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Trockio opozicija 
ruošianti sukilimą

■ ■ ■■■ ■■■■■■

Coolidge nekandidatuos 
į prezidentus

Gubernatoriai bandys sutaikin
ti angliakasių streiką

Trockio vadovaujama opo
zicija ruošianti sukilimą

Pasak bolševikų, opozicija sie
kias! sudemoralizuoti armi
ją, paskelbti geležinkelių 
streiką ir išplėšti iš Stalino 
partijos kontrolę.

MASKVA, r. 2. — Jaunasis 
I^eninistas, organas Maskvos 
jaunųjų komunistų, rašo, kad 
susidariusios stiprios maištinin
kų grupės, kurios yra nusista- 
čiusios prieš komunistų parti
jos vadovybę ir net organizuo
jančios dirbtuvių ir geležinke
lių streikus, kad tuo suardyti 
partijos vienybę.

Pasak laikraščio, opozicija

Coolidge nebekandidatuo- 
siąs į prezidentus

RAPID CITY, S. D., r. 2.— 
Prezidentas Coolidge šiandie 
padavė trumpą pareiškimą 
spaudai, kad jis daugiau nebe
mano kandidatuoti į preziden
tus sekamais rinkimais. Ikišiol 
jis dėl savo kandidatūros ty
lėjo ir buvo manoma, kad gal 
ir bandys dar sykį kandida
tuoti, nors buvo didelės opozi
cijos, kadangi tai butų buvęs 
jo trečias terminas, o tarp 
amerikiečių yra įsigyvenusi 
tradicija, kad tas pats žmogus 
prezidentu nebūtų daugiau 
dviejų terminų.

Prezidentui Coolidge ištrau

kų 
ri

net stvėrėsi dizorganizavimo kiant savo kandidatūrą, tarp 
armijos ir kvietimo pagelbon republikonų bus nemažų pešty- 
savo kovai ir nepartinių ele- nių iki bus surastas naujas 
mentų. Tos grupės pastaruoju kandidatas, ties tarp niekurių 
laiku pasidariusior labai Veik- politikierių eina didelės varžy- 
lios ir vedančios labai smarkią tinės. • ?
kampaniją prieš partiją.

Partijos kontrolės komisijos 
prezidiumo narys Jaroslavski 
sako, kad Tomske opozicija nu
ėjo tiek toli, kad išdirbo tiks
lius pienus paskelbti streiką 
visoje rytinėje Siberijoje, tiks
lu susbadyti geležinkelius ir 
dirbtuves ir paskui su |>agelba 
dizorganizuotos armijos išvyti 
dabartinius komunistų vadovus 
ir paimti visą valdžią į savo 
rankas. Jau esanti susekta 
agitacija tarp kareivių, gele
žinkeliečių ir angliakasių.

Partijos kontrolės komisija 
esanti pilnai įsitikinusi, kad 
Tomsko maištininkams vado
vauja Maskvos opozicija, — 
reiškia Trockis, Zinovjevas, 
Sokolnikas ir kiti, nors jų Ja
roslavski ir neįvardija. Opozi
cija taipjau veikia Odesoje ir 
Charkove, kur tapo įkurti or-' 
gan i z ac i jos centrai.

Dar du aviatoriai 
užsimušė

Kitas ugriiakalnis pra
dėjo veikti

POZZOULJ, Italjoj, r. 2. — 
Bendrai su Vezuvijaus ugnia- 
kalniu pradėjo veikti ir Solfa- 
tara ugniakalnis, kuris neveikė 
jau nuo 1198 metų. Jis pradėjo 
mesti iš savo beveik užaugusio 
kraterio karštas, bet sausas 
smiltis. Solfatara ugniakalnis, 
kaip ir Vezuvijus, yra Neapo
lio provincijoj.
Gyventojai bėga nuo Vezuvijaus •

NEAPOLIS, r. 2. — Lava 
tebesi veržia iš Vezuvijaus ug- 
niakainio ir artinasi linkui Ter- 
zingo miestelio. Pastarojo gy
ventojai, skaičiuje 5t0(X) žmo
nių, bėgu į Neapolį.

Kuomet vietos gyventojai 
bėga toliams nuo ugniakalnio, 
tai į Neapolį atvyksta būriai 
amerikiečių, kurie nori pama
tyti Vezuvijaus išsiveržimą. Jie 
traukiniu važiuoja ant pat kal
no, kur dar nėra lavos, prisi
žiūrėti gražiam vaizdui, ypač 
naktį, kada krateris pavirsta 
į ugninį ežereą, iš kurio plau
kia upės degančios lavos.

CHICAGO. — Užvakar dar 
du žmonės žuvo aeroplanui nu
kritus. Nelaimė atsitiko avia
cijos laukuose ties Oak Lawn. 
Žuvusieji yra avitorius William 
Quase, 26 m., ir La Grange ir 
John Ilubby, 25 m., 6116 Drex- 
el Avė., vienas iš aeroplano sa
vininkų, kuris mokinosi skrai
dyti.

Aeroplanas turėjo dvigubą 
kontrolę, vieną dėl aviatoriaus, 
o kitą dėl mokinio. Kaip spė
jama, nusigandęs Hubby ėmė 
kraipyti savo kontrolės ranke
ną. Quase bandė jį sulaikyti ir 
atstumti nuo rankenos, bet tuo 
tarpu aeroplanas nukrito že
mėn ir abu užsimušė.

Kelios dienos atgal lygiai pa
našioj nelaimėj žuvo aviatorius 
ir du pasažieriai, kurie taipjau 
nusitvėrė už mokinio kontro
lės rankenos ir numetė aeropla
ną žemėn.

Pastaruoju laiku jau 7 la
kūnai žuvo. Iš tos priežasties 
pavieto valdyba daro tyrinėji
mus apie įvykusias nelaimes. 
Manoma išleisti naujų įstaty
mų, kurie skraidžiojimą pada
rytų saugesniu, nuolatos pri
žiūrint aeroplanus ir reikalau
jant, kad visi aviatoriai turėtų 
specialius leidimus ir kad nie
kas, neturintis aviatoriaus lei
dimo, negalėtų kilnoti pasažle- 
rių. Delei šių tyrinėjimų la
bai kenčia aviatorių biznis. Jie 
buvo bepradedą daryti gerą 
biznį kilnojant pasažierius, bet 
dabar jau niekas nebenor skrai
dyti. Tyrinėtojai sako, kad gal 
kiek susigadins aviatorių biz
nis, bet užtai bus apsaugota 
pasaŽierių gyvastis, nes pada
rius aeroplanus saugesniais ir 
aviatorius atsakomingesniais, 
bus mažiau nelaimių su aero
planais ir mažiau juose žus 
Žmonių.

I Pacific and Atlantic Photo]
Būrelis gražuolių iš įvairių Illinois miestų, kurios atvyko Chicagon dalyvauti gražuo- 
konteste, kad išrinkus gražiausią merginą visoje Illinois valstijoje—«-“Miss Illinois”, ku

bus pasiųsta į Atlantic City, N. J., dalyvauti nacionaliniame gražuolių konteste.

Ohio gubernatorius bandys 
sutaikinti angliaka

sių streiką
Kviečia Indiana ir Illinois gub. 

prisidėti prie sušaukimo ang
liakasių ir kasyklų konferen
cijos.

COLUMBl’S, O., r. 2.—-Ohio pasmerktas

ko negali pasakyti iki jis nuo
dugniau apsvarstys gub. Don- 
hey pakvietimą ir pasiūlymą.

Bolševikai tebepersekioja 
Gruzijos socialistus

CIIARKOV, Ukrainoj, r. 2. 
Penkov Pokoiny, rusus, tapo 
Ukrainos augščiausiojo teismo j 

mirčiai neva už

Masiniai areštai Rusijoje
Areštuojama tiek daug žmonių, 

kad nespėjama jų registruoti 
MASKVA, 1. .4 (Koresp.).— 

Kiek tūkstančių žmonių liko į- 
kalinta Rusijoj laike pastarųjų 
kelių savaičių, kiek ištremta 
Siberijon, į baisiąsias koncen
tracijos stovyklas, kiek žmo
nių liko sušaudyta be jokio 
teismo,- niekas nežino, net pa-

gubernatorius Donahey šiandie kontrrevoliucinį veikimą taip- ti gei-pe-u, — buvusioji čeką, 
pasiunttė pakvietimą Illinois ir jau buk šnipinėjimą Lenkijos kuri tuos žmones areštavo, tre-
Jndianos gubernatoriams prisi
dėti prie sušaukimo šių trijų 
valstijų kasyklų savininkų ir 
angliakasių unijos atstovų kon
ferencijos dar sykį pasitarti 
apie susitatikimą algų klausi
me ir užbaigimą angliakasių 
streiko. Kaip tik bus gautas 
atsakymas nuo tų dviejų gu
bernatorių, jis tuojaus parašys 
laišką Ohio kasyklų savinin
kams ir angliakasiams. Guber- 
natrius stato vieną sąlygą: kad 
algų klausimas butų išrištas' 
“ekonominiais pamatais’’, o ne 
kaipo ginčas tarp organizuotų i 
ir neorganizuotų angliakasių. 1

ir Francijos naudai.
Septyni kiti žmonės liko nu

teisti kalėjiman nuo 3 iki 8 
metų. Viena moteris, Sofijai 
šekešvili liko nuteistas trims 
metams kalėjiman, bet baus
me tūlomis sąlygomis liko pa
keista. Tariamas grupės va
dovas Anjaparidze tapo nu
teistas 8 metams kalėjiman ir 
taipjau jo turtas liks konfis
kuotas. Keturi liko išteisinti.

Visi jie yra nariai Guzijos 
sodialdemokrtatų (menšev.\kt,ty 
partijos, kuri priešinosi bolše
vikų pasigrobimui Gruzijos 
respublikos.

mia ir šaudo. Dabar tiek daug 
• žmonių areštuojama, kad ne
spėjama jų registruoti ir todėl 
tikrasis skaičius areštuotų ir 
nužudytų žmonių veikiausia 
niekad ir nebus žinomas.

§itą sujudimą pagimdė Ang
lijos nutraukimas diplomatinių 
ryšių. Bolševikai delei to ne
teko savo galvų ir puolėsi pir
miausia persekioti savo taria
muosius priešininkus viduje. 
Areštuojamieji nieko pikto 
bolševikams nepadarė, bet gal 
vienas kitas nepalankiai bol
ševikams prasitarė, o ar kokis 
čekistus ką nužiūrėjo Ir areš-

“Susitaikinti arba apleisti 
Genevą”

Tokį įsakymą davė prezidentas 
Coolidge Amerikos delegaci
jai.

RAPID CITY, S. D., r. 2— 
Prezidentas Coolidge pasiuntė 
Amerikos delegacijai laivynų 
mažinimo konferencijoje Gene- 
voje instrukcijų, kad ji dėtų vi
sas pastangas prieiti prie ko
kio nors susitarimo, bet jeigu 
susitarimas yra .negalimas, tai 
kad ji visai apleistų konferen
ciją. Tai padaryta dėl gautų 
žinių, kad konferenciją norima 
atidėti iki rudens ar kito kurio 
laiko, kad vėl butų galima ban
dyti susitaikinti.

Iš to įsakymo sprendžiama, 
kad Amerikos delegacija ple
numo susirinkime ketvirtadie
ny dar padarys bandimų susi- 
tatikinti su Anglija, bet jeigu 
susitaikimas pasirodys negali
ma, tai konferencija liks užda
ryta. Japonijos delegacija irgi 
deda pastangų privesti konfe
renciją prie kokio nors susita
rimo. Bet ar japonų pastangos 
duos pasekmių, dar nežinia. 
Svarbiausia klintim susitaiki- 
mui yra Anglijos reikalavimas, 
kad jai 'butų duota teisė sta- 
tytits nerybotą skaičių kruize- 
rių, kokių neturi nė Jungt. 
Valstijos, nė Japonija, bet j<u- 
rie padarytų An'gliją viršesne 
jurų spėkomis, o ne lygią 
Jungt. Valstijoms, kaip to rei
kalauja Amerikos delegacija.

PERSEKIOS KOMUNISTUS 
BRAZILIJOJE

RIO JANENRO, r. L - Bra- 
žili jos butas 118 balsais prieš 
18 priėmė naują įstatymą at
kreiptą prieš komunistus. Opo
zicija buvo stipresnė, negu ro
do balsavimas, nes daugelis 
priešinosi įstatymui, kadangi 
is suvaržo žodžio ir spaudos- 

laisvę. Buvo kaltinama, k" 
Maskva išleido tūkstančius ( 
lerių komunistinei propagandai 
Brazilijoje.

Lietuvos žinios.
RAŠTININKAS APVOGĖ

NOTARĄ ,

EžEMN-AL 26. VI.—Ežerė- 
nų notaro p. Vainausko rašti
ninkas H., visai dar jaunas, 
kokių 14 metų vaikėzas, pagro
bęs 1400 It. notaro pinigų, ne
žinia kur dingo. Policija da
ro pastangų jį suimti.

PRIGĖRĖ PER GEGUŽINĘ.

Liepos m. 17 d. iš Kauno iš* 
plaukė sportininkų “Kultus”
gegužinė Kernavon. Ten besi
maudant tari) daugelio publi
kos kaž kur dingo sportininkas 
Albertas Pichlcris, 20 metų 
vaikinas, iš profesijos — foto
grafo mokinys. Spėjama 
prigėrė. Nuo dingusio vaikino 
beliko ant kranto jo drabužiai, 
kuriuos jo sesutė parsivežė į 
Kauną. Lavonas dar nesurastas.

Nelaimė važiuojant nuo kalno

Remeikių kaimo Šešuolių 
valsč. gventojos Markevičienė 
Liucija ir Petreškienė Cecilija, 
važiuodamos nuo kalno Žemait
kiemio miestelio, negalėjo su
laikyti arklio, iškrito iš vežimo 
ir Markevičienė užsimušė, o 
Petraškienė sunkiai susižeidė.

Nubaudė maskuotus 
puolikus

FLORENCE, Ala., r. 2. — 
Penki mask’mfi puolikai, kurie 
kiek laiko naktį užpuolė Mrs. 
Bertha A. Slay, išvilko ją iš 
lovos, pririšo prie statinės ir nu
plakė, liko teismo rasti kaltais 
ir nubausti. Allen Butler ir jo 
žmona turės užsimokėti po $100 
pabaudos, Albert Lindsay $50 
ir Lucille ir Charlie Lindsay 
po $25. Nors pripažystama, 
kad pabauda yra nedidelė; bet 
visgi jų nubaudimą skaitoma 
svarbia “morale pergale”, kad 
teismai net ir Alabamoj jau 
nebeužtaria maskuotų puolikų.

Ohio distrikto angliakasių 
unijos viršininkai šiam guber
natoriaus plano pritaria ir su
tinka dalyvauti toje konferen
cijoje. Illinois angliakasiai 
taipjau pareiškia savo sutiki
mą dalyvauti atnaujintoj algų 
konferencijoj, nes jeigu ir ne
būtų prie susitarimo prieita, tai 
konferencija nieko blogo nepa
darysianti.

Visai kitaip šį gubernato
riaus pasiūlymą pasitinka ka
syklų savininkai. Prezidentas 
Ohio kasyklų savininkų asocia
cijos, S. Robbins. pareiškė, kad 
jokių derybų su unija jau .ne
begalį būti.

Small pritaria
SPRINGFIELD, III., r. 2. 

