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Maskva šaukia kon
ferencija Kominter- 

nui gelbėti
De’Rivera žada grąžint 

Ispanijai konstituciją
Kiniečiai grūmoja svetimų val
stybių laivams} bambar Ja vi m ų

Konferencija komunistų Žada gražinti konstitucinę 
internacionalui gelbėti 

visiško 
suirimo 
ir k.

Apiskva susirūpinus dėl 
komunistų partijų 
Vokietijoj, Francijoj

valdžią Ispanijai
Diktatorių^ Primo de Rivera 

žada netrukus sušaukti kraš
to seimą

BIČIULIU MISERERE
V \^r- 7

Lyga šauks.nusiginklavi 
1 mo konferenciją

J. V. aviatoriai prieš Niką 
raguos revoliucininkus

BBRLINAS, rūgs. 21. [F].
Maskviškis komunistu inter-

* I

nacionalo ekzekutyvas šaukia; 
nepaprastą to
plenumo konferenciją.

Konferencija, kuri įvyks ar
timiausioj ateity, šaukiama dėl 
kritingos komunistų judėjimo 
padėties, — dėl visiško komu-, 
nistų partijų suirimo Vokieti
joje, čecfhoslovakijoje, Franci- 
joje ir Italijoje.

Nepaprastos konfeti enci jos
uždavinys bus lalpjau sustab
dyti minėtose šalyse atkaklią 
kovą, kurią daugelis komunis
tų vadų dabar veda ten prieš 
vergavimą Maskvos diktato
riams.

SAN SEBASTIAN, Ispani
ja, rūgs. 21. — Ispanijos dik
tatorius Pirimo de Bivera pa- 

internacionalo reiškė užsienio spaudos atsto- 
Įvams, kad netrukus Ispanijai 
vėl busianti grąžinta konstitu
cinė valdžia. Kaipo pirmas žin 
gsnis tąja kryptim busiąs vei
kiai sušauktas krašto seimas.

Aeroplano katastrofa Floridos nelaimė
Kap. Fonck’o lėktuvas susikūlė žinomų žuvusių

| Ispanijoj bijoma revoliuci 
nio sukilimo

ir sudegė; radio openiotojas 
ir mechanikas žuvo ugny

čius siekia 375;
apie 4000; $50,000,000 m
terialinių nuostolių

Kiniečiai žada bombartltiof S*
svetimus laivus

francu- Vakar paskelbti apskaičiavi-1 
mai, kad per

žmonių akai-
; sužalotų

Barcelonoj ir apygardoj dėl to 
I civilinės sargybos postai dvi- 
• gubai sustiprinta

GENEVA, Šveicarija, rūgs. 
21. — Jeigu kurios nors nepra
matomos aplinkybės nesutruk
dys, Jautų Sąjungos tarptauti
nė nusiginklavimo konferenci
ja bus sušaukta ateinančios va
saros pabaigoj.

Priruošiamos 
mo konferencijos 
šaukta trečiadienį

nusigjnklavty- 
posėdis su- 
(šiandie).

Trys Jaki indėnų kur
stytojai sušaudyti

♦_______________

MEKSIKOS MIESTAS, rug
sėjo 20. — Empahne, Sonoros 
valstijoj, tapo sušaudyti trys 
asmenys, kaltinami dėl kursty
mo Jaki indėnų maištai! prieš 
valdžia, a

MANAGUA. Nikaragua, 
rūgs. 21. — Nikaraguos revo- 
liucininkai ėmė vėl bombar- 
duoti EI Bluffą, Atlantiko pa
jūry. Valdžios pasamdyti Jun
gtinių Valstijų aviatoriai iš
skrido iš Managuos bombar- 
duoti iš oro revoliucininkų po
zicijas ties Halfway Key.

Rado senovės meno tur
tą, vertės $25,000,000

$5,000,000 Iowos potvy-! 
nių žalos

ATĖNAI, Graikija, nigs. 21.
— Praneša, kad švedu archeo
loginė misija Peloponese vie
name senovės kape radus pui
kiausią meno daiktų kolekciją, 
daug aukso ir sidabro brange
nybių. Basto turto vertė sie
kianti apie 25 milionus dolerių/'

DĖS MOINES, la., rūgs. 21. 
—Paskiausiais apskaičiavimai t: 
pastarieji potvyniai lowos vai-1 
stijoj padarė 
apie 5,000,000 
tvynius penki 
Dabar vanduo 
atslūgti.

36iSužeisti traukiniui 
susikūlus

žalos bendrai 
dolerių. Per po- 
asmens prigėrė, 
ima jau visur

MOUNT ANGEL KOLEGIJA 
SUDEGĖ

GRAFTON, W. Va., rūgs. 
21. — Netoli nuo Orlando, 
W. Va., šiandie susikūlė Balti- 
more and Ohio pasažierinis 

’ traukinys, ėjęs iš Charlestono 
į Graftoną. Trisdešimt šeši 
pasažieriai buvo sužaloti, kai 
kurie pavojingai.

ŠERIFO FARMO.I UŽTIKO
DVI DEGTINES VARYKLAS

. — Kai šiandie rytą 
zų lakūnas, kap. Bene 
bandė Savo nauju, rusų 
riaiis Igorio Sikorskio 
tu, aeroplanu iiskrįsti 

b 
jot aeroplanas nė niomis, žinomų žuvusių 

į orą susi 
Patsai kap.1 sužalotų apie 4,000 ar daugiau, 

materialinių nuostolių apskai
čiuojama apie 50,000,000 do'e- 

pirmesni praneši- 
kiek perdėti, aud- 
pragaištis vis tik

ura-
inžinie- ganą, siautusį Floridoje, žuvę 
padirb-1 apie pusantrų tūkstančio žmo- 

per A t- nių, pasirodė kiek perdėti. As- 
KantonieČiai įsakė svetimų va’-1 lantiką į Palyčių, 3,600 mylių sociated Press. i surinktomis' ži- 

i„:------ ----i.*: :x I. . •• » ’---- -------- x...............asnie..stybių laivams pasitraukti iš 
karo zones

PEKINAS, Kinai, 
— Gauti pranešimai 
Hankova užėmusios* 
kariuomenės

konsulams

Konferenciją vesiąs Neiman

Pranešimai iš Maskvos sa
ko, kad nepaprastai kominter-; nio 
no konferencijai vadovausiąs j mų valstybių laivyhų 
žinomas komunistų veikėjas,dantams, kad jei jię 
Noimanas, kurs pastaruoju lai-, 
ku paskelbė Maskvos Prayloje 

o- 
ir 
jo

rūgs. 21. 
sako, kad 

Kantono 
vadai įsakė užsie-

pianešti sveti- 
i komen- 

jie urnai ne
iš karo zonos 
kantoniečių ar-

priemiesčiuose 
sargybos postai 

sustiprinti ir

eilę aštrių straipsnių prieš 
poziciją, ir kuris yra dusia 
kunti atsidavęs Stalinui ir 
"•rupei.

basai Nei manas busiąs ne
paprastos konferencijos pirmi
ninkas ir vesiąs griežčiausią 
kovą prieš Zinovjevą, dabarti
nį kominterno pirmininką, ir 
kitus jo šalininkus.
Žinksnis Zinovjevui pašalinti

Kai kuriuose komunistų ra
teliuose sprendžiama, kad pro
jektuojamoji konferencija tai 
esąs paskutinis Stalino žings
nis prieš Zinovjevą, kad jį vi
sai pašalinus sau iš kelto.

pasitrauksią 
Jangtse upėj, 
tilerija krantuose imsianti šau
dyti. KantonieČiai 
jau šaudyti visus 
kurie bandys įeiti 
metu tarp saulės 
ir tekėjimo.

Einant kantoniečių 
visi laivai turi sustoti 
ir žemiau Ilankovo 
militarinių valdininkų 
ei jai.

žadą taip 
garlaivius, 

į I lankovą 
nusileidimo

įsakymu 
anksčiau 
Kantono

Vanderveldė ruošias 
įvest prohibiciją 

Belgijoj

AR NORI KA PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums. 
Desėtkai tūkstančių * Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasUie- 
ną. Parašykite į, Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra 
šit greičiausia.

