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Socialistų valdžia 
Islandijoje

Lietuvos seimo rumus pa
vers į gimnaziją

Socialistai užkariavo Lietuvos Seimo rūmai pa
ir Islandiją versti i mokyklą

Socialistai laimėjo reimo rinki
muose ir konservatyvų val
džia turėjo pasitraukti.

COPENHAGEN, 
1.—Islandijos salos konserva
tyvų kabinetas rezignavo ir jo 
vietą užėmė socialistų valdžia. 
Tai įvyko po socialistų laimėji
mo seimo rinkimuose šią savai-

KĖBLINAS, rugp. 1.— Di
dysis Lietuvos “bosas” Smeto- 

’na nori fašizme pralenkti patj 
įMussolinį. Mussolini dar turi 

Danijoj, r. neva parlamentą, nors jis su
sideda vien iš fašistų, o Sme
tona, kuris seimą išvaikė, nori 
netik patį seimą panaiknti, bet 
išnaikinti ir visą atmintį apie 
jį, panaikindamas ir seimo rū
mus.

“Lietuvos žinios” rašo, kad 
dabartinius seimo rumus pave
dė valstybiniai gimnazijai, o
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L Pacific and Atlantic Photo J
Paskendęs Michigan ežere, prie pat • Lincoln parko, Chicagoje, laivelis Favorite, ant kurio žuvo 27 žmonės. Matytis 

tik viršutinis denis, kuris nebuvo vandens apsemtas. Dabar laivas iš vandens ištrauktas ir vedami tyrinėjimai apie įvy
kusią nelaimę.

nosi dainuoti. Dabar jau sudai
nuoja neblogiausia. Jau vienur 
kitur pradeda rodytis su savo 
dainomis viešai. Dabar minėta 
grupė ruošia su vaidinimais 
vakarėlį.

KLAIPĖDA

(Keletą dienų atgal iš Oslo 
Norvegijos, buvo pranešta, kad 
rinkimuose į Islandijos seimą 
laimėję konservatoriai ir agra-| naujos vietos seimui nepasky- 
rai, kurie buk iš 26 vietų sei- “* rn~: -
me laimėję 20 vietų. Dabar pa
sirodo, kad ta žinia buvo visai 
netetisinga, kadangi rinkimus 
laimėjo ne konservatyvai, kurie 
ikišiol valdė Islandiją, o socia
listai, dėl kurių didelio laimė
jimo konservatyvai turėjo vi
sai pasitraukti, iš valdžios.

Isalndijos (Iceland) sala yra 
toli į šiaurvakariu# nuo Angli
jos, netoli poliarinės juostos. 
Ji priklauso Danijai, bet turi 
savivaldybę ir savo seimą. 
Svarbiausias Islandijos mies
tas yra Reykjavik. Jos plotas 
yra 400,000 ketv. mylių ,iš ku
rių tik 7,000 ketv. 
gyventi. Didesnė 

•apdengta ledais, 
yra 78,470, kurie 
užsiima žuvininkyste ir pieni
ninkyste).

rė. Tai aiškiai rodo, kad Sme
tona visai nesirengia skelbti 
naujų seimo rinkimų, nors tau
tininkai ikišiol ir sakydavo, 
kad rinkimai įvyks kaip tik bus 
pakeista valstybės konstitucija.

30,000 baltųjų turkų 
vergijoje

m. yra ap- 
pusė salos 
Gyventojų 
daugiausia

LONDONAS, r. |. — Sunday 
Express išspausdino vieno tau
tų sąjungos Armėnijos šelpimo 
komisijos nario pareiškimą, kad 
30,000 baltųjų žmonių, dau
giausia moterų vis dar tebėra 
vergijoje Syrijoje. P-lė Kariu 
Jeppe iš Danijos, nežiūrint di
delio vargo ir pavojaus, išliuo- 
savusi 1,500 moterų iš 
Daugelis jų turėjusios 
fikacijos žymes, kad 
pabėgti, o jei pabėgtų,

galima jas sugrąžinti.

haremų.
indenti- 

negalėtų 
kad bu-

FORDAS NEĮVEIKSIĄS 
KONKURENCIJOS

tų

150 chiniečių žuvo 
eksplozijojDETROIT, Mich., r. 1—Hen

ry Ford, kuris asmeniniai daro 
bandymus su nauju automobi
liu, delei gandų, kad General 
Motors susivienijo su plieno 
trustu, kad varyti prieš jį kon
kurenciją, pareiškė, kad jokios 
konkurencijos nebus. Esą biz
nio visiems užtenka, nes auto
mobiliams dar yra didelė dirva. 
O vieno automobilio stengima
sis išstumti kitą automobilį yra 
kenksmingas visiems, nes au
tomobilių bizniui yra tik tada 
gerai, kada visiems yra gerai.

Kokis bus naujas modelis, 
Fordas neskelbia. Jis veikiau
sia busiąs dar pigesnis už bu
vusius Fordus. Pilnas aprašy
mas naujo automobiliaus išei
siąs už kelių savaičių. Esą jo 
dirbtuvė jau per kelis metus 
gaminusi naujus modelius, bet 
vienas dalykas esąs pagaminti 
modelį, o kitas—pritaikinti 
dirbtuvę masinei produkcijai. 
Kokie rezultatai dabartinių 
bandimų, irgi nžinoma.

Fordas per 19 metų pagami
nęs 15,(X)0,000 automdbilių. Al
goms jo dirbtuve išmokėjusi 
arti $2,000,(X)0,(X)0, neskaitant [metų,'kuris yra paskelbtas Ru- 
algų, kurias išmokėjo 
jai ir aptarnavimo 
Reikmenims išmokėta 
00(),ofto,(X)0, o taksais 
000,000.

HANK0W, r. 1. —Daugiau 
kaip 150 kareivių ir civilinių 
gyventojų liko užmušta ir šiln- 
tai sužeista eksplozijoj ir gais
re amunicijos sandėly Wučang, 
skersai upę nuo Hankow. Dau
giausia žmonių žuvo eksploda- 
vus parakui. Visas distriktas 
tapo paverstas į griuvėsius. Su
griauta ir amerikiečių misija.

Karolis dar pretenduoja prie 
Rumunijos sosto

PARYŽIUS, r. 1.— Princas 
Karolis, buvęs Rumunijos sosto 
įpėdinis, kuris atsižadėjo sosto, 
kada pametė savo pačią ir pa
bėgo su pirklio Lapescu pačia 
į užsienį, dar vis neatsižada 
savo pretenzijų prie sosto. Jis 
išleido pareiškimą, kuriame sa
ko, kad utsižadėjiipas sosto bu
vo išgautas prievarta ir kad jis 
mielai sugryštų užimti kara- 
liaus vietą, jei tik Rumunijos 
“žmonės” to panorėtų. Bet kad 
tai- padaryti jis turės nuversti 
nuo sosto savo sūnų Miką, 5

munijos karalium.

KOSČFUŠKO ŠIRDĮ PALAI
DOS KROKUVOJE

pardavė- 
stotys.

arti $4,- 
$547,-

Jis taipjau, apskaito, 
kad dabartiniai Fordo automo
biliai, kol jie visiškai išnyks iŠ gen. Kosčiuško širdis pirmadie- 
marketo, bus suvartoję 60,000,- ny bus išvežta į Lenkiją ir pa- 
000,000 galionų gasolino, 1,- laidota šalę jo kūno Krokuvos 
800,000,000 galionų aliejaus ir katedroje. Dabar jo širdis yra 
bus padarę 100,185,000,000,ooo urnoje Rapperswill muzejuje, 
mylių kelio. arti Zuricho.

GENEVA, r. 1. —Lietuvio

Atidengė didelę politinę 
korupciją Indianoj

nus, rodos, dar ir dilbar tebe
sėdi kalėjime už savo asmeni
nes finansines suktybes ir su- 
klastavimus vekselių.

Sacco ir Vanzetti sužinos 
likimą už tiijii dieną Lietuvos žinios.

ŽMOGŽUDYSTĖ
INDIANAPOLIS, r.. 1. —D. 

C. Stephenson, buvęs didysis 
dragonas (galva) Indiana k u 
klux klano ir vienas iš galin
giausių politikierių, dabar sė
dintis Michigan City kalėjime 
už žmogžudystę ,liko atvežtas 
iš kalėjimo prieš grand jury, 
išpapasakojo visą Indiana po
litikos korupciją, — kaip jis 
pirkdavo balsus, kad jis davi- 
nėdavo kyšius legislatoriams, 
pirko ir pardavinėjo jų balsus, 
kaip jis suktais budais pastaty
davo savo žmones į įvairias 
politines vietas ir kaip jie pa
sižadėdavo jam tarnauti. O jis 
galėjo pasakyti labai daug, nes 
jis buvo tos korupcijos galva 
ir viskas per jį buvo daroma. 
Jis buvo klaniečių vadas, o tuo 
laiku klaniečiai buvo labai ga
lingi ir jų rankose buvo visa 
Indianos politika. Kiekvieną 
savo užmetimą politikieriams 
Stephenson įrodė dokumentais, 
kurie buvo pas jį užsilikę ir 
kuriuos jis pridavė Marion pa
vieto prokurorui. Tikimasi, 
kad bus išnešta daug apkalti
nimų. Mayoras Duvall jau ta
po miesto tarybos apkaltintas. 
Į tą skandalą yra įveltas ir da
bartinis Indiana gubernatorius 
Jackson.

paliuosavimą iš 
jis yra nuteistas 

Bet politikieriai 
neištesėjo ir jo 
Tad dabar jis ir

Per daugiau kaip metus lai
ko Stephenson tylėjo. Tardant 
jis atsisakydavo liudyti, rem
damasis savo konstitucinėmis 
teisėmis. Jis savo tylėjimu ti
kėjosi išgauti 
kalėjimo, kur 
visam amžiui, 
savo prižadų 
nepaliuosavo.
nusitarė viską pasakyti. Prieš 
kiek laiko jis buvo pasišaukęs 
prokurorą Remy, kuriam viską 
išpasakojo ir nurodė kur gali
ma rasti jo dokumentus. Su
radus jo dokumentus, jis liko 
atvežtas prieš grand jury vi
sus dokumentus paliudyti ir 
išdėstyti apie juos visas smulk
menas. Po liudijimo jis tuojaus 
tapo sugrųžintas į Michigan 

City kalėjimu.
Yra abejonių ar pasiseks prie 

visų politikių sukčių prieiti, nes 
nuo daugelio papildytų piktada
rybių praėjo jau daugiau dvie
jų metų laiko ir jų nebegalima 
traukti į teismą. Bet proku
roras tiksi, kad gal ir pasiseks 
apeiti tas kliūtis remiantis ne
žinojimu jų piktadarybių. O 
nuo sužinojimo jų piktadarybių 
dar nepraėjo dveji metai.

Jau nuo daugelio metų Indi
ana yra politinių sukčių ranko
se. Jos pirmesnis gybernato- džiasi 8:10.

Šiandie prasideda gaso
lino taksai

šiandie pirks gasolinoKas
Illinois valstijoj, mokės po 2c 
už galioną daugiau, negu mo
kėjo vakar. Tie 2c yra taksai, 
kuriuos įvedė valstijos legisla- 
tura, reikalaujant gubernato
riui Small. Taksai eisią neva 
naujų kelių pravedimui.

Chicago Motor Club yra už
vedęs bylą ir pareikalavo tn- 
junetiono prieš tų taksų kolek- 
tavimą, nes tie taksai esą ne- 
konstituciniai. Tečiaus kliubo 
reikalavimas bus teismo svars
tomas tik rugp. 6 d. Jeigu kliu- 
bas laimės, tai taksų 
mas bus sustabdytas.

būtent trečia-

Socco ir Va n 
streiką. Tiki

12 metų kalėjimo UŽ pa- telegramą, 
sakojimą apie Ita

lijos padėtj

BOSTON, MASS., rugp. 1.— 
Gubernatorius Fuller pareiškė, 
kad jis savo nuosprendį dėl 
Sacco ir Vanzetti paskelbsiąs 
už trijų dienų, 
dieny.

Tuo tarpu gi 
zetti tęsia bado
mą^i, kad ryloj jie bus perkel
ti į mirties kamerą. Jie yra 
paskirti nužudymui rugpiučio 
10 d. ir jie bus tą dieną nužu
dyti, jei gubernatorius mirties; 
bausmės nepakeis.

šiandie Boston Common ai
kštėj buvo surengta didelė de
monstracija užtarimui Sacco ir 

rinki-.Vanzetti. Turėjo kalbėti Gla- 
rence Darrow, bet dėl nlekunų 
priežasčių atvykti negalėjo ir: 
tik prisiuntė karštą užuojautos

Liepos m. pradžioje Traškli
nų valsčiuje, netoli Ijatavėnų 
įvyko žmogžudystė. Vietos pi
lietis Ragauskas ir miško sar
gas Mackevičius užmušė pilie
tį. Priežastis buvo ta, kad 
Tvaska nusipirko žemės skly
pą, į kurį kažkokią pretenziją 
turėjo Mackevičius.

Beveik tuo pačiu
Traškunų policijos nuovadą at
ėjo du vyru, šaulys Simonavi- 
čius ir žiūra, ir pradėjo kal
tinti vienas kitą p 
govskio užmušimu.
1922 m. buvo rastas 
Mažynų lanke su 27 
ir perskelta galva, 
dymas.

laiku į

Lagovskis 
nužudytas 
žaizdomis 
Eina tar

PASIUTĘ SUN ES PUOLA 
ŽMONESi Prie gubernatoriaus namų ir 

kapitoliaus yra pastatyta sar
gyba. Prie kalėjimo gi, kur! JONIŠKIS. Čia tiek priviso 

RYMAS, r. 1.—Manlio Chios-«yra Sacco ir Vanzetti, per ke- palaidų šunų, kad ir į gatvę 
šone, 2 m., kuris buvo depor- lėtą 
tuotas iš Jungt. Valstijų, kai- ma. 
po nelegaliai įvažiavęs, liko j 
specialio militarinio tribunalo 
nuteistas 12 ir pusę m. 
lėjiman “už skleidimą melų”, 
t. y. pasakojimą apie vidurinę 
Italijos padėtį.

blokų nieko neprileidžia- žmogui pavojinga išeiti.
| Paskutiniuoju laiku Joniškio 

 valsčiaus ribose pasiutę šunes 
_ . . . . apdraskė keturius ar penkius

2,000 namu sugriauta 
audros

BOMBAY, Indijoj, r. 
Komunikacija vis dar 
dezorganizuota Baroda \

tebėra 
apygar

doj, kur buvo dideli potviniai. 
Žinios, kad daug žmonių tuose 
potviniuose žuvo, .vis dar tebė
ra nepatvirtintos.