Gubernatorius Small užgirdęs 
apie Ohio gubernatoriaus pasiū
lymą sušaukti trijų valstijų 
konferenciją suteikimui anglia
kasių streiko, pareiškė, kad jis 
mielai prisidės prie tos konfe- 
encijos sušaukimo.

Jackson nenusisprendęs
INDIANAPOLIS? Ind., r. 2.

Rusija dalyvaus tautų 
sjungos konferencijoje

GENEVA, r. 2. — Rusijos 
užsienio reikalų komisaras Jur
gis čičerinas pranešė tautų są
jungai, kad Rusija prisius sa
vo delegaciją ir tautų sąjungos 
šaukiamą rugipiučio 23 d. in- 
temacionalę tranzito ir komu
nikacijos konferenciją.

()TTAWA, Ont., r. 2. —Va
li jos princas, jo brolis, premje
ras Baldwin ir pastorėjo žmo
na šiandie atvyko į Kanados 
sostinę, Ottawa, ku juos visa 
Kanados valdžia labai iškilmin
gai pasitiko.

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

Apsiniaukę; veikiausia lie
—Indiana gubernatorius Jack- tus į vakarą.
son dėl Ohio gubernatoriaus) šiandie saulė teka 5:44, 
pakvietimo pasakė, kad jis nie- džiasi 8:08.

lei-

tuoju žmogų. Vien Maskvoj 
tapo areštuota a.pie 2,000 žmo
nių, du sykiu daugiau areštuo
tų yra Leningrade (Petrogra
de). Panašus areštai eina ir 
kituose Rusijos miestuose.

Trys vaikai sudegė
CHICAGO. — Vakar Chica- 

gojo nuo apdegimų mirė trys 
vaikai: S. Robertą, 5 m., 1014 
Belknap St., žaidė su laikraš
čiu netoli krosnies, kuomet už
sidegė jo drabužiai. Mary Bon- 
jon, 4 m., 3139 Canal St., ap
degė užsidegus jos drabužiams 
jai žaidžiant degtukais. Geor
ge Geonalaus, 11 m., 4158 W. 
Lake St,, apdegė eksplodavus 
raštams gasolino kenui, prie 
kurio jis .prikišo degantį deg
tuką.

Jauna plėšikė nuteista 
kalėjiman

SAG1NAW, Mich., r. 2. — 
Thelma Christler, jauna mer
gina, kuri bandė appilėšti Pe- 
oples Savings banką, liko nu
teista nuo 3 iki 15 metų kalė
jiman. Ji prisipažino, kad ban
dė apiplėšti banką todėl, kad 
galėjus atmokėti morgičius ant 
tėvo farmos. JI įčjo į banką 
ir atstačiusi į klerką revolverį 
pareikalavo $5,000. Bet ‘kler
kas davė signalą policijai, kuri 
ją suėmė.

Policija išardė Sacco-Vanzetti 
demonstraciją Francį jo j

LYONS, Franci joj, r. 2. — 
Susirėmus tarp policijos ir 
Sacco-Vanzetti užtarėjų keli 
žmonės abejose pusėse liko su
žeisti. Penki i$ demonstrato- 
rių liko nuvežti į ligonines.

šalnos Kanadoje
WINNIPEG, Man., r. 2. 

šioj valstijoj daugely vietų pa
sirodė šalna. ( Niekuriose vie
tose ji didelių nuostolių nepada
rė, vien daržovėms; kitur pa
daryta ir didesnių nuostolių.

Audra New Yorke
NEW YORK, r. 2. —Smarki 

audra su lietum praėjo per 
Naująją Angliją, New Jersey 
ir New York valstijas, visur 
pridarydama didelių nuostoliu
New Yorke gatvekarių, trauki
nių ir požeminių kelių komu
nikacija sutrukdyta.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

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

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigą 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvot — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigą gavėjams. Grei
tumas įeina j patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius Ir paštą ii kitą 
miestą

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

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteiks 

' jums patarnavimą:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St.
TIIBIIČIO ACTUCka. i: ii.',ii,
TUPIKAIČIO APTIEKA. 527 W. 120th St.
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, 1)1
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Reikalaukit receptų knygutės de! sal
dainių dirbimo ir kepimo

Tikrai Unijos 
Darbo

Pirkite nuo 
savo 
apieiinkės 
vertelgos

*

ATMOSFERA 
ir jos reiškimai

(Tęsinys)

Angliarūgštė — vienos leng
viausiai sutirštinamų dujų. Ji 
ne taip kaip kitos dujos: jai 
skystimu paversti nereikia labai 
žemos temperatūros; 0° tempe
ratūroje suspausta ligi 36 at
mosferų angliarūgštė skystėj a 
(tampa skystimu), o 4-80° tem
peratūroje reikia jau 78 atmos
ferų spaudimo. Aukštesnėje, 
kai 4-31° tempraturoje anglia
rūgštė jau negali būti skystimu. 
Skystų angliarūgštę laiko tam 
tikrai įtisytuose induose. Tada 
ji būna bespalvis skystimas. Ore 
garuodama skysta angliarūgštė 
taip atšalu, kad net tampa pana
ši į sniegų. Kieta angliarūgštė 
1,2 karto sunkesnė už vandenį. 
Kietos angliarūgštės temperatū
ra labai žema ir užtat joje leng
vai užšąla vanduo, gyvsidabris 
ir kiti skystimai. Kieta anglia
rūgštė ore gana ilgai išsistovi, 
nes jai vėl dujomis pavirsti rei
kia labai daug šilumos. Kietų 
angliarūgštę galima be pavojau* 
imti į rankų, nes rankos ji vis- 
tiek nesieks: dujų sluogsnis ski
ria jų nuo rankos. Bet jei toki 
gabalėlj rankoje suspausi, tai 
smarkiai nušalsi rankų, atrodys 
kad nudegei.

Angliarūgštė ne tik kad pati 
nedega, bet ir degimo nepalaiko: 
degantieji kūnai (nors ne visi),

______ • .1 • o
įnešti į angliarugštėė dujas, gęs
ta; išimtį daro ore uždegtas 
magnis, ne* jis ore užsidegęs 
ir angliarūgštėje negęsta, o ka
lis su natriu angliarūgštėje kai
tinami ima degti. Gyvuliai ang
liarūgštėje miršta.

VI.
VANDENIUS

Budweiser
TIKRAS APYNIU-SALYKLO STROPAS

Importuotų Saazer ir parinktų vietinių apy
nių, gerai sumaišytas su geriausiais Ame
rikos miežiais per geriausius Amerikos sa
lyklininkus — štai kodėl Budweiser Yra 
Tikras Apynių-Salyklo Syrupas.
Nusipirkit keną ir pabandykit jį. Jus įsigy
site tokj jo gardų skoni kurio greit neuž
miršite.

ANHEUSER-BUSCH
ST. LOUIS

Western Sales Corporation r
Dittributor9 Chicago, III.

BM-47 ’

Ore nedaug yra liueso vande
nilio apie 0,01%. Jo būna to
se dujose ką eina iš žemės ply
šių, pro kuriuos veržiasi žibalas, 
o kartai* jo atsiranda punant 
tokioms medžiagoms, kuriose 
yra vandenilio. .Užtat jo jungi
nių yra daug. Pavyzdžiui 1/9 
viso vandens svarumo yra van
denilis (mat, vanduo yra deguo
nies ir vandenilio junginys). Be 
to, jo yra organinėse medžiago
se, gyvulių (80%) ir augalų
(90%) kūnuose. Užimamos vie- Dauguma kūnų vandenilyje 
tos atžvilgiu vandeny vandenilio nedega. Be deguonies jis dar 
yra du sykiu daugiau kai deguo- lengvai jungiasi su chloru, siera 
nies. ' | ir kt. , a

Kai kurie metalai pftpraątaį 
temperatūrai esant prisisiurbia 
vandenilio, o aukštesnei tempera
tūrai esant vėl jį išstumia.

Taigi, vandenilis galima pa
žinti iš jo lengvumo, iš to, kad 
jis dega, ir iš to, kad jam degant 
atsiranda vandens. Vandenilį 
vartoja orlaiviams išpusti. Se
niau juo tam tikrais budais ži
bindavo. Dabar iš vandenilio 
pramonėje daugiausiai taukus 
gamina tam tikru budu jį jungia 
su sėmenų aliejum ir gamina 
dirbtinių taukų.

(Bus daugiau)

Jau XVI šimtmety pastebėta, ( 
kad geležiai sieros rūgštyje (šil- j 
vasaryje) tirpstant, atsiranda 
kažkokių dujų, kurias vėliau— 
XIX šimtmety “degančiu oru” 
praminė. Tada pat pastebėta, 
kad toms dujoms degant atsi
randa vandens. Paskui Lauvazje 
tikrai įrodė, kad vanduo yra 
dviejų elementų— vandenilio ir 
deguonies junginys. Deguoniui 
su vandeniliu jungiantis, tos du
jos smarkiai skečiasi ir tik po 
to jau asiranda. vandens. Taigi, 
jei jungtumėm deguonį su van
deniliu paprastuose induose, tai 
jie sprogtų, iibužtat toki bandy- 

i mai pavojingi-Deguonies ir van- 
’ deniiio mišinį vadina sprogsta- 
I mosiomis dujomis.

Kaip galima, pat (gaminti van
denilio. Ir vanduc gali buti ne
išsemiamas yąnįlenilio šaltinis. 
Iš vandens vandenilio štai kaip 
galima gauti:

a) Vandens elektrolizo keliu 
(žiur. skyrių: “kaip galima pa
sigaminti deguonies).

b) Veikiant į vandenį kalio, 
natrio, kalcio ir kitais metalais.

c) Ir kiti metalai gali buti 
naudingi iš vaųdens vandenilio 
gaminant. Pavyzdžiui, magnis 
vandenį kelia jo virimo tempe
ratūroje. Geležis skelia vande
nį tik temperatūrai esant, ku
rioje ji (geležis) esti raudona.

d) Ir anglis (koksas) aukštai 
temperatūrai esant (apie 
4-100°) gali skelti vandenį iš
skirdama vandenilio ir kitokių 
dujų, anglies deginio. Šių dvie
jų dujų mišinį vadina vandens 
dujomis... Degdamos vandens 
dujos duoda ddug karščio ir už
tat technikoje jas naudoja by 
kam kaitinti.

Tariau visi čia minėti budai 
vandenilio gauti iš vandens arba 
labai brangus, .arba painus įvy- - 
kinti, arba, pagalios, duoda ne
gryno vandenilio.

Patogiausi ir prienamiausi 
vandeniliui gaminti budai pa
remti metalų Veikimu į rūgštis.

a) Metalu cinku veikiant į sie
ros rūgštį. > ’

b) Geležimi veikiant į sieros 
rūgštį.

Fizinės vandenilio žymės. 
Vandenilis— dujos be spalvos, 
be kvapsnies ir be skonio. Jis 
labai lengvas: 14,435 kartų leng
vesnis už orą. 1 litras vandeni
lio 0° temperatūroje ir papras
tam spaudimui esant sveria 
0,08987 gramo. 1 gramas van
denilio 0° temperatūroje ir pa
prastam spaudimui esant užima 
11,2 litro. Kad vandenilis tik
rai yra lengvos dujos—galima į- 
sitikinti leidžiant vandenilio pil
nus muilo burbulus, kurie dėl jo 
lengvumo ore kyla aukštyn.

Tiktai 1878 m. Piktei ir Kal- 

jetei smarkiai jį suspaudus ir 
pusėtinai jį ataušinus pasiseko 
paversti skystimu. Skystas 
vandenilis yra bespalvis, leng
vas skystimus.

Vandenilis gerai leidžia šilu
mą ir elektrų, iš ko jis panašus į 
metalus. Vandeny jis blogai 
tirpsta: 100 litrų vandens 0° 
temperatūroje ir paprastam 
spaudimui esant tirpsta 2,15 lit
ro vandenilio.

Cheminės vandenilio žymės. 
Paprastai temperatūrai esant 
vandenilis maža su kuo jungiasi, 
o jei ir jungiasi, tai tas jungi
masis eina silpnai; energingai 
jis tiktai su fluoru reaguoja.

Vandenilis pat* gali degti, t. 
y. pats gali jungtis su deguo
nim, o tam jungimuisi vykstant, 
kaip jau minėta, atsiranda van
dens.
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Oil, Paregoric, Teething Drops ir Soothing Syrups, spacie- 
!iai prirengtos de] nešiojamų kūdikių ir vąikų visokio 
amžiaus.

Vandenilis dega tiktai iš anka 
to pakėlus jo temperatūrų— pa 
kišus degtukų. Jam degant at
siranda daug šilumos. Pakeltai 
temperatūrai esant jis dažnai 
ir iš junginių įstengia deguonį 
atimti, pav. iš vario deginio van
denilis atima deguonį, o palieka 
grynų varį.

Apsisaugojimui imitacijų žiūrėkit šio vardo 
nurodymai kaip vartoti ant kiekvienos dėžutės. » Gydytojai visur 
rekomenduoja jas.

ROSELAND BOTTLING 60.
STANLEY SUDĘNT, Savininkas

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

s. jMUjas trokus dėl patarnavimo jums dienų ir naktį.

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

Nenumeskite Savo 
Senų Rakandų

NAUJAUSI PHONOGRAPHAI 

KIMBALL

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

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

CENTRAL OISTRICT FURNITNRECO
3621-23-25 So. Halsted Street

Ura!!
Jau Smetona važiua

Naujas 1927 m. modelis 
Geriausi valves visur

Columbia Rekordai
W'. W. K1MBALL & CO.

306 S. Wabash Avė.
KIMBALL BUILDING

Grant Works Pharmacy
4847 West 14th Street

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

Išpildau visus 
receptus sąži
ningai ir atsar
giai už pigiau
sią galimą kai
ną. Laikau sa
vo aptiekoj vi
sus dalykus, ku 
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. MALACHOV/SKAS

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

Specialė kaina $139 —

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokių ūkių

Jei kenčiate »\uo galvos skaudė
jimo.

Jei skaitant raidės susilieja į daik
tą.

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

ja pasikinkęs libera
liškus fašistus! Buti-

JAN SMETANA, 0.0. 
OPTOMETRISTAS 
Ekspertas tyrimo akių ir 

Djitaikymo akinių
1801 South Ashland Avė.
Platt Bl<lg., kamp. 18 St., 3 uugštas 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18
PuHtebėk't mano iškabas 

Valandos nuo !) ryto iki 8:30 vak.

nai kiek vienas įsigy
kite Juokų mėnesinį 
žurnalą “Rimbą” ir
pamatykite kaip jis važiuoja ir kas jį veža. Dėk 
konvertan savo antrašą ir 10c tuoj “Rimbas” 
bus pas tamstą, 0 jei prisiusi $1, tai “Rimbas” 
per visus metus tamstą lankys nešdamas links
mumą.

“RIMBAS”
1 Bateman Place So. Boston, Mass.
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Žiūrint Pirmyn
RYTDIENOS reikalavimus musų telefono srytyj, 

mes turime permatyti šiandie — patarnavimas 
rytdienai turi būt prirengiamas jau dabar.

