISTORIJOS KNYGYNĖLI. PERKANT VISAS ANT SYK 
PARSIDUODA UŽ ........................................................... j........ $6.25

Siųskit užsakymus tuojaus.
Naujienų Knygyno Katalogas jau gatavas.

Siunčiame dykai ant pareikalavimo.

Kadangi aukų negalima dau
giau gauti, tai ketinama pra
dėti aukas rinkti dėl Fordo. 
Tuo tikslu kilibasninkas turėjo 
svarbų pasikalbėjimą su kvai- 
lonu ir sutarė pradėti didelį au
kų vajų, kad galima butų For
dui nupirkti dovanų Lenino 
plaukų. Tik bėda su plaukų ga
vimu, nes kas tik nuvažiuoja 
į Rusiją, tuoj pasidaro buržu

jum ir nueina Kuprelio keliais. 
Taigi geriau butų, kad komu
nistai į Rusiją nevažiuotų. Bet 
kas tada plaukus parveš?

Kilbasninkas davė įnešimą 
sušaukti visų Amerikos komu
nistų suvažiavimą ir aptarti 
kiek Lenino plaukų pirkti For
dui. Juk Fordas yra turtin
gas, tai daug jam ir reikia. 
Be to bus proga pasipinigau
ti, nes jau baigia pasidalinti 
ikisiol surinktomis aukomis. 
Vežant gi Fordui plaukus bu
sią galima padaryti didelę ek
skursiją į Detroitą, kad paro
dyti kaip komunistai myli For
dą už tai, kad jis dabar išnau
dos Rusijos darbininkus.

Karštai laukiama plaukų dar 
ir dėlto, kad nors ir su jų pa
galba sužinoti kas aprašinėja 
slaptus komunistų pasitarimus 
apie varymą biznio su Lenino 
plaukais. Tai labai kenkia ko
munistiniam bizniui ir jie no
rėtų žinoti tą niekadėją, kuris 
tą biznį jiehis gadina.

— Komisaras.

Jūsų Patogumui
“Naujienos” turi atstovus 

sekamose vietose
-■ i

Bridgeport
Knygynas Lietuva
3210 S. Halsted St.
Marųuette Park

Rako aptieka
2346 W. 69 St.

Roselande
Tubučio aptieka

233 E. 115 St.

West Pullman
Tupikaicio aptieka

723 W. 123 St.
Kai jums reikės pasiųsti pi

nigus Lietuvon, paduoti “classi- 
fied” skelbimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės į arti
miausi atstovą.

Specialistą* gydyme chroniškų ir Banių U 
<ų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsflan- 
sykit pas mane. Mano pilnas idegzaminavi- 
aias atidengs jūsų tikrų liga ir jei afi apsl 
msiu jus gydyti, s v ei k a u jums sugry*. Ei 

klt pas tikrų specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
ralutino iiegzaniinavirno—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson BlvdM netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 pc 
oietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedilioj 

nuo 10 r7*A 11d 1 no pieta

SIUSKIT PEK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON 
1b prašo Lietuvos žmonės r 
taip pataria Lietuvos bankai

i

Mokyklos 
Educational

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

ATOSTOGOS
nuo birželio 28 dienos iki rugpiuČio 

1 dienai.

PAMOKOS
prasidės rugpiučio 1 diena
Bus mokinama dienomis ir 

vakarais.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 S. Halsted St.
CHICAGO, TLL.

į CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Automobiies Business ChancesBusiness Service

Biznio Patarnavimas

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu 1 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo

J. A. GURSKY BROS. 
4809 West 63rd Street 

Phcne Renublic 7869

MES ATLIEKAME VISOKĮ REMO- 
DELIAVIMO DARBĄ

Nereikia įmokėti. Mokėkite kaip 
rendą. Neieškokit flato. Pirmiau mus 
pamatykit.
BLUE BELL CONSTRUCTION CO. 
3912 Elston Avė. Keystone 1633

•10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
rinus darbą mieste. Kedzie 5111.

J. S. RAMANCIONIS 
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

J. S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St. 

Tel. Victory 7261
Zelvis Building Co.