BBILSb.i JS, Belgija, rūgs. 
20. — Užsienio reikalu minis- 
teris Vandervelde pareiškė at
silankiusiai pas jį kavinių sa
vininkų delegacijai, kad Belgi
joj svaigiųjų gėrimų pardavi
nėjimas busiąs visai užgintas. 
Tuo tikslu jis netrukus pa
siūlysiąs įstatymo projektą už
ginti alkoholio pardavinėjimą 
visai, išskiriant tik pramonės 
reikalams.

Įregistravo smarkų 
mes drebėjimą

že-

Klasifikuotųjų 
nos: 5c už žodį, 
na 50c. Vienas 
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
| diena.* * /

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

Parduokit kas pjrns uereika 
lingu* per naakelbimua Naujie 
nnae

be sustojimo, 
nesuskubęs pakuti 
kūlė ir ’ užsidegė.
Fonck ir jo padėjėjas, .Jungt. 
Valstijų laivyno leitenantas 
Lavvrence -W. Curtin, /suskubo 
iššokti laukan pirmiau 
aeroplanas ekspliodavo 
budu išliko sveiki, bet 
no radio operuotojas
Clavier, franeuzas, ir mechani
kas Jakob telamov, rusas, žu
vo liepsnose.

Kap. Fonck bandė išskristi 
į Paryžių praeitą ketvirtadienį, 
bet dėl nenalankaus oro skri
dimas laivo atidėtas.

LONDONAS, nigs. 21. 
Iš Ispanijos praneša, kad I 
celonoj ir jos 
visi civilinės 
tapę dvigubai
kad provincijos armijos garni- 

i- , nų skaičius kol kas siekia 375, t zonai tapę pastatyti po civili
nės sargybos priežiūra. Tai pa
daryta dėl to, kad bijoma re
voliucinio sukilimo. ,

irių, 
mai
ros

ne kaip
ir tuo 

ae.iopla-! yra 
Charles

Bet kad 
ir buvo 
padaryta 
baisi. .

Vakar atėjęs iš Vakarų Indi- 
jų uraganas kliudė kitas pie
tų pajūrio vietas — Mobile, 
Pensacolą, etc., bet

Meksika nori siyst karino 
. menę per J. V. žemę -
MEKSIKOS MIESTAS, rug- 

kadangi sėjo 21. — Meksikos užsienio 
susisiekimas su-tomis vietomis (reikalu departamentas kreipėsi 
visai nutrukęs, apie padarytas jį* Washingtono valdžią, 
ten pragaištis kol kas žinių nė- damas J---*’ 
ra.

Kareiviai sudeginę 
$2,000,000 valdžios 

trobesių

> prasy- 
i leisti Meksikos kariuo

menei pereiti 
Valstij ų terf

3 .prieš sukilusiu^

pei> Jungtiniu 
•i ją kampanijai 

Sonoros
tijoj Jaki indėnas.

Okla., 
vy- 

kariuo- 
uždaryta ke-

OKLAHOMA CITY, 
rūgs. 21. — Federalinės 
riausybės areštuota ir 
menės kalėjime
tūrio! i ka kareivių. Jie kaltina
mi, kad per pastaruosius dve
jus metus jie esą sudeginę 
Fort Šilime, Okla., valdžios tro
besių, vertės bendrai apie 2 
milionu dolerių. Iš keturiolikos 
suimtųjų įlenki) jau esą prisi-v 
pažinę kalti.

Portugalų gubernato
rius Aiumeida pabėgo

PORTLAND, Ore., rūgs. 21.
— St. Benedicte, Ore., gaisras
sunaikino aštuonis Mount An-’ ()§AGE, la., rūgs. 21. 
gel kolegijos trobesius, padary- tosšerifas sužinojo, kad 
damas 500,000 dolerių nuogto- ties farmoj, netoli nuo 
lių. Gaisras kilo ekspliodavus operuojamos dvi slaptos 
gazoline tankui kolegijos gara
že. x

GAISRAS GARLAIVY

Vfe- 
jo pa-

degti
nės varyklos. Savo farmą jis 
buvo išnuomojęs Johnui Knut- 
sonui, kurs dabar tapo suim
tas.

GIBRALTARAS, rūgs. 2k- 
Britų garlaivy City of Har- 
vard, plaukusiam su pasažie-: 
riais iš New Yorko j Kalkutą, 
kilo gaisras, dėl kurio garlai
vis buvo priverstas pasiskubin
ti į .Gibraltarą 'dėl pagalbos. 
Garlaivy buvo apie 130 ameri
kiečių turistų.

AVIATORIUS UŽSIMUŠ?.

M1TCHEL FIELD, N. Y., 
rūgs. 21. — Bandydamas pa
rašiutu nusileisti išskrendančio 
1,500 pėdų aukštumoj aeropla
no, bet parašiutui neišsiskėtuš, 
nukrito žemėn ir užsimušė ka
rys Charles Turner iš Aubura,

GAISRAS OIL CITY
Europos valdžių užuojautos 

pareiškimai
\VASHINGTONAS. rūgs. 21.

— Del ištikusios Floridą bai
sios nelaimės prezidentas Cool* 
idge ir valstybės departamen
tas gavo užuojautos pareiški
mų beveik is visų Europos 
valstybių valdžių.

Floridos uraganą pagimdęs 
meteoro nukritimas

LONDONAS, rūgs. 21. — *Snų visas dangus
Daily Mail šiandie paskelbė ( p0 žemės girdėt baisios
pirmajame lakšte laišką, pasi- piiozijos. Prieš išsiveržimą neį
rašytą pseudonymu “Applan-1 trįs dienas buvo nuolatinių že-

LISABONAI, Portugalija, 
rūgs. 20. — Pašalintas iš Kap 
Verde gubernatoriaus vietos, 
pulkininkas Joao de Aiumeida’ 
pabėgo į Užsienį. Jis buvo Į 
kaltinamas dėl valstybės išda-

way”, kurio autorius sako, kad 
Floridos uraganą turėjęs pa
gimdyti meteoro kritimas, ma
tytas Anglijoj praeito penkta
dienio naktį. Meteoras nukri
tęs į jūres tarp Floridos ir 
Bahamų salų.

vais

Kolumbijos ugniakalnis 
ėmė smarkiai veikti

OIL CITY, La., rūgs. 21.
Praeitą naktį kilęs čia vienoj 
biliardinėj gaisras sunaikino 
pačiame verslo centre dvide
šimt du verslo namu. Nuosto
liai siekia apie 750,000 dolerių.

rūgs, 
beitai- 

15, pa-

AVASHINGTONAS, 
21. —i Per trečią metų 
nį, pasibaigusį rugsėjo 
jamų mokesniais valstybės iž
dui sumokėta bendrai 440,(MM),- 
OOO dolerių.

rūgs. 20. — Ivimo.BOMA, Italija, 
Bendandi observatorija ‘ įregis
travo smarkų žemės drebėji
mą, turėjusį įvykti apie 1,000 
kilometrų tolumo. Manoma? 
kad tai įvyko lonijos jūrėse.

Du užmušti traukiniui 
užgavus autą

Lenkų aviatorius Čitoj

TOKIO, 
— Lenkų 
skrendąs iš Varšuvos 
nijos sostinę, atskrido 
Mongolijos sienoj.

Japonija, 
aviatorius

20.rūgs.
Orlinski,
\į Japo-

1 į Čitą,

VVATERLOO, N. Y
20. — Lehigh Valley ekspre- lietaus ir perkūnijų; 
ainiam traukiniui užgavus au
tomobilį netoli nuo Romulus 
stoties, du juo važiavusių as
menų, vyras ir’ moteriškė, buvo 
užmušti, o kiti pavojingai 
žaloti. Automobilis turėjo 
chigano laisnį.

su-
Mi-

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

rūgs. * Nenusistojęs oras, gali būt 
nedidelė

temperatūros atmaina; pusėti
nas pietų vakarų vėjas.