Ahmedabd smarki audra su
griovė 2,000 namų, bet tik še
ši žmonės žuvo. Kaira miestas 
į pietus nuo Ahmedabd, tebėra 
izoliuotas.

BUSHAHESTAS, r. 1. —Pa
sak jos draugų, Rumunijos ka
ralienė našlė Marė ,kuri sakė
si mananti <3«r Icartę. aplankyti 
Ameriką, dabar mananti stoti j 
yienuolyną.

Dll aviatoriai užsimušė Žmones iš jų vienas jau mirė. 
_______ i ( ——

CHICAGO.—Vakar ore užsi- JAUNIMAS 
degė dar naujas aeroplanas, 
kuris buk buvęs nedegantis ir 
su juo žuvo du aviatoriai, ku-j 
rių vienas, George Zabrieskie, 

buvo prityręs aviato- įy
į. šviestis, lavintis. Pradžioj šių

■ _ . ‘.metų, atsiradus keletą! mėgė
jų, susidarė grupė, kuri lavi-

28 m., I 
rius, o kitas, James 1 
Steger, III., buvo tik mokinis. 
Aeroplanas užsidegė 1,000 pė
dų augštumoje ir pradėjo kris
ti žemyn. Abu aviatoriai šo
ko žemėn įr užsimušė. Spėja
ma, kad Zabrieskie gal buvo 
užsilipęs ant sparnų ir bandė 
gesinti, bet nukrito žemyn, o 
Bose šoko iš aeroplano jau ne
toli žemės, tuo tikėdamasis 
greičiau išgelbėti savo gyvastį, 
negu nukristi kartu su degan
čiu aeroplanu. IŠ nukritusio 
aeroplano beliko tik krūva vi
saip sulankstytų geležų.

65 (i IKI V GAISRAI

CALIFORNIJOJ

NESNAUDŽIA

GUDAIČIAI (šakių aps.) šio 
kampelio jaunimas nori švies- 

Nėra tik, kas mums padė- 
Turim savomis jėgomis

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

Apsiniaukę, galbūt lietus; 
nedidelė permaina temperatū
roj.

Šiandie saulė teka 5:42, lei-inai
I Co.

SAN FRANCISCO, r. 1, 
-—Daugiau kaip 6.5 gaisrai 
siaučia nesu valdyti valdžios gi
riose šiaurinėj Californijoj. 
Tie gaisrai kilo bėgyje pasta
rųjų dviejų dienų nuo žaibų.

2 ugniagesiai užmušti
AATLANTA, Ga., r. 1. —Du 

ugniagesiai liko užmušti ir du 
sunkiai sužeisti sugriužus sie
nai gesinant gaisrą Fain Grain 

, svirnuose.

Klaipėdos parodą pirmąją 
dieną aplankė apie 18,000 
žmonių, antrąją—12,000 ir tre
čiąją —apie 10,000 'žm. J pa
rodą vis dar tebevažiuoja eks
kursijos iš Did. Lietuvos. Lan
kytojai taip pat plaukia iš Vo
kietijos ir Latvijos. Liepos 13 
d., pasinaudoja turgaus diena 
parodon atvyko daug Klaipė
dos krašto gyventojų.

Stambieji pramonės ekspo
nentai labai patenkinti didele 
apyvarta. Kauno Falkovskio 
avalų dirbtuvė, pav., per pir
mąsias dvi parodos dienas par
davė 1,500 porų batų. Kiek 
menkiau perkama gyvuliai.

Liepos 12 d. paskirstytos 
premijos arkliams. Iš viso pre
mijuoti 36 arkliai: I premija— 
15, 11—7, III 6, IV--5 ir V— 
3. Iš Klaipėdos krašto premi
juoti karštakraujai Trakėnų 
veislės arkliai, -o iš Didžiosios 
Lietuvos — žemaitukai ir ar- 
dėnai. Tarp tų pirmąją pre* 
miją gavo gėn. Nagevičius UŽ 
savo eržilą. Apie kitų gyvulių 
premijavimą tuo tarpu žinių 
nėra. Liepos 14 d. gyvulių pa
roda pasibaigė.

Premijos paskirtos taip pat 
ir už bitininkavimą. Už darži- 
ninkavimą keliems paskirti si
dabro medaliai. Diplomą “virš 
konkurencijos” gavo už darži- 
ninkavimą krašto apsaugos mi
nisterija.

Šiek tiek kenkia parodai di
deli karščiai, kurie nustelbia 
parodos gyvumą.

BAŽNYČIOJ PRADĖJO SPRO- 
GINĖT DEGTINĖS BUTELIAI

KAMAJAI, Rokiškio apskr. 
Čia atsibuvo garsus visoj Lie
tuvoje šv. Jono atlaidai su ker
mošium. Seniau šis kermošius 
buvo garsus tuo, kad čia at
veždavo prekes iš Rygos ir 
net iš Petrapilio; čigonų ir j- 
vairių maklerių privažiuodavo 
tūkstančiai. Dabar jau kitaip 
virto. Nei čigonų, nei iš toli 
kupčių nebėra.

Svarbiausia dabar tai, kad 
žmoneliai cukrinės prisitraukę, 
garmoškas įsitvėrę, kepures 
ant šono pakreipę rėžia net 
bažnyčios vargonus nustelbia. 
Juokų irgi buvo. Pafnaldų lai
ke vyrų kišeniuose sušilęs cuk
rinis alus pradėjo šaudyti ir 
plėšyti butelius.

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

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

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj* — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei-

\ tumas įeina į patarnavimą.
2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 

NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienom ii, vakarai* 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paAtą ii kiltj miestų

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

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

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČ1O APTIEKA, 527 W. 120th SL 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

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



Namai ir Žemė
Lietuvių Nekilnojamo Turto Taryba 

Incorp. 1925 m. bal. 12 d.
L N. T. Tarybos Valdyba:

K. J. MACKE, Pirmininkas — 2486 W. 59th Street
J. YU4KEVJC1US. Sekretorius — 3647 Archęr Avė., I^afayette 4195
A. N. MASUUS, Iždininkas — 6641 So. Western Avė., Republic 5550 ’

Chicago pralenkia kitus 
Amerikos miestus

Bėgyje šešių mėnesių statyboj 
laimėjo 14 nuoš.

beveik vis, didesni 
miestai ima laikinas 
statyme namų, Chi-

Mikolas Rozenskis

I i ....... . imu i—— .

Ikius biznius, šiandie labai 
daug lietuvių biznierių operuo
ja nekilnojamojo turto įstaigas, 
steigia bankus, pptiekas, stato 
namus, parduoda automobilius, 
žodžiu, nėra tokio biznio, kurio 
lietuviai neišbandytų.

Ir reikia pripažint, kad visa 
tai sukurS laikas. šiandie mes 
turime nemažų skaičių profe- 
sionalų visų profesijų. Turime 
net ir universitetų profesorių 
lietuvių.

Nežiūrint 
si, lietuviai 
viai dirba,
kurti politinius kliubus, kurių 
pagalba siekiamųsi pravesti sa
vo aldermanus į miesto tarybų. 
Yra tokių miestelių, kur lietu
viai turi net savo mayorus 
(burmistrus).

Dabar tiktai kila klausimas 
kas bus su jaunaja musų gent- 
karte, kuri labiau suameriko- 
nėjusi ir kurios dvasia daug 
skiriasi nuo jų tėvų ateivių. Be 
abejonės, čia gimęs jaunimas 
lengviau galės siekti* geresnės

į biznio plėtojimą- 
ir politikoj akty- 
Lietuviai pradėjo

Savaitės apyvarta

j Vidutines išlaidos užlaikymui

Macke ((Mačiukas)

noma, kad tai neapsimoka. Mo
kslininkai laužė galvas tik apie 
didžiuosius triobesius.

šiandie sąlygos išsikeitė. 
Statytojai susirūpino ir smul
kiaisiais savininkais, kadangi 
jie jau sudarė didesnę dalį sta
tybos darbų.

jo dviejų šeimynų moderniškų 
namų.

Patarnavo kaipo 
brokeriai, Liet. 
Turto Tarybos 
Macke & Co., 
St. Linkėtina 
kams geriausio
juose namuose.—Kazys.

Pereitos savaitės nekilnoja
mos nuosavybė* biznis Chica
goj šiaip reiškėsi:
Pervesta 2,022 sumoj $2,034,904 
Paskolų 2,404 sumoj $20,980,6511 
Leidimų 214 sumoj $5,118.50

Pirmadienis, Rugp. 1, 1927

Kazys
Lietuvių Nekilnojamos Nuo

savybės Tarybos pirmininkas, 
Dollar Savings, Building and 
Lomi Association “spulkos”’ 
sekretorius ir įžymus Real Es- 
tate biznierius, išvažiuoja ant
radienį porai savaičių atasto- 
goms praleisti į Wisconsin 
valstijos rozorlus, ton kur dau
guma chicagiečių traukia—apie 
Woodburo.

■ —Reporteris J. M.(ateities gyvenime kaipo pilnas 
šio krašto pilietis, bet visa tai 
'priklauso nuo tėvų vaikų auk- 

Lietuvių Nekilnojamos Nuo- Įėjimo. Kas vadovaus musų 
savybės Tarybos vice-pirminin- organizacijoms, 

įžymus ir pasekmingas ateiviai, jeigu
Reiškia, laimėta $2$,- Real Estate biznierius, išva- laikas įsirašyti 
arba 14 nuošimčių. Ižiavo porai savaičių į VViscon-.Imigracija juk 

x. , .. . sin valstijos vasarinius rezor-, uždaryta, ne.ujiipažiūrėję kitur rasi-; ... . i , .* . n , jtus—\\oodboro apielmkes, ten negalime, kurie
visoj . meii oj, >en (ainininkas Babravičius ir tuštėjančia spraga lietuviu tar-i 

atsilikta 9 nuos. ■. ... J ‘ H 1kompozitorius 
atastogas ir pina Vainoras lau-l 
res iš \Visconsino j 
gamtos

Kuomet 
Amerikos 
atostogas 
cagrt vis dar tebesiridena pir
myn ir sumuša ankstivesnius 
rekordus. S. W. Straus ir Co. 
suteikia pilnas skaitlines apie 
pirmąjį pusmetį 1D27 m., iš I 
kurių matosi, kad musų mies
tas augimo žvilgsniu stovi prie
šaky.

Bėgyje minėto laikotarpio 
leidimų statyti išduota Chica
goj viso už $202,811,050, suly
ginus su $179,427,000 pereitais kasį 
metais. 
414„05(>;

Dabar 
me, jog
rai imant, 
Nuostoliai pavieniuose nriestuo-1 
se reiškiasi sekančiai: New 
Yorke $22,000,000; Detroite 
$17,500,000; Clevcland $15,500,- 
000; Washington $14,500,000; 
St. Izniis $9,000,000; Philadel
phia $8,500,000; San Francisco 
$8,000,000; Los Angeles $5,- 
000,000 ir Raltimore $3,000,- 
000.

Miestai, kurie neužsileido
Be pa’ies Chicago, rasime 

dar porą trejetą kitų miestų, 
kurie pasirodė esą gyvesni šiais 
metais, negu anais. Tai Mil- 
waukee su $5,000,000; Indiana* 
polis — $3,500,000; Columbus 
— $1,500,000.

Oficialiais praiešimais, leidi
mų statybai buvo išduota bė- 
gyjd šešių mėnesių 481 mieste 
išviso už $2,034,696,939. Svar
besniems 
kančiai:

centrams tenka se-

suvedėjai- 
Nekilnojamo 

nariai, K. J. 
2436 W. 59th 
namų savinin- 
pasisekimo nau-

Kainuoja $1.31 pėda už-
laikyt nuosavybę

nekilnojamos nuosavybės, ne
skaitant nuošimčių už bondsus 
ar panašiai, siekia $1.31.

Vieniems taksams tenka 35.2 
cento. Apvalymas bėgyje me
tų laiko kainuoja 20 centų pė
da. šildymas—8 ąentai; įtai
symui 
centų.

Ten
4

brangi,
kur kas didesnės.

ir dekoravimai

kur žemė nepaprastai
išlaidos, žinoma, bus

Pirmoji 
1987 m. 
1202,841,050 
498,315,695 
78.742,827 
61,511,450 

....... 58,192,977 
26,787,684 

.. 24,957,826 
24.272,536 
24,270,531 
21.141,650 

.. 20,129,115 
19,827,825 

...» 17,952,156 
...... . 15,468,713 

.. 14,834,258 
18,951,398 

..... ......13,697,300 
...... .....12,136.215

dalis 
m.

Pirmoji 
1926 

>179,427,000 
516,040,504 

96,204,087 
70,167,265 
68,161,395 
24,329,339 
20,039,528 
27,673.787 
32,223.117 
34,864,115 
17.257,075 
35,000,400 
20.070.013 
24.385,856 
14,453,570 
10,431,384 
16.920,430 
12.666.&00

Chicaga atsistojo prie- 
kitų miestų, nesunku 

vienos pusės čia 
ir daugiau kou- 

vidurinės Ameri- 
iš kitos gi — gy- 

susikimši-

Chicagoj ........
New York 
Detroit ..........
Philadelphia 
Los Angeles 
Newark .....
Milwaukee 
Boston 
San Franciaco 

. Washington 
Portland 
Cleveland 
Pittaburgh 
St. Louis 
Cincinnati 
Indianap. 
Balti morc 
Providence

Kodėl 
ky visų 
atspėti, 
vis daugiau 
centruojąs! 
kos biznis, 
ventojaL vengdami 
mo įgyja namus ir tampa sa
vininkais. —K. I’.

anagaitis turi pe.
| Nors ekonominis gyvenimas 

gražiosios yra bendras, bet savo kultūros 
—Marųuette-Parkietis. negalime išsižadėti. Išsižadėji

mas savo tautos ir jos kultūros, 
I reikštų išdavystę.
'apsišvietęs žmogus 
įdrystų užsiginti 
j vardo.
, Kuo daugiau mes turime rei- 

Prieš porą uesėtkų metų, ka- kalų su svetimtaučiais ,tai grei- 
da imijrarijos durys buvo at-įčiau “ištautėjame”. Bet reikia 
daros, kada gausiai atvažiuo- žinot vieną dalyką, kad Ameri- 
davo lietuvių,—veik visi jie ži-jkos gyventojai tiktai ir susi- 
nojo vieną dalyką, tatr darbą, deda iš svetimtaučių, maišytų 
Visi jie važiavo šion šalin ieš-1 tautų. Kad ir anglas yra bu- 
kodami laimės. Ta “laimė” 4r|vęs ateivis. Todėl tokiais mes 
buvo darbas. 'turime pasilildi, ' kokiai^ esa-

Ateiviai pasiskirstfe’diavo po'me. Jeigu Amerikoj' yra Žmo
gus gimęs, tas dar nereiškia, 
kad jis nėra lietuvis. Ameriko
nu skaitosi kiekvienas ateivis 
kad ir nepilietis, o anglas ang- 

___ __________ __ .... >lu ir t.t.
Visi atvykusieji žinojo tiktai ■ Musų organizacijos pasiekė 

darbą, kuris priklauso nuo dar-(tokį laipsnį kokį jos galėjo pa« 
bdavio malonės. Niekas tada ne 
nemanydavo apie savystovį gy
venimą, biznį ar profesiją. Lai- ketų kreipti į musų orgamza- 
kui bėgant lietuviai kitaip pra- cijas. Reikėtų jas 
dėjo žiūrėti į savo reikalus. Jie'jungti ir padaryti stipresnėmis.