GENERALis KONTRAKTORIUS 
Statom naujus ir taisom senus na- 
mus, porčius, garadžius. Prieina
ma kaina. Darbas garantuotas.

2506 W. 69 St.
Tel. Prospect 9856

PILNAS šildymo plentas, visais 
atžvilgiais garantuotas. Vien ma- 
teriolas pilnam plentui, pigiau kaip 
galima $280. įrankius skolinam 
veltui. Taipgi plumbing reikmenos. 
Abbott Plumbing & Heating Supply 
Co., 5201 W. Grand Avė. Berkshire 
1321, M r. Bartunek.

Financial
Finanaal-PaskoloB

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000 

t
Jus atmokate mažomis mėnesinė; 

mis mokestimis.
Mes taipjau perkame morgičius ir 

Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

MES DAROME 1, 2 ir 3 morgi- 
čius. Eighteen Bond & Mortgage Co 

1618 West 18th Street
I. F. Dankowski, prez.
C. T. Dankowski, ižd.

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

INVESTUOK SAVO TAURINIUS 
SAUGIAI

6% geruose Cicero miesto “Im- 
provement Bonds” pasirinkime 1-mo 
morgičiaus.

Sumoje $100.00, $200.00, $500.00 
ir $1000.03.

EDWARD J. DUBSKY, 
(Secretary of Board Local Improve- 

ments„ Town of Cicero). 
Ofisas

2135 So. 56th Avė., Cicero, 111. 
(Pasiklausk savo bankieriaus kas 

link šitų bondsų).

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $200 

arba $300, imame legali nuošimti. 
Pinigus gausite i 12 valandų.
IndustriaI Loan Service 

1726 W. Chicago Av«. 
Kampas Hermitage Avė.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi j 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

PASKOLINSIM\nuo $50 iki $300 
už *2% nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam j 24 
valandas. Be jokĮo komišo.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St., “upstairs” 

Tel. Armitage 1199

’2B Dodge Coupe ............... -........... ....... $150
’27 Ch.andler Cdaoh ................................. — $295
28 Ponliac Coupe ....................................... $400

’29 Ebb6x .............      $550
'25 Dodge Sėdau . _________ — $150
'29 Essex Sedan—Didelis nuleidimas, naujas 
'27 Oakland Landeau Sedan — $395
’29 Ford — Tudor ...........................,....... $450

McDEKMOTT MOTOR SALES CO. 
713(1 So. Halsted St. 

Triangle 9330 
----- o-----

PRANEŠIMAS
Turime garbės pranešti lietuviams, 

kad mes dabar esame paskirti par
davinėti naujus NASH “400”, kurie 
vadovauja pasaulyje automobilių 
Vertybėje. Mes teikiamo visiems 
teisingą patarnavimą.

Automobilių sales ruimis atdaras 
vakarais ir šventadieniais.

BALZEKAS MOTOP 
SALES,

4030 Archer Avė.,
Tel. Lafayette 2082

Furniture & Fixtures
 Rakandai-Įtaisai

GESO krosnys nuo $5. Izjvos $2. 
Dresseris nuo $5. Divonai nuo $8. 
Kušetkos $10. Ice baksai $5. 2-3 par- 
lor setai nuo $15. Kėdės, korbai $1. 
Lempos. Virtuvių setai.
Lempos. Virtuvių setai. Gauger Fur
niture Co., 541-43 E. 61st St.. arti 
St. Lavvrence Avė.

IŠPARDAVIMAS
Perimame inventorių ir turime 

perleisti savo naujus ir padėvėtus 
Tvirnižius Tiegir<letai r>i £»*iomis kaino
mis. (Jusli ar dalimis.
VICTOR FIREPROOF STORAGE

4809 W. Lake St.

Personai
Asmenų Ieško

PA1EŠKĄU Winewičių Alice ir 
Juozo, prašomi yra atsiliepti ar kas 
juos žino malonėkite pranešti. Mo
tiejus Ruseckas, 8128 Vincennes Avė. 
Chicago, 111.