Rytoj, kuomet Amerikoj išsivystys naujos indus
trijos, pasidaugins prekyba, pasistatys namai ten, 
kur šiandie dar tuštuma, reikalingi bus nauji tele
fono namai ir swilchbon'ai, milijonai mylių naujos 
telefono vielos ir kabelių; dar didesnis skaičius 
darbininkų, vyrų ir moterų, pastatyti ir operuoti 
šią vis besivystančia, in< ustrija — vis daugiau* ir 
daugiaus naujų ir sugabių žmonių vedimui visos tos 
didelės industrijos.

Jau dabar kainuoja apie $385,000,000 j metus, 
kad palaikius šiaip taip Amerikos telefono plentus. 
Jeigu ši didelė suma pinigų bus vartojama gudriai, 
ir sumanus planai bus j.* u* dabar sudaromi ateičiai 
tuo budu, idant kuomaziausia suvartoti pinigų, 
žmonių, ir materijolo, kad nebūtų trukumos ateičiai. 
Tik gerai apsvarsčius ir suplenavus galima bus pa
laikyti tvarkiai telefono plentus šioj taip sparčiai 
augančioj tautoj.

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY 

Ok BELL SYSTEM

> _ One Po/icy - One System • Universul Service*-

| KLAIPĖDA! | KLAIPĖDA!
Paskutinė pro ja lietuviams

Važiuot šią vasarą tiesiai j Klaipėdą tuo pačiu laivu.

PENKTAS! PENKTAS!
šią vasarą i .plaukimas

Iš AMERIKOS NEW Y0RK0
Stačiai j

LIETUVOS KLAIPĖDĄ
Baltiko—Amerikos Linijos

LAIVU ESTONIA”
9 RUGPJUCIO-SUGUST, I32T

JUSV VIETOS AGENTAS:
SUTEIKS REIKALINGAS ŽINIAS 

PARŪPINS POP1ERAS IR PAŠA 
UŽSAKYS VIETĄ ANT LAIVO 

NURODYS KELIĄ I LIETUVĄ

Kainos stačiai į Klaipėdą:
Trečia kliasa ....... $107

Kainos | Klaipėdą ir atgal 
Trečia kliasa ....  $181

Turistine III kl. .. $117 Turistine $196

Aukščiau minėtos ekskursijos reikalais kreipkitės pas 
savo vietinj agentą:

?aul Baltutis & Co. 
Central Mfg. Diat. Bank 
Jno P. Ewald 
S. L. Fabian 
Vinc. Milaalewic. 
Naujienos 
Frank L. Savickas 
V. M. Stulpinas & Co. 
Universal State Bank 
J. J. ZolD 
Metropolitan State Bank 
VVargin & VVargin

BALTIC AMERICA LINE, 120 N. LaSalle SU Chicago. III.

3327 S. Halsted St., Chicago, III.
1112 West 35th St., Chicago, III.
841 West 33 rd St., Chicago, IIL 
809 VVest 35th St., Chicago, 111. 
1723 Weat 47th St., Chicago, III.
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
726 VVest 18th St., Chicago, ID.
3255 So. Halsted St, Chicago, III.
3252 So. Halsted St., Chicago, III.
1559 So. Paulina SU Chicago, III.

2201 W. 22 St, Chicago, III.
535 Mitchel St., Milwaukee, Wis.

Pinigai Lenkijon
Vilniaus Krašta

Siunčiami per Naujienas pašto perlaidomis ir 
kablegrainomis greičiausia nueina.

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

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

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

NAUJIENOS. Chicago. m. 3

ĮkorespondencijosĮ
Kenosha, Wis.

Liepos 22 d. Draugystes Lie
tuvos Balso laikytame susirin
kime buvo įvairių įnešimų drau
gijos gerovės labui, būtent, 
kad narių mėnesinis mokesnis 
butų 50 centų, o ne 25 centai, 
kaip iki šiol; kad pomirtinę iš 
mokėtų draugija ir nariams 
nereikėtų kiekvieną kartą po 

į dolerį kožnam sudėti. Antras 
įnešimas siūlė palikti taip, kaip 

i yra, tik kad kiekvienas narys 
užsimokėtų $1.10, idant nariui 
mirus tuoj butų galima pomir
tinę išmokėti. Trečias įnešimas 
buvo tas, kad kiekvienas na
rys mokėtų 50 centų ekstra 
įnešimai nutarta įgyvendinti i 
gruodžio susirinkime. Todėl pa-1 
tartimi visiems nariams būti | 
priešmetiniame susirinkime, kad | 

i butų galima
ti.

Protokolų 
dėsi, kad ne visi nariai prida
vė jam savo adresus. Nariai 
privalo savo adresus nevilki
nant priduoti, nes priešingame 

1 atvejyj bus baudžiami.
Toliau sekė praėjusio pikni

ko komiteto raportas. Haporti 
išdavė dd. J. Mačiulis ir J. Po 
teliunas. Nors narių į pikniką 
nedaug teatsilankė, bet pelne 
liko $61 suviršum (ne visi ti- 

i kietai grąžinta). Geistina, kad 
nariai tuoj tikietus sugrąžin- 

Į tų. t;ida draugija žinos, kiele 
■ išviso yra pelno.

Pirmininkas Juozas Hačkaus- 
kas paaukavo piknikui tikic 
tus, o komiteto nariai J. Ma 
čiulis ir J. Poteliunas nieko ne
ėmė už savo darbą, 
už savo darbą nieko 
visi dirbo dykai.

Draugija Lietuvos 
ria visiems draugams ir drau
gėms, 
dirba drtfugijo* labui, čĮidclį 
ačiū, 
priminti, kad komitetas nusi
skundė, jog buvo ir tokių na
rių, kurie lyg tyčia darė taip, 
kad pakenkti draugijos pikni
kui. Nariams taip elgtis yra 
sarmata.

Buvo įnešta, kad draugija 
pasirinktų sau organą. Bet tas 
klausimas tapo atidėtas gruo
džio susirinkimui.

fciuo tarpu pas mus viskas 
ramu, nėra barnių. Tik su 
darbais nėra labaj gerai: dirb
tuvės silpnai tedirba ir daup 
žmonių vaikšto be darbo.

Kaz. Brazevičius.

draugiją pageri n-

raštininkas skun-

Kiti taipgi 
neėmė, - •

Balsas ta-

kurie su pasišventimu

Tuo pačiu laiku reikia

Bakerton, Pa.
Iš angliakasių kovos lauko

Liepos 25 Barnes ir Tucker 
anglių kompanija buvo pasi
rengusi pradėti darbą su streik
laužiais. Tačiau atėjus paskir
tai dienai kasyklos dėl kokių 
tai priežasčių neatsidarė. Spė
jama betgi, kad anksčiau ar 
vėliau bus bandoma kasyklas 
operuoti su streiklaužiais. Jau 
kęmpanija atsigabeno mušei- i 
kas, o Bakertono apylinkėj pa-| 
sirode kazokai.

Ne tik Barnes ir Tulker ang
lių kompanija mano samdyti 
streiklaužius, ale ir antrame 
distrikte einama prie to pa
ties. Kasyklos deda pastangų, 
kad sugrąžinti tą mokesnį, ku
ris buvo 1917 m. ir galutinai 
atsikratyti unijos.

Pasaulio Vergas.

PAIEŠKOJIMAS Nr. 8

šie asmenysš gyvenę Ameri
koj, yra ieškomi:

Bakys Antanas, iš Tarosų 
kaimo, Betygalos vai., Raseinių 
apskr., gyveno kadaise Čikago
je ir dirfjo pas Armour & Co.

Butkai, Anicita ir Petras, va
dinasi Peter Boyle, gyvena Cbi- 
cagoje.

Čerka Kazys iš Biržų miesto. 
Atsiliepė jo žmona.

Jacikas Baltramiejus, i vadi
nasi “Bi'l Jacikas”, gyvena Chr-

cagoje; atsiliepė jo žmona iš 
Tilžės.

Juodakis Jonas iš Skapiškio 
vai., Panevėžio apskr., gyvenęs 
kadaise ('hieagoje.

Klopperis Hersan, iš Pane- 
Ivėžio, gyve&ęs, kadaise Chica-' 
[goję.
Į .Burlanski, Dr. Mikolas; at- 
[sišaukė jo brolis iš švainikų kai
tino, Smilgių vai., Panevėžio ap.1

Lipskis Klemansas, atvykęs' 
[Chicagon 1913 m. iš Bygos.
I Milkevičius Adomas, iš Tel
kiu miesto, gyvenąs Chicngoje. 
[ , Petryla Prąnas, gyvenęs Clri- 
I cagoje. Atsišaukė jo sesuo iš 
(Kauno.

Beimantas Aleksas; giminės 
(girdėjo, kad mirė, bet kur ir 
kada nežino.

StaniunieJ^ė—Malaškevičienė 
Ona, gyvenusi Chicagoje. Atsi
šaukė jos sūnūs iš Chicagoe.

Stepaitis Pranas, gyvenęs 
Niagara Falls, Ont. Canada. 
Atsiliepė jo žmona iš Baguolių 
kaimo, Aukš. Panemunės vals. 
šošrų Stanislovo ir Juozo. Pir
mas atvyko 1905 m., o antras 
1912 metais iš Colš. Stoties, 
Nbrokamennaja, Augustavo ap- 
ikr., Suvalkų rėdyboje. Gyve
no kadaise New Yorke.

Tamulis Juozas iš Kartuvėnų 
vai., Šiaulių apskr.

Valčiukas .Juozas, iš Kelmės 
vals., Raseinių apskr. Atvyko 
35 metai atgal į Chicagą.

Vitkevičiai Juozas, Martynas 
ir Kazys iA Kėdainių apskr., 
NovotdeLių kaimo.

Valiukas Juozas; gyvenęs 
kadaise Chicagoje. Atsišaukė 

Į jo motina iš Klebiškiu vals., 
Mariampolės apskr. « 

I Žilinskas Jonas, gyvenęs ka- 
1 daise Vandergrift, Pa., ir vė
liau išvykęs Chicagon. Atsilie
pė jo tėvas J. Tamošaitis-Žilin- 
skis iš Rygos, Latvijos.

Zuikis Andrejus, atvykęs A- 
merikon 1913 metais; gyvenęs 
Kewanee, III. Atsiliepė jo žmo
na iš Požerės kaimo, Skaudvi-l 
lės vai., Tauragės apskr.

Aukščiau išvardyti asmenys 
šiuomi yra prašomi atsiliepti, 
ir kiekvienas kas ką nors apie 
juos žinotų, yni prašomi suteik
ti žinių. Bet kokia žinia bus 
brangiai įvertinama.

Liet. Konsulatas Chicagoje, 
Bm. 1232, 608 S. Dearborn St., 

Chicago, 111.
L. Gaižaitė, sekr.

Atšviežinantis 
Miegas?+—----- ——

“Aš negalėdavau miegoti", Bako Mr«. 
John Richardą, Jackaon, Ohio. "Aš buvau 
silpna, neturėjau apetito, turėjau vidurių 
užkietėjimą visą laiką, turėjau svaiguli ir 
nervingumą. Aš gavau didelę pagelbą nuo 
pat pirmo butelio Nuga-Tone. Aš išvarto- 
jau dar du buteliu ir dabar esu geroje svei
katoje. Nuga.Tone yra tikrai geros gyduo
les nuo skilvio, kraujo ir nervingumo."

Virš milionas įmonių, kurie vartojo Nuga- 
Tone gavo pastobėtinuj geras pasekmes. 
Jos pataisė apetitą ir pagelbėjo virškinimui, 
prašs! ino gaaus iš skllv'o, prašalino svai
guli ir užkietėjimą, palengvino inkstų ir 
pūslės trubeitus | porą dienų ir tai dau
gelyje atsitikimų. Nuga-Tone sustiprina silp
nus nervus, sustiprina kraują ir suteikia 
naują jėgą ir stiprumą dėl visų kūno orga
nų. Nuga-Tone parduodamos vaistinėse su 
garantija grąžinimo pinigų. Žiūrėkit garan
tijos ant kiekvieno pakelio.

Kaip yra malonu ir 
linksmu turėti gerą 

grojikli pianą

TEN IR Iš
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

*nt musų trijų Šrinbų laivų 
NEW YORK - HAMBURG 

DEUTSCHLAND 
ALBERT BALLIN 

RESOLUTE. RELIANCE 
ir pupuliariški vieno kabin 

laivai,
Cleveland, VVest phalia, 

Thuringia
Europinės kelionės asmeni

niai vadovaujamos

cnnnTA nkw yor‘ 0/ll iko iki kau*• L VUnI) IR ATGAL

Plūs ¥. S. Revenue taksai

Savaitiniai iiplaukimal 
Del permito Ir kitų informa
cijų kreipkite prie vietinių 
agentų arba prie

Hamburg-American Lino
United American Linee, Ine.

General Agentą
177 N. Michigan Avė. 

Chicago, BĮ.

■ -------- T

1'? ■■ ■

Mrs. Anielia Jarusz-KauBhillas! A. VIDIKAS-LULEVICH
AK UfihR KA

3252 So. HalHted St.

Viršuj Universal
State Bank

AKUSERKA
3101 So. Halsted Street 
Kamnas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos 

' ilgai
su vusi 

vanijos

kolegiją,* 
praktika- 
PennsyL 

ligon- 
Sąži- 

patur- 
i nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 

i gimdymo.
Už dyką pa

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

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

Moterys ir mergi 
nos kreipkitės 
reikalais nuo 12 jki | buįiu08e. 
8 vakaro. Kitu lai- 
k u pagal s v'i.rtj.

Dr. A. R. BLUMENTHA1
OPTOMESTK1ST

Tel. Boulevard 6487
4649 So. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
Kenwood 1752

Praktikuoja 20 metų

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paulina StM Chicago, III. 
- ------ J

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių {tempimą, ir galvos 

skaudėjimą

Pinigus gražiname 
už tuščią keną Lietuvis Kontraktorius

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679

J’U.ZENBAUj’

Jeigu jums nepatiks

* MALT'

PilzenbaurlOO % grynas Į 
mali eiirakfas

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

Haymarket 8335

Garsinkitės Naujienose

Suvedam šviesas ir 
elektros jiegą j nau
jus ir senus namus ir 
mainom naujas Ram
pas j senas; duodame 
ant. lengvo išmokšji- 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

215 VV. 22nd Street 
Phone Canal 2591

Pranešimas Lietuviams

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

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

Phone Lafayette 2082

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

Lietuviai Advokatai

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

Joseph F, Budrik (Ine.)
Kraūtuvė Pianų, Radio ir 

Phonografų

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

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avė.

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

Nedelioj pagal sutartį

Telephone Yards 0904

DR. MADRIDE KAHN
4681 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 dla- 
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki S 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaza 82N

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.

VAI^ANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.

Dienomis: Canal 
3110. Naktj

South Shore 2288 
Boulevard 4136

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

Telefonai:

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearbom St, Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE 
77 W. VVashington

Cor. Washington and
-Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8895

BLDG. 
St.