, Vakar temperatūros buvo 
minimum 57°, maksimum 80° 
Fahrenheito.

šiandie saulė teka 6:36, lei- 
fdžiasi 6/50 valandą.

BOGOTA, Kolumbija, rūgs. 
21. — Praneša, kad Galerias 

i Posto ugniakalnis ėmęs smar
kiai veikti ir mesti laukan lie- 

jpsnas ir degančią lavą 3,000 
'metrų aukštin. Milžiniškų liep- 

i nušviestas, 
eks-

inės supurtymų.

Busas nukrito 250 pėdų, 
4 užsimušė

BANKAGUA, Čile, rūgs. 21. 
— Netoli nuo čia vakar įvyko 
nelaimė. Autobusas, kuriuo 
važiavo Braden Copper kompa
nijos darbininkai, nuvirto 250 
pėdų į pakalnę ir penki asme
nys buvo užmušti, keturi kiti 
pavojingai sužaloti.

Trys aeroplanai skris iš 
Paryžiaus i New Yorką

PARYŽIUS, nigs. 21. -JWa- 
tin pranešimu, Francijoj dirb- 
dinami trys aeroplanai skristi 
iš Paryžiaus į New Yorką. A- 
eroplanąi esą baigiami ir vie
nas jų^ galėsiąs išskristi apie 
spalių 5 dieną.

lf-------- --- '--------------------- =^=^===============

Nupigintas pinigų -
PERSIUNTIMAS LIETUVON -

Naujienos ir vėl nupigino pinigų per
siuntimą Lietuvon ir dar labiau pagreitino 
išmokėjimą.

Telegramų už .50 centų ir 50 kitokių 
kaštų, Jūsų pinigai, Gumoje 100 litų, bus 
pristatyti į nurodytą adrese miestą.

Tik pamislykit, už patarnavimą ir 
greitumą vertą 2—3 dolerių, Naujienose 
Jus mokėsit tiktai 50 centų!

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės į mus 
ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halstod St. 
BENOŠIAUS APTIEKA; 1616 W. 47th St 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, Dl.
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Kas Dedasi 
Lietuvoj

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
“fe^TSABEp^KAT ■

Lietuvė šeimininke Amerikojė’ visados trokšta gauti patari- , 
>mų pagerinimui jos žinojimo atlikinšjant pareigas kaipo, špi- 
inininkė ir nibtjnaj šitose jdkįlttfsp kas -saųajltt^tilpV stVnHps- * ** 

nei i ai kurie bus'indomųs''Ko|lnai'Lietuvei Seimininkei

RODY K LR No. 50
Virimo Receptas Naminiai Pasigelbejimai

Siaiiliy Paroda ,
žemės Jldojgarnlniai ir ‘ 

. ii K* vi- pramonė.

Žemuogė yra vienaa iŠ vaisių ką 
labai išsiplatinęs sename ir naujame 
pasauliuose. Ji auginama daugeliu 
būdų, todėl ir yra įvairių padavimų, 
dydsių ir rųšių. Kuomet žemuogės 
yra sezone jos nėra brangios ir yra 
skanus valgis. Populiariškiausiu iš 
valgių daromų su žemuogėmis yra 
žemuogių pyragaitis. žmogus net 
negali atsivalgyt to skanaus pyra
gaičio. Sekantis receptas yra vie
nas iš geriausių ką aš žinau.

ŽEMUOGHJ PYRAGAITIS
1 puodukas evaporated pieno at

miešto
2 kvortos žemuogių
2 puodukai miltų
2 šaukštukai kepamos sodos
1 šaukštas druskos
2 šaukštai sviesto
2 šaukštai miltinio cukraus
Supilk visus sausus dalykus i vie

ną. parengk sviestą kaip darant pa
juj lukštą, dadėk pienų, suplak su 
šaukštu bus labai tiršta) ir kepk 
20 minutų pailgoj skarvadoj. Per
plauk pyragą karštu peiliu, apsvies- 
tuok abi pusesa ir sudėk j vidurį ir 
viršuje dvi kvortas žemuogių kurios 
sukaliota į mažus šmotus, apsaldyk 
ir tegul pastovi pirm dėjimo ant py
rago.

Virtuvės Reikaluose
Valyk kavos puodus su mišiniu 

borakso jj vandens. Paskui gerai 
išmazgok vandeniu. Nuo to jie bus 
labai švarus.

Kad palivuotos skarvados ilgiau 
laikytų, įmerk jas j puodų karšto 
vandenio ir lai vanduo verda ir pas
kui otvėsta. Tas turi sulaikyti pa- 
livas nuo nudegimo arba sutiukimo.

Prašalinimui žuvies arba svogūnų 
skonio iš skarvados po kepimo užpilk 
biskj acto dadėjus biskj muštardos, 
ir paskui virink.

Nuėmimui apskretimų nuo alumi- 
no arbatos katilukų, užpilk biskj ac
to arba lemono skystimo i katiluką 
ir virink. Paskui perplikyk puodą 
borakso vandeniu ir perplauk paskui 
šaltu vandeniu visą.

Nuėmimui gurno nuo audeklo, ran
kų ar plaukų, patrink su kiaušinio 
baltimu.

Piano klevišų nuvalymui bandyk 
kreidos su vandeniu maišyta košele. 
Nušluostyk su biskiu alkoholio, bet 
buk atsargi nepalieti tarp klevišių.

Nepirk šluotų iš tamsių raudoni! 
šiąudų. Jos *nėra taip geros kai 
darytos iš žalių šiaudų.

PalMkymui žibančio paviršio tokių 
audimU kaip satinas, jpilk biskj bo- 
rakso j vandenį kuriame skalbi.

"į Greta su gyvulininkyste, ' pa-’ 
rodoj plačiai atstovąujAmą > ir 
kitoms žerfičs’ ūkio sritims ir 
musų.* krašto pramonei. Ypač 
gausiai dalyvauja čia pramonin
gasis Šiaulių rajonas. Užsienių 
pramonės įmonės išstačiusios 
tuos dirbinius, kurie surišti su 
musų krašto gamyba: žemės 
ūkio ir pieno per dirbimo maši
nas.

Premijuoti ūkiai.

^UŽaitftvnavo ir |ąimėjo
J 'didžiausias dovanas

(Aukso Medalius, Diplomus ir
j Garbės Laistops)

Už Balso Tobulumą, JTvir- 
t;i ir Dailų Padarymą, Ir 

Vertybę

Grožės Patarimai.
Didelis skirtumas yra tarp “plo

nos” ir “menkos”. Pirmesnė padė
tis yra pageidaujama, paskutinė ne, 
nes kožnas nori turėti žymes geros 
sveikatos. Pilna ir šVari oda ir ži
bančios akjs yra geras paveikslas 
tinkamai užlaikomo kūno. Nedasvė- 
rimas nėra taip pavojingu suaugu
siam kaip augančiam vaikui, bet ge
dausią yra būti nei per riebiu nei

I perliesu.
Į Jeigu nedasveri:
! 1. Pasisverk save ir sužinok kiek
■ svarų teikia dagauti ir apsvarstyk 
ar neturi kokių simptomų kurie rei
kštų ligą. Jeigu taip tai pasitark su 
gydytoju tuojau.

1 2. Pakeisk savo ypatiškus papro
čius, jeigu reikalinga taip

(a) kad miegotum 8 ar 9 valan
das per naktį,

(b) ilsėkis kiek daugiausia gali,
(c) pčaelisk valandą ar daugiau 

kasdien atvirame ore,
(d) mankštykis reguliariai
(e) valgyk pakankamai gero mai

sto.
Ypatiška Sveikata

Nieko nėra kas geriau atvaizdintų 
ruši ir kiekj kaip geležis reikalinga 
kiekvienai ypatai. Geležis ineina 
sudėtį raudonų kraujo korpuskulų ir 
leidžia išnešioti oksigena j celes. Ge
ležis taip svarbu kad gamta aprūpi
na naujagimį kudikj perbuvimui pir
mų kelių gyvenimo mėnesių. Po to 
nuo musų priguli žiūrėti kad valgo
mas maistas turėtų gana geležies. 
Kunui reikia pailsio, tyro oro ir sau
les šviesos. Taipgi reikia saugoti 
sąvo valgi ir daobtis niio užkietėji
mo ir nevirškinimo.