Laikai mainosi, mainosi 
Savaites apyvarta

įvairias Amerikos valstijas: 
vieni apsistodavo didesniuose 
miestuose, antri anglių kasyk
lose, treti prie tunelių darbų 
vakarinėse valstijose ir 1.1.

mą įvairių namo dalių, bet jis 
, . , , nieko nesako apie medžiagoskurias sukurt jr darb(> tink(imiimn. 
nesirūpins, kol Į. Pannšj sutnrti!( saKmn 
i jas jaunieji, j (|y. ^lig. Viena vadina- 
y»a vok visai “Bendrosios šąlygos”. Kita 
ai-!VllL 1 < , —“Specialės sąlygos”. I pirmą-galetų dapildyt daJ. įeina pav. 

apsaugojimas darbo ir nuosa
vybės, apdrauda ir panašiai. 
Kas bus atsakomingu, jei vię- 
nas ' ar kitas taptų sužeistu ? 
Kas pakels nuostolius, Jei sta- 

... , , .tomas namas sudegtų? Daleis. Kiekvienas1. . , . . .... kime, kad tarp jūsų ir kom
vargu c traktoriaus kyla nesusiprati- 

savo tautos :mas Kokiu tJe nesusi.
pratimai bus rišami? Žodžiu, 
yra daug klausimų, kurie rei
kalingi išaiškinti pirma, negu 
pradėti darbą. t

Antrojoj daly, paprastai, žy
mima cemunto-“concrete” — 
sudėtis, kiek bus mokama už 
plytas, kokio tvirtumo vartoja
mas medis, kokios grindys, nes 
jų yra pwikio$ rfiišya ir nors 
visos tvirtos, bet vienos ski
riamos dirbtuvėms, o kitos pa
lodama. šitų dalykų negalima 
palikti kontraktoriaus sąžiniš- 
kuinui.
ja aiškaus. aprubežiavimo ir su
minėj imo.

! siekti, bet dabar jos pradeda
■retėti. Daugiau dėmesnio rei-

labiau su-

—M. šilas.pamatė, kad sunkaus darbo ne
daug tegalima pelnyti. Paska
tinti svetimtaučių biznierių, lie
tuviai pradėjo imtis biznio. 
Daugelis jų ėmėsi verstis sa
limui bizniu ir tokiems biznie
riam tais laikais gerai sekėsi, 
Ne vienas jų susikrovė gražaus 
turto. Bet buvo ir tokių, ku
rie neturėjo saliuno, bet užsi
dėjo bučernę, grosernę arba 
valgyklų. .’tyti jums namų, pirmiausia

Prohibicijr.i užėjus, žinoma, privalote atlikti raštišką su- 
galiūnai nedavė pelno ir tokie tartį kurioj pažymėtut, koks 
bizniai pradėjo natūraliai nyk- turės būt namas, kokią me
ti. Ilgainiui lietuviai daugiau džiugų vartoti ir t.t. Neužten- 
prasilavino. Jie pradėjo su- ka vieno pieno, kurį jums pa
prasti ekonominį Amerikos gy- tiekia kontraktorius. Pienas pa- 
venimą ir pradėjo eiti į kito- rodo platumų, didį, sutvarky-

Darant sutartį su 
kontraktoriu

Patartina surašyti viską aiškiai 
ir pilnai

priežiūra,

Bizniškumas reikalau-

V. G.

Mokėjo $29,000 už 25 pė
das ant S. Ashland Avė.

Žinomas lietuviam I. Nau
sėda pardavė savo biznio namą 
4606 S. Ashland Avė. 25x125, 
Paul Greenhurt už $29,000.

Pardavė L. Klein krautuvę
New York ir Chicagos su

bendrintos įstaigos atpirko L. 
Kleino departamentinę krautu
vę, prie Halsted. ir 12 gatves.

Pavesdami kam nors pasta- Kaina nėra paskelbta.

CHICAGOJ VIENAM ŽMOGUI 
TENKA 25 GALONAI VAN

DENS Į PARĄ

■■M iM|i

t* 
■ė

Dvidešimts penki galionai 
vandens tenka vienam asme
niui į paną, sulig paskutiniu 
apskaitliavimu Ohicagoj.

Tokiu budu, šeimyna iš pen
kių asmenų sunaudoti į metus 
45,625 galonus.

i1

Woolworth statys 
Chicagoj bokštą

Pagarsėjęs savo krautuvėmis 
ir aukščiausiu pasauly namu, 
kurs randas New Yorke, p. 
Woolworth rengiasi dabar puoš
ti Chicagą.

Pirmas jo žingsnis bus—pa
statyt 21 aukšto namą ant Mi- 
chigan bulvaro, kurs kainuosiąs 
virš $3,000,000.
Inžinierijos mokslas su

sirūpino mažesniais 
namais

Nepaprastai didelių pastangų 
yra padaręs teknikos mokslas 

1 ištobulinimui mažesnių namų 
■ statybos.

Keletas metų atgal tokios
Laike riaušių Viennoje. —Kaiti kulkosvaidininkai pastatyti saugoti ir ginti nuo rlau- rųšies namai mažai

Šininkų Austrijos parlamento rums Viennoje. domę inžinierių, nes
tekreipė 

buvo ma-

Vilnių
1323-1923

K. Požėla

Naujienai Atletiniame

Ukrainiečiai ruošias 
statyt liukbą'

Ukrainiečių kolonija, jauniau
sia iš visų Chicagoj, rengiasi 
statyt nuosavų kliubą, $100,- 
000 vertės prie Chivago Avė. 
ir Campbell St. Neužilgio bus 
iškilmės Sudėjimo kertinio ak-1 
mene.

Dažai apsaugo namus 
nuo ugnies

Chicagoj pradėjo išdirbinėti 
tokius dažus, kurie Apsaugo 
medį nuo ugnies. Konrtakto- 
riams ir statytojams, o taipgi; 
ir namų savininkams, šis išradi
mas bus didelė naujiena.

Visoj Amerikoj ugnis sunai
kina $5,000,000,(M)0 vertes ne
kilnojamos nuosavybės.

Sumainė namus
Senas Bridgeporto gyvento

jas ir Mildos teatro “refresh- 
ment” pardavėjas p. P. Užga
lis, sumainė savo keturių šei
mynų muro namų su Marųuet- 
te-park iečių p. F. Bardausku,

Istorijos apžvalgą parašė
K. Binkis ir P. Tarulis (

Tiedu naujos dvasios Lietuvos rašytojui, lengva ir kiekvienam 
Fuprautama kalba pradeda savo raštą: ..■•>.

“Vieta, kurioje stovi dabar Vilnius, Senovėj buvo apaugusi 
milžiniškomis giriomis. X—XII šimtmečiais veik visa Lie
tuvos žemė žaliavo liėpomis, aržuolais, ošė šimtmetinėmis 

r. pušimis ir gaudė eglių tankumynais, o tų girių pavėsy 
liūliavo didžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upės.”
Ten, tose giriose, gyveno briedžiai, stirnos, šernai, meškos, 

ūdrai ir daugybės kitokių laukinių žvėrių; o paupiais knibždėti 
knibždėjo bitelių spiečiai ir saldu medutį darė.

Vilnius yra didelė ir labai puiki knyga, su daugybe paveik
ti!) ir reprodukcijos: ją skaitai ir gerėsi — tai yra turtas, ku
ris turėtų rastis pas kiekvieną žmogų.

Lietuvi, tu nebūki be Vilniaus, 
Vilnius musų buvo, musų bus!

• Įsigyk Vilnių ir susipažink.
Kaina su prisiuntimu $4.00. — Parduoda

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

Nedėlioj, rugpjūčio 21,1927
Calumet Grove

Blue Island, III
Šiame Naujienų Atletiniame Piknike Karolis Požėla parodys 

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

Pradėkit iš anksto rengtis j šį atletini Naujienų pikniką.

Visus širdingai kviečia
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MULLIGATAWNY SRIUBA

3 svarai žalios vištienos
1 kvortos šalto vandens
2 obuoliai, rūgštūs, snpiaus- 

tyk.
% puoduko supiaustytų svo

gūnų.
*4 puoduko supiaustytų sele- 

rų.
>4 puoduko supiaustytų mor

kų.
1 šaukštas miltų
1 šaukštas “curry” powderio
2 gvazdiku
1 puodukas tomatų košės
14 žaliojo pipiro, sukapok
1 šaukštukas sukapotų pet-

SKOTISKI BLYNAI

2 piualuku miltų
3 šaukštus cukraus
1 šaukštukas sodos
2 gerai išplakti kiaušiniai
2 šaukštai taukų
•4 šaukštuko druskos
I Šaukštukas “cream of tar- 

tar.“
1 puodukas rūgštaus pieno.
Išmaišyk kartu druską, mil

tus, soda, “cream of tartai“. 
Gerai su šaukštu arba šakute 
įtrink į miltus taukus. Dnpilk 
pieno ir kiaušinius. Kepk bly
nus taukuose, kad abi pusės 
gerai parustų.

1 šauktas smulkaus želatinų 
I 14 puoduko šalto vandens 

puoduko karšto, virto van
dens.

Įmirkyk želatiną keletą mi
liutų šaltan vandenin. Pripilk 
karšta vandenį ir išmaišyk, 
kad želatinas ištirptų. Atšaldyk 
ir supilk prie išplaktos Smeto
nos. Jeigu želatinas greit tirš
tėtų, ištarpyk jį vėl ant karš
to garo, atšaldyk ir pilk prie 
smetonos. Supilk į kokį indų 
ir padėk ant ledo. Valgyk šal
ta su uogų sunka.

ANIOLŲ PYRAGAS

8 kiaušinių baltymai
% šaukštuko “cream of tar

tai*.
’/s šaukštuko druskos
1 puodukas cukraus
% puoduko miltų

1/2 šaukštuko migdolų esen
cijos.
Išplak kiaušinio baltymus 

pridėjus druskos. Kai išplaksi,

Yards 4951
Mrs. Anielia Jarusz-KRushillas 

AKUŠERKA
3252 So. Halsted St.

pridėk cream of tartar. Plak 
pakol baltymai nepasidarys, 
sausi ir tvirti. Dėk cukrų po 
truputį ir su tam tikru kiau-1 
šiniams plakti prietaisu gerai 
išplak. Pridek migdolų esenci- 
jos 
tUfi. 
mų 
dėsi 
ra i

ir labai atsargiai pilk mil- 
Reikia daboti, kad balty- 
putos nenupultų kuomet 
miltus, ir kad viskas gc- 

išsimaišytų. Supilk į tam
tikrą bletį vadinamą Turk’s 
bead pun ir kepk vidutiniai 
karštame pečiuje.

Viršuj Unlversal i
State Bank

Moterys ir mergi • 
nos kreipkitės su ■ 
re.kalnu nuo 12 iki į 

< vakaro. Kitu lai 
:u pagal ■ - rt. • tj.

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

Tel. Yards 1119

I)r. BLUMENTHAI

a ei. Boulevard 6487
1619 So. Ashland Avė.

ir 805 E. 47th St.
Kenwood 1752

Praktikuoja 20 metų

Pinigus gražiname
už tuščią keną

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgui praktika- 
vusi Pcnnsyl- 
vunijos ligon- 
bučiuoso. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
je ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

ruškų.
1 šaukštukas cukraus
Truputį pipirų
14 puoduko sviesto arba 

taukų.
1 šaukštukas druskos.

Pakepink vištieną ir daržo 
ves pakol gerai parus. Sudėk 
visus likusius dalykus į vande
nį ir virk ant nedidelės ugnies 
pakol višta neišvirs. Išimk viš
tieną ir supiaustyk į mažus 
šmotukus. Perkošk sriubų, už
pilk ant vištienos ir paduok 
stalan karštą kartu su virtais 
ryžiais.

KIAUŠINIAI SU KORNAIS

PUPŲ KEPALAS

’i kvortos šaltų virtų pupų
1 kiaušinis (gerai išplak)
2 šaukštu tomatų sunkos
1 puodukas baltos, sausos 

duonos trupinių
1 šaukštas sukapotų svogū

nų.
Druskos ir pipirų pagal sko

nio.
Viską kartu sumaišyk, pada

ryk kepalų ir kepk pečiuje 25 
minutes. Aplink keptais laši- 
niukais ir kapotum petruškom. 
Paduok karštą.

BULVIŲ RUTULIAI SU
“FARINA”

Rumanijos patriarchas (baž
nyčios galva), vienas iš trijų 
Rumanijos regentų.

pink truputį svogūnų svieste j 
bei taukuose, užpilk ant rutu-1 
liukų, apiberk balta, sausa, su
tarkuota duona ir karštus pa
duok stalan.

Kaip yra malonu ir 
linksmu turėti gerą 

grojiklį pianą

.P|LZENBAUP

1 keną kornų
1 šaukštukas druskos

• % šaukštuko pipirų
I kiaušiniai

1 šaukštas sviesto.
Supilk komus, įdėk sviestą, 

tegul paverda truputį, pridėk 
druską ir pipirus. Sudėk iš
plaktus kiaušinius. Gerai mai
šyk, kad neprisviltų. Paduok 
karštų. Kas mėgsta, gali valgyti 
su tomatais žaliais arba vir
tais.

2 svaru virtų bulvių
2 kiaušiniu
V2 puoduko “farinos’’
1 puodukas (nepilnas) miltų
1 šaukštas druskos
’/s šaukštuko “nutmeg”.
Išplak bulves, nulupk ir su

tarkuok. Sudėk kiaušinius, “fa- 
riną”, miltus, druską. Pada
žyk mažus rutuliukus. Virk 
ant mažos ugnies druskuota- 
me vandeny 20 minutų. Pake-

BULVIŲ RUTULIAI

(j nedidelės bulvės
2 kiaušiniu
1 šaukštuko druskos
1 puodukas miltų
>/2 šaukštuko cukraus
% šaukštuko nutmeg
% šaukštuko cinamonų
Vi puoduko sviesto arba tau

kų.
Išvirk bulves ir kai atauš 

sutarkuok. Pridėk kiaušinius, 
druską, miltus ir likusius prie
skonius. Išmaišyk gerai. Iš
kočiok, padaryk pailgus arba 1 
apskritus rutuliukus. Virk 
drus'kuotamc vandeny 10 minu-l 
tų. Nusunk, pakepink sviesta 
arba taukus ir apipylus rutu
liukus, paduok karštus stalan.