--------'"V..... ---------------------------LLyĮJL-llL.
Situation Wantcd

Darbo Ieško
PAIEŠKOM 2 vaikinai darbo 

Watchmano, Janitariaus ar Porte
rio. Kam reikėtų teisingų vyrų mel
džiam rašyt laišką, Juozapas Mar
cinkevičius, 1827 So. Ruble Street, 
Chicago, III., Phone Ganai (1812

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia_____

t

Susilauk pasisekimo su
Chevrolet

Energiški ir sumanus vyrai gali 
rasti progą padidinimui uždarbio ir 
pažengimui pirmyn, pardavinėjant 
nepaprastus naujus 6 cilindelių 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobesy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki G 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechi.škai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas dieną nuo 10 iš 
ryto iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų
■ Susivienijimas

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.
Aš TURIU gera vieta dėl lietu

vio pardavėjo sekti laiškus nuo 
lietuvių apie namus. Musų $5,000,- 
000.00 išvystymą.

Kreipkitės tarpe 9:30—12:00 vai.
M R. SMITH 

Room 616, 
29 So. La Šalie St. 

-O---------

REIKALINGAS vyras amžiuje 25 
iki 45 metų. Algos garantuota $25 
savaitei ir daugiau. Atsišaukit. 
Thos A. Stencel, Ą. G. Briggs & Co. 
1209 W. 79 St.

------ O-------

REIKALINGAS patyręs kriaučius 
skarmalų dirbtuvėj, Kreipkitės i 
Miller & Di-ay, 2455 So. Loomis St

Help Wanted—Female
D ar bi n i > a________

REIKALINGOS moterys su paty
rimu skirstyti skudurus. Mokesnis 
$21.0(1 j savaitę. 1IARRY DRAY, 
1447 Blue Island Avė.

------ O------

REIKALINGA merginų i hoteli 
$16.50 savaitei, veiterkų $18 savaitei, 
fabriko merginu po $17, indu plovė
jų $18. Accurate Employment Agency 
6311 So. Halsted St.

Fumished Rooms
PASIRENDUOJA kambarys dėl 

vaikinų arba merginu. šiltu van
deniu apšildomas, su visais patogu
mais. Pasirenduoįa pigiai, 2543 W. 
71st St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI moterišku skrybė
lių krautuve iš priežasties ligos. 
Parduosiu pigiai, 2430 W. 47th St.

Pardavimai Bizniai
DETROITE 

NEPAPRASTA PROGA!
Iš priežasties mano vyro mirties 
parduosiu puikų kampini murini 
namą, katrame randasi du bizniai — 
Restaurantas ir Soft Drink arba Sa- 
liunas, taipgi su puikiais rūmais 
viršum dėl pagyvenimo. Biznis iš
dirbtas per daugeli metų. Lietu
viais apgyventa kolionija.

Parduosiu už nužemintą kainą ir 
ant lengvų išmokėjimų. Del plates
nių informacijų kreipkitės ypatiškai 
arba per laišką pas 

MRS T. VIGANAUSKIENI
9801 Russell St., Detroit, Mich.

PARDAVIMUI grosemė ir moky
klos smulkmenų. Randasi geroj 
vietoj. Parduosiu pigiai. Savinin
kas — 942 W. 34 St.

O

PARDAVIMUI arba mainysiu ant 
bile ko GASOLINE STATION WHITE 
TERRA COTTA plytų, geras kam
pas ant Archer Avė. Lotas apie 
62x128 pėdos, pilnai įrengtas. Extra 
vietos dėl barbecue budelės.

Atsišaukite
2031 W. 35th St.

arba telefonuokite Lafayette 0909

PARSIDUODA grosernč ir namas, 
4 kambariu flatas, muro namas, 
senas biznis, gera vieta. Parduo
siu nebrangiai, 1627 So. Newberry 
Avė., Ateikite po 6 vai. vak.

PARSIDUODA Barber Shop trijų 
baltų krėslų. Verta $1000. Parduo
siu už $500. Priežastis: apleidžiu 
miestą, 4355 Wentworth Avė.