Clark

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 lubos 

Chicago, III.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midway 2880

K. JURGELIONIS
Miesto Ofisas

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

Valandos nuo 9:30 iki 2:80 vai.
Bridgeporto Ofisas 

3335 So. Halsted St.
Po pietų nuo 8:80 iki 8:10 va), vak, 

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 
Tel. Yards 0141

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

John Kuchlnskas 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 PStnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedalioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

112 Weat Adams St. Room 1217
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9600

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 31st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

L

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

11756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Tel. Pullman 6377

11 S. La Šalie St., Room 2001
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

ValcRmis
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 < 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

DR. FREDA HIRSCHBERG 
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

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

Phones: Office Pulman 9278 
Res. Plaza 2222

HARRY LAWRENCE 
ADVOKATAS 

11256 Michigan Aveniu- 
Telephone Pullman 9278 

Miesto Ofisas 
77 W. Washington Street 

Telephone Central 3540
—— ■' ■————  —
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pravesti neteisėtu hadu. Prieš tai mes ir protestuojame. ’ vosi jų naudai, 
_ Jeigu tautininkų valdžia norėtų teisėtu budu pakei- 
4.0ė sti rinkimų tvarką Lietuvoje, tai ji turėtų paskelbti rin-

raidė žodyj ‘Dievas’), praleistu 
cenzoriaus, autoriaus, leidėjo ai 
korektoriaus privesdavo 
begailestingo konfiskavimo 
leidinio.

“Cenzoriaus aprobacijai 
klauso visi kuriniai — dagi che-l 
mijos, astronomijos ir matema
tikos veikalai. Be cenzoriaus 
leidimo autorius negali net sa-J 
vo veikalų pertaisyti. Be cenzo-’f 
riaus žinios spaustuvėj negalima 
nei vienos pataisos padaryti.

“Be atatinkamo cenzoriaus 
leidimo, be specialio prašymo su į 
žyminiais ženklais, be ilgo lau
kimo, kol užverstas darbais cen
zorius paims į rankas popieriaus 
sklypų su jūsų vardu ir pavarde, 
prie komunistiškos valdžios ne
galima atspausdinti dagi viziti
nės kortelės. Ponai Dugmel ir 
Diurten galėjo lengvai pastebė
ti, kad net teatrališki plakatai 
su parašu ‘negalima rūkyti’, 
‘atsarginis išėjimas’ paženklinti 
apačioj ta pačia sakramentiška 
cenzūros viza, kuri leidžia pla
katus spausdinti.

“Yra dar ir trečia kalėjimo 
siena, trečia vilkinimų bei truk
dymų linija ir vilko duobių.

“Privatiškam arba visuome
niškam knygų leidimui reikalin
ga iš valdžios leidimas gauti. 
Niekam, net moksliškų veikalų 
leidėjams, leidimas neišduodama 
ilgesniam laikui, kaip dveji me
tai. Leidimas gauti labai sun
ku ir nekazionų leidėjų labai 
mažai tėra. Ir tų pačių darbuo
tei yra nustatyta programa, ku
rių užgiria cenzūra. Už pusės 
metų iš kalno leidėjai privalo 
priduoti cenzūrai pilnų surašą 
veikalų, kurie yra rengiami 
spaudai, su smulkmeniškomis 
autorių biografijomis. Šalin to

(Tųsa ant 5-to pusi.)

stengdamasi 
nepriklausomiečių partijų su- 

ardyt. Nežiūrint kas ir kieno 
labui šitaip elgiasi, tokia veid
maininga taktika nedaro gar
bės visuomenės veikėjui.

To negana. Vokietijos komu
nistų partijoje laikui bėgant 
prasidėjo vidujinė kova. Zctki- 
na dar turėjo pakankamai svei
ko senso, kad suprastų, jogei 
kraštutiniai! elementai komu

nistų judėjime negali prie nie
ko gero darbininkus atvesti. 
Todėl ji rėmė Dr. Levi ir ki
tus nuosaikesniuosius (rames
niuosius) komunistų vadus, 
kurie stojo už susivienijimų su 
socialdemokratais. Zinovjevas 
už tai ant jos labai supyko, ir 
ji turėjo net važiuoti į Maskvų 
teisintis, Čia jai buvo paliepta 
atsižadėti savo “herezijos”, ir 
ji tai atliko. Ji ne tik prižadė
jo kominterno bosams daugiaus

>8.00

kimus j Seimą tuo įstatymu, kuriuo buvo renkami visi 
pirmesnieji Seimai ir kuris dar iki šiol nėra atšauktas; 
ir kai Seimas susirinktų, tai tegu ji duotų jam kokių tik 

' i8c ji nori sumanymų. Prieš tai niekas nekeltų triukšmo.
Jeigu valdžios sumanymai rastų pritarimo Seime, jie bu
tų priimti ir pataptų įstatymais — tuomet yaldžia galės 
juos gyvenime vykinti. Jeigu gi Seimas jiems nepritar
tų, tai jie butų atmesti — ir tuo jų likimas tuo tarpu pa
sibaigtų. *

Visi žino, kad net ir paprasta pašelpinė draugija- tik 
šitaip, o ne kitaip — tik eidama tuo keliu, kuris yra nu
statytas konstitucijoje, — tegali keisti savo vidujinę 
tvarką. O musų aukščiaus minėtasai “kritikas” apsime
ta, kad jisai apie tai nesąs nieko girdėjęs. • Krašto kon
stitucija tai jam toks mažmožis, į kurį gali kiekvienas; 
vyriausybėn įsiskverbęs akyplėša nusispiauti!

3c

75c

Suvienytose Valat^M, m Chioagoje, 

Metam* ............................................. |7.00
Pusei metų ______  8.50
Trims mėnesiams __________ — 1.75
Dviem mėnesiams____________ 1.26
Vienam mėnesiui ..________ — .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ••■••••••••••••••••♦••••ė**•••••••••e* $8.80 
Pusei metų ___......_______ _____ 4.DC
Trims mėnesiams 2.56

Pinigus reikia siųsti palto Monej I 
orderiu kartu su užsakymu.

KOKS BUS NUOSPRENDIS?

Šį vakarą Massachusetts gubernatorius, kaip jisai 
atkartotinai yra žadėjęs, paskelbs galutiną savo nuo
sprendį Sacco ir Vanzetti byloje. Ne tik Amerikos žmo
nės, bet ir visas pasaulis nekantriai laukia žinios apie tų 
dviejų pasmerktųjų mirčiai italų likimą.

Spaudoje per paskutinius septynerius metus buvo 
tiek daug pasakyta apie šią bylą, kad daugiaus nieko 
naujo pasakyti negalima. Lieka tik pareikšti, kad gub., 
Fuller skaudžiai įžeistų teisingumo supratimą plačioje 
visuomenėje, jeigu jisai atsisakytų dovanoti gyvybę tiem 
dviem asmenim, nes labai plačiai yra pasklidus nuomo
nė, kad teismas, kuris juodu pasmerkė, nebuvo bešališ
kas.

Butų buvę daug geriau, kad pats teismas butų davęs 
galimumo nuteistiemsiems įrodyti savo nekaltybę. Bet 
visos jų dviejų apeliacijos į aukštesniąsias teismo instan
cijas buvo, pasiremiant ta ar kita formalybe,- atmestos, 
ir šiandie nebėra kitokio kelio atitaisyt pasmerkimo nuo
sprendį, kaip tik gubernatoriaus teisė suteikti susimylė- 
jimą- • ' '

Asmeniškas tyrinėjimas, kurį Massachusetts valsti
jos galva vedė per keletą pastarųjų savaičių, buvo slap
tas, todėl niekas negali pasakyt, koks bus jo rezultatas. 
Mes visgi norime tikėti, kad į teisingumą tikintys žmo
nės nebus suvilti.

NEPASTEBĖTAS MAŽMOŽIS.

Vienas laikraštis, apsimesdamas labai naivišku, bet 
tikrenybėje spekuliuodamas savo skaitytojų naivumu, 
klausia mus, kodel mes kelią savo balsą prieš Voldemaro 
sumanymą pakeisti rinkimų sistemą Lietuvoje.

Girdi, kuomet Franci jos socialistai balsuoja už pro
porcingos rinkimų sistemos panaikinimą Francijoje, tai 
“puiku ir gerai”; bet kuomet smetoniniai Kauno diktato
riai siūlo panaikinti tą (?) sistemą Lietuvoje, tai “pakį- 
la širšių lizdas”.

Kodel?
Pirma, negu atsakysime į klausimą • kodel, turime 

pastebėti, kad “proporcingoji” rinkimų sistema, už ku
rios panaikinimą balsavo Francijos socialistai, buvo ne 
tikra proporcinga sistema, bet sudarkyta — taip bjau
riai sudarkyta, kad net mažoratinė (daugumos) siste
ma yra už ją daug geresnė. Todėl socialistai prieš ją ir 
balsavo.

’ Šitą faktą mes pabrėžiame tiktai tam, kad “gudrus” 
socialistų kritikai negalėtų pasakoti, buk Francijoje so
cialistai esą proporcingo balsavimo priešai. Bet klausi
me apie Lietuvos smetonininkus tatai neturi jokios reikš
mės.

Kodel mes smerkiame dabartinių Lietuvos diktato
rių pasikėsinimą pakeisti rinkimų į Seimą tvarką?

Del to, kad jie tą pakeitimą nori pravesti priešlingu 
konstitucijai keliu.

Lietuvos respublikos konstitucija sako, kad kiekvie-l 
nas įstatymo sumanymas — ar tai visai naujas, ar pakei-| 
čiantis kurį seną įstatymą — turi būt apsvarstytas Sei-i 
me; ir tai ne sykį apsvarstytas, bet tris sykius (“trimis | 
skaitymais”). Tiktai tuomet jisai gali pavirsti įstaty
mu.

Kai kuriuose atsitikimuose konstitucija numato ir! 
tiesioginį piliečių balsavimą įstatymų sumanymais, t. y. 
referendumą arba “tautos atsiklausimą”. Bet ir įneši
mai referendumui turi pereiti per Seimą, pirma negu jie! 
gali būt paduoti visuotinam piliečių balsavimui.

O Voldemaro kabinetas šitą konstitucijoje nustatytą! 
kelią atmeta. Savo oficialiam pranešime Lietuvos visuo
menei jisai yra pareiškęs, kad rinkimų įstatymo pakei
timą jisai duosiąs nubalsuot žmonėms, apleisdamas Sei
mą. s

Kokią teisę Voldemaras turi šitaip elgtis? Jokios. 
Kalbėdamas apie įstatymo keitimą kokiu tai “tautos at- 
siklausimo’’ keliu, kuris yra visai priešingas konstituci
joje nustatytai tvarkai, jisai paniekina pamatinius vals
tybės įstatymus ir visą kraštą, kuris jais naudojosi nuo! 
pat Steigiamojo Seimo laikų!

Nesvarbu, ar smetoninis premjeras siūlo geresnę ar! 
blogesnę rinkimų sistemą; bet svarbu, kad jisai nori ją

IĮU

jr užimti vietų tarpe 
“vadų”...
faktai rodo visa, ką 
tik ne tų, kad Klara

prie 
viso

prH

Apžvalga
VĖL FRAKCIJOS IR 

PEŠTYNĖS.

parti- 
rietenos

Amerikos “workerių 
joje vėl eina piktos 
tarpe priešingų frakcijų, ir vėl 

I Maskva turi malšint susivaidi
jusius brolius.

Pasirodo, kad ir po Ruthen- 
bergo mirties Amerikos komu
nistuose nepasihauja atkakli 
kova dėl vadovybės. Ta kova, 
kuri pirma ėjo tarp Fosterio ir 
Ruthenbergo, dabar eina tarp 
Fosterio ir Lovestone’.o. Pas- 
tarųjį remia komunistų interna
cionalo vadai, kurie reikalauja, 
kad Fosteris ir jo šalmiukai nu
silenktų Lovestone’ui. Bet Fos
terio frakcija nepasiduoda ir 
deda visas pastangas pakreipti 
savo pusėn partijos narius.

Nesenai ši opozicija išleido 
pareiškimą, kuriuo atakuojama 
Lovestone’o grupė, kaipo “ne
atsakom inga”, kaipo susidedan
ti iš “smulkiai-buržuazinių in
teligentų”.
joje vadinama, “klikos

Jos politika parti- 
vadovy-

Del šitos opozicijos 
prieš partijos centrų 
atsiuntė kablegramą Amerikos 
“workerių” partijai su įsaky
mu opozicijai neužgaulioti cent
ro, o centrui — nebausti opo
zicijos už tuos išsišokimus. 
Kaip susipešusius vaikus, kurie 
nemoka susitaikyti, ji mėgina 
priversti prie taikos. Ir ji ma
no, kad, kuomet tie vaikai bus 
išmokinti mandagiai kits su ki
lu elgtis, tai jau jie bus pilnai 
pribrendę 
kos

“vadovauti’’ 
proletariatui.

NEBIJOKITE!

atakos
Maskva

Ameri-

meskad 
Vatikanui 

kunigėliai!

Marijonai sako, 
pradėję juos “net 
skųsti”. Nebijokite, 
Skundimai tai ne musų užsi
ėmimas.

Bet kad “Naujienos” paro
dė, jogei Vatikanas laiko “žiau
riausiu barbariškumu ir pago- 
niškumu” kumštynes, kurias 
taip karštai reklamavo Cbica- 
gos kunigų laikraštis, — tai 
tiesa. Tai, žinoma, nereiškia, 
kad “Naujienos” atsivertė prie 
Romos. Jos tik parodė, kad 
katalikybės mokytojai, kurie 
stengiasi publikai įkvėpti pa
garbų Romos autoritetui, pa
tys eina prieš to autoriteto 
mokslų.

Jiems tad ir tiktų tas “sa- 
mozvanco 
gina

vardas, kurį jie mė- 
prilipinti mums.

GAL JAM KAS PAAIŠKINTŲ

Krašto valdžia tose šalyse, 
kur yra bent šiokia-tokia de
mokratija, .susideda iš parla
mento, ministerių kabineto ir 
valstybės galvos. Siauresnėje 
gi prasmėje valdžia vadinasi 
tik ministerių kabinetas ' (ir 
prezidentas), t. y. tik admi
nistracinė valdžios šaka.

nos vienminčius, “oportunis
tus”. Bet užpernai Maskvoje 
staigiai papūtė kitas vėjas, ir 
kaip bematant jisai nušlavė 
Buth Fischer diktatūrų. Ko
minterno centro įsakymu, Fis- 
cheriutė tapo pašalinta iš Vo
kietijos komunistų partijos 
centro komiteto ir partijos va
dovybė tapo pavesta kitiems 
žmonėms — “transporto darbi
ninkui” Thealmann’ui ir k. 
Pernai gi Buth Fischer buvo 
išmesta ir iš pačios komunistų 
partijos.

Kai Fischeriutės žvaigždė 
ėmė leistis, tai Klara Zetkin 
gavo leidimų vėl sugrįžti Vo
kietijon 
partijos

Šitie 
norite,
Zetkin dar tebesanti tokia pat 
drąsi ir sumani kovotoja, ko
kia ji Inivo iki 60 metų savo 
amžiaus. Jeigu ji galėjo, išduo
dama savo artimus vienmin
čius, nuolankauti Zinovjevui, 
kurį patys komunistai šiandie 
pripažįsta tuščiu barškalu ir 
demagogu; jeigu ji dar iki šiol 
nesuprato, kad tik po social
demokratijos vėliava Vokieti
jos darbininkai laimės savo ko
vų, — tai nei drųsa, nei dideliu 
išmanymu ji negali pasigirti.

Bet, žinoma, jierdaug smerk
ti jų negalinga. Retas žmogus, 
iškentėjęs savo gyvenime tiek 
daug, kaip Klara Zetkin, nenu- 
silpnėja dvasiniai iki gilios se
natvės.

kabinetas irgi yra sudarytas iš 
tos koalicijos partijų, ir jolnebercmti “levitų’’, bet ir pa- 
priešakyje stovi pralotas Sci- dėjo savo parašų |>o rezoliuci- 
pelis. Austrijos prezidentas yra Į ja, kurtoje jie buvo pasmerkti! 
taipgi klerikalas.