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

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

Phonografų

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

........ , i

RYŽIŲ KUGELIS

MADOS 1 puodukas ryžių
4 puodukai karšto vandens
1 šaukštukas druskos
4 gerai išplakti kiaušiniai
!4 puoduko cukraus
l/i svaro razinkų
l/i. puoduko sviesto.
Virk ryžius druskuotame 

vandeny apie 30 minutų arba 
pakol nebus išvirę, 
kusius dalykus,

Sudėk Ii- ( 
išmaišyk ir 

kepk sviestuotame inde pakol 
viršus gerai parus. Paduok 
lan karštą arba šaltą su 
džia smetona, pienu arba 
šių sunka.

sta- 
sal- 
vąi-

SUŠALDYTAS DEZERTAS

1 kvorta saldžios išplaktos 
Smetonos

’/š puoduko labai smulkaus 
c tikro (povvdered sugar)

1 šaukštas maraschino

2.—

r a

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paulina SU Chicago, III.

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių jtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

Jeigu jums nepatiks

Pilzenbaur 100 grynas 
mali eriraktas

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

✓ Haymarket 8335

Pranešimas Lietuviams

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokių akių

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

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

Phone Lafayette 2082

Suvedam Šviesas ir 
elektros jiegą j nau
jus ir senus namus ir 
mainom naujas liam- 
pas j senas; duodame 
ant lengvo ilmokėji- 
mo.

Metropolitan Electric
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone Ganai 2591

- - - - —*

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonės ir

taip pataria Lietuvos bankai

Garsinkite Naujienose

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Tel. Boulevard 7679

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KAL1SZ 
1145 Milwaukee Avė. 

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

Nedėlioj pagal sutarti

Telephone Yards 0904

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną. 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis šuo 10 
iki 12 diena.

Res. telephone Plaza 82M

Jei kenčiate nuo galvos skaudė
jimo.

Jei skaitant raidės susilieja j daik
tą.

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

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

pritaikymo akinių

1801 South Ashland Avė.
Platt Bldg., kamp. 18 St., 3 augštas 

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

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vak.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Ix>uis Avė. 

CHICAGO, ILL.

MM

Lietuviai Advokatai

DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

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

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

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

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

(Dienomis: Canal 
3119. Naktj

South Shore 2288 
Boulevard 4136

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

Telefonai:

3018 Paprasta, bet labai ✓elegan
tiška suknia. Tinka bile kokiai pro
gai. Galima siūdinti iš sunkesnės ar
ba visai lengvos materijos. Gali būti 
ir dviejų spalvų. Sukirptos mieros 38, 
40, 42, 44, 46, ir 48 colių per krutinę, 
38 mierai reikia 3 3/8 yardų 40 colių 
materijos ir 1 5/8 yardų skirtingos 
materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
•įduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir

3052—Visai naujos paskiausios ma
dos sukenlė. Ijabai madni dabar. Ga
lima siūdinti iš bile kokios lengvos 
materijos. Sukirptos mieros 6, 8, 10, 
12 ir 14 metų mergaitėms. 8 metų 
mergaitei reikia 2 U yardų vienos 
rųšies materijos ir 3/8 yardų skir
tingos materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę

aiškiai parašyti savo vardą, pavardę Ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St.» Chicago, III.

15 centų Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už- 
Mkymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept
1789 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia {dedu 15 centų ir prašau at- 

liustf man eavvzdi No -- - —-

Z 1 'J ■ JU jn-rxnn- -
NAUJIENOS Pattem Dept.

1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
Čia j dedu 15 centų ir prašau at-

giųati man pavyzdį No______ __
Mieros . ................ . per krutinę Mieros..................  per krutinę

(Vardas ir pavardi) (Vardas ir pavardi)

(Adresas) į (Adresas)

’ (Miestas ir valst) ( ■ (Miestas ir valst)

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearbom St„ Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta • 
8323 South Halsted St. 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS* * .

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark
Ofiso Tel. Central 2978 *

Namų Tel.: Hyde Park 8895

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, III.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

K.JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No. Stato St., Room 1012 

Tel. Dearbom 2734 
Valandos nuo 9:30 iki 2:80 vak 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

Po pietų nuo 8:30 iki 8:10 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

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

■ -----------------------------------

John Minskas ir 
Bailys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

Ofiso Tel. Boulevard 9693
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

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

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas 3102 So. Halsted St., Chicago 

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6358

V

DR. FREDA HIRSCHBERG 
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Phones: Office Pulman 9278 
Res. Plaza 2222

HARRY LAWRENCE
ADVOKATAS

11256 Michigan Avenue
Telephone Pullman 9278

Miesto Ofisas
77 W. Washington Street 

Tcliųihoiie ('cidral 3b4(J
-----------------------------w<„.. --------- s
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Užsimokėjimo kalnai

Chicugoje — paštu:
Metams ...................  -......
Pusei metų ............. _.......
Trims mėnesiams ________
Dviem mėnesiams------------

• Vienam minėsiu!________
Chicagoje per neiiotojus:

Viena kopija ....... —....
Savaitei ................——
Minėsiu! ................... ........ ......

Suvienytose Valstijose, ne Chieagoje, 
paltui

Metams ........... ......
Pusei metų .......... .
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui <

Lietuvon ir kitur užsieniuose) 
(Atpiginta)

Metams ------------  $8.10
Pusei metų _____    4.00
Trims mėnesiams ____  2.50

Pinigus reikia siųsti palto Money 
orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.09 
160 
1.50 

.76

17.00
8.60
1.76
1.25
.75

SOCIALISTINĖ VALDŽIA ISLANDIJOJE.

Telegrama iš Kopenhageno, Danijos, pereitą šešta
dienį pranešė, kad Islandijos konservatorių kabinetas 
pasitraukė ir užleido sovo vietą socialistinei valdžiai, ka-

mus į Islandijos parlamentą.
Taigi Europoje susidarė dar viena socialistinė val

džia.
Islandija (Ledų Žemė) nėra visai nepriklausoma val

stybė. Ji turi autonomiją po Danijos valdžia.
Danija nesenai taip pat turėjo socialistinę valdžią. 

Islandiją tuomet valdė konservatoriai. Dabar jų dviejų 
rolės pasikeitė: Islandijoje valdžia perėjo į rankas socia
listų, o Daniją valdo konservatoriai.

Nors Europoje šiandie siaučia reakcija, bet, kaip 
matote, socialstai vis dažniau ir dažniau paveržia galią 
atžagareiviams. Tiesa, kad socialistinės valdžios papra
stai neilgai pasilaiko, kadangi socialistai dar niekur ne
turi parlamente daugumos. Bet, kad ir pašalinti iš val
džios, socialistai neina silpnyn, — priešingai, jų pajėgos 
vis labiau auga, ir neužilgio jie vėl atsiduria prie slenks
čio į valdžią arba sugrįžta valdžion.

SOCIALIZMAS IR KONTR-REVO- 
LIUCIJA EUROPOJE.

Šiuo tarpu didžiausią galią socialistai turi šiaur-va- 
karinės Europos valstybėse—Pabaltės respublikose (Suo
mijoje ir Latvijoje) ir Skandinavijoje (kitoje Baltiko ju
ros pusėje). Centralinėje ir piet-vakarinėje Europoje, 
taip pat ir Britanijos salose dabar yra laikinai įsigalėję 
reakcininkai. Gi Europos rytuose ir pietuose — prade
dant Rusija, einant per Lenkiją ir Balkanus ir baigiant 
Italija — matome visą eilę ne tik atžagareiviškų, bet ir 
diktatoriškų valdžių. . »

Bendrai paėmus, reakcija dabartinėje Europoje val
do daug didesnius plotus, negu socializmas ir demokrati
ja. Bet pažymėtinas yra tas faktas, kad reakcijai visgi 
nepavyko uždėti savo leteną rnt visos Europos.

Pirmiaus būdavo kitaip. Kai po karo ir revoliucinių 
audrų imdavo įsigalėti kontr-revoliucija, tai netrukus ji 
sutrempdavo ir nuslopindavo višokį pažangos judėjimą 
ir paskui per ilgus metus nuo vieno Europos galo iki ki
to viešpataudavo kapinių tyla. Taip buvo po didžiosios 
Francijos revoliucijos ir Napoleono karų; taip vėl buvo 
po nepasisekusios 1830 metų revoliucijos; taip buvo po 
didelių revoliucinių sujudimų Europoje, įvykusių 1848 
m., ir pagaliau po 1870 m. karo ir Paryžiaus Komunos.

Po rusų-japonų ir Rusijos 1905 m. revoliucijos reak
cijos slogutis irgi buvo užgulęs Europą gana sunkiai, 
nors vakarinėse Europos šalyse socialistų judėjimas jau 
nesidavė nuslopinti. Bet šiandie, net aršiausiu kontr-re- 
voliucijos siautimo metu, socialistai ne tik nepasiduoda 
atžagareiviams, bet da ir sugeba dažnai suduoti jiems 
skaudžius smūgius. Socialistų laimėjimas kad ir tokioje 
palyginti nedidelėje šalyje, kaip Islasdija, šituo atžvilgiu 
yra reikšmingas.

Šiame kontr-revoliucijos laikotarpyje, pasirodo, re
akcijos jėgos jau neįstengia visiškai parblokšti pasaulio 
darbininkų judėjimą. Jos įstengia tiktai laikinai sumuš
ti arba sustabdyti atskirus jo burius, bet ne visą jo ar
miją. Vienur pralaimėdamas, pasaulio darbininkų judė
jimas, laimi pergales kitose vietose.

Tai reiškia, kad ir pats dabartinis kontr-revoliucijos 
laikotarpis nebegali ilgai tęstis. Užteks vienoje, kitoje 
stambesniųjų Europos valstybių atžagareiviams prakiš
ti — ir pradės kitas vėjas pusti visoje Europoje. Tokios 
stambios Europos šalys, kur reakcininkai jau baigia pri
lipti liepto galą, yra Anglija, Francija ir Vokietija. Ang
lijos konservatoriai remia Italijos fašizmą, kuris, savo 
keliu, duoda pavyzdį ir įkvėpimą visoms kitoms diktato
riškoms valdžioms (tarp jų ir musų “tautiškai” Smeto
nos valdžiai).

Kai ims griūti atžagareiviškos valdžios Europoje, tai 
susmuks ne tiktai fašizmas, bet ir teroristinė Rusijos bol
ševikų diktatūra.

Apžvalga
IŠKIRTO ŠPOSĄ SMETONAI.

Imo? Neapykantos prieš “bedie
vius“ jie jau ir taip yra perdaug 
priputę tikintiemsiems.

Birželio 10 d. “Lietuvos Ke
leivyje’’ tilpo tokia (truputį 
cenzoriaus apkramtyta) žinia:

“Liepos 7 d., jau pusiau sep
tynių po pietų, ties vartais j 
Tiškevičiaus parkų, kame bu

vo pastatyti vartai su užrašu: 
“Sveikas Tautos Vade!’’, lū
kuriavo didelė žmonių minia. 
Laukta J. E. Valstybės Prezi
dento Smetonos. Bet apie 7 
vai. vak. gaunama žinia tele
fonu, kad ką tik nesenai Pre
zidentas iš Jurbarko teišva
žiavęs.

fakelais. Laukė 
10 min. po 12 vai. 
P. Prezidento au- 
Bet vos spėjo au-

“Kai kurie nu
bėgo pavalgyti vakarienes ir 
apie 9 vai. vak. bangavo mi
nia. Daugybė įvairių organi
zacijų su vėliavomis, šauliai ir 
policininkai su šautuvais, gais
rininkai su 
iki nakties, 
pasirodė ir 
tomobilis.
tomobilis privažiuoti vartus, 
kaip pasigirdo šaukimas, kad 
miestely gaisras. Visi gais
rininkai pasileido su fakelais 
bėgti miestelio linkui. Juos 
pasekė dauguma iš minios. 
Paskiau pasirodė, kad jokio 
gaisro nebūta, tik pikta pro
vokacija.“
Tuo budu iškilmingas priėmi

mas “jo ekscelencijos“ buvo su
gadintas.

ŠMULKŠTYS NUBLUKO.

Kun. Šmulkštys jau, sako, at
vykęs Amerikon ir ketinąs čia 
kuriam laikui apsigyventi, vei
kiausia gaudamas vietą kurioje 
nors lietuvių parapijoje.

Prieš metus suviršum laiko ji
sai lankėsi Amerikoje ir buvo 
tuomet labai iškilmingai priima
mas kai kuriose lietuvių kolioni- 
jose. Klerikalai j j labai rekla
muodavo, ir vienur-kitur į jo 
prakalbas buvo susirinkusios di
delės minios žmonių. Kalbėda
mas nuo estrados, jisai tuomet 
nuolatos kartodavo: “Mes, Lie
tuvos katalikai“, “musų katali
kiška valdžia’’, “musų darbu su
kurta nepriklausoma respubli
ka’’, ir 1.1.

Krikščionys demokratai tuo
met valdė Lietuvą, Šmulkštys 
buvo stambiausias krikščionių 
demokratų šulas. Chicagos pub
likai jisai sakė, kad “mes, kata
likai’’ neatiduosią valdžios “be
dieviams ir socialistams.“

Bet vos praėjo keli mėnesiai 
po tų jo pasigyrimų, kaip Lietu
vos liaudis išprašė krikščionis 
lauk iš valdžios. Paskui, beje, 
krikščionys padėjo tautininkų 
suorganizuotai karininkų saikai 
nuversti žmonių valdžią ir vėl 
prisiplakė prie valstybes ėdžių; 
tečiaus nesenai jie tapo vėl iš
gyti į pūdymą.

Prieš Voldemarą dar šiek-tiek 
skeryčiojasi kun. Krupavičius, o 
apie Šmulkštį jau ir prieš jo iš
važiavimą iš Lietuvos tenai ne
buvo nieko girdėt. Povu plunk
snas jam kažin kas išpašiojo, ir 
jisai gryžo prie savo tikrojo pa
saukimo — ganyti parapijonų 
dusias.

“DIEVO MEILĖ“.