Exchange-—Mainai
IVl A1 Y iŠI (J bizriiįvviv esanti

Cicero lietuvių kolionijo.je j privatift- 
ka 1 arba 2 flatų, arba lota. Simo
nas Kiela, 4843 W. 14th St.

MAINAU savo nauja murini bun- 
galow, G kambarių, 2-jų karų mūri
nis garažas — mainysiu i cottage, 
lotus arba automobiliaus.

Išsimaino 2-jų flatų mūrinis na
mas Brighton Park, namo kaina 
$7,500 — mainysiu i bučernę, gro- 
semę arba restaurantą.

Mainau bizniaVą namą, štoras su 
4 flatais — mainysiu i farma neat
sižvelgiant kokioje valstijoje.

Kreipkitės
F. G. LUCAS & CO. 

4108 Archer Avė.
Tel. Lafayette 5107

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

4 KAMBARIŲ cottage ant didelio 
loto arti Addison Bulvaro, greitai 
augančioj apygardoj, $2,400. Sąlygos 
$350 įmokėti, likusius kaip rendą. 
Box.-1106.

8 KAMBARIŲ bungalow — 4037 
Grace Street. Žema kaina, greitam 
pardavimui. Karštu vandeniu šil
doma, ledaunės, privatiška alėja. 
Garadžius, 25 pėdų lotas; krūmai 
uždangos ant langų.

D. J. ’O’CONNOR,
10 So. La Šalie St., 

Franklin 4465

DIDELIS BARGENAS. Savinin
kas išvyksta i Šveicariją, ir turi 
parduoti savo 6 ruimų muro namą 
prie 37 St. ir Normai Avė. Vonia, 
centralinis šildymas, pilnas forni- 
šių: piano, radio, vietrola, parduoda
mi su dideliu pasiaukavimu.

T. W. HOUGH and SONS 
4213 So. Halsted St.

Tikras Bargenas
183 pėdos per 125 kampas biznia

vus lotas ant 95tos St. arti Western 
Avė., parsiduoda labai pigiai, spe- 
cial bargenas. Kaina $20,000, ge
ra vieta dėl gaso stoties. Kas nu
pirks, tai i metus laiko daug laimės.

Turime lotų prie pat 95th St., 
tiktai po $390. įmokėti $75 ir po 
$5 į mėnesį.

Kampinis lotas, 59 per 125 pė
das, tik už $7500, ant 95th St. Gera 
vieta dėl gasolino stoties.

Nepamiršk tamista pamatyt šiuos 
bargenus.

Stankus
134 N. La Šalie St. Room 610 

State 5048 arba 7275

TURIU PARDUOTI dideli lotą 
arti Belmont Avė. Greitai augan
čioj apielinkėj. ant kurio galima pa- 
sibudavoti mažą namelį. Parduosiu 
už $1100 jeigu jmokėsi $250, liku
sius i 3 metus.

Box 1105

TURIU parduoti trijų storų gerai 
pastatytą muro namą 2-4’s ir 2-6’s 
ruimų flatus ir dideli štorą 25x125. 
Garo šildymas, tinka dėl vvholesale 
ar manufaktūros, prie 43rd St. ar
ti Union, frontas i Stock Yards. Nu
leidžiu už $8,000 terminais. Jums 
apsimokės pirkti tą namą.

G. F. MATTHEWS & CO. 
4501 Wentworth Avė. 

Tel. Yards 5762

5 KAMBARIŲ modemiška mūrinė 
bungalow, 2 karų garažas, stikliniai 
gonkai. Bargens $8,700. 7718 So.
Damen Avė., arti 77to St.

BARGENAS. Pardavimui biznia- 
vas namas su bekarnės Įrengimais. 
Plačiau patirsite ant vietos. Savi
ninkas 2ros lubos, 2616 W. 69 St. 
Chicago, III.

PRANEŠU, kad parduosiu murini 
bungalovv Ciceroje, -arti Western 
Electric kompanijos. 6 kambariai, 
karštu vandeniu apšildomas. Kaina 
$7,200. Reikia turėti $2,200 cash 
birmam jmokėjimui. John Dostal, 
1427 W. 16th St., 2 fl. front.