Taigi, ar imsime valdžios su
pratimą platesne ar siauresne 
prasme, vis tiek 
nes, kad Austrijų 
do klerikalai ir jų

Bet Brooklyno
redaktorius to nežino, nors ji
sai jau yra parašęs 
straipsnių, “aiškindamas 
trijos politikų. Jam rodosi, kadlmet Zetkina “pakutavojo’’ Ru- 
jeigu Austrijos sostinėje, Vie- sijoje, tai Fiscberiute šeiminin- 
noje, yra socialistinė valdžia, kavo vokiečių komunistų par- 
tai socialistai valdo ir visą ti j oje ir mėtė iš partijos Zetki- 
kraštų.

Butų gerai, kad kas nors, tu- ’ 
rįs pakankamai kantrybės, pa
aiškintų ponui Sirvydui, jogei 
miesto valdžia ir krašto val
džia tai du visai skirtingu da
lyku. Nes yra gėda lietuvių 
spaudai, kad pas mus redaguo
ja laikraščius žmonės, kurie 
nenusimano net tokiuose pa-r 
prastuose dalykuose. 

-----|-----------
KLARA ZETKINA

--- —
Garsiai Vokietijos komunis

tei, Klarai Zetkin (išt.: Cet- 
kin), sukakus 70 metų am
žiaus, visos kominterno sekei-1 
jos siunčia jai sveikinimus ir 
kelia jų j padanges, kaipo pa
vyzdingą proletariato darbuo
tojų. Lietuviškasis kominterno 
prielipas stengiasi šituo at
žvilgiu neatsilikti nuo kitų.

Tenka pripažinti, kad Klara “Kuo išaiškinti, kad jus, aky-' atskira frazė, vienas žodis ir da- 
Zetkin iš tiesų suvaidino ne- Įieji, įžvelgiantys ^ žmogaus šie-1 viena raidė žodyj (pirmoji 
menkų rolę taip Vokietijos, Į įos ge|mes> j žmonijos ir epo-Į-----------------——;----------------
kaip ir viso pasaulio daibinin-|esielų, praeinate pro šalį mu-'— w e e *■ - •
kų judėjime. Ji yra labai gabi, kurie pa8mcrktf | j f3»fl 1 VI TD A K t Af* Al 
atletus ir energinga mok- žu baigaus kalgjimo retg_ VIUIU¥1011^0^101 <11 
’8 Iuikras‘ žius, kuriais yra žodžio laisvė' 
tis “(.leiclilieit’ (dabar jau ne- nta? Kode] . kurie 
beina) pašvęstas kova, už mo- auklgjotgs h. žodžio geni. 
terų teisių lygybę, savo laikui. . ... .... . . ..
buvo plačiai skaitomas ir dare ĮU kurmiais, tylite kai galingoj 
didelės įtakos į daugiaus pra-Paly.J (sm,augl“n;!l, kl8k
... . , . . . . . I dusi, tiek ir tebebręstanti hte-silavmusias moteris darbiniu- \ Y

kės. ratura!
Didžiojo karo metu Zetkina I jyS nežinote apie musų 

pasižymėjo tuo, kad užėmė kalėjimą žodžiui — apie komu-’ 
priešingų partijos daugumai Į nistišką antro ketvirčio XX 
nusistatymų ir kartu su Kaut- šimtmečio cenzūrą, apie ‘sociali- 
skiu, Rože Luksemburg, Karo- stiškos’ valstybėS cenzūrą? Bet 
liu Liebknechtu ir kitais kovo-1 kocjei gį rašytojai, kurie aplankė 
jo prieš vadinamąjį “sočiai- Rusija _ ponai Dugamel, Diur-. 
patriotizmą”. Partijos centras ten ip kiti> kodel jie< sugrįžę naj 
už lai jų nubaudė taip pat, Į mo, njeko nepranešė apie ją? 
kaip ir Kautskį, kuris buvo pa- | Ąr juos neįdomino spaudos bu- 
šalintas nuo teoretinio parti- kle Rusijoj? Ar jie žiurėjo ir 
jos organo, Die Neue Zeit .|nematg įr nesuprato? Mums 
redagavimo Iš Zetkinos buvo skaudu islyti> kad skambaj 
atimtas laikraščio “Gleichbeit Limas kazionų taurių su kazio-' 
i agavimas. nu šampanu, kuriuo vaišino Ru-

Bet vargiai galima pasakyt, .. . v . . v . . , >kad paskutiniai dešimtis metų b^°J “10 ^o-'
kiek padidino jos nuopehius pi"° ^^ngejimą retež.ų, uždėtų 
darbininkų judėjimui. 'Greičiaus llteiaLuios 
priešingai. ‘ liaudies.

Klara Zetkin, įstojusi kartu ^Paklausykite, 
su kitais radikalesnio nusista- Idealizmas, 
tymo socialistais į Nepriklau-1 dailiosios literauturos

nėra abejo- 
šiandie val- 
talkininkai.

Vienybės”

Tai jau visai ne “heroiškas” 
žinksnis.

Tečiaus, nežiūrint to, kad Zet- 
kina išreiškė “pakarų” Mask
vos diktatoriams, pastarieji vis
gi neturėjo pasitikėjimo prie 
jos ir apie metus laiko nelei
do jai grįžti į Berliną. Vokieti
jos komunistų diktatorium tuo-

keletų I met Maskva buvo pastačiusi 
” Aus- karštagalvę Buth Fischer. Kuo-

US I

Pasaulio rašytojams
Sovietų Rusijos rašytojų atsi

šaukimas. — Prašo pasaulio 
rašytojų pakelti savo balsų. 
— Pasibaisėtina spaudos pa
dėtis Rusijoj. — Be fcenzo- 
riaus leidimo negalima nė vi
zitinės kortelės spausdinti.

Šiomis dienomis Europos 
spaudoj tilpo grupės sovietų 
Rusijos rašytojų atsišaukimas į 
viso pasaulio rašytojus. Atsi
šaukimas skamba sekamai:

“Į jus, pasaulio rašytojai, yra 
atkreipti musų žodžiai.

ties išleisti savo kurinius. Pa
tys jie, kaip priešai ir griovėjai 
dabartinio surėdymo, yra veja
mi iš visokių tarnybų ir neturi 
jokios galimybės uždarbiauti.

“Tai pirmoji kalėjimo siena, 
už kurios yra laisvas žodis paso
dintas. Už pirmosios sienos se
ka antroji.

“Kiekvienas rankraštis, ku-J 
ris eina į spaustuvę, turi būti 
dviejuose egzemplioriuose cen
zūrai pristatytas. Galutinai at
spausdintas, jis vėl eina ten 
antram skaitymui ir patikrini
mui. Būdavo atsitikimų, kada

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

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 4 iki 3 po 

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

hMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

DR. M ARGERIS
3421 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30NU€

iki 8:30 v. Sekmadieniais nuo 10-12

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. DRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dienų 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

ir visos rusų

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

T

Austrijoje parlamento daugu
ma susideda iš koalicijos kleri
kalų (krikščionių socialų) ir 
ūkininkų partijos. Ministerių sius su komunistais ir darba-

sužinokite !• 
galinga rusų 

srovė, 
somų Socialdemokratų partijų, I skaitosi valstybiniu nusidėjimu, 
ne tik nesistengė po karo at- Mu^ tos krypties klasikai iš- 
steigti darbininkų vienybę, bet imami iš visų viešųjų knygynų, 
darė ką galėdama, kad karo Į Tokio pat likimo susilaukia ir 
mętu įvykęs skilimas dar la- 
bįaus paaštrėtų. Sii< nepriklau 
somiečių dauguma i ji nuėjo į 
komunistų partijų. Vėliau sa
vo atsiminimuose ji viešai pri
sipažino, kad dar būdama Ne 
priklausomųjų Socialdemokratų 
partijoje, ji slaptai palaikė ry-

filosofai, kurie atmeta materia-Į 
listiškų pažvalgų. Tam tikri i 
instruktoriai iš viešųjų bibliote- 
kų ir knygų krautuvių kon
fiskuoja visų priešrevoliucinę 
vaikų literatūrų ir visus žmonių 
eposo kurinius. Šių dienų rašy
tojai, įtarti idealizmu, neturi ne 
tik jokios galimybės, bet ir vil-

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, 111.

Tel. Boulevard 2160 
— Valandos —

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

■

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

Ultravioletinė šviesa ir diathermia
-—......—............— <

gyvenimas
Minėtini* Žamalau 

Antanas Žymantas 
Redaktorias-Leidijaa 

900 W. 52nd Street 
Chicago, UI.

Tel. Boulevard 3669

Gyvenimui Turinys Rugp. mėn.
Siela ir Medžiaga
Musų amžius
Juliui Janoniui — eilės,
Ič Cikliaus Kalėjime — eilės, 
Ištraukų ištraukos.
Iš mano atsiminimų,
Žemiatė

tPrenamerate metama ------ $2
Pašei meti . ............. —--------- $1
Korta.......................................... 20c

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

4910 So. Michigan Avė 
Tel. Kenwood 5107 

Valandos:] nuo į jj1! on Y1-
( nuo 6 iki 8 vai. vakare 

Mm——————

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Rezidence 6640 S. Maplewood Av. 
Tel. Republic 7868 

CHICAGO, ILL.

Dr. C. 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 Heralock 5524

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 S'o. Western Are.

Tel. Laf-ayette 4146
__ , I nuo 9 iki 11 v. ryto
Valandos į nuo (j 9 yyi. vak#

c
mm——

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 
4645 Ko. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.
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Apie Įvairius dalykus
( laša nuo 4-to usl.)

sąrašo, kiek jis cenzūros patvir
tintas. leidėjai nedrįsta nieko 
kito leisti.

“Esant tokioms sąlygoms 
spaudon priimama tik tai, kas 
tikrai gali komunistiškai cenzū
rai patikti. Spausdinama tik 
tai. kas nėra bendrai komunis
tiškai pašau lioži lirai priešinga. 
Visa kita, dagi ir labai talentin
ga. ne tik negali būti išleista, 
ale privalo būti slaptose vietose 
saugojama; tiems, pas kuriuos 
tokie nelegališki rankraščiai 
randama, gręsia areštas, ištrė
mimas ar net sušaudymas. Vie
nas geriausių valstybinio moks
lo žinovų Rusijoj, prof. Laza- 
revskis, buvo sušaudytas vien 
dėl to, kad kratą darant pas jį 
tapo rasta Rusijos konstitucijos 
projektas.

“Ar žinote jus visa tai? Ar 
jaučiate jus visą tą padėties bai
sumą, kurį turi kęsti musų kal
ba, musų žodis, musų literatū
ra?

“Jeigu žinote, jeigu jaučiate, 
tai kodėl tylite? Mes girdėjo
me jūsų griežtą protestą prie i 
pasmerkimą Sacco, Vanzetti i • 
kitų žodžio darbuotojų, bet prie.; 
persekiojimą ir net žudymą ge
riausių Rusijos žmonių, kurio 
prie esamų sąlygų net negalėjo 
savo idėjas skleisti, jus neke- 
bate savo balsą. Bent mes sa
vo užkampyj dar negirdojome 
jūsų pasipiktinimo balsų ir jūsų 
atsišaukimo į žmonių dorovės 
jausmą? Kodėl?

“Rašytojai! Pasaulio ausis, 
akis ir sąžinė — atsišaukite! 
Ne jums tvirtinti: ‘nėra kito
kios? valdžios, kaip tik nuo Die
vo’. Jus nepasakysite mums 
tokių žodžių: kiekviena tauta 
turi tokią valdžią, kokios ji už
sitarnauja. Jus žinote: tautos 
savybės sutampa su despotiškų 
valdžių savybėmis tik ilgam pe
riodui besitęsiant; bėgiu trum
pų tautos gyvevimo laikotarpių 
tos savybės gali visiškai nesu
tapti. Atsiminkite laikotarpį 
prie.< musų revoliuciją, kada 
musų visuomeniškos organizaci
jos, vietinių savivaldybių orga
nai ,valstybės durna ir dagi at
skiri ministeriai prašė ir malda
vo valdžios pasisukti iš kelio, 
kuris vedė į prapultį. Valdžia 
pasiliko kurčia ir akla. Atsi
minkite: kam jus reiškėte už
uojautą tada — susibarusiam 
apie Rasputiną buriui ar liau
džiai? Ką jus tada smerkėte ir 
ką morališkai palaikėte? Kur 
jus esate dabar? i

“Mes žinome: šalia užuojau
tos, šalia morališko pritarimo 
principams ir kovotojams už 
laisvę, šalia morališko pasmer
kimo žiauriausio despotizmo jus 
jokiu kitu budu negalite pagel
bėti nė mums, nė musų liau
džiai. Vienok daugiau mes nė 
nelaukiame. Tuo labiau tad 
mes norime iš jūsų to, kas gali-' 
ma: energingai, visur, visada 
pieškite prieš visuomeninę pa-Į 
šaulio sąmonę veidmainingą 
kaukę nuo to baisaus veido, ku-j 
rį sudafo komunistų valdžia 
Rusijoj. Mes esame bejėgiai, 
kad galėtumėme tai padaryti:, 
vienintelis musų ginklas —' t 
plunksna — išmuštas iš musų 
rankų, oras, kuriuo mes kvėpuo-1

jame, — literatūra — atimta iš 
musų, mes patys — kalėjime.

“Jūsų balsas yra reikalingas 
( ne tik mums Rusijoj. Pagalvo
kite patys apie save: su velnio
niška energija, visame savo iš
didume, kuris tėra tik mums 
motomas, jūsų žmonės grūda
si į tą patį baisenybių ir krau
jo kelią, kurin prieš dešimtį me
tų lemiamoj savo istorijos mi
nutėj buvo nustumta musų liau
dis, nuvarginta karo ir priešre
voliucinės valdžios politkos. 
Mes patyrėme tą žmonių kelią 
i Galgofą ir perspėjame jus.

“Asmeniškai mes žūstame. 
Pasiliuosavimo šviesa dar neb- 
rėkšta prieš mus. Daugelis mu
sų jau nebepajėgia perduoti 
ateinančioms gentkartėms per
gyventas baisenybes. Tai bent 
jus, laisvieji, pažinkite ir išstu
dijuokite tai, kas įvyko, ir ap
rašykite ateinančioms gentkar
tėms. Padarykite tai — mums 
lengviau bus mirti.

“Kaip iš kalėjimo skiepo, siun
čiame mes šį laišką. Su di
džiausia rizika mes rašome jį, ri
zikuodami savo gyvastį mes 
siunčiame jį į užsjenį. Nežino
me — ar pasieks, jis laisvos 
spaudos puslapius. Bet jeigu 
pasieks, jeigu musų užgrabinis 
balsas suskambės tarp jūsų, 
meldžiame jūsų: klausykite, 
skaitykite, galvokite. Norma 
elgesio musų didžiojo nabašnin- 
ko — L. N. Tolstojaus, — sušu
kusio savo laiku visam pasau
liui — ‘negaliu tylėti’, pasidarys 
tąsyk ir jūsų norma.”