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS YRODUKTUS:
yra Borden’s Evaporated 

■ dalimi 1_’__
atmiešk pieną iš butelio.

Borden’s Evaporated pienas 
geriausias pavaduotojas paprasto pie
no arba smetonos. Tik i ‘

I pieną su lygia 
dalimi vandens ir vartokit taip kaip

Pievų ir laukų ūkio produktų 
daugiausia rodo stambieji ūkiai. 
Žemaitijoje tokių dvarų ūkių 
yra ypač daug. Nemaža jų pri
pažinti pavyzdingais kultui’, 
ūkiais; ,

Tai matyti ir parodoj, šių 
pavyzdingų ūkių produktus 
įvertino ir ekspertyza, skirdama 
premijas. Visus tris aukso me
dalius už javus, daržoves, gyvu
lių pašarą ir k t. gavo stambieji 
ūkiai: Fledžinskienė (Ginku- 
nai), Gruževskis (Kuršėnai) ir 
Komaras (Baisogala). Sidabro 
med. paskirtas Helcermanui 
(Ruzgai, Mažeikių apskr.). “Lie
tuvos” redakcijos paskirta pre
mija 200 lit. teko Ant. Lanku
čiui iš Akmenės vals. už vieti
nius ilginius linus ir jų pluoštą. 
Jis gavo ir -pagyr. lapą 1 laips
nio.

įdomių eksponatų išstačiusios 
Dotnuvos žem. ūkio akademija 
ir Gruzdžių aukštesnioji pien. 
ir gyvuliu, mokykla. Abi mok
slo įstaigos gavo aukso meda
lius. Pirmoji už mokamojo 
daržo eksponatus ir atmainų iš
vedimą, antroji — žolės ir ban
dymus su karvių mėžimu ir vė
riniu. Nariškinas už palmes — 
sidabro med.

Žemės ūkio mašinų skyrius.SVARBU
Juice Grape Pirkėjų Atydos

•
Kaip geležinkeliai yra nustoję pardavinėti juice 
grapes prie team kelių, Kalifornijos gamintojai • 
nutarė sukoncentruoti visus juice grapes į vie
ną vietą.

Atsilankykit į
Didžiausį Naują South Water Market 

14th PI. ir 15th St.
Tarpe Nacine Avė. ir Morgan St.

Čia jus galėsite pamatyti didžiausį pasirinkimą 
juice grapes, koks kada nors buvo siūlomas paru
davimui Chicagoje. Pasinauduokit iš šios pui
kios progos dėl pasirinkimo visokios rųšies la
bai žemomis kainomis.
Del parankumo tų, kurie negali atvažiuoti nusipirkti paprasto

mis dienomis, marketas bus atdaras' kiekvieną 
Nedėldienj per šj sezoną

T

BABRAVIČIAUS REKORDAI
Specialiu užsisakymu “Vienybės” Rekordų Skyrius Įsigijo 

iš Columbia Kompanijos sekamus musų neprilygstamo lietuvių 
tenoro, Babravičiaus, rekordus, kurie buvo skirti išleisti tik ko
vo mėnesį: i

“Karvelėli” ir “Plaukia Sau Laivelis”
(12 colių, $1.25)

“Aguonėlės” ir “Kur Bakūžė”
(10 colių, 75c)

Sykiu užsisakykite ir Kaune užrekorduotus rekordas Kip
ro Petrausko “Dudelš“ (10 colių, 75c) ir “Stasys” (10 colių, 
75c). •

Už persiuntimą rekordų imame 75c ekstra.

VIENYBE
193GrandSt. - Brooklyn, N. Y.

Į Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
g 12th STREET 

Tel. Kedzie 8902 

3514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louig Avė. 

CHICAGO, ILL. 
■ ■ M Į—PI

(iarsmkities “Naujienose”

žemes ūkio mašinų aprūpini
me ūkininkams svarbus vaid
muo tenka koperacijų bendro
vėms. Parodoj dalyvauja že
mės ūkio koperatyvų sąj. “Šiau
lių “Gamintojas”, pieno perdir
bimo bendrovių ir Lietuvos ūki
ninkų sąj.

žymią vietą parodoj užima V. 
Masiulio ir J. Baltručaičio pre
kybos namai Šiauliuose, ši lie
tuvių įmonė atstovauja plačiai 
praplitusiems “Alfa Lavai” se- 
paratoriams, anglų ir amerikie
čių žemės ūkio mašinų llarves- 
ter Company ir visai eilei lietu
vių eksponatai čia pat demons
truojami ir kreipia lankančių 
ūkininkų dėmesį. Nemaža mal
šinu parduota vietoj.
r Atskirą pavilijoiią pasistačiu
si Amerikos lietuvių prekybos 
bendr.^ Ji išstatačiusi Fordo 
automobilius, Fordsono trakto
rius ir kt . Jos pastatyto radio 
priimtuvo nuolat klausėsi bū
riai žmonių.

Iš vietinių žemės ūkio mašinų 
‘abrikų dalyvauja “Nemunas” 
(Kaune) ir k t. i

Šių fabrikų mašinos savo kon
strukcija lenktyniuoja su užsie
nio ir daug 'ūkininkų naudaja- 
mos.

Šiaulių miesto pramonė.
Iš Šiaulių įmonių stambiausią 

vietą užima odos, muilo ir sal
dainių. Frenkelio, br. Nuroki) 
ir Choranžickio odos . fabrikų 
dirbiniai jau senai žinomi. Ne
senai visi trys įmonininkai at
darė batų fabriką “Batas”. Prie 
juv. muilo fabrikų prieš kelis 
metus prisidėjo V. Davido ir S. 
labinavičiaus fabrikas.

Be buvusių dviejų saldainių 
fabrikų “Birutė” ir “Rūta”, ko- 
peracijos bendrovių sąjunga 
yrieŠ kurį laiką įsteigė “Talką”. 
Šio fabriko dirbiniai gavo iš kar
to aukso medalį.

Plačiai parodoj dalyvauja visa 
eilė Klaipėdos įmonių. Parodon 
gausiai lankosi ir klaipėdiečiai.

Ar Mėgstate Gerą 
Puoduką Kavos?

Tai pabandykit Borden’s Evaporated Pieną 
savo kavoj kitą sykį. Jis suteiks kąvai skir
tingą skonj negu bile kas kitas ką bandėt iki 
šiol. Jūsų šeimyna džiaugsis gerdama ją. 
Borden’s Evaporated Pienas padaro kavą 
daug geresnę. Tai yra todėl, kad jįs yrą rie
bus karvių pienas. Pąstebėkit jo riebiu ame- 
tonąy kaip pilat iš keno. 1

Borden’s Evaporated Pienas taipgi padaro gardžias 
sriubas, keksus, pajus, prieskonius, saločių košelės, 
sosus ir vįsus kitus receptus kur pieną arba Smeto
ną reikia vartoti. Borden’s Evaporated Pienąs su
teikia kiekvienam receptui riebumą, kas yra reika
linga kad padarius jj gardžiu. Tiktai Borden’s kc- 
nas sutelkia jums tokią rųšį. Pabandykit jį j savo 
kavą ir pažiūrėkit skirtumo.

Borden’s Evaporated Pienas yra išdirbinėjamas la
bai geroje priežiūroje, 
augštos vertės, 
mėgsta Borden’s.
laiko pas sarę užtektinai jo ir teikia
riams tą žinomą Evaporated Pieną.

Tai yra pienas nepaprastai 
Amerikos šeimininkės visuomet 
Groserninkai žino tai ir visuomet 

savo kostume-

KUPONAS
Duona Mėsa
Saldainiai Košelės
Žuvis , Pajai

Pudingai 
Sfisai 
Sriubos

ATSIMINKITE
Borden’fi Evaporated Pienas 
yra du syk Viebednis negru pa
prastas pienas. Jus turit var
toti pusi , vandens ir pusi 
Evaporated Pieno Jelju norit 
Ji vartoti kaipo paprasti) plė
nį). Jei turi savo receptą kur 
reikia vartoti Smetoną, varto- 
kit tiek, pat Borden’s Evapo
rated Pieno, 'peš jis atsako 
Smetonai.