Šv. Juozapo “Darbininke“ kun. 
Taškunas mokina, kaip geras 
katalikas privaląs elgtis su “be
dieviais“, kurie nešvariai kalba 
apie religijos dalykus. Sako:

“Stebėtina yra tas, kad tan
kiai žmogus, kurs save skai
to kataliku, pritaria nešva
rioms bedievio pliovonėms, ar
ba, jei ir nepritaria, tai tyli.“ 
Vadinasi, tylėti nereikia. Tad 

reikia bartis, arba muštis!
Taip elgdamasis, pasak to pa

mokslininko , katalikas parody
siąs, kad jisai “myli Dievą.“

Na, o kad taip musų kunigai 
imtų ir pradėtų žmones mokin
ti šiek-tiek daugiaus pakantos jaus nuo abiejų 
(tolerancijos), vietoje fanatiz- kilti burbuliukų.

KAS TĄ SKRIAUDĄ 
ATLYGINS?

Jonės. dar tokių, kurie tebetiki 
bolševikų melais, nes ne visi 
žmonės juk atidžiai seka orga
nizacijos reikalus, o tuo tarpu 
bolševikų agentai, liežuvius iš
korę, bėgioja po stubas ir veda 
savo humbugišką agitaciją. Jei
gu šitie nariai, paklausę tų me
lagių, dar tebeduoda savo duok
les Lietuvninkui, kuris senai y- 
ra suspenduotas ir pašalintas iš 
36 kuopos, tai kas bus su jais, 
kuomet juos ištiks liga? 
jiems suteiks pašalpą?

SLA. centras su senąją kuo
pos valdyba, kuri tapo suspen
duota, neturi nieko bendra. Ji
sai iš jos nepriima jokių mokes
nių ir nesiunčia jai jokių pini
gų. Todėl nariai, kurie neša sa
vo duokles suspenduotojai val
dybai, neužsimoka į centrą; o 
neužsimokčdami, jie pražudo vi
sas savo teises Susivienijime. 
Reiškia, nei pašalpos, nei pomir
tinės jie negali iš SLA, centro 
gauti.

Ar bolševikai tiems ai mulkin
tiems žmonėms atlygins už

lėtų gyventi. Pavyzdžiui, nese-l 
nai virintame, bet ataušintame

įkaitinti jungimosi produktus, 
kad jie imtų liepsnoti.

(Bus daugiau)

Anądien SLA. 36 kp. finansų 
raštininkas, p. J. Balčiūnas, pra
nešė per “Naujienas“, kad iš Su
sivienijimo centro tapo jam at
siųsti pašalpos išmokėjimai bu
vusiems 36 kp. ligoniams. As
mens, kurių vardai buvo pami
nėti p. Balčiūno pranešime, nuė
jo pas jį ir pinigus atsiėmė.

Kai kurie iš tų žmonių buvo 
apgaudinėjami bolšev i k i š k ų 
meklerių, kurie pasakojo, kad 
“tikroji“ SLA. 36 kp. valdyba 
susidedanti iš Juknio, Lietuv
ninko ir jų sėbrų ir kad 36 kuo
pos perorganizavimas neturįs jo
kios reikšmės. Dabar šita bol
ševikų apgavystė tiems žmo
nėms jau paaiškėjo, nes jie da
bar mato, kad tik per naująją 
kuopos valdybą galima gauti iš 
centro ligos pašalpa.

Bet iš šešių šimtų suviršum
36 kuopos narių randasi, be abe-' skriaudą, kurią jie jiems daro?

Kas

tirpsta 280

ATMOSFERA
ir jos reiškiniai

(Tęsinys)
II.

DEGUONIS
Vienas labiausiai gamtoj pae 

plitusių elementų yra deguonis. 
Tyrinėjimų keliu sužinota, kad 
oro mišinyje deguonies yra apie 
1/5 dalis. Jei pasvertumėm vi
są žemės plutą, tai apie % to 
viso sunkumo turėtumėm pripa
žinti deguoniui, nes jo begalės 
ten yra susijungusio su kitais 
elementais. Pav. smėlis yra de
guonies su elementu silicijum 
junginys. O kiek žemėje yra 
smėlio! Taigi tiktai smėlyje 
kiek deguonies! O kur kiti jun
giniai!... Pasvėrę visą žemėje 
esantį vandenį turėtumėm 7/8 to 
sunkumo deguoniui skirti. Be 
to deguonies yra dar kiekvieno 
žmogaus kūne, gyvuliuose ir 
augaluose, nes deguonis turi di
delės reikšmės narvelių augimui. 
Trumpai sakant, vargiai rasi to
kį kūną, kuriame nebūtų de
guonies; žinoma, kituose elemen
tuose jo nėra ir negali būti, bet 
šiaip tai jo visur pilna.

Kaip galima pasigaminti de
guonies. Stačiai iš oro deguo
nies kol kas dar negalima gauti. 
Jam iš junginių skirti yra daug 
būdų. Bet seniausias jų tai gy
vojo sidabro deginio kaitinimas.

a) Kadangi labai daug deguo
nies yra ore, tai sugalvota dau
gybe būdų jį iš ten gauti.

Toks dažniausiai vartojamas 
būdas yra štai kuris: ima gry
no gyvsidabrio ir kaitina jį 
iki 300°C. Tada oro deguonis 
jungiasi su gyvsidabriu. Tą de
guonies junginį su gyvsidabriu 
ataušina, deda į by kokį indą, 
užkemša kamščiu, kuriame įsta
tytas stiklo vamzdelis, ir kaiti
na tą indą su junginiu. Tada 
gyvsidabrio deginys (taip tą jun
ginį vadina) skyla j gyvsidabrį 
ir deguonį. Atskilęs deguonis 
vamzdeliu eina kur reikia, o 
gyvsidabris mažais lašeliais vė
sesnėse indo vietose lieka.

b) Jei orui prieinant kaitinsi
me bario deginj iki 500°, tai prie 
jo prisijungs vienas deguonies 
atomas ir bario Reginys taps ba
rio dvideginiu. Bario dvideginį

užvožkime stikliniais indais 
kiekvieną skyrium ir juose ims 
rinktis dujos. Viename inde— 
tame, kurs užvožęs katodą —su
sirinks dvigubai daugiau dujų, 
nei kad kitame Lengva pastebė
ti tų dujų ypatybių skirtumas: 
tos dujos, kurios atsiranda prie 
katodo pačios dega, užtat jose 
negali degti kiti kūnai, tuo tar
pu, kai kitos dujos( atsirandan
čios prie anodo) pačios nedega, 
bet kiti kūnai jose dega. Pirmo
sios dujos vadinamos vandeni
liu (H), o antrosios—deguoniu 
(O).

Technikos tikslams deguonies 
gauna iš skysto oro (ir oras ga
lima paversti skystimu!), išga
rindami greičiau garuojantį azo
tą. Tokį deguonį sugrūda ligi 
100 atmosferų spaudimo į plie
ninius indus ir tokį jį pardavi
nėja.

Fizinės deguonio žymės. De
guonis—bespalvis, o jei jo sto
ras sluoksnis — jis atrodo žyd
riu. Jis neturi nei kvapsnies, 
skonio, kaip ir atmosferos oras. 
Palyginus su oru deguonis yra 
šiek tiek sunkesnis už jį, būtent 
11/10 karto, o už vandenilį jis 
sunkesnis kuone 16 kartų. 760 
mm. gyvsidabrio stulpelio spau
dimui esant jo 1 litras sveria 
1 42/100 gramo. Deguonis tirps
ta vandeny, nors ir nelabai, bū
tent 100 litrų vandens 0°C tem
peratūrai esant tirpsta 4 89/000 
litro deguonies, o 15°C tempera
tūroj tiktai—2 9/19 litrų deguo
nies ; aukštesnei temperatūrai 
esant skystiniuose visad?, ma
žiau tirpsta dujų. Kadangi ore 
deguonies yra apie 1/5 dalis, tai 
visuose vandenyse yra jo ištir
pusio ir ten jis gaivina žuvis, 
vabalus, kirminus ir kitus van
dens gyventojus bei augalus. 
Kad vandeny oro yra galim įsi
tikinti tėmydami šaltą vandenį, 
kai jis pradeda šilti — tada iš 
vandens ima kilti smulkių bur- 
bulėlių, nes, kaip jau buvo mi
nėta, aukštesnėje temperatūro
je skystimai visuomet mažiau 
dujų savy talpina, žiemą, kai 
vandens paviršius užsitraukia 
ledo pluta deguoniui į vandenį 
patekti sunkiau, o kartais jo į

vandeny žuvys nugaišta, nes ne
turi kuo kvėpuoti: vandeny dar 
nespėjo užtektinai pritirpti oro.

Spirite deguonis geriau tirps
ta (1 litre spirito
cm deguonies), Suspaustus ligi 
50 atmosferų ir atšaldytas ligi 
—118°C deguonis iš dujų tampa 
skystimu. Ilgą laiką buvo ma
noma, kad deguonį negalima pa
versti skystimu, nes nors jį ir 
suspausdavo daugiau nei kad 
reikia, bet j jo temperatūrą ne
kreipdavo domės. Del to ir ne
vyko bandymai.

Taigi, nors paprastose sąlygo
se deguonis yra dujos, bet tam 
tikrai tas sąlygas pakeitus, jis 
tampa ne tiktai skystas, bet ir 
kietas kūnas (—218°C tempera
tūrai esant, 50 atmosferų jį 
spaudžiant deguonis tampa kie
tas kūnas).

Cheminės deguonies žymės. 
Deguonį chemikai vadina “O.“.

Svarbiausioji cheminė dego- 
nies žymė yra didelis jo palinki
mas jungtis su visais kitais ele
mentais išskiriant fluorą ir t. v- 
kilniąsias dujas, t. y. argoną, he
lį, kriptoną, neoną ir ksenoną. 
Dažniausiai tas jungimasis eina 
betarpiai ir daugeliu atvejų pa
prastai temperatūrai esant. Sun
kiai jis jungiasi su chloru, bro
mu, jodu ir kilniaisiais metalais 
tiek daug deguonies 
Tuomi, kad jis noriai 
su kitais 
aiškina iš
Deguoniui su kitais kūnais jun
giantis dažnai pasirodo liepsna 
ir atsiranda šilumos ir šviesos. 
Kiekvienas kūnas, kuris gali 
degti, turi savo užsiliepsnojimo 
temperatūrą, t. y. temperatūrą, 
kuriai esant jis pradeda su de
guoniu taip smarkiai 
kad pasirodo liepsna.

Daugeliu atvejų, 
galėtų pradėti degti,
kelti jo temperatūrą, t y- pakai
tinti, bet kai degimas prasideda, 
tai kaitinti nereikia, nes deguo
niui jungtis padeda toji šiluma, 
ką atsiranda deguoniui su kunu 
jungiantis, t. y. degant.

Degimas būna dvejopas: grei
tas degimas, kai degant būna 
liepsna, ir lėtas degimas, t. y. 
toks degimas, kada nebūna lieps
nos: tas būna tada, kai deguo
nies jungimosi su by kokiu ku
nu reakcija eina lėtai ir atsiran
dančios šilumos neužtenka tiek

GYVENIMAS 
Mėnesinis žarneles 

Antanas Žymontas 
Redektorius-Leidijes 

900 W. 52nd Street 
Chiesfo, III.

Tel. Boulevard 8669

Už liepos menesį “Gyveni
mas“ jau atspausdintas. Ja
me randasi pamokinančių ir 
žingeidžių straipsnių. Įsigy- 

kit — nesigailėsit.

Prenumerata metams ........ $2
Pusei metų ............ ................$1
Kortu_____------------------ 20c
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toliau kaitinant iki 800° C jis | vandenį ir visai nepakliūva. Ta- 
vėl skyla į bario deginį ir de
guonį. Taigi galų gale vėl atsi
randa pirmiau imtasis produk
tas—bario deginys, kurį vėl ga
lima imtį į darbą.

c) Deguonis galima gauti ir iš 
vandens: reikia tik elektros ba
terijos elektrodus jleisti į van
dens pripiltą indą, kur Įlašinta 
šiek tiek sieros rūgšties ir tuo- 

elektrodų ims 
Elektrodus

da dėl deguonies stokos visos 
žuvys ištrokšta. Kad jos neuž- 
trokštų, kerta akečių, kad pro 
jas deguonis iš oro į vandenį 
patektų, žuyys viena už kitos 
grūdasi prie akečių, kad gautų 
bent truputį lengviau atsikvėp
ti; tada jos ir*žmogaus ne taip 
bijo.

Taigi, jei vandeny oras ne
tirpių, o su juo ir deguonis, tai 
joki gyvi daiktai vandeny nega-

kūnais, 
kur

junginių, 
jungiasi 
ir pa- 
atsirado

Kūdikio Pudra Ligo
nių Pasirinkimas

Johnson’s Baby ir Toilet Pow- 
der yra padarytas iš puikiausių 
talkų visam pasauly — Itališko 
talko. Jo švelninančios dalys' 
pašalina suaižėjimą — sugeria 
Šlapumą — ramina... vėsina... 
gydo... štai dėl ko ligoninės 
rekomenduoja jj po kūdikių 
maudyklės ir kiekvieną kartą 
pakeičiant palas.
Vartok Johnson’g Baby Soap 
kūdikių maudyklei... Vartok 
Johnson’s Baby Cream pašali
nimui šiurkštumo, išpučkavimo 
ir bile odos netvarkos.

jungtis,

kad kūnas 
reikia pa-

Grant Works Pharmacy
4847 West 14th Street

Esu baigęs mok 
slą Idiana uni 
versite. Esu re 
gistruotas ap 
tiekorius ir tu 
r i u daugelii 
metų patyrimą 

Išpildau visut 
receptus sąži 
ningai ir atsar 
giai už pigiau 
šią galimą kai 
ną. Laikau sa 
vo aptiekoj vi 
sus dalykus, ki 
rie tik yra lai 

•komi didžiau
siose aptiekose. Rekomenduoju gy
duoles ir duodu patarimus. Atei
kite ir persitikrinkite. Visi busi
te užganėdinti.

Saugioji spinta (šėpa) brangme- 
nėms pasidėti atidaryta kasdien 
nuo 8 vai. ryto iki 9:30 vakaro.

J. MALACHOWSKAS

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel Boulevard 5913

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

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

Res. 3201 So. Wal!ace Street

DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street 

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

u ................... ii n. ■■

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

4910 So. Michigan Avė 
Tel. Kenwood 5107

Valandos:] nu° ® !,kj Į1 v,al- 7te; 
( nuo 6 iki 8 vai. vakare 

h H II I" —

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA 

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

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

Oi. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St.
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160
— Valandos —

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

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

Tel. Lafayette 4146
„ , j nuo 9 iki 11 v. ryto
Valandos } nuo g įki 9 vap Vak.