šis laiškas iš Rusijos buvo iš
siųstas šių metų gegužės mėne
sį. Dėti kurių nors paaiškinimų 
prie laiško, manau, nėra jokio 
reikalo. Kas nors šiek tiek se
ka sovietų Rusijos litetraturą, 
tas gerai žino, jog ji yra baisiai 
skurdi; bolševikai baigia nai
kinti ir tai, kuo kitados rusai di
džiavosi prieš pasaulį, būtent, 
jie baigia slopinti dailiąją lite- 
rAturą. .. — K. A.

CHICAGOS 
ŽINIOS

P-ia Martin, gyvenanti 224 
S. Ridgeland st, davė žinią po
licijai, kad jos namo kieme yra 
koks tai baisūnas. Atvykusi 
policija rado aligatorių dviejų 
pėdų ilgio. Kaip jis ten pateko, 
nežinia.

* ♦ ♦

Charles Lindberg lankysis 
Cliicogoj liepos 13 ir 14 die
nomis.

♦ ♦ ♦

Illinois valstijos atletikos ko
misija suteikė laisnį George 
Getz’ui ruošti Chicagoj Tuney- 
Dempsey kumštynes. Jis rengs 
tas kumštynes kartu su Tex 
Rickardu.

* «

Robert Kingery, manadžeris 
Chicago Regionai Planning 
Ass-n, sako, kad normalia Chi- 
cagos augimas žada jai 8,000,- 
000 gyventojų 1950 metuose.

♦ *■*
Mųtorciklinis oplicininkas at

sikėlė ryte ir tuoj pajuto, kad 
naktį svečių butą jo kamba
riuose. Jie išnešė policininko

revolverius, vieną dolerį pini
gų ir visą uniformą. Paliko tik 
žvaigždę ir kelnes. Musų poli
cininkas gyvena 1621 Culler- 
ton st.

* ♦ ' ♦

Kalakutų auginimo asociaci
ja veda derybas su Chicagos 
biznieriais. Ji žada parūpinti 
l>adėkavones dienai 100,000 
kalakutų. 

♦ ♦ ♦

Ketvirtadieny bus atidaryta 
nauja vandens, miestui pumpa- 
vinio stotis. Ji parūpins dienoj 
į 300,000,000 galionų vandens. 
Stotis yra prie Western avė. ir 
49-tos gatvės. 

♦ ♦ ♦

Majoras Thompsonas, sako
ma, pareiškęs, kad 1933 meluo
se pasaulinės parodos Chica
goj nebebus. Chicaga turinti 
daug svarbesnių išlaidų, kurių 
miesto labas reikalauja. 

♦ ♦ ♦

Automobilių taksų Chicagoj 
surinkta šiemet nuo metų pra
džios iki liepos pabaigos už 
$4,280,664.50.

Kopūstų sunka

Dr. Herman N. Bundesen, 
Sveikatos komisionierius.

Kad kas nors jus vadintų 
“kopūsto galva”, jums pasiro
dytų veikiausia, jog tokis kom
plimentas nėra mandagus. Bet 
iš mokslinio taškaregio jis reiš
kia ne mažai. 77 7 » r i

Rauginti kopūstai (sauer- 
kraut) turi savyje visus bran
giuosius elementus saldžiųjų 
kopūstų. Jie turi pakankamai 
šiurkštumo žarnoms, kad re
guliavus jų naturalį judėjimą 
ir tuo budu paliuosavus kūną 
nuo nereikalingų medegų. Jie 
didžiai naudingi sveikatai, ką 
žino tie, kurie valgo šį mais
tą iš savo asmeniško patyrimo.

Rauginti kopūstai (sauer- 
kraut) yra ne tik biednuome- 
nės maistas, bet taipgi medi
ciniška pagalba išlėpintam tur
tuolio pilvui. Sis valgis yra 
sveikas ir naudingas ir suteikia 
smagumo. Rauginti kopūstai 
yra senas ir aukštai vertina
mas maistas ir yra labai po
puliarus jau daugelį metų.

Gelbėdami tinkamam žar
nų veikimui, pagelbos tankiai 
suteikia raugintų kopūstų sun
ka, kai galva skauda arba pa
sireiškia kitokie nemalonus vi
durių sukietėjimo ženklai.

Vienok tegul kiekvienas aiš
kiai supranta, kad nėra tokio 
dalyko, kuris vienų vienas pa
laiko žmogų ilgai sveiku. Bet 
kombinuoto (tam tikras skai
čius tinkamai sutaikytų) daly
kų palaiko. Tyras oras, saules 
šviesa, pakankamai rhiego, svei
kas darbas ir pramogos ir val
gymas tinkamo maisto tokiu 
kiekiu, kokio kūnas reikalau
ja. šie yra reikalingi dalykai 
sveikam gyvenimui. „

Rauginti kopūstai yra vie
na daugelio pagelbų palaikyti 
gerą sveikatą. Stengkitčs lai
kytis visą laiką reikalingų ge
rai sveikatai papročių.

—SIUSKIT PER ~ 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To preso Lietuvosžmonės r 
taip pataria Lietuvos bankai

Tarp Chicagos
• ’ I

Lietuvių
Bridgeportas

F. WAITEKAITIS '
Laikrodinin

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

949 W. 59th St, Chicago 
Telefonas Engiewood 4279 L ........... ,—■■■■■>

BILLY’S UNCLE

Vaičkaus teatras stropiai ruo- 
šiasis prie sezono atidarymo.

Pirmas vaidinimas Vaičkaus 
teatro įvyks rugsėjo mėn. 11 d. 
(nedėldieny), Lietuvių Audito
rijoj, kuri iki tam laikui žada 
būti pagražinta.

Bus statomas įdomus veika
las, būtent “Du keliu”, praė
jęs 9 sykius su dideliu pasise
kimu Kaune.

Sąstatas parinktas iš geriau
siųjų Chicagos scenos pajėgų. 
Taigi vaidinimas žada būti įdo
mus.

SLA. narių domei
Advokatas Kl. Jurgelionis, 

3335 S. Halsted st., yra SLA 
Pildančios Tarybos paskirtas 
vietininku SLA prezidento ir 
visuotinu įgaliotiniu Illinois 
valstijoj.

Sulig šiuo įgaliojimu adv. 
Jurgelionis gali daryti kuopų 
santykiuose ir tvarkyme visą, 
ką Pildančioji Taryba gali da
ryti; taipgi jis gali užvesti ir 
vesti teisme bylas Susivieniji
mo varde.

Pirmieji adv. K. Jurgelionio 
žinksniai, kaip Reporteriui te
ko patirti, bus SLA 36-tos rei
kalų sutvarkymas ir suvaldy
mas maištininkų, kurie nenori 
klausyti Pildomosios Tarybos 
patvarkymų. —Reporteris.

South Haven vasarinė 
lietuviu kolonija

Kas nori įsigyti sau lotų dar 
pigiomis kainomis, pasisku- 
binkit.

Sekamą savaitę lotų kainos 
Lithuanian Manor —. lietuvių 
vasarinių resortų kolionijoje 
bus pakeltos. Kas nori pasinau
doti dabar iš nepaprastai že
mų kainų, turi pasiskubinti ir 
padaryti sutartį dar šią savai
tę. Ekskursijos į South Haven, 
Mieli, yra dykai dėl visų suin
teresuotų.

Lithuanian Manor randasi 
prie didelio kelio — U. S. 31, 
netoli Michigan ežero ir tik už 
poros mylių nuo South Haven, 
Mieli. Vieta yra nepaprastai 
puiki; sveikas, vėsus vasaros 
klimatas ir patogiausios mau
dynės ežere.

Kiekvienas loto' savininkas 
gauna pilną narystės teisę prie 
kliubo, kuris stovi prie minė
to kelio ant Lith-Manor žemės 
ir susideda iš 14 kambarių, 
čia kiekvienas narys turi tei
sę naudotis kliubu ir su ma
žomis išlaidomis praleisti va- 
kacijas.

Del tikietų į South Haven ir 
atgal kreipkitės į “Naujienas” 
ar Miami Park, Mieli. Realty 
Co., 134 N. La Salio St., Chi
cago, III.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienai

KORNAI
Greita pagelba nuo skau
damų komų ir pirštų spau
dimo čeverykuose.

DlScholl's 
Ztino-pads

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal,

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos: 

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

REZIDENCIJA: 
2226 Marshali BlvcL

TELEFONAS CRAWFORD 1480 
TELEFONAS CANAL 9464

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

SEIMININKĖMS KELRODIS 
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvi šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinčjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei

RODYKLĖ No. 95
Virimo Receptai

Jei mėgstat kept sekantis receptas 
yra vienas kuris jums patiks. Se
nesni žmonės ir vaikai mėgsta gerą 
spondž pyragą, šis receptas padaryt 
kainuoja mažai ir lengvas kepti:

NAMINIS SPONGE PYRAGAS
1 puodukas evaporated pieno
2 puodukai smulkaus cukraus
2 puodukai miltų (dar nesijotų)
4 kiaušiniai
Vi šaukštuko lemano sulčių
2 šaukštukai kepamo pauderio
Suplak kiaušinius ir cukrų iki pu

tos sutirštės, paskui dadėk puoduką 
pieno kuris buvo įkaitinta iki karš- 
čiausio laipsnio žemiau virimo punk
to. Dadėk prieskonius, paskiausia gi 
miltus ir kepamą pauderį persijotą 
sykiu 3 kartus. Kepk neperkarštame 
pečiuje 40 minutų.

Virtuvės Reikaluose
Actas turi būti saugojamas nuo 

šviesos kada jgauna pilną stiprumą. 
Nesaugu yra laikyti vyno spiritus ar
ba actą prie medžio ant lentynų. Mo
liniai uzbonai geriausia tokiems sky
stimams laikyti. Paskui yra akmeni
niai indai. Akmeniniai indai neplyš
ta šaltame ore kaip esti su stikli
niais.

Vaisių košės, sutaisytos daržovės, 
katsupas, geriausia laikyt ant gdin- 
tių. Sudėk juos j eilę apačioj žemiau
sios lentynos. Vėsi temperatūra te
nai jiems ir tinka. Užtiesk juos ko
kiu uždangalu ant lentynos, nes švie
sa gadina juos.

Geriau užlaikyt virtuvės grindis 
švariai negu paskui kada būna labai 
žteršta. Koumet kepi mėsą geriau

sia turėt patiesta popierų aplink pe
čių. Taip daryk ir miltinus dalykus 
kepant. Miltai yra švarus por savę, 
bet aršiausia yra tas, kad jie jsiskver 
bia j mažiausius plyšelius ir traukia 
prie savęs visokį purvą.

Naminiai Rasi gelbėjimai I
Po išmazgojimo vatinių arba šilki

nių pirštinių, perplauk jas laikant po 
šaltu vandępiu taip kad pirštai butų 
išpildyti vandeniu. Tada leisk joms 
nueivarvėt ir džiūt, ir išdžius pirštai 
nesusi sukinėję.

Mažiausi lašai ammonijos nulašin
ti drapanų šėpoje tuoj išnaikins kan
dis. Jos kvapas taipgi nuodingas pe
lėms, tarakonams ir kitiems namų 
vabalams. Geriausia išnaikina viso
kį blogą kvapą. Sumaišius su karštu 
vandeniu ir nupylus į sinką ar kitas, 
vandens nutakas kurios atsiduoda jie-' 
geru kvapu, ammonija geriausia išr 
valo. Į

Sąusa druska arba actas užtrintas 
ant plėtmų ant marmuro išnaikina 
juos. Nuplauk tyru vandeniu, pas
kui numazgok su muilu ir vandeniu 
nuėmimui likusio acto.

Grožės Patarimai
Pigiausias ir geriausias dažas jau

nų merginų ir moterų veidams tai 
valgymas morkų. Valgykit jas tan-j 
kiai prie valgių, nes jos turi daug ge-| 
ležies ir padaro aiškią raudoną odą. 1 
Valgykit jas visaip pritaisytas, ar, 
tai šutintas, keptas, virtas ar žalias.1 
Rusijoj ir Francijoj, moterįs dadeda 
cukraus prie morkų kad butų ska-' 
nįau. Jums jos tikrai patiks bile kaip 
prirengtos.

Ypatiška Sveikata
Vienas blogumas kurio reik veng

ti tai blogas kvapas. Patįs tankiau
sia negalit jausti jį. Blogas kvapas 
užmuša veik visokį žavėtinumą kurį 
moteris turėtų. Jo priežastjs, yra vi
sokios, kaip cigaretai, minantis mais
tas, negeri dantjs, skilvio netvarka, 
gėrimai, etc. Turėtumėt naudoti ge
rą antiseptišką burnai mazgotoją ku
ris išvalo visus negerumus esamus 
burnoje. Blogas kvapas tankiai yra 
žymė vidurių nevirškinimo. Mažas 
apsižiurėjimas iš jūsų pusės prašalins 
šį nemalonų jausmą.

TADEUŠAS VAIČIULIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu Rugpiučio 2 dieną, 11;15 valandą ry

to, 1927 metų, sulaukęs 48 metų amžiaus, gimęs Gražaičių kaime, 
Žagarės valsč., Šiaulių apskr., paliko dideliame nuliudime moterį Ape- 
mią, dukterį Aleną—6 metų, 2 seseris Amerikoj — Uršulę Andriu
kaitienę ir Julijoną Jasutaitienę, 3 švogerius, o Lietuvoj 2 seseris 
Marijoną ir Oną.

Kūnas pašarvotas, randasi 3311 Archer Avė. Telef. Lafayette 
2449

Laidotuvės įvyks Subatoj, Rugpiučio 6 dieną, 1:30 vai. po pietų 
iš namų j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Tadeušo giminės, draugai ir pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, Moteris, Duktė ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja graborius J. F. Radžiuš. Tel. Canal 6174.

t

Pastaba: Mano ofisą* dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH
OPTOMF.TRTSTAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Palengvins akių įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, 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 a tyčia at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nadėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Roosevelt 7532

S. M. SKUDAS
Graborius

Nubudimo valandoje suteikiam ge- 
riausį patarnavimą.
Palaidojimą atliekame rūpestin
gai ir gražiai; busite pilnai pa
tenkinti.

1911 Canalport Avė.
Chicago

Seniausią įsteigta linija

i South I 
i Haven

Paimkit savo draugus ir šeimyną 
ant šito gražaus laivo, kuris 

yra aliejum kūrenamas 

“IROQUOIS”
Nėra dulkių Nėra suodžių

v Tiktai

75c
ROUND TRIP DAILY

Leąv« Chicago daily 9:45 a. m. Hoq>. 
9:10 p. m. Saturday 2:80 p. na.
Night Boato: Fridą? 10:80 p. m. 
C.iutdav 1 d. m.

Nedėl. ir subatoj Round trip $1.50 
Pigiomis kainomis Cafeteria

Collegiate Orkestrą
ŠOKIAI DYKAI

_ _ BENTON
CfiC harbor

& ST. JOE
Lhv« Chicago 8 a. tn. Daily 
Except Saturday and Sunday

Throngh Tleketa to all Shore Line Motor 
Con.h Co. polnta via South Haven 

Thru Faree
SAIJGATl’Cą ....................................II.7S I
HOLLAND . .....................................
GRAND KA1>I1>8................................. 3.20
GHANI) HAVEN................................. 3.00
MUSKEGON ........................................ 3.50
PAVY L‘AAV LAliK...^................................. |
Scotsonia (Lith-Monor) $1.25 
Miami Park Beach .......... $125
Sroot connectlona for Glen. Alltg»n. 

illtnan, Bangor, Sllver-Saddle Lake*. 
Kooeevelt Hille and Shora Creet.

i All achedules daylight eaving tlme. 
South Haven Line Docke—N. W. End 
Municipal Pier (Grand Av. & Chicayo 
Av. care to pier).