Mažas 
Kenas 
6 unc.

DYKAI
100,000 moterą nuolatos pri
siunčia mums naujus receptus 
su Borden’s Evaropated Pienu. 
Jeigu Jus norjt žinoti kaip 
pasidaryti tuos įvairius recep
tus su Borden’s ižpildykit ku
poną pažymėdamoa kokią re
ceptą jurtnt reikia, ir priaiąa- '
kit mums.

Vardiis

Didelis
Kenas ,

16 unc. ,
^K$WEETtNEO

Didelis kenas
BORDEN’S 

EVAPORATED PIENO 
su lygia 

dalimi vandens suteiks 
jums i puodukus gryno 

pilno Smetonos pieno

Adresą^ ....-X....... .... Lithuanian

THE BORDEN ČOMPANY
Borden Building, Nevv York

Pramonės premijų paskistymas.
Pramonės ekspertų komisija 

skyrė premijas tiktai vidaus 
įmonėms ir tai .to^s, .kurios ne
dalyvavo ankstyvesnėse parodo*- 
se arba pądarė didesnę pažangą. 
Aukso med.. gavo: Frenkelio 
Rkjų dirbtuvė, jo trausmisinų 
odinių diržų dirbt. Šiaulių ava
linės fabrikas “Batas”, Kauno 
Ch. Zivo tabako ir pramonės 
fabr. Šiaulių eksporto dirbt, 
“šeriu”, stalių dirbtuvė “Ven
ta”, saldainių “Rūta”, “Talka” 
ir Kauno “Talka”.

Sidabro med. paskirti: Kau
no vielų fabr. “Livėla”, saldai
nių — “Birutė”, vyno — “Grū
das”, Bagnickaitė (Viekšniai)
— audiniai, J. Vainilevičius — 
inkrustacijos, šereiva (Šančiai)
— medžio dirbiniai, Rozeničuš 

audiniai, Hakis — medžio dir
biniai, Raišukytė (Tilžė) — juo
stos, kaklaryšiai, Baronas (Šiau
liai)—juvclyrinhįį dalykai, Ste
ponavičius (Šaukėnai)—plytny- 
čia, Kaizerlingas (Malgudžiai)
— vaisvynis. “Nemunas” 2 
med. — žemės ūkio mašinos ir 
virtuvės centr>\ apšildymas, pe
čiai, x“Labar” (Kybartai) — ge
ležinius baldus, Mater^atikas 
(Šiauliai) už originalinį laikro
dį, Klaipėdos muilo fabr.,'2$ivo 
muilo fabr. (šiauliail, “Ginta
ras” — rašalas, “Union“ (Ky
bartai) — batams tepalas. “Uni
tą” — skardiniai, “Neapol” 
(Klaipėda) — makaronai, “Pė
da” (Klaip.) — elektros elemen
tai, “Einolit” akmenmedžio 
fabr., Garonas (Šiauliai) — žar
nų dirbtuvė.

“Kultūros” b-vės pavilijonas.

Malonų įspudj. teikia Šiaulių 
“Kultūros” bendrovės pavilijo- 
nas. Bentįlr. išleidusi 125 pava- 

< dinimų knygas, 571,20Q ekz.
63, 254,900 pusi. j.

MILK

xxxxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxxxx H t M
Karolis Norkaitis

Parduodu auksinius daiktus, 
taisau laikrodėlius ir pritaikau 
akinius.

1850 W. North Avė.
Tel. Brunswick 9393

\ ^CHICAGO, ILL.

“Vilniui Vaduoti Sąjunga” 
platina ir pardavinėja literatū
rą apie Vilnių ir medalius.

Ekspertyzos daviniai už galvijus
Paaiškėjo. ekspertyzos davi

niai už galvijus. Už vietinius 
galvijus aukso med. gavo And- 
rienė, kuriai dar teko “Lietu
vos” dienr. premija 200 lt.; si
dabro med.: Kurkauskas ir Ma- 
lėta. Už/danų veislės galvijus: 
2 aukso 4— Fledžinskis, 1 — Zu
bovas; ISidabro: po 1 — Skrip- 
kas ir/Fledžinskis, Zubovas (2 
med.). Olandų veislės aukso: 
Gruževskis (2 med.), Janavičius 
(Aleksandrija) — 1; sidabro: 
Gruževskiui — 3, Janavičiai — 
1, Gyliui (Kebliai) — 1.

Už avis Heletirmanas gavo 
aukso med., Narutavičia (Brie- 
niškiai) ir uk. Butalis — sidab
ro, t

Parodą aplankė apie 50,000
• žmonių.

Parodą per pirmąsias 4 die
nas aplenkė apie 50,000 žmonių. 
Parodoj buvo finansų ministe- 
ris A. Rimka, Lietuvos Banko 
valdytojas V. Jurgutis, estų at
stovas Oęlermanas, daug seimo 
narių iiAt. Krivas.

(“L.”)

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinu kablegramų

PALANKIAUSIAS
KELIAS

Baltijos Amerikos linijos
laivai išplaukia:

“Lituania” Spalio 12 dieną 
“Estonia” Lapkr. 2 dieną 
Važiuokit visu keliu vande

niu į pačią 
KLAIPĖDĄ

per laisvąjį Danzigo portą. 
Iš ten tiktai vienos nakties 

kelionė kitu laivu.

$107 Tiesiog į Klaipėdą
3-čia kliasa

UŽSIMOKANT ABIPUS^ 
TIKTAI $181

Populiariška turistinė tre
čia kliasa tiktai $10 bran
giau vienpus, $15 abipus.

Taksai atskirium

Žiniom kreipkitės j vietos 
agentus ar j bendrovę:

Bailio America Line, Ine.
10 Bridge St., New York

I Santai Midy 
SUSTABDO 
SKAUSMĄ

i Saugokis pamėgdžio
jimų. Pastebėk žodj 
“Midy”. Parsiduoda 
visose vaisi inyčiose.

Kuomet renkėsi sau pianą, pri
ėjęs prie Kimball piano Jus pakė
lę viršų mdtole .Šiuos medalius, 
tuomet Jus esate tikiųs, kad Kim
ball yra geriausias, nes tai liudi
ja šie žodžiai: '“The Only Manu- 
facturer Thus Honored” (Vienin
telis išdirbėjus laimėjęs augščiau- 
siah' dovanas)*

Kimball pianai nekaštuoja nei 
kiek dauginus už paprastus pia
nus.

Jus nebusite patenkinti pakol 
neturėsite Kimball Grojiklio savo 
namuose. w

Matykite Kimball pas Peoples

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

PLUNKSNOS 
Parduodamos pas 

Beck’s Dept. Store
<3323-25 S. Halstcd St., Chicago, 111. 

Geras rųšies baltos plunksnos rankomis 
suplėšytos. Žąsų plunksnos svarui $1.79
Grąžos baltos žąsų plunksnos, sumaišy
tos su pūkais v........................... >..... >1.59
•eros rųšies žąsų plunksnos ............ 98c.
Baltos maišytos plunksnos ...........z... 69c.
Neperleldžianti plunksnų jpilai, specia
liai jardui ................................. ,...4.. 89c.

Sampeliai ant pareikalavimo

Tel. Laf^yette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38th Street, Chicago, 111.

--------J

Matai Kas Dedasi?

“Save” reiškia gelbsti; išgel
bėti; išganyti; paliuosuoti; ap
saugoti ; nedaleisti; pasinaudo
ti; čiedyti — bet šitame atsiti
kime reiškia ne daugiau, ne ma
žiau, kaip: taupyti ir pasinau 
doti.