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

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tol. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, 111.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Roseland
Bendras frontas prieš 

“Naujienas”

M. Pusžemaitis-Bacevičius, 
kuris yra stambus “Vilnies”

šėrininkas ir redaktorius, dau
giau nieko ir nerašo į savo 
“Vilnį”, kaip tiktai šmeižtus 
prieš “Naujienas” Ir tuos žmo
nes, kurie “Naujienas” skaito. 
Pusžemaitis visada rašo, kad 
žmones metą skaitę ‘Naujie
nas”. Tie visi jo plepalai yra 
grynas* melas. “Naujienų” 
skaitytojų skaičius ne mažėja, 
bet didėja. Bacevičius šmeižia 
‘‘Naujienas’’ dėlto, kad jis j
“Vilnį” sukišo savo pinigus ir

dabar, žinoma, reikia jam 
šmeižt?,_kitą laikraštį, kad iš
gelbėjus savą.

O ponas A. Yonaits šaukiasi 
į draugijas, kad jos surastų ir 
nubaustų “Naujienų” Reporte
rį. Gaila, kad ponas Yonaitis 
bausmės nepaskiria, ir todėl 
nežinia, ar jisai ir jojo draugai 
reikalaus kalėjimo, ar* mirties 
bausmes “Naujienų” reporte

riui.

ATra:el POLICY 
Accident « vs-aU l

y

NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS
‘i f

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

In ter-Ooean Casualty Co
A Stock Company

SPECIAL LOSSES FOR

LOSS OF

If sustained 
in the 

• manner 
described in 
Paragraph 1

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

inclusive

Life ............................................................
Both Hands ...............................................
Both Feet ...................................................
Sight of Both Eyes ..................................
One Hand and One Foot ..........................

.One Hand and Sight o* One Eye ...........
One Foot and Sight of One Eye...............
Either Hand .................................-... ......—
Either Foot ...... . ............................ ...
Sight of Either Eye..................................

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

$500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
250.00
250.00
250.00

“Draugas”, pamatęs “Vil
nies’” puolimą ant “Naujienų”, 
šoko komunistams talkon. Ir 
“Draugo” 167 numeryje, liepos 
19 d., pasiraSęs “Roselandie- 
tis” sako: “Girdėjau, kad vie
tos bedieviai žada išmesti iš 
savo namų “Naujienas” už tai, 
kad “Naujienos” ‘šmeižiančios 
kun. Lapelį”. No, ir klau
syk dabar tų zaunų: “bedie
viai” išmesią “Naujienas”. O 
ką darys kataliKaį-—nepasako.

“Naujienos” kun. p. Lapelio 
nešnieižė. Ir “Naujienos” ne- 

įturi tikslo šmeižti nei vieno. 
I “Naujienos” teisingai apraše i kun. P. Lapelio Seimininkavi- 

mą šioje parapijoje, visai nesi- 
kišdamos į parapijos ir parapi
jom/ reikalus. O kad naujasis 
klebonas vieniems pa rapi jo
nams patinka, o ktiems nepa
tinka—tai yra tikra tiesa. O 
ttiesą myli visi. Todėl kaip 
bedieviai, taip ir katalikai skai
to “Naujienas” ir džiaugiasi, 
kad tiktai “Naujienos” ir te
parašo teisingas žinias.

Kiekvienas parapijonas gerai 
žino, kad kun. P. Lapelis mo
kėjo biznį daryti. Rodosi, že- 

Imesnio biznio nebegali būti, 
ikaip įtaisyti barą bažnyčiai. 
Bažnytinėj svetainėj paliko 
kun. P. Lapelio įrengtas baras 
kaip paprasčiausioj smuklėj. Ir 
jeigu “Roselanditetis” to neži
no, tai tegul nueina pažiūrėti 
kaip tonai yra.

Mane verčia abejoti, ar “Ro- 
selandietis”, kuris pasirašo 
“Drauge”, nebus tas pats as
muo, kuris ieško draugijose 
“Naujienų” Reporterio, idant 
nubaudus jį. Taigi, ar tik ne
joja tas ponas ant dviejų ark
liukų—ant komunistinio ir “ka
talikiško?” Ir jei taip, tai ne
pavydėtinas “bendras frontas”.

—Reporteris.

tų uipiekomis (su trusto aptie- 
komis).

Jei pavyktų šitokia lietuvių 
aptickorių asociacija sutverti, 
jos pagelta galima butų suor
ganizuoti bendras pirk imtus a]>- 
tiekoms tavom, pigesnis par
davimas, pigesnis garsinimasis, 
langų išdabinimas etc.

Natūralu, kad bendriems po- 
litiniems reikalams ginti ir iš
laikyti konkurencijai su trusto 
aptiekomis susitvėrus lietuvių 
aptickorių asociacijai, ryšiai 
pačių lietuvių aptickorių tarpe 
pasidarytų artimesni ir tamp- 
resni.

(Kytoj tilps p. Malachaws- 
ko pareiškimas kalbamu klau
simu). —Reporteris.

JURGIO ŠLAKIO 
LAIDOTUVES

Jurgis šlakis jiersikyre su 
šiuo pasauliu netikėtai. Jis bu
vo užmuštas Wabash geležin
kelio greitojo traukinio, kai 
važiavo automobiliu. Nelaimė 
patiko a. a. Šlakį liepos 30 d., 
3:30 po pietų.

Velionis buvo 30 metų am
žiaus, paėjo iš Kauno rėdytas, 
Ukmergės pavieto, Balnikų pa
rapijos, Vęrkelių kaimo. Pali
ko nuliudime žmoną Marijoną 
ir 9 mėnesių dukrelę Johanną 
ir du broliu — Praną ir Mo
tiejų.

Kūnas pašarvuotas namuose, 
kurie yra 2281 W. 15tli avė.,

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal,

Dr. J. W. Beaudelte
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO
1800 So. Ashland Avė.

Valandos:
Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. Nedė- 

lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietoj
REZIDENCIJA:

2226 Marshali Blvd.
TELEFONAS CKAWF0RD 1480 

TELEFONAS CANAL 0464

Gary, Indiana, Laidotuvės bus 
rytoj, antradienyj, 9 vai. ryto 
į šv. Kazimiero bažnyčią, o iš 
ten į šv. Kazimiero kapines, 
Chicagoj.

Visi draugai ir pažįstami mi
rusiojo kviečiami dalyvauti ir 
suteikti paskutinį patarnavimą.

Nuliudime liekame, moteris 
Marijona, broliai ir visi pažįs
tami draugai.

Pastaba: Mano ofisas dabar randas!

OPTOMETRISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt j, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at- 
kreipiama i mokyklos vaikus. Ve*!. 1O 
iki H vai. Nodeiioj 1O iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Seniausia įsteigta linija

South !
Haven i

METĮJ SUKAKTUVES 
A Ja A

'/onik
For Cuts aad Woundi

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

■

Paimkit savo draugus ir šeimyną 
ant šito gražaus laivo, kuris 

yra aliejum kūrenamas 
“IROQUOIS”

Nėra dulkių Nėra suodžių
Tiktai

ROUND TR1P DAILY
Leave Chicago daily 9:46 a. m. Koma 
9:80 p. m. Saturday 2:10 p. ». 
Nifht Boat.i Friday 10:80 p. at. 
V.tnrda> Y a. m.

Nedėk ir subatoj Round trip $1.50 
Pigiomis kainomis Cafeteria ;

Collegiate Orkestrą

ŠOKIAI DYKAIa t »
Pranciška Simonaitė

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

PASIŪLYMAS ATDARAS KIEKVIENAM
Kiekvienas skaitytojas, vyras ar moteris, tarp 16 ir 68 metų amžiaus, neski
riant užsiėmimo, gyvenimo vietos ar sveikatos stovio, gali gauti vieną iš šių 
kontraktų. Jokis tyrinėjimas nėra reikalingas. Kiekvienas NAUJIENŲ 
skaitytojas, senas ar naujas, užsimokėjęs 75 centus registracijos mokesčio ir 
metinę prenumeratą už NAUJIENAS, arba pareiškęs sutikimą skaityti 
NAUJIENAS per metus laiko, pirkdamas pavieniais numeriais ar per išne
šiotojus, turi teisę gauti šį apdraudos kontraktą. NAUJIENŲ skaitytojų 
šeimynų nariai, kuriems yra siunčiamos NAUJIENOS, taipgi galima gauti 
šį kontraktą jei išpildys aplikaciją ir priduos į NAUJIENŲ ofisą kartu su 
registracijos mokesčiu.
Kurie dar nėra NAUJIE
NŲ prenumeratoriai, ar
ba skaito laikrašti nere-

draudos kontraktą sumo
kėdami 75 centus regis
tracijos mokesčio ir pre
numeratą.
VEIKITE ŠIANDIE! 
Visą, kas reikalinga pada
ryti norinčiam įsigyti šį 
Apdraudos Kontraktą, ir 
tokią didelę apsaugą, rei
kia išpildyti žemiau tel
pančią aplikaciją ir pri
siųsti ar atnešti į NAU
JIENŲ raštinę kartu su 
registracijos mokesčiu, 75 
centais. Tuojaus po ap- > 
laikymo aplikacijos bus 
patikrinta skaitytojo tik
rumas ir kontraktas pa
siųstas apdraustąjam. 
Neatidėliokit šio reikalo 
ant rytojaus — imkite ir 
atlikite tuojaus!

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

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

f-! Aš dabar esu nuolatinis NAUJIENŲ 
“ skaitytojas ir busiu juomi tokiu pagal 

šitą plicy per vienus metus.
□ Aš tuojau pastosiu nuolatiniu NAU

JIENŲ skaitytoju ir busiu juomi to
kiu pagal šitą policy per vienus metus.

I I Jūsų išnešiotojas tegul dastat.o man 
NAUJIENAS kasdien žemiau paduo
tu adresu. Aš jam mokėsiu į savai
tę 18 centų.

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

Vardas .................................................. -.................. Amžius ...........
(Pasirašykit aiškiai su paišeliu. Juodytas liejasi)

Apdraudos Gavėjas ................................... -........................ ~............
Gatvė Adresas
Miestas ...........
Užsiėmimas ...

Prisiąskit šitą aplikaciją su 75c. Money Orderiu arba čekiu

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

ir liudiju kad —

Padėkit 
ženkleli 
j tinkamą 
kletkutę 

paženklinimui 
savo 
atsakymo

Valstija
.... Apt.
Tel......

rrm

BILLY’S UNCLE

Lietuviu aptiekorių reikalai
Pereitą šeštadieni Reporte

riui teko išsikalbėti apie lietu
vių aptickorių biznį su p-nu 
Stasiu Petruliu, vienu savinin
ku Mildos aptiekos, kuri ran
dasi 3138 S. Halsted st. Repor-,, 
teris pastebėjo kalboj, kad, jo 
manymu, lietuvių aptiekų biz
nis Chicagoj yra gerai tvarko
mas.

— Lakai klysti taip manyda
mas — pareiškė p. Petrulis. — ( 
Lietuviai aptiekoriai, kaip sa
vo profesijos žmonės, abelnai 
imant, stovi aukštai. Bet lie
tuvių aptiekų biznis pastaty
tas gan prastai.

—O ko jam trūksta? — su-
sidomėjo Reporteris. Ir Petru? 
lis pradėjo aiškinti:

Lietuvių aptickorių asociaci
jos reikia. Štai ko trūksta 1 
Trys pamatiniai sumetimai, p. 
Petrulio manymu, kalba už to
kios asociacijos tvėrimą. Jie 
yra: politinis, ekonominis ir 
socialis.

Asociacija pageidaujama tu
rėti reikalų su valdžia. Ji rei
kalinga tam, kad padarius nu
sistatymą klausimu unijų, ku
ries dabar pradėjo tvertis ap- 
tiekininkų tarpe. Ji rtikalinga 
gavimui reprezentacijos Chica
go Retail Druggists asociacijoj. 
Ji yra reikalinga taipgi įvai
riuose aptiekos biznio reika
luose, kur tenka susidurti su 
politikieriais.

Bet svarbiausias reikalas to
kios asociacijos, tai ekonomi
nis — kompeticijai su sindika-

Vladislovas 
Tamošiūnas

Kuris mirė Liepos 29 dieną, 
1926 metais palikdamas didelia
me nuliudime tėvą ir motiną.

Kaip netikėtai ta mirtis atėjo 
ir išplėšė iŠ musų tarpo bran
giausi asmenį, palikdamas mus 
raudoti šiame pasaulyje. Nors 
jau metai praėjo kaip mirė, a. 
a. Vladislovas, bet mes jo už
miršti negalime ir neužmiršime 
pakol gyvi busime. Minėdami 
liūdnas metines mirties sukak
tuves, pamaldos įvyks utarnin- 
ke, rugpiučio 2 dieną, 8 va), ry
to, Sv| Jurgio parapijos bažny
čioj. Visus gimines ir drau
gus kviečiame dalyvauti pamal
dose.

Nuliūdę:
Motina ir Tėvas.

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
Liepos 29 dieną, 10:30 valandą 
vakare, 1927 metų, sulaukus 11 
metų amžiaus, gimus Chieagoj, 
paliko dideliame nuliudime Mo
tiną Aleną, Tėvą Tadeušą, 2 se- 

Bseris Adelę ir Aleksandrą, dė, 
dės, dėdienes ir gimines, Lietu
voje senelius ir teta . Kūnas 
pašarvotas, randasi 3335 Doug- 
las Blvd..

Laidotuvės j vyks Rugpiučio 2 
dieną, 9 vai. ryto iš namu į šv. 
Agotos bažnyčią, Kedzie ir 
Douglas Blvd. kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš teh bus nulydėta 
j Šv. Kazimiero, kapines.

Visi A. A. Pranciškos gimi
nės, draugai ir pažjstatmi esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 

laidotuvėse ir suteikti jui pas
kutinį patarnavimų ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame, 
Tėvai, Seserys, Giminės 
ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Butkus Co. Tol. Ca- 
nal 3161.

A A
VLADISLAVA JŪN AIJIENE

PO TĖVAIS LEPARSKAITE
Persiskyrė su Šiuo pasauliu liepos 29 dieną, 12:30 valandą 

* po pietų, 1927 m., sulaukus 55 melų amžiaus. Gimus Lietuvoje, 
Šiaulių apskričio, Bitužių kaimo. Paliko dideliame nuliudime vy
rą Petrą, 2 sūnūs: Joną ir Stanislovą, ir marčią, 2 dukterį: Zdfi- 
ją Matas ir Oną Kačinskienę ir žentus, brolį Mikolą Leparskį. 
Pragyveno Amerikoj apie 26 enitus. Kūnas pašarvotas randasi 
6732 S. Campbell avė.

Laidotuvės įvyks utarninke, rugpiučio 2 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionius sielų, o iš ten bus nulydėta j šv. Kazimiero 
kapines. 'Z

Visi a. a. Vladislavos Jonaitienės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir atsisveikinimą. Nuliūdę liekame: 

Vyras, Sunai ir Dukterys.
Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis. Tel. Boule- 

vard 4139.