Phone Superior 7800
l . . . - - • -■ i ■ a - ■ i >

Jei. Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Gaisiiikites Naujienose
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Tarp Chicagos 
Lietuvių
. Lyons, III.

Iš valdžios miškų

Kiek man žinoma, ristikai ri
tasi ant matraso, o šičia ritosi 
ant tuščių alaus baksų, ir vie
toj dviejų ypatų ritosi trys. 
\Vell, gal buvo geri ekspertai. 
Kaip ristikai, jie tų dalyką ge
riau supranta, negu aš.

Rep. Rautas.

r— • .
vakare vagiliai išgręžė Maka- džiu jie tapo išskirti iš musų 
rovo užeigos duryse skylę, apie- kuopos ir jų melagystės, triu- 
lavojo duris aplink jutrinų ir kšmas ir bliofai dalykų stovio 
įėjo vidun. Jų nelaimei šunys, 
buvusieji viduj, pradėjo loti, ir 
vagiliai tutrėjo neštis nieko 
nepešę. Tokiu jau budu pirm 
poros dienų vagiliai mėgino įsi
piršti į bučernę, kuri randasi

Lietuviu aptiekorių reikalu užeigos, ai* >. jiems .,<> 
pavyko. Išrodo, kad ši nauja 
“teknika” vagilių dar nėra ge- > 
rai pritaikyta. Vienok “progre- * 
šuoli” bando ir vagiliai.

Į CLASSIFIED ADVERTISEMEN
nepamainys,

Pasiliuosavę nuo 
madarių, galėsime 
kliudomai stiprinti 
lietuvių tarpe SLA. 
tęsti toliau kulturinj 
vo žmonių gerovei.

—M.

tų triukš- 
dabar ne- 

Chicagos 
idėjų ir 

darbų sa-

Personai
Asmwą I0ko

JIEšKAU pusininko karčlamos biz
ny]. Norinčiam galiu parduoti. Biznis 
geras. 83 E. 103rd St.

Furniture & Fixtures Farms For Sale
RakandaLįtaiaai Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI Elektrikinė ledui FARMOS Michigan valstijoj, geros 
mišina, pumpa dėl vandens, luch fermos žinoma nevisur. Aš esu pra- 
krunteris. Daiktai mažai vartoti, leidęs keletą šimtų dolerių bevaŽinė- 
Pirduosiu pigiai. Aurora, III. Telefo- damas ir jiefkodamas gerų farmų. 
nas 5077. Buvau keliose valstijose, žinau žemės

vertę, taipgi esu apėjęs daug gerų 
i farmų. Kas žingeidaujate pirkti, klau- 
' skite rašydami laišką. V. Gaižauskas, 
, Custer, Mlch.

PAJIEŠKAU savo brolio Petro Za- 
lepugos, kuris pirmiau gyveno 1748 
McDondugh Avė., Scranton Pa. Tu
riu svarbų reikalą. Meldžiu jį patį ar 

i kitus jį pažįstančius atsiliepti. Felik
sas Zelepugas, 6438 S. Oakley Avė. 
Chicago, III.

Vaidyla,

P-as F. A. Bakas, kuris turi 
kartu su p Grigg’u, 

2346 So. Western avenue, lietu
vių aptiekorių asociacijos Ivėri- 

’ mo klausimu pareiškė štai ką: 
i “Tokia draugija, kurios pa
geidavimas buvo išreikštas p. 
St. Petrulio, jau gyvuoja nuo 
1922 metų. Jos 
Amerikos Lietuvių 

k u Draugija. kare gulti. Antradienio ryte
šeimininkė pabeldė jo kamba-

Draugijos užduotis yra ekQ-;rj0 duris, kad pakėlus eiti dar- 
nominės ir socialės. Taip pat 5an< jjs neatsiliepė, šeimi- 
yra isairbta ir Draugijos kon- inįnk§ įgjo vidun. Rado negy- 
stitucija......................... Koronerio tyrinėjimas bus

Jei lietuviai aptiekoriai ma- šiandien, rugpiužio 3-čių, p-nų 
tytų r^’kalą pasitarti svarbiais Eudeikių laidatuvių įstaigoj, 

i reikalais, aš vėl 4505 So. Hermitage Avė. Lai- 
“komarinską- j kajp praeitis parodė, lie-1 

ją’. Paėję kiek toliau, užėjome tuviai aptiekoriai nesidomi to- 
pa-

Liepos 17’dieną turėjau 
gos atlankyti 
P- 
čia

. . . , . aptiekąbuvusį kadaise —
černausko daržų. Buvau 
pirmų kartų nuo to laiko, 

kai vieta tiųio paimta Į valdžios 
saugojamus miškus, kur pir
miau 
dailė, 
žlant 
k t us

kur pir- 
buvo auklėjama lietuvių 

kur buvo girdėti grie- 
klumpakcjį, suktini ir 

lietuvių šokius.
Dabar čia toj vietoj, kur bu

vo vartai į daržų, susimetusi 
slavų grupe, pasistačiusi bač
ka alaus ir dažo savo “baruš- 
ką.’\ Toliau vėl grupė, lenkų, , 
pusėtinai įsikaušusių, šaukia 
“polska ne zginela . O šičia ^y*-jų profesijai 1_____ ,
du ir rusų maišytas piknikas, sušaukčiau susirinkimą. 
Šoka tautiškąją ’

P-no Eudeikio laidotuvių 
įstaigoj

Primas Dapkevičius, gyvenęs
vardas yra: 4438 So. Wood street, 43 metų, 

Vaistiniu- nevedęs, nuėjo pirmadienio va-

įstaigoj

tiusiness (Jhances 
Pardavimui Bizniai

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

Finansai-Paskolos

būrį italų, kurių vienas dainuo- ųjajs 
j i vėl savąją “solo meo*’. Ir |įeiul 
taip pilnas daržas visokių tau
tų grupių, tik ne lietuvių.

Tiktai perėjus County High- 
way vieškelį ir paėjus pietų 
link, radome grupę lietuvių, 
dainavusių “aguonėlę”. Einame 
dar toliau. Užeiname džianito- 
rių kliubą ar draugiją 
rai nežinau. Susirinkusieji jau 
pusėtinai linksmi ir dar 
nas kitą sveikina.

Kad pas mus visus 
tokia vienybė, kokia yra 
džianitorius, tai kaip 
prolubiciją Įvykintume, 
riau draugui.

Man tai pastebėjus, draugas 
užklausė:

—Kaip tai?
—Nagi taip, išgertum e visą dę. 

kiek jos yra, ir prohibicija gy
vuoja! p.|f Smagoriutė geresnė

Einame dar toliau, čia prieš p.lg Smagoriutė, 
mus stovi didelis trokas su ant Lowe avenue, 
užrašu: 
bas”. Muzika griežia lietuviš
ką trumpakojį, o apie dvide
šimt porų suktinį šoka. Pas 
kliubiečius matytis pilnas ve
žimas saidės ir naminio alaus

susirinkimais viską
ant kitų rankų.”

—Reporteris

Bridgeportas

įdotuves įvyks penktadienyj ; 
pamaldos šv. Kryžiaus bažny

čioj ,o iš bažnyčios kūnas 
palydėtas į šv. Kazimiero 
pi nes.

Aušros knygyno išvažiavi- 
■ inas įvyko liepos 31 dienų Wn- 
shington Heiglits miškuose. 
Publikos atsilankė pusėtinai — 
daugiausia jaunų berniukų ir 
mergaičių, nes išvažiavime da
lyvavo Yonaitis su savo tvmu.

Baigus besbolų lošti, buvo 
kitokių žaismių. Smulkmenas 
praneš komitetas, kas laimėjo, 
kas pralaimėjo. Taigi dar syki 
Jonaitis parėmė Aušros knygy
nų, nors, matyti, turėjo pasi
darbuoti pusėtinai. Taigi bra
vo Jonaitis! -—Reporteris.

REIKALINGAS partneris j byle ko- [....... ......... ......
kj bizni, aš esu patinusi visokiuose Biznis išdirbtas per 35 "metus. Gera 
bizniuose. Klauskit savininkės namo. vjcta Nebrangiai. 2900 W. 38th St. 
Tel. Triangel 3558. 1

PARDAVIMUI hunhvarp krautuvė.'

PARDAVIMUI gazolino stationas 
ir ,‘tand Spring St. ir Archer Avė., i 
Willow Spring, 1 mylia nūn Keen 

FURNIŠUOTAS modemiškas kam- Avė. wbst. Shell gasalino station. 
barys, gerai įrengtas dėl dviejų vyrų. Tel. 70 Willow Spring.
3407 Lowe A v. Boulevard 0636, Apt. 1----------------------- —--------------------- i

Furnished Rooms

- ~ -------- - ------ ---  ------- PARDAVIMUI cigaretų, kendžių
KAMBARYS ant rendos vienam ar- notions krautuvė sykiu su namu. Ap- 

ba dviem vaikinam su valgiu ar be leidžiu miestą, 1707 So. Halsted St. 
valgio. 10505 So. Wabash Avė.-------------------------------------------------

KAMBARYS randasi dėl vieno vai
kino, moderniškas, pigi renda. 3529 
Lowe Avė. 2-ros lubos.

For Rent

PARDAVIMUI ROAD HOUSE ir 
IMi akro žemės, medinis namas 9 
kambarių, Willow Springs ant Archer 
Avė. Galiu mainyti ant bungalovv 
arba 2 flatų namo.

PEKP 1NN., 
Tel. Willow Springs 15 

Mrs. Blinstroop

tik-

vic-

Lutų 
pas 

matai 
ta-

Nelaimė patiko šeimyna p-nų 1 
Budrikų, kurie turi didelę vy
riškų drabužių krautuvę ant 
Morgan street, prie 33-čios gat
vės.

Pirmadienio vakare, apie 9 
valanda, suparaiižavo p-nių 
Budrikienę, moteriškę kokių 50 
metu amžiaus.' Moteriškė nu
gabenta ligoninėn ir randasi 
l)r. Bertašiaas priežiūroj. Pa
ralyžius atėmė kairįjį šonų ir 
kairiąja pusę veido. Neteko 
kalbos.

Ligonės šeimyna— vyras ir 
trejetai vaikų—didžiai nuliu-

Pašovė moterį

bus
ka- CLASSIFIED flOSj

i, ką, kur, i v'* .. kada 
rengia, veikia ar kviečia

Liepos 31 dienų Jankauskas, 
gyvenus 4405 So. Lincoln ave- 
nue, susibarė su savo žmona. 

į Barniuose Jankauskas peršovė 
savo pačios Kojų.

Pašovė jaunų vaikynų

Annnuncements
Pranešimai

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 (la

RENDAI 3 aukštų naujas kam- 1 
pinis namas 123-čia gatvė ir F.me- 
rald nve„ priešais šv. Petro ir 
Povilo lietuvių bažnyčios. Puiki 
vieta dėl barbernės, harware krau
tuvės, maliavos arba' smulkmenų 
krautuvės. Viršutinis butas galima 
renduoti daktaro ofisui.

Klauskite pas:
Tupikuitis Pharmacy 

725 W. 123 St.
Tel. Pullman0<)71

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
arba priimsiu pusininką. Pardavimo 
priežastis svarbi. 4503 S. Wood St.

2- RI MORGICIA1
3- TI MORGICIA1 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

j vieną dieną 
Perkame real cstate 

kontraktus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Te). I.sfayette 6738-6716

KRAUTUVE rendon. Pertaisysim 
dėl tinkam^ rendauninko. Raktai 2 
fl. front. 3711 S. Halsted st.

EKSTRA bargenas. Pardavimui’ 
valgykla prie transfer comer, parsi
duoda pigiai. Priežastis pardavimo 
nesutikimas partnerių. Turi būt greit 
parduota. Atsišaukite. 2748 W. Chi
cago Avė.

RESTAURANTAS pardavimui,tran
sfer kampas, geroj vietoj, soft drink 
parloris, pagyvenimui kambariai, 
Lyon & Healev pianas. $500 cash. 
5051 S. Halsted St.

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

CHARLES JACOBS, 
3244 So. Halsted Street, 

Boulevard 6520

bartines SLA. konstitucijos pataisy-

Pranų Gaudėnų, kuris gyve-1 
na 4325 So. Wood street, 18- 
kos metų vaikynų, pašovė ne
žinomas piktadaris gatvėj ties 
numeriu 4354 Šo. Wood street. 
Peršovė kojų.—Reporteris.

mus. Taipgi turėsime apsvarstyt ke
letą svarbių dalykų ir sykiu užmo- 
kė$im narines duokles.

M. Yaldyla, Sekretorius.

RENDON 6 kambarių modemiškas 
flatas, garu šildomas. $60 rendos mė
nesiui, 5647 S. Rockwell St.

Roseland — Auksinės žvaigždes L.
P. ir P. Kliubo mėnesinis susirinkt- 

. mas įvyks 5 d. rugpiučio, 7:30 vai. 
I vak.. K. Strumilo svet.

Visi nariai bukit susirinkime, bus 
knygų peržiūrėjimo komisijos rapor- 

j tas ir kiti svarbus reikalai. J. Kirka, 
i raštininkas.18-tos gatvės apielinkė

Frankis Papievis, mokyklų; -
Innknnfk bprninka^ 1910 C a- I North Sidės Draugijų Sąryšio susilankantis oerniUKas, IJIU t.a rinkimas įvyks, Seredoj, Rugpiučio- 

gyvenanti nalport avenue, susirgo proto August 3 d., 1927 ni.. 7:30 vai. vaka- 
Nugabentas pavie- Liudsybės svetainėj. Sekretorius.kuri buvo neramumu. Nugabentas pavie- j 

Piliečių Brolybės Kliu- automobilio sužeista pereitų ne-1 to ligoninėn liepos 31 dienų.
dėldienį, kai jis su savo drauge 
ėjo iš šv. Petronėlės draugijos 
pikniko į černausko daržą, jau 
sveiksta. Sužeidė ja automo
bilius, kuriuo važiavo būrys

bačka. Visi linksmi, pilni ener-1 vaikėzų. Vaikėzai bandė pa- 
gijos, taip kad .it norėti dau- bėgti, bet buvo sulaikyti ir vė- 
giau negalima. Kihibiečių prog
ramas susidėjo beveik iš vien 
šokių, išskiriant ristynes. Bet 
ir tos buvo stvotiško budo.

kūdikių maudyklei. 
Johnson’s Baby Cream 
lininiui odos netvarkos.

Kuumet Karštis Daro 
Kūdikį Neramiu.

Nuramink šaltu, kvepiančiu 
Johnson’s Baby ir Toilet Pow- 
der, ir matyk ji šypsančiu!

Vartok Johnson’s Baby Soap 
.......... I maudyklei. Vartok

paša-

po*10*

WENNERSTENS
'•Johcnihin uupo

TIKRI APYNIAI
LURTINGAME SALYKLE

GERESNIO SKONIO

Nčid Artificidliu Prieskoniu

Help Wanted—Mak 
parbininkųi Reikia

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

REIKALINGI agentai pardavinėt 
gyduoles ir žoles -po namus, duodam 
didelj nuošimtį!' OVem'us Drug Co. 
3313 So. Halsted St., Chicago, 111.

STOGDENGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 

, ir garantuojamas už $4. Automobl-
DIDELfi jiroga atidaryti restaura- įjų, trokų patarnavimas Chicagoj ir 

“ ..... ...... . Į apielinkėj. įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 

j dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.

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

Phone Lawndale C114 A

ną, visi restaurano fixturiai ant vie
tos. kurius galima paimti už likusius) 
mokesčius $1000, jie kainavo $3000, 
tik 6 mėnesiai kaip pirkti. Geroj lie
tuviškoj apielinkėj, Storas randasi di
deliam naujam hotelyj. Savininkas 
1247 S. Cicero Avė., Cicero, U).

PARDAVIMUI Delicattessen, ken-; 
džių, ice cream krautuvė. Geras biz-i 
nis, apleidžiu miestą. Bargenas . 5 
pagyvenimui kambariai 1 
vės. 5129 So. Halsted St

PRANEŠIMAS, šiuo pranešame, jog 
artimoj ateity atidarysime moderniš- 

j Service Stotį 
lovimas ir tepimas auto- 

--------------- --- — ----- 1 mobilių su vėliausio išradimo prietai- 
PARDUODU Delicattessen, valgoj *ai«- Užlaikome Mobile, Vedoii, Hyns 

mųjų daiktų krautuvę, visokių duonų, i Pennsylvanijos alyvas ir aukštos rų- 
sandvičių, cigarų, kendžįų, kad suset- šies gazotiną tik 14c už galioną. 3935 
linti kaikuriuos reikalus. Parduosiu 
Ketvirtadieny, Rugpiučio 4d., nuo 10 
iki 5 vai. po piet. Gerausioj vietoj, 
gerai apsimoka N. West Sidėj. Auk
štos rųšies fixturiai ir stokas, pigiai,! 
renda nebrangi. $1800 arba geriau- 
sis pasiūlymas nupirks. Galima mo-| 
kėti dalymis. Tik žmonės kurie 
greit nori veikti teatsišaukia.

3039 Ęawrence Avė. 
Kampas Whipple Št.

prie krautu- klausią ir puikiausią 
Chicagoj. Plovimas i

Archer Avė. ir 39th PI.---- ■>
I

SLA 36 kuopos nariams pranešu, 
kad užsimokėti duokles jie gali 
pąs mane namuose (3200 LoAve 
avė.). Eidamas finansų raštininko 
pareigas, noriu ntkreipti kiekvieno 
36 kuopos nario domę į tai, kad 
jūsų teisės Susivienijime pirmiau
sia priklauso nuo to, ar esate už
simokėję mokesnius, ar ne. Narys, 
neužsimokėjęs per tris mėnesius, 
esti suspenduojamus. Taigi, kieno 

i mokesniai užvilkti, ateikite, nelauk
dami, kol įvyks kuopos susirinki-

Tamas Armatis, kuris gyve- mas, pas mane i namus ir užsimo- 
nn 5605 Wabansia avenue, va- ’, .<t. 
žiavo Ashland avenue gatve- 
kariu. Ties numeriu 2217 So. Draugystė Lietuvos Dukterų laikys

Karolis Švelnia, 718 So. Pau
lina Street, tapo sužeistas, kai 
automobilis, kuriuo jis važiavo, 
susidūrė su gatvekariu ties 18- 
ta ir Peoria Street. Stiklai su
raižė veidų. Nelaimė pasitaikė 
liejuis 31 diena.

Reikalingas žmogus dirbti ant far- 
mos, netoli Chicagos. 1900 S. Union 
Avė . Tel. Canal 1256.

liaus areštuoti.
Išsyk manyta, kad p-lė Sma- 

goriutė tapusi ant vietos už
mušta. Tatai sukėlė nubudimo 
šv. Petronėlės draugijos išva
žiavime ir suvažiavusieji jautė
si lig prislėgti tos nelaimės. 
P-lės Smagoriuttės motina, iš
girdusi apie nelaimę, kuri iš
tiko dukterį, buvo apakusi.

Ligoninėj betgi sužeistoji 
mergina tapo ;
daktarams apžiurėjus ir sutei
kus pirmos pagelbos, parga
benta į tėvų namus, kame ji 
ir sveiksta daktaro priežiūroj. Stasys Miglinas pereitų

—Reporteris. I

Ashland avė. jis lipo iš gatve- savo mėnesinį susirinkimą parko di-l 
’ kario ir tuo momentu ant jo! 3
užvažiavo automobilis, kurį Jonės pribūti. V. Kazlauskas, sekret.
operavo tūlas Lowry, gyvenus -----------

.....................   3018 So. Throop street. Nelai- SLA. 129-tos kp. susirinkimas įvyks
. . . . . _ . ... no j i 4 d. rugpiučio, J. Savicko svet., 1900atgaivinta, ir mė Armaitj patiko liepos 29 dJ s> Union Ave>| 7:30 vai. vak. Visi na-Į

Town of Lake

Atsišaukite!
riai malonėkit dalyvauti susirinkime, 
taipgi nepamirškit atsivesti naujų na
rių. K. Batutis, rašt.

REIKALINGAS patyręs bučeris, 
kuris moka važiuoti troku. Gera už
mokestis. Pastovus darbas. 13958 
Greenbay Avė. Burnhnm, III. Telefo
nas 9870 Bumham.

Lietuviškai kalbantis, smagiai 
atrodantis vyrai! Aš jums ga
liu pasiūlyti progų, su pagal
ba kurios padauginsite savo 
įplaukas. Nuolatinis darbas, su 
didele ateičia. Vienas mano 
tarnautojų, kuriam šis biznis 
buvo visai naujas, uždirbo per
nai $10,000. Jus galite tų patį 
atlikti. Klauskite: General Ma- 
nager, Room 660, First Natio
nal Bank Building, 31 S. Clark 
St

Real Estate For Sale
Namai-Žemi Pardavimai

SU mažu įmokejimu galite 
nupirkti naują 6 kambarių mu
ro bungalow puikiai pabūdavo- 
ta ir moderniškai įrengta. Jei 
kas nori, gali pirkti ir už cash. 
Namas randasi puikioje Mar- 
ųuette Park apielinkėie, tik 
trejetas blokų nuo parkų, arti 
gatvekariu ir boulevarų. Pirkė
jas gaus lengviausias išmokėji
mo sąlygas. Kreipkitės:

7114 S. Campbell Avė.
ne-1 Jaunų Liet. Amerikoj Tautiškas 

Penktadieny, Rugpiučio 5, 7:80 v. v. Lietuvis Salesmanas reikalingas

KONTRAKTORIUS
Budavoju namus ir taisau 

Pigiai ir greitai
S. A. ZOLP
834 W. 33rd St.

Tel. Boulevard 0527

KRAUTUVIŲ F1KČERIAI 
Groseraių, BuČer- 
nių, Delikateasen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekemių, Mo- 
sų s pečiai u mas. Ge- 

patarnavimas, žemes 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 8c. State Street

Bridgeport Painting 
& Hardware (k>. 

tfaievojam ir popieruojam. Ūži a ik am 
malevą, popierų, stiklus ir t t 

3149 So, Halsted St 
Phone Yards 7282 

J. S. RAMANČIONIS

* dėldienį tapo perkeltas iš pavie- Kliubasi laikys mėnesini susirinkimą
. .. . _ Penktadieny, Rugpiučio 5, 7:30 v. v.------------ -------------------
vO ligonines (County Hospital) Lietuvių Auditorijoj; 8183 So. Hals-! Pastebėtina proga salesmonui, 

... tata'ku^g ku)^
---- 15,1 galės atsakyti reikalavimams 

—r---- :-----------_ vaikštinėti po cigarų krautu-

i psichopatinę ligoninę (Psy- 
chopatic Hospital). Gyveno .jis 
pirmiau 1817 String street.

buvo Susirgusiojo giminės arba

ted St. Visi nariai malonėkite laiku 
pribūti, nes i 
lykų aptarymui.S. Kunevičia, rašt.

SVARBI priežastis pardavimo, kas 
pirmas tas laimės, 5 kambarių mo
demiška bungalow. Atsišauk it pas 
savininką 3624 W. 65th PI.

Town of Lake lietuviai 
surengę pereitų šeštadienį va- pažįstami prašomi atsišaukti į 
karienę pagerbimui ir priėmi- Canalport avenue policijos ato
mui į savo tarpų naujo profe- tį, kuri randasi tuoj prie Hals- 
sionalo .advokato Grišiaus. ted street. Telefonas: L-----

Vakarienė tečiaus išėjo ne 
kažin kaip pasekminga. Ir rei
kia pasakyti, kad kalti yra dėl 
to tokie žmonės, kaip p. Ma
žeika, pp. Pieržinskis, Zolpis, 
Kareiva ir kiti. Jie žino kur ir 
kokiu budu surengti tinkamus 
pa rengimus, o vienok darbų pa
vedė atlikti tokiems žmonėms, 
kuri o neidmnno. kur ku^ tinka, 
nors ir turėtų geriausių norų.

ted Street, 
velt 7928.

Susivienijimas Lietuviu Namų Sav. d g storius, grosernea ir 
ant Bridgeporto laikys savo mėnesini . ’ . , , ’ . .
susirinkimą, trečiadieny, rugpiučio 3, kendzių krautuves Chicagoj ir 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Hals-1 
ted St Susirinkimas prasidės 7:80 v. 
vak- Visi nariai malonėkit susirinkti 

' laiku. Atsiveskit naujų narių prisira
šymui. D. Gulbinas, rašt. 

■ ... im ..... .................
ŠIANDIEN SLA. 36 KUOPOS 

SUSIRINKIMAS

Įvyks Mildos svet. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti

Nežiūrint kaip šiltas nebūtų
omu, organizacijų veiki
mas tutri tęstis nepertraukia
mai. Ir šiandie, 7:30 V. v. visi 

Gyvename teknikos progreso SLA. 36 kuopos nariai yra kvie- 
gadynėj. Ir teknikos progresas čiami ateiti į Mildos svetainę 

dirbtuvėse, 3140 S. Halsted st. aptarti ke-
orlaivininkystėj. lėtų svarbių klausimų ir užmo-| 
ir vagylių prie- kėti savo duokles.

Besiartinant rudens sezonui, 
atgal, Town of yra numatomas platus švieti-1 

išlauždavo tik mo ir draugiško paslinksmiui- u « . . ' . « .MA. •

Personai
Asmenų leiko

PAJIEŠKOJTMAS

pastetbiama netik 
radio srityj, 
Jis pastebiama 
monėse.

Kuris laikas
Ijike vagiliai
garažų duris, nunešdavo keksus‘mo darbas SLA. 36 kuopos sie- 
nuo krautuvių durų. Dabar jau nose. Visi kivirčai, konfliktai, 
pastetbėta bandymai įsibriauti kuriuos tyčia kėlė organizuota 
į užeigas ir didesnes krautuves, komunistų grupė jau pasibaigė. rj v
Ir kaip? Nagi sekmadienio Pildomosios Tarybos nuospren- 329 n. Saifo^įtT^ladelphia, Pa.

apielinkėse ir atstovauti senai 
įgyvendintų whole sale taba
kus jobberių įstaigą. Turįs nuo
savų karų ir galintis kalbėti 
lietuviškai ir čekiškai pagei
daujamas. TARR CO., 3600 
Ogden avė., tarpe 9 ir 11 vai. 
ryto.

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

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel lAfayette 8706—8700

Chicago 
ELECTRIC KONTRAKTORIUS 

Seniausias iš lietuvių, kur duodi 
užgsn»dinimų. Įvedam elektros dra-

. p^PpLIS BARGENAS i lua> motorus, taisom elektros reik-
su .P™įu L i menys, fikčerius ir L t

mokėjimu. Randasi Pne didelių dirb- w R Electric Co., (nottnc.)
tuvių, kur dirba apie 25,000 darbi
ninkų. Atiduosiu pigiai, nes re:kia 
pinigų dėl biznio. Mrs. S. T. Gutt, 
801 S. 4th St., St. Charles, III. Phone 
St. Charles 451

pigiai, nes reikia 2522 So. Halsted St., Ch*CAgO 
Phone Vtetory 7452

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Pajieškau savo 
vyro Povilo Pi 
ragio. Jis naeint1 
16 Mestelifikių k. $1OO n v* p i ries; mnno mažai vartotą 
pumpfnų vaisė. , Player Pianą, 92 roles ir stiklinę Sė- 
Pasvaiio aps, jis- pą, £SU bedarbis, man reikia pinl- 
manę apleido Bal.' gn 

25 d., 1925 met. 
palykdamas ma
nę su mažu ku- 
dykiu dideliame 
varKe‘ Tamsiai 
geltoni • plaukai, 
pilno veido, krei

vai žiuri, myli sportauti, 85 m. am
žiaus, 5 pėdų ir 9 colių aukščio, sve
ria 200 svarų, čia telpa jo paveikslas. 
Jis išvažiavo su Petre Duočkiene, ji 
yra aukšta, biskį palinkusi, ju< dų 
pląukų, turi dukterį 14. metų. Mergai
tės balti plaukai. Jeigu kas pitė- 
rnysite tokias ypatas, malonėkit man 
pranešti už ką busiu labai dėkinga.

ONA PIRAGIENE,

Stanley Ruzicki 
2332 W. Madlson St. 1 fl.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

$60,000 vertės naujų bankruto ra
kandų. Sutaupykit pirkdami šiuos 
naujus rakandus. Pigiai greitie'ns 
pirkėjams. Gražus Mohair parloro te
tas, riešutiniai valgomoj kambario se 
tai, bufetai, 2-3-4 šmotų miegruh Jo 
setai, Wilton kaurai, lempos, veid o- 
džiai, stalai, Coxwell krėslai, 4 ke n- 
barių outfitas tik $340. Dykai dasta- 
tymas, Fireproof Storage, 
Clark St., atdara vakarais 
blokai N. nuo Devon Avė.

61542 N. 
iki 10, 2

Edacational
PARDAVIMUI 2 fl. mūrinis namas

po 6-6 kamb. randasi geroj vietoj, i- MA'RT'M A
mokėt $4000, kitus kaip rendą. Savi-
ninlras .3343 Emerald Avė. Anfl-lų kalbos, lietuvei kai boa,

metikoH, piliety knygvedy atAn,
stenografijos ir kitų mokslo takų.AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA

J. P. OLEKAS, Mokytojas
3106 S. Halsted St.. Chicago, HL

PARDAVIMUI 9 kambarių biznia-i 
Vas namas arba mainysiu ant maies-i 
nio namo ar biznio. Savininkas Kali
ma matyti po 6 yal. vakare, Joe Ap- 
kevich, 2322 W. 51st St.------------------- I AR jŲS norite

PRIVEROTAS ^rduot^S kambarių didesnį užmokesnį, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
naus išmokai to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
tim Darbą surandamo $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važiuoti. Instrukcijos $15.00 ir 
dauginus.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
1507 W. Madlson Street

namą, IVa augščio, 50x125 lotas, fur- 
nace šildomas, aržuolu baigtas, muro 
fundamentas, 2 karų garažas, visi 
improvmentai sudėti ir apmokėti. Na
mas randasi. 6611 S. Hoyne Avė. Sa
vininko Tel. Vincennes 2975

KAMPINIS, modemiškas 8 api rt- 
mentų namas, 2 po 5 kamb. ir 6 po 
4 kamb. “In a door” lovos, garų il- 
domi. Mainysiu ant mažo namo. Bar
genas $89,000.

1635 W. 57th St. 1 Apt. 
Tel. Prospect 3922