Taupyk kuponus iškirpdunias 
iš Naujienų »5asdieiią — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.
h m ri & n «• n i* e h p a m « u m «i n t irw .v u u* w w u <9 w *> *•*
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Lietuvių Rūmai 
Chicagoje

Rašo A. Vanagaitis

(Tęsinys)

labai lengvai išsilaikyti. Įren-[vičius, Šimonis ir daugybė ki- reikalingu per spaudą tarti sa
gus gerą teatrą, kuriame ga
lėtų lošti ne tik dramas, ko
medijas, vodevilį, bet ir ope
ras, operetes, taip pat rengti 
koncertus, beabejo tolis teatras 
pilnumoj išsimokėtų, nes tokio

Chica- 
nesiras
Chica-

teatro, išskyrus visoj 
goj “Goodman Teatrą”, 
kito, ypatingai pietinėj

Taigi kur statytina 4)abar

labai gerai žinoma,Visiems
kad Marquette Paik’as kasdien 
lietuvėja. To užginčyti niekas 
neg?li. Už kelių metų Mar- 
ųuette Park’as bus didžiausia ir 
turtingiausia lietuvių kolonija. 
Jau dabar ten randasi kep šim
tai (gal ir daugiau), lietuvių 
šeimynų ir daugiausiai profe
sionalų ir biznierių. Taigi, pa-, 
togiausia vieta tokiems Ru-I 
mams bene ir bus Manjuette 
Park’as Nuo 59 ii- 75 gatvės, Į 
pradedant Kedzie ir VVestem 
Avė., labai tirštai apgyventa 
lietuviais. Jeigu mes apsirink
tume vietą ant 6.3rd str. ir 
California avė., tai, neapsirik
siu pasakęs, kad ta vieta yra 
patogiausia. Susisiekimas, vi
sais žvilgsniais patogus, “lo
tai” nėra taip labai brangus ir 
be to—-centras. Artimiausios
ir gana skaitlingai apgyventos 
kolonijos, tai Brighton Paik’as, 
ir Town of Lake. Pačiam Brid- 
geportui taip pat patogus su- 

g įtvekariu

Taip atrodo reikalai, 
kiti dalykai.
Kliubas, muziejus, knygynas

Lietuviai be kliubo negal ap- 
seiti. Ne šiemet, tai kitąmet, 
o kliubas turės įsikurti. Nema
žas skaičius lietuvių inteligen- jnelaukdami 
tų jau senai kliubo pageidau
ja. Toks klubas, beabejo, kai
nuotų desėtką-kitą tūkstančių 
dolerių. Jeigu jis bus įrengtas 

I Bumuose, atseis per pusę pi
giau. Kliubas, reikia tikėtis, 
(Inos taip pat |>elno, jei mes jį 
tinkamai įruošime.

Na, o muziejus? Muziejus, 
kaipo toks neduos jokio pelno, 
bet už tat duos mums dvasinį 
peną. Ne tik patys pasidžiaugs
ime

,tų. Gi musų Šileikis, Ylakis ir o žodį. Aš tik trumpais bruo- 
kiti?.. . žais apibudinau Lietuvių Ru-

Muziejui neieškokime pelno, mų klausimą. Vertėtų padary- 
bet dvasingo peno. ti sueigą mums ir ,tuo klausi-

Knygynas taip pat pelno ne- mu plačiau pasitarti. Kaip 
duos, bet jis bus musų saulė. 
Musų literattira Chicagos lie
tuvių jaunimui dabar beveik1 
svetima. Įsikūrę knygyną, 
mes duotume jaunimui progos 
susipažinti su savo literatūra/ 
Tai butų didelis pliusas, apie 
kurį mes turime rimtai pagal-* 
voti.

1...     "-t......... ..
draugijos, taip ir pavieniai as
menys tuo reikalu gali daug 
pasidarbuoti. Ką padarysime 
—bus padaryta. Tik vienybės, 
nes vienybėje—galybė.

sisiekimas

Dabar apie bizni.
Bumai duotų pelno ?

Taigi

pliusas, apie

Taip maždaug atrodo musų 
Bumai, kūne talpintų savyje 
musų tautinę kultuvą.

Mesijaus, 
pradėkime darbą. Turime už
tektinai visuomenės veikėjų ir 
finansų, tik reikia padaryti pra: 
džią. Atsiras Chicagoj lie
tuvių, kurie paaukos laiką ir 
pinigu?/ Nėra nieko sunkes
nio,. kaip pradžia, bet žinoki
me, kad be pradžios,* nėra ga
lo. Kaip pradėsime, taip ir už
baigsime. Sugebėjom tiek gra- * 
žiu ir prakilnių savo tautai 
darbų padirbti, sugebėsime ir' 
sau Bumus pasistatyti.

Skleiskime tą mintį visur ir 
visiems kiekvienai progai pasi-t 
taikius. * Tikiuosi, kad musų

Užtat 
patys

Ar žinote kad,—didelis galvos skau
dėjimas gal iš priežasties užkietėjimo?

BRAN. Ji prnšnlina visus 
nuodus iš kūno — išvalo žar
nas ir atšviežina jas. Jūsų 
viduriai pradeda veikti regu
liariai ir normaliai. Užmirški
te pilės, gyduoles, druskas ir 
pravalninimui vandenis. Tie 
pravalnitojal tik padaro jūsų 
n i šteinų pilna su gyduolėmis 
ir jei dožo., nėra padaugina
mai nuolat, jos nustoja savo 
veikmės.

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Mo
terims ir merginoms paturimus 
suteikiu veltui. Valandos nuo 10 
ryto iki 4 po pietų. (Kitam laike 
pagal sutartį).

1120 So. Richmond Street

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

St., kampai 81 gaL

savo dailininkų kuriniais,
galėsime juos parodyti ir

svetimtaučiams. Jų turime ga
na įdomių ir originalių k. t.
Čiurlionis, Varnas, Žm u idzi na-(Chicagos lietuvių, veikėjai, ras

AN HEUSER.-BUSCH

ar duotų? TIKRAS APYNIŲ-SALYKLO SYRUPAS
Nemanau, 

tolio 
ju. 
biznio įstaigą statome.

kad duotų nuos- 
bet apie pelną —abejo- 

Antra vertus, juk mes ne 
Mums 

►u, kad toki Bumai išsi
laikytų patys per save. Jeigu 
mes turėtume teatrą, kuris tal
pintų bent 500 vietų, tai beabe- 
jo tas teatras duotų pelno, ku
ris garantuotų esamas išlaidas 
k. t. nuošimčius, mokesnius, 
šviesą, kurą ir 1.1, ir t.t. Te 
atras, taip sakant, moderninis, 
beabejo, yra mums pageidau
jamas ir kaipo loks, visuomet 
bu tų išnuomuojamas. Mes sam
dydami mieste panašų teatrą 
mokame nuo 200 iki 3(M) dol., 
neįskaitant dekoracijas ir ki
tus patarnavimus. Taigi vie
ton to, ką mes atiduodame ki
tataučiams, galime sau turėti. 
Teatio nuoma apmokės mums 
visas išlaidas, o jeigu įrengsi
me salę šokiams ir parengi
mams, tai bus taip pat nema
žos įplaukos.

Tegul teatras bus išnuomuo
jamas per 9 mėn. šimtą kartų, 
tai jis duos nuo 15 iki 18 tūks
tančių doierių metams.

Taip maždaug 
reikalai. Beikia 
toks teatras Ini:
mas ir svetimtaučiams,
nuoma butų dar didesnė.