Tbrouch Tt.keta to all 8 h ore Line Motor 
Coach C<k polnta via South Havan 

Thru Kare*
SAUGATCCK ................  $1.76
HOI.LAND .....................................
GKAND RAPIDS............. SJO
GKAND HAVEN...............................3.00
MU8KEG0N ...................................

L*AW LIKĘ..........................IfA
Scotsonia 'Lith-Monor) $1.25 
Miami Park Beach ............ $125
Dlract connecllon. fffr Glen, Aiiei>n. 
I’Ullman, Baniror, SUver-Saddle Line.. 
Roojevelt Hilla and S h ore Creat.

All achcdutes daylight aavlnir time.
South Haven Line Doęka—N. W. i
Municipal Pier (Grand Av. & Chicago j 
Av. care to pier).

Phone Superior 7800

Tei. Boulevard 4139

A. MASALSKIS 
GRABORIUS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

>»■ ■■ >■■■<■ ■

LACHAVICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, III.
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 1271 
ir 2199

J. F. RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 
Graborius f'hicagoje

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

OFISAS:
668 W. 18th S t.
Tek Canal 6174 

SKYRIUS:
32’8 S. Halsted SL 

Tel. Blvd. 4063
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NAUJIENOS, Chicago, Hl. Pirmadienis, Rugp. 1, 1927

kimi daryli komunistai ir ko 
daug-maž galima laukti iš prie
šininkų

Kaip 
i ru( šias’ 
I rinkimams, galiu 
j stkame pavyzdžio: 
( Chicagos lietuviai komunis- 
Itri. matydami, kad kriaučių 
! Amalgameitų 269-me lokalo 
mariai yra pasiryžę duoti jiems 
“k:ką”, net automobiliais važi- *■ . . .! iČ4) savo pritarėjus ir tuos 

(kriaučių, kuriuos tikėjosi pa- 
. traukti savo pusėn, j kalbama (tur l • • i • rsusirinkimą. KalL-u apie tą su- 

. r. I širinkima kuriamo buvo pada- 
rytas galas komunistų šeimi
ninkavimui 269-me lokale. Ve
žė j susirinkimą šukas. Petras 
Monkevičius, Bragys ir kele
tas kitų.
Komunistai ir “Naujienos”
Keistas gal pasirodys kai 

kam pasakymas, kad “Vilnis” 
virto dienraščiu ačiū “Naujie- 

.... noms”. Bet tai yna faktas. Irveda | kuopų sus.nnkmius _pa-.ve kokju budu tai atsit;ko
Rytinių valstijų komunistai, 

ypatingai “Laisvės” štabas, bu
vo labai priešingi tam, kad iš
darius “Vilnį” dienraščiu. Ko
munistų suvažiavime, kuriame 
nutarta padaryti “Vilnį” dien- 

’! raščiu, Pruseika buvo vienas • i
j griežčiausių to sumanymo prie
šininkų. Bet Andriulis užtikri
no, jis davė “garantiją”, kad 
“Vilniai” tapus dienraščiu, 
“Naujienos” subankrutuosian
čios į du metu laiko nuo pir
mos “Vilnies”, kaip dienraščio, 
pasirodymo dienos. Šis Andriu- 

i lio užtikrinimas ir nulėmė 
“Vilnies” likimą: nutarta, tie
sa, labai maža balsų dauguma 
padaryti “Vilnį” dienraščiu.

Kokia gi buvo Andriulio duo
ta garantija? Andriuliui buvo 
pareikšta, kad jeigu “Vilnis” 
nesubankrutis “Naujienų” i 
du metu laiko, tai jis, Andriu
lis, tapsiąs pakartas ant ša
kos to sauso medžio, kuris ran- | 
dasi Jeffersono miške (Chica
goj) ir po 
Andriulis 
komunistų 
komunistai 
nėdavo agurkus. Andriulis su
tiko. Ir kai žmogus savo gy
vastį stato kaipo garantiją, 
aišku, kad “Vilnis” turėjo tap
ti dienraščiu, nežiūrint “Lais
vės” štabo ir laišviečių prie
šingumo.

Kodėl komunistai įtūžę ant 
“Naujienų”?

Grigaitis ir “Naujienos” lie
tuviškiems komunistams — lyg 
kaulas gerklėj. Nes kas pir
miausia iškels bile kurią ko
munistų machinaciją? Atsaky
mas: “Naujienos”. Kas geriau
sia išvilks komunistų šunybes 
aikštėn? Atsakymas: Grigai
tis! Kur geriausių argumentų 
prieš komunistų agitaciją gali 
rasti lietuvis laikraščių skai
tytojas? Atsakymas: Grigaičio 
editorialuose ir apžvalgose, ku
rie telpa “Naujienose”.

Yra “Vienybė” Brooklyne, 
bet ką ji reiškia prieš “Lais
vę”? Atsakymas: nieko! Vie
na, ji išeina tik tris kartus sa
vaitėj, kuomet “Laisvė” išeina 
kasdien. O antra — nei Sirvy
das, nei jo sūnūs nepažįsta pa
kankamai arti komunistų dar
buotės. Ir dažnai Sirvydo “ar
gumentai” tik į ranką komunis
tams lošia.

Yra “Tėvynė”. Bet ji išeina 
vieną karti) savaitėj. Be to, 
“Tėvynėj” vengta ir, manau, 
iki šiol vengiama kovoti griež
tai prieš komunistus: mat, ko
munistų esama ir Susivieniji
me, todėl nenorima perskau- 
džiai užgauti savo organizaci
jos narių.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuviški komunistai
■ Amerikoj

(Tęsinys)

Kaitant apie komunistų 
gėsį susirinkimuose, reikia 
pmakyti,. kad jie nesidrovi 
sivesti susirinkiman ir b
kalbėti ir balsuoti tokiems as
menims, kurie visai kuopai ne- 
priklauso, šitokis šposas iškirs
ti nėr i sunku. Dalykas toks, 
1\ ’ tur Lut nei vienas dides
nė kuopos narys nepažįsta vi
sų kitų kuopos narių ir todėl 
negali pasakyti, ar tas arba ki
tas asmuo yra kuopos narys 
ar nėra. Kad komunistai atsi-

šalinius žmones, liudija seka
mas faktas. Tūlas Tomson, lie
tuvis komunistas, pats pasigy
rė, kad metiniame susirinkime 
Susivienijimo kuopos, esančios 
Chicagoj (Northsidėj), jis da-l‘ 
lyvavęs ir kalbėjęs, nors kuo- i 
pai nepriklausė. Ypata, kuri • 
aktyviai dalyvavo ilgoką laiką 
komunistų “veikime”, tikri
no Reporteriui, kad komunistai 
dažnai naudojasi savo draugų 
balsais Susisvienijimo kuopose, 
nors tie draugai ir draugės 
nepriklausydavę Susivienijimui.

Reporteris užklausė kalbamą 
ypatą, ar nematė komunistai 
paivojaus kviesti pašalinius as
menis į susirinkimus ir kisti 
jiems kalinti ir balsuoti

—Koks čia pavojus —.buvo 
atsakyta jam. — Kuris prieši
ninkų galėjo ir gali žinoti, ar 
“svečiai” priklauso kuopai, ar 
ne? Pagalios, kas manys ko- 
muriistus turint tiek nachaliŠ- 
kumo?

Taigi, komunistai atsivesda
vo j kuopų susirinkimus visai 
pašalinius žmones, kurie čia 
gaudavo pilnas kuopos narių 
teises. Naudojo ir naudoja ko
munistai Susivienijimo kuopo
se įvairių kitokių triksų, ku
rių visų čia suminėti negalima.

Susirinkimai pirm kuopos
susirinkimų

kiekvienoPirm S LA :t6-tos i
susirinkimo 
vadinamą

komunistai 
‘kaukusinj”

sudaroma

platesnis 
kviečiama

kuopos 
laiko 
susirinkimą. Prieš įvyksiant ko
kiam svarbesniam susirinki
mui, laikoma net keli tokie 
“kauktisiniai” susirinkimai.

Pirmiausia sušaukiama susi
rinkimas “grynųjų” komunis
tų — kitaip sakant, ištikimų 
komunistų. Jei kuopa randasi 
netoli nuo komunistinių cent
rų, pavyzdžiui, nuo Chicagos, 
tai tokiame susirinkime sten
giasi būti kas nors iš komunis
tų vadų — ypač Andriulis, ši
tokiame susirinkime 
planai.

Paskui šiaukiama 
susirinkimas, kurin
pritarėjai ir pritarėjos. Čia va
roma smarki agitacija, kad įti
kinus pritarėjus, jog reikia 
padaryti tas ir tas busimame 
kuopos susirinkime. Čia ypa
tingai mušama į susirinkusių
jų jausmus, idant “pripumpa
vus” juos geistinu komunis
tams upu. šitokiame susirinki
me perstatoma pritarėjams nu
žiūrėti pirmesniame susirinki
me kandidatai. Taipgi įspėja
mi yra susirinkusieji, kokius 
kandidatus, veikiausia, statys 
priešingoji pusė. Paaiškinama, 
ką mano SLA kuopos susirin-

pusės.
stropiai komunistai į 
sv:u'l:?sni€?i(ms susi-, 

galima spręsti iš1

kuriuo tais laikais 
spyčius laikydavo 

išvažiavimams ir 
biznieriai jMirdavi-

RŪSELAND BOTTUNG 00.
STANLEY SUDENT, Savininkas

Tel. Pullman 5625
Obelis near-bear, papso, ice creamo !r saldainių. Suteikiam patar
navimą su trokais dėl piknikų ir truck parių. Mes turim penkis 

naujus trokus dėl patarnavimo jums dienų ir naktį.

251-253 E. 115 St, Chicago, III.

18-tos gatvės apitlinkė CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Apiplėšė lietuvę

Sekmadienio ryte, p. Gario- 
nienė, kurios vyras prižiūri 
“Naujienų” trobėsį, apie 10 va
landą ryte ėjo bažnyčion. 19 
gatvėj, visai prie bažnyčios,

■ skersai gatvę perėjo vaikėzas, 
! priėjo pi ie jos, nutvėrė krep
šį ir ištraukęs j j iš moteries 
rankos nubėgo. Krepšy j buvo 
$5 pinigais, rąžančius ir
niai, kurie kaštavo moteriškei, (|(unįt k0j jwks kuopos susirinki- kandų. 

Į $20. —Rep.

Musical Instruments
Muziko* Instrumentai

Hicsro
SuCauZt* lietuviu automobili

Animuncementp 
Prane* kinai

SLA 36 kuopos nariams 
kad užsimokėti < _
pas mane namuose (3200 Lowe pų. 
avė.). Eidamas finansų raštininko gų. 
pareigas, noriu atkreipti kiekvieno į 
30 kuopos nario domę j tai, kad, 
jūsų teisės Susivienijime pirmiau- Į 
šia nrlklauso nuo to, ar esate už- ! = 
slmokėję* mokesnius, ar ne. Nrtrys, i 
neuž.simokėję.s Prt tris mėnesius,1 

aki-ll‘b,i suspenduojamas. Taigi, kieno **> 
... j i umkesnini užvilkti, ateikite, nelauk-' $60,000 vertės naujų bankruto ra -j

Sutaupykit pirkdami Šiuo* 
n.us, pas na.ne j namus Ir užsiuto- naujus rakandus. Pigiai greitiem* 
kėkite. —J. Balchunas, , pirkėjams. Gražus Mchair parloro se 

SLA. 36 kp. ifnansų ’ 'ŠI. I tas, riešutimai valgomoj kambario sc 
tai, bufetą., 2-3-4 šmotų miegruimic 

i setai, Wilton karna', lempos, veidro 
džlui, stalai, (!oxwell krėslai, 4 kam 
barių mitfitas tik $340. Dykai dasta 
tymus, Fireproof Slorage, 6542 N.

blokai N. nuo Devon Avė.

Real Estate For Sale
Namu i-Žemė Pardavimai

PARDAVIMUl 2 nauji vėliausios 
i bungalovv po 5 kambarius, 

Esu bedarbis, man reikia pini- karštu vandeniu šildomos. Savininkas 
| 444 W. 98th St. Tel. Beverly 4336 

Stanley Ruzicki 
2332 W, Madison St. 1 fl.

nariams praneftu, $100 nupirks mano mažai vartota. PAIi 
duokles jie gali Player Pianą, 92 roles ir stiklinę žė i mados

FURNIŠUOTAS moderniškas kam-

Furniture & Fixtures 
Rakandai-įtaiuai

Financial
Finansai-Paskolos

$250,000
Paskolinsiu uel antrų morgiėlą, 

mažas komisas. Teisingai atliksim
< reikalą į 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., R<oin 8’20

Phone Central 6260

barys gerai įrengtas dėl dviejų vyrų. ciaHc’st., atdara vakarais iki 10, 
o a ■ __ a n ..I _ . i Žino/' A ...4. 1 _ . 73407 Luwc A v. Boulevaid 0636, Apt. 1

Garsi dainininkė .gražuolė Li
na Cavalieri, kuri Paryžiuje at
siskirs nuo savo vyro, garsaus 
dainininko Lucien Muratorc. Ji 
sako, kad du artistai jokiu bū
du sugyventi negali.

Yra “Sandara”, bet ir ji ta
šei na vieną kartą savaitėj. 
Apart to, “Sandaros” redakto
rių plunksna per paskutinius 
keletą metų nepasižymėjo nei 
ypatingu smailumu, nei tinka
mu gyvenimo įvykių įvertini
mu.

Kelei-“Keleivis”? — Taip, 
vis” nepraleido progos parody
ti tikrų komunistų veidų —- to
kį murziną, purvais apsivėlusį, 
koks tas veidas tikrenybėj ir 
yra. Bet ir “Keleivis” išeina 
tik vieną kartą savaitėj.

O “Naujienos” ir Grigaitis 
iš dienos dienon vedė ir veda 
nepaliaujamą kovą su komu
nistais. Ir kokią kovą! Net pa
tys komunistai, . išplakti lyg 
rimbu, neretai garsiuoja: “Ker
ta š-tonas! Skaudžiai kerta !”

Strazdas ir “Vilnis,,

Dar keletas žodžių apie vie
ną paskutiniųjų dienų komu
nizmo “apaštalų”, ir pabaigsiu 
šį straipsnį, kuris, bijau dėl 
ilgumo jau nusibodo “Naujie
nų” skaitytojams. Paminėsiu 
Strazdą.

Strazdas yra labai ambitiš- 
kas ir kerštingas žmogus. Jis 
tur būt iki šiai dienai nedova
nojo Purviui-Hermanui, kad 
pastarasis, žinodamas latvių 
kalbą ir sekdamas latvių lite
ratūrą, išvilko aikštėn tą fak
tą, jog Strazdas rašydavo eiles 
ir išduodavo jas kaip savas, ori- 
ginales eiles, kuomet tikreny
bėje jos buvo verčiamos iš lat
vių kalbos.

Kai Strazdas, kuris buvo ilgą 
laiką pusėtinas ėdikas komu
nistų, pasiuntė pirmą rašinį 
komunistų spaudai, pasta rieji 
nudžiugo, nes žinojo jo būdą. 
“Susilaukėme puikų ėdiką ‘Nau
jienų’ ir Grigaičio”, kalbėjo jie 
rankas trindami.

Nusamdę Strazdą dirbti, ko
munistai išsyk padarė klaidą: 
jie pasiuntė j j New Yorkan. 
Klaida tečiaus buvo greitai pa
stebėta ir Strazdas tapo perga
bentas Chicagon, kaip eksper
tas kolioti “Naujienas” ir Gri
gaitį, tiksliau pasakius — Gri
gaitį ir “Naujienas”, šį didžiai 
garbingą, komunistų manymu, 
darbą Strazdas nenuoalsiai va
ro ir po Šiai dienai “Vilnyj”, 
už ką jam atleista visos pir
mesnės “nuodėmės”, papildy
tos prieš juos. —Reporteris.

P. S. Komunistai jau išleido 
naujus lapelius, kuriuose Vi
tai tis, “Tėvynės’’ redaktorius, 
įtariamas buk turėjęs ryšių su 
žinoma chicagiete moterimi, 
kai jis lankėsi Chicagoj ke
lioms dienoms. Well, iš komu
nistų nieko švaresnio ir tikStis 
negalima. O Dr. Graičiunas ne
šioja po Bridgeportą paveiks
lus, nufotografuotus iš buvu
sios “Kovos”. Taigi galima 
laukti, kad artimoj ateityj ko
munistai vėl paleis į svietą sro
vę srutų. —Rep.

P-as Ambrozas, kuris laiko 
bučemę ant 4-9-tos avė., prie 
U-tos gatvės, turėjo naują au
tomobilį. Pereito penktadienio 
vakare, uždarius bučemę, pats 
p. Ambrozas, jo švogeris ir bu- 

I černės darbininkas, visi susė
do pasivažinėti kiek.

Pasitaikė taip, kad kitas lie
tuvis, p. Butkus, važiavo irgi 
ton pusėn. Vienas kitą lenkda
mas automobilis užbėgo pirm 
kito ir suko j šoninę gatvę. Va
žiavęs iš paskos automobilis 
trenkė pirmajam j šoną ir iš
metė jį net ant šalygatvio. Nu
kentėjo automobiliai, išbyrėjo 
langai; nukentėjo ir važiavu
sieji. Stiklai suraižė juos.

Report.

, RUIMAS moderniškas rendai , 
dėl vieno arba dviejų vaikinų ar- ; 
ba merginų. 4541 So. Rockwell St.,I 
1 fl.

B asines b Chame s 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Pool Room. Priežu-! 
stis pardavimo — turiu du bizniu 
3221 W. 38 St.

ANT RENDOS
Didelis kampinis Storas su ketu- 

turiais kambariais. Nepaprastai tin
kama vieta dėl lietuviškos aptiekos 
arba barbenus. Neturime aptiekos 
Šitoj apielinkėj, per 3 ketvirtainės 
mylios. Atsišaukite pas savininkų

A. MILIAUCKAS,
1247 So. Cicero Avė., Cicero, III.

Phone Cicero 205

MAŽAS groseris — didelis barge- 
nas. Klausk 4535 S. Paulina SI.

G E R B. Naujienų skai- 
tytojos ir skaitytojai 

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

Kg reiškia tavo vakaryk
štis sapnas?
—■■

Žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo? sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiams h. sapnus ar neti- 
kiame, bet mums visiems yra 

/nalonu, kada; sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad Jie reiškia mums 
gerą. Mes visi - vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar moteriai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojama sap
nų įsigykite naują, didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau 
gybe paveikslų. Kaina su 
iuntimu 75 centai.

pri

CLASSIFIED ADS
Kas, ką, kur, i - . kada

rengia, veikia ar kviečia

Announcements 
Pranešimai

Roseland—Rugsėjo 2., 8 vai. vaka
re, Aušros kambariuose, 10900 S. Mi- 
chigan Avė., i vyks Lietuvių Improve- 
ment and Benefit Kliubo susirinki
mas. šiame susirinkime bus jvairųs 
raportai ir bus svarstoma nauji reika
lai. Visi kliubo nariai būtinai atsi
lankykite paskirtų laiku.J. Tamašau
skas, sekrt.

SLA. 36 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks seredoj, rugpiučio mėn. 
3 d., 8 vai. vak. patogioj Mildos sve
tainėj.

Visi nariai prašomi skaitlingai at
silankyti. Bus aiškinama apie da
bartinės SLA. konstitucijos pataisy
mus. Taipgi turėsime apsvarstyt ke
letu svarbių dalykų ir sykiu užmo- 
kėsim narines duokles.

M. Vaidyla, Sekretorius.

Bridgeportaa—Saldžiausios širdies 
V Jėzaus draugijos mėnesinis susirin
kimas jvyks antradienyj, rugpiučio 
2 d., 1927 m., 7:30 vai. vakare, Lie
tuvių Auditorijos salėj, 3133 So. Hal
sted St.

Visi nariai pribukit laiku. Turime 
svarbių reikalų aptarti. Atsivesku 
draugų prisirašyti. A. BugailiŠkia, 
raštininkas.

RENDAI 3 aukštų naujas kam
pinis namas 123-čia gatvė ir Eme- 
rald avė., priešais šv. Petro ir 
Povilo lietuvių bažnyčios. Puiki 
vieta dėl barbernės, harvvare krau
tuvės, maliavos arba smulkmenų 
krautuvės. Viršutinis butas galima 
renduoti daktaro ofisui.

Klauskite pas: 
Tupikaitis Pharmacy 

725 W. 123 St.
Tel. Pullman0071

KRAUTUVE rendon. Pertaisysiin 
dėl tinkamo rendauninko. Raktai 2 
fl. front. 3711 S. Halsted ft.

PASIRENDAVOJA Storas tinka
mas dėl Soft Drink parlorio. 2555 W. 
69th St.

REIKALINGA čeverykų sankrova 
musų kolonijoj. Turiu tinkamą štorą 
ant rendos, dideliam naujam hotelyj 
Garu apšildomas, rendos t k $65.00 
į mėnesį.

Savininkas
1247 So. Cicero Avė., Cicero, III.

Tel. Cicero 4079

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA indų pjovėja, supa- 
tyrimu. 5456 So. Michigan Avė.

REIKALINGA senyva moteris ar
ba jauna mergaitę dirbti j stabą. Ma
žai darbo, gera alga. Ateikite pasi
rengę prie darbo. Mrs. K. Vilią, 189 
S. Western Avė., Blue laland, Iii.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų RaiHa

REIKIA darbininkų, gali būt paty
rę arba ne, tik tinkami tam darbui, 
nepatyrusius išmokinsim. Dirbant va
karais galima uždirbti $50 j savaitę 
ir daugiau. Kreipkitės asmeniškai, va
karais: Ketvergo, Subatos ir Utamin- 
ko nuo 7 iki 9 W. H. Novick Realty 
Co., 1558 W. 79th St., Room 220.

REIKALINGI agentai pardavinėti 
gyduoles ir žoles po namus, duodam 
didelj nuošimti. Oremus Drug Co., 
3313 So. Halsted St., Chięago, UI.

REIKALINGAS geras shearman. 
Apex Iron & Metai Co., 4000 Went- 
worth Avė.

PATYRUSIŲ operatorių, hand 
sewer ir beisterių prie moteriš
kų dresių.'

LIRSON BROS.
325 W. Adams St.

MAN REIKIA 3 mandagiai 
atrodančių lietuvių vyrų pagel
bėti man mano darbe. Duosiu 
jums pilną pamokinimą ir kiek
vieną progą padaryti gerą gy
venimą. Mano vienintelis rei
kalavimas, kad jus būtumėte 
apie 25 metų amžiaus ir gy
ventumėte Chicagoje ne ma
žiaus 2 metų. Ar norite pada
ryti pinigų? Ar jus turite ga
na pasiryžimo sunkiai • dirbti, 
jeigu jus turite galimybę pa
daryti $100 sąvaitei kaipo at
lyginimą už savo triūsą? Ma
tykite p. F. F. Sunega, Room 
348, 29 S. La Šalie St. Maty
kite šiandie. Ofisas atdaras iki 
8 vai. vakaro.

Help Wanted—Male-Female
___ Darbininkų Reikia

DIDELĖ PROGA Atidaryti restąu- 
raną, visi restaurano fixturiai ant 
vietos, kuriuos galima paimti, už li
kusius mokesčius $1000, jie kainavo j 
$8000, tik 6 mėnesiai kaip pirkti. Ge-1 
roj lietuviškoj apielinkėj, Storas ran
dasi dideliam naujam hotelyj. Savi
ninkas

1247 So. Cicero Avė., Cicero, III.

PARDAVIMUI Beauty Parlor, ar
ba parendavojimui. Gera proga. Bar*i 
genas, mažai cash, kita išmokėjimais. 
Netoli teatro. 1617 N. Robey St. Tel. 
Brunswick 3883.

?-Rl ivluKllIClAI 
8-TI MORGICI \( 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

j vieni} dieni. 
Perkame real estate 

kontraktus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 

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

MES SKOLINAM pinigus labai len
gvomis sąlygomis, tik po biskį įmo
kėti kiekvieną savaitę į metus laiko 
išmokėjimui. Atsilankykit ir klauskit 
apie musų planą.

CHARLES JACOBS, 
3244 So. Halsted Street, 

Boulevard 6520

TURIU parduoti savo dalį garažo 
dėl ligos. 4642 So. Western Avė.

Real Estate For Sale

Miscellaneous 
______ fcSlESS________  

STOGDENGYSTR
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir

_?am]ai“5emž Fard>irillilli ! apielinkėj. įsteigta 34 metų senu-
*** 1 mo. Didžiausia ir geriausia stogų 

' ' , j dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty-
PARDAVLMUI 6 kambarių rę unijos darbininkai samdomi.

bungalow, randasi Marąuette 
Manor prie dviejų bulvarų, tik 
vienas blokas nuo gatvekarių 
ir du blokai nuo parkų. Na
mas gražaus modelio, karštu 
vandeniu šildomas, geras skie
pas ir viškai; viskas puikiai ir 
modeYniškai įrengta. Lotas 30 
pėdų. Garažas dėl dviejų karų. 
Tai yra puiki vietelė mylin
tiems ramų ir patogų gyveni
mą žmonėms. Savininkas sutin
ka parduoti ant kontrakto ar 
duoti 2-rą morgičių. Matykit 
savininką.

J. ŠMOTELIS, 
1739 S. Halsted st.

J. J. DUNNE ROOFING CO. 
8411-13 Ogden Avė., 

Phone Lawndale 0114

PARSIDUODA lotas vienuolyno a- 
pielinkėj, apartmentų dietrikte, ge
riausia proga žmogui kuris turi bent 
biskį pinigų. Del informacijų telefo- 
nuokit Pullman 7994, vakare nuo 5 
iki 8 vai.

KRAUTUVIŲ F1KČERIAI 
Grosemių, BuČer- 
niU« Delikatessen, 

Ken- 
Bekemių, Mu

sų specialumas. Ge- 
ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 Sc. Street 
ATYDAI

Nauja modemiška Service Stotis at
sidarys šeštadieny, liepos 30 d. Duo
sime geriaufcį ir mandagiausi patar
navimą. Gefos rųšies gazas ir alyva. 
Moderniškas tepimas ir plovimas au
tomobilių ir trokų. Randasi

3935 Archer Avė. prie 39th Place

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. UUaikom 
malevą, poplerą, stiklus ir t t.

3149 So. Halsted St 
Phone Yards 7282 

J. a RAMANČIONIS.

PARDAVIMUI 2—30 pėdų lo
tai ant Albany avė. j pietus nuo 
72nd gatvės. Parduosiu pigiai. Pri
imsiu % cash, likusius vieną ar 
metų mortgečius. Vanduo, sorai 
šalygatviai sudėti ir užmokėti.

Atsišaukit pas:
« I.

Mr. Cusick
Tek State 1717

2

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8700

Chicago

KAS nori pigiai nupirkti nau
ją 2 flatų po 4 kamb. murini 
namą lietuvių apielinkėj. 3 ka
rų linijos netoli, 47-ta gatvė; 
Kedzie ir Archer avė. Namas 
randasi ant S. Troy str. Namas 
yra labai gražioj vietoj, bet aš 
esu be darbo ir todėl turiu par
duoti, reikia nusipirkti duonos.

4536 S. Troy st.

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

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

menys, fikčerius Ir L t
W. P. Stephan Electric Co., (not inc.) 
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7452

Educational 
Mokyklos

KELETĄ GERU BARGENŲ 
VEIK GREIT

5 kambarių cottage. Kaina $3650. 
Geros išlygos.

5 kambarių cottage ant bulvaro. 
Kaina $6200.

2 flatų — 4 ir 4 kamb. mūri
nis, arti bažnyčios ir mokyklos, 
kighton Parke, 2 karų garažas. 
Kaina $11,200; geros išlygos.

4 flatų, visi po 4 didelius kam- 
jarius, vasarine virtuvė ir mau
dynė basemente, Visi improvemen- 
tai įvesta; gerame stovy]. Reteny
bė. Kaina $9500, $2000 cash, liku
sius ant mortgęčių. Taipgi turime 
keletą labai gerų bizniavų ir rezi
dencijos lotų — labai prieinarnom 
išlygom. Del tolimesnių informa
cijų pamatykite.

J. N. ZEWERT & CO.
4377 Archer avė.

Tel. Lafayettc 5313

MT. GREENWOOD pardavimui 6 
kambarių namas ir vienas akras že-‘REIKALINGAS virėjas vyras arba T

moteris. Kambarys ant vietos. Silver mės, labai moderniškas, nebrangiai. 
Valley Lunch Room, 1403 S. Jeffer- Savininkas 10546 So. Central Park 

son St. __Avė. Tel. Mt. Greenwood 187

MOTERYS ir vyrai, išmokit bar- 
berystės. Mes mokinam dienomis ir 
vakarais. Atsišaukit arba rašykit:

International Barber College
651—672 W. Madison St. 

arba 109 S. Wells St.

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

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

AR JUS NORITE 
didesnį užmokesuį, geresnes darbo 
sąlygas? įleiskite mums jums pagel
bsti, išmokindami jus Auto-Electrie 
Mechanikos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
naus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerų darbą su geru mokes
tini Darbą surandame $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važiuoti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
1507 W. Madison Slreet