Vienu žodžiu, sumaniai pa
vedus dalykus, Bumai galėtų

stovi teatre 
tikėtis, kad 
pageidauja- 

tada

Dideliu galvon nknudėJimnH, 
Rpirulanti oda, pageltę* veidan, 
lali plaukai, įdubusios akys, 
nehialonus kvapaa, tai yra tik
tai keletą* efektų nuo užkietė
jimo. Virš keturiasdešimt) 
pavojingu ligų galima dėl to 
Hiirnati. Neleiskit toms ilgoms 

I Junti

pagelhą 
ALL-

nuteikia

nuodus

surado 
Kellogg'o

ALL-BRAN 
kad ir labiausiai chroniškuose

Jei

pastovi*

*

siųsti savo 
kūnų Ilginu. 
Tūkstančiai 
valgydami
Kellogg'o 
pageli q, 
atsitik imliose Jei valgvsit 
garantuojama, kad pagelbėti 
grorferninkas grąžina atgal pinigus, 
dytojai rekomenduoju j| 
ALL-BRAN suteikia 
mes. 
Valgyk !t mažiausiai du 
ALL-BRAN kasdien —

Iškirpkite ir atsiųskite sj kuponą mums šiandien su jūsų vardu ir adresu

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

reguliariai, 
arba jūsų 

_ . Gy-
jie žino, kad 

tikrus panek-

stnlavus šaukštus 
chroniškuose atsi-

Mulonėkito atsiųsti man dykai 
HiitnpelSnl pakol ( Jusij Kellogit’o 
ALL-BRAN «ykiu su In- 
formncijomiii mano kalboje-1 ir 
I-a reiškls ALL-BRAN dėl ne- 
geioi Hveikatos ir knlp nS Ka
liu i&vensrti užkietėjimo.

prte kiekvieno valgio. Jus pa- 
' Jie gatavai 

.....__ „ ...i pienų arba ame-

. dumu'šykit jj su kitais virtais 
nevirtais valgiais. Pabandyk j| 

receptais išdrukuotais ant pakelio, 
visus groserninkus raudonuose ar* 

Bet bukit persi
kai) Kellogg's yra parduodamus 

koteliuose ir restauruotuose.

tikimuose 
mėgsit jo riešutinę skonj. 
prirengtas, valgyti su 
tona. f 
arba 
su receptais iAdrukuotais 
Pas 
ba žaliuose pakeliuose, 
tikrinę, 
vsuoae

t Kelloicjc Comnanyj Battle Creek, Michigan

i Vardas ...........................
•'**>TOIAT / \į Adresas .....................

__ 1 Lithuanian

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

of Optfcs
Vai. nuo 10 ryte iki 8:30 vakari 

Nedėliomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-r<>H lubos.

LIETUVIAI DAKTARAI

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

127 N. Dcarborn 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 G iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Tel. Dearbom 90.57

A. A. SLAKIS
Advokatas

Room 1726
CHICAGO TEMPLE BLDG.

77 W. VVashington St.
Cor. VVashington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

3101 So. Halsted
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi l’ennsyl- 
vanijus \ ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

25
Akinių Pritaikymo Mano
METŲ PRITYRIMO

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

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

3464 So. Halsted S't.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

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

j

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius r— llifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 South Ashland Avenue 
Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas Canal 0523

Ant trečio augšto virš Platte ap- 
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:30 ryto iki 8:30 
vak. Ofisas uždarytas Nedėliomis.

Pirkite nuo savo 
groserninko ar 
kaimyno pirklio , 
Pilną 3 svarų 
keną.

WAltsyw

1007c grynas ekstraktas parinktų žiemių mie
žių, paskanintų gerti mišiniu importuotų Saazer 
ir parinktų vietos apynių, parduodamas už tiek 
kiek vertas — vertybes produktas iš Gamintojų.

ANHEUSER-BUSCH
. ST. LOUIS

Western Sales Corporation
Distributors

GERIAUSIAS ORO PRANAŠAS

NAMUOSE

BAROMETRAS IR TERMOMETRAS
PARODO:

3.

5.

1739 So. Halsted St.,
NAUJIENOS,

Chicago, III

Rufflea ir 
“Charlestono1 
Šokis, 
šok ir strepečk ir galvą kraipyki 
Bet saugokis neprikrėsk savo 
šokčjui aki,-) pleiskanom.

litikro yra apgailėtina, kuo
met žmogus apsileidžia pleiska
nom.

Rtiffles
Pleiskanų mirtinas priešą* tuo* 

iau apvalys jus nuo to įkyraus 
ir naikinayčio parazito.

Pamėginkite bonką per sa
vaitę ar dešimti dieną, o husito 
nustebinti. t •

65c. vaistinėse arba 75c. per 
paštą tiesiai iš laboratorijos.

F. A D. RICHTER & CO. 
Berry and So. Sth St*.

Brooklyn, N. Y.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

7 So. Dearbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

\ nuo 9 ikt II vai. ryte; 
r alandos I nuo į jįj g va|. vakare

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

«^DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearbom 2734 
Valandos nuo 9:30 iki 2:30 vai. ’ 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

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

1 J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjus visų teisių

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė., Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8633 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

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

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

VALANDOS4 Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

į Dienomis: Canal
Telefonai: J 3U0- Nakti

| Drexel 0950
’ Boulevard 4136

__:3235 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 išryto ir po 8 v. v.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavįtt^St.

Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Scredoj ir PėtnyČioj nuo 9 iki 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La SaUe St, Room 530 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S'. Halsted St., Chicago 
Tel. Yards 4681

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

TeL Boulevarl 8483 
Valandos: 10—2; 5—9 
Sekmadieniais: 10—2

i

T

A. A. OLIS

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka
rais: Utarn., Ketv. ir Sub. nuo 
6-9. Ned. iki 1-mai. Prirengia 

visokias legališkas popieras.

k.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 S'o. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyęiškų ir 
Vaikų U£ų«

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

dos ryto iki 1 vai. po piet.
Tei. Midway 2880

ADVOKATAS
X ''

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

l Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

LIETUVON — 
užrašykite savo gilti
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS/—Lietu
vos žmonės Amerikos 
NAUJIENAS labiausia 
mėgsta

Office Boulevard 7042

.. Dr. C. Z. Vezelis ..
L^TUVIS DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. * 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, 1LL.

lies. 6600 So. Artesian Avo. 
Phone* Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.

7—^v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios.

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos; nuo 10 iki 12 die
ną, 2 ikj 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis .nuo 10 

/iki 12 dieną.
Res. telephone Hyde Park 4000

X. . ■ , ■■ ... ■ -
Ofiso Tel. Boulevard 9698 

Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
; arti 31st Street

Valandos:T—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

Oro temperatūrą — šilumą arba šaltį. 
Oro permainas — giedrą, ūkaną ar lietų. 
Besiartinančią audrą ir smarkų vėją. 
Sniegą, pūgą ar šerkšną, žiemos laiku. 
Iškur ateina vėjas, lietus ar audra.

Šis instrumentas naudingas kiekvieniems 
namams ir vertas didelių pinigų, bet 1‘Naujie
nos” parūpino savo skaitytojams už pusdykę.

Siunčiant paštu parduodame po
Pasiimantiems iš ofiso po..........

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šj kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar į stotį, 

arba savo išnešiotojui sykį j mėnesį ir bus apmainyta j tikrus United 
Profit Sharipg kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytojas ar skaitytoja tūri teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiau per mėnesi, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi' būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo. .

Prenumeratoriafns gaunantiems Naujienas per paštą, apart kas
dieninių kuoponų dar duodama priedo sekamai:

Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—35.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Optemestrist 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av.

Kampas 47rtos 
aut 2 lubų

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
^AI yra piuku jeigu gali taip 

J padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tani žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustatė 
leurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždavinį* pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiėkoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.

............................................ ..........................................

Data: Rugsėjis 22 d., 1926

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Motery Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6358

80 centų
75 centus

Pašalink Kosulį, Šalti, Gal- 
vagele, Ramatizma ir Visas 

Gyla* ir Skausmu*

Visose apt Iškošė—35c ir <Sc puoduką* ir 
dūdelė, Cbildren’s Musterole (Isaffvss* 

nš forma) 35c.

Geresnis nei Mustard Plaster.
..............U IS I.................... S II I ■»—W
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published llhily Except Sunday 
by the Lithuanian Daily News Pub. 
Co. Ine.

flditor P. GRIGAITIS
1739 South Halgted Street 

Chicago, III.
Telephone Roosevelt 8500

, L — - - - - - - , *
tion Riites:

$8.00 per ytmr in Canada.
$7.00 per yefir outside of Chicago.
$8.00 per ycar in Chicago.

3c. per copy.

Entered as Second Class Mattcr 
March 7th, 1914, at the I’ost Office 
of Chicago, Iii, under tho act of 
Mareh 3xd 1879.

M..... : $8.00
......... $4.00

.... 2.50
.......... 1.50
. .......... .75

se
ISc
75c

Naujienos eina kasdien, iiakiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ............... ....... .
Pusei motų ...... ...........
Trims mėnesiams .....
Dviem mėnesiams ......
Vienam mėnesiui .......

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

Suvienytose Valstijose* ne Chicagoje, 
pafttu z 

Metnins ..............
Pusei metų........
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam menesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ....................     $8.05
Pusei metų ................................ 4.00
Trims mėnesiams ...................... 2.01
l’iinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kurtu su užsakymu. 
___________________________

$7.00
3.00
1.75
1.25

FINANSINEI pagalba užpultai valstybei

DARBININKŲ NUSISTATYMAS KARO KLAUSIMU

KAS YRA UŽPUOLIKAS KARE?

VOK1ETUOS KOMUNISTAI SUKILO PRIEŠ 
MASKVĄ

Tautų Sąjunga svarsto naują planą kovai su karo 
pavojum. Suomių delegacijos vardu užsienių reikalų mi- 
nisteris Holsti įteikė Genevos organizacijai sumanymą, 
kuriuo einant visos valstybės, priklausančios Tautų Są
jungai, turi pasižadet, karo atsitikime, remti užpultąją 
šalį finansiškai, tuo pačiu laiku sulaikant visokią finan-

Manoma, kad šitas planas butų ne tik stipri apsau
ga valstybėms,* kurioms grasina užpuolimo pavojus iš 
priešų pusės, bet ir didelė pagalba pasaulio nusiginklavi
mui. Valdžioms nereikėtų iš anksto pirktis amuniciją, 
jeigu jos butų užtikrintos, kad jos galės gauti pakanka-Į 
mar pinigų amunicijos įsigijimui, atėjus reikalui gintis

Reikia pastebėt, kad šitas suomių sumanymas savo 
esme sutinka su tuo nusistatymu karo klausimu, kurio 
laikosi darbininkų Internacionalai, politinis ir profesinis. 
Suomiai siūlo boikotuot užpuoliusią valstybę finansiš- 

, kai, kartu remiant užpultąją šalį; o tarptautinės socialis
tų ir profesinių sąjungų organizacijos stoja už tai, kad 
visų šalių darbininkai kovotų prieš užpuolusią valstybę 
streikais ir kitokiais budais, trukdant jai pristatymą 
amunicijos, gabenimą kariuomenės ir t. t.

Kai anąmet Lenkija buvo įsilaužus! į sovietų Rusi
ją, tai profesinių sąjungų Internacionalas daug prisidėjo 
prie sutrukdymo franeuzų amunicijos pristatymo Len
kijai. ‘ . • * i iį- —IIIBet priėmus šitokį planą kovojimui su karu, pasilie
ka dar išspręsti klausimą: kaip kiekvienam konkrečiam 
atsitikime surast, kuri valstybė yra užpuolike? Tas daly
kas anaiptol ne visuomet yra aiškus. Del praeitojo pa
saulio karo, pav. dar iki šiol tebeina ginčai, kas ji pra
dėjo. Vieni kaltina Austriją su Vokietija, kiti — Fran- 
ciją su Rusija. > ♦

,1 ■■■■!■■■■ I I ■■ ■■■■-'

Didis Francijos socialistų vadas, Jean Jaures. (kurį 
juodašimčiai nužudė prieš pat prasidedant pasaulio ka
rui, 1914 m.), buvo suradęs būdą ir šiam painiam klausi
mui išspręsti. Jisai siūle, kad visos valstybės sutiktų prieš 
pradėsiant karą pasiduoti arbitracijai. Jeigu kuri vald
žia atsisakys stoti į trečiųjų teismą, tai ji bus laikoma 
užpuolike.

Nuo Jaures’o mirties ' niekas nieko geresnio šituo 
klausimu nėra sugalvojęs.

Kad ir Maskvos garbintojai nuolatos triubija, jogei 
“Naujienos” skelbiančios apie komunizmą “melagystes”, 
bet musų žodžiai nuolatos pasitvirtina.

Štai, mes jau senai rašėme, kad komunistų judėji
mas Vokietijoje nesulaikomai ritasi į pakalnę, ir dabar 
ateina žinia iš Berlino apie Vokietijos komunistų skili
mą! Septyni šimtai žymių Vokietijos komunistų partijos 
veikėjų — centro komiteto narių, reichstago atstovų, re
daktorių ir t. t. — paskelbė manifestą, aitriai smerkian
ti oficialius partijos vadus ir sovietų Rusijos valdžią.

Sovietų valdžios smerkimas komunistams yra “smer- 
telnas griekas”. Kas tą “grieką” papildė, tas negali bdt 
“vienintelių proletariato gynėjų” eilėse; tas iš Romos- 
Katalikų bažnyčios, „tariant — Maskvos komintemo, le
kia lauk. Neklaidingasai komisaras Stalinas netruks pa
rodyti tiems “heretikams” kelią pas “judošius”, “parda- 
vikus” ir “kontr-revoliucionierius”. Tuomet iš svarbiau
sios “pasaulio revoliucijos” tvirtovės vakarų Europoje 
pasiliks tik apgriuvusios sienos.. z
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švarios, šviesios, Svei

kos, Gražios Akys
Tai yra puikiausia* turtas 

Murinę yra išvalantis, s u minki- 
tinantis, atšviežinantis k 

nekenkiantis.
Jums patiks jisai 

Knygute <4Eye Care” arba “Eye i 
Beauty”. Dykai pareikalavus.

f " 1 '

Apžvalga
ŽMOGAUS “PRIEŠAI”.

So. Bostono “Darbininke” švr 
Juozapo sąjungos dvasios vadas

priešas; kūnas, 
dvasia 
Jie ga-

“Trilypis 

pasaulis ir 
stumia mus pražūtim 
lingi, kada mes stojame į ko
vą patys vieni. Bejėgiai — 
kada randa mus susijungu
sius su Dievu.” •
Pasirodo, kad žmogaus prie

šas yra pasaulis, kuriame jisai 
gyvena, ir net paties žmogaus 
kūnas!

Kuomet žmogui reikia kovoti 
ne tik su velniu, bet ir su pašau
nu ir su savo kimu, tai, žinoma, 
jam vienam kovą laimėti sunku. 
Reikia šauktis talkon Poną Die
vą, kuris žmogų tais visais prie-t 
šais apleido (juk 
viską sutvėręs).

O kadangi Dievas 
žmogum nesikalba,
kreiptis prie jo ambasadoriaus 
(Romos papos), konsulų (vys
kupų) ir kitų diplomatiškų ir 
bizniškų įgaliotinių. 'Tuo budu 
išeina, kad be kunigijos pagal
bos žmonės butų .prapuolę. Lai
mė dar, kad kunigai yra tokie 
geri, jogei neatsisako žmonėms 
ladėti (už tam tikrą atlygini-

Dievas yra

tiesiog su
tai tenka

frxxxxxxxxxxxxxxximxxxxjaxrxxxxxxxxxxaxxxxxxxxxxxxxx 

! Apie Įvairius Dalykus. = 
f
§ Apie Įvairius Dalykus

jis padarė tikrai karžygišką 
darbą: iš sergančio išplovė vė
žį ir įskiepijo į savo kūną. Ta- 

pularingiau^i. — Vėžio ligos Tai jis padarė tuo tikslu, kad 
specialistu konferencija.. — 
li&iiip du vokiečių nx>K*lini n-

kai rizikavo savo gyvastį, |ko bl°s° neatsitiko. Už kelių 
kad įrodžius savo tvirtinimų įic‘nų įskiepytasis vėžys žfivo. 
teisingumą,— 
reikšmė.

Didvyriai
Kurios rųsies karžygiai yfa po-

patirrtt kaip vėžys vystysis.

KATEKIZMAS IR DORA.

Kunigų Marijonų laikraštis 
sako:

gaitis tuijėtų jau tiek žinoti, 
kad ‘dvasinis vergas’ yra tas, 
kuris savo geidulių negali su
valdyti. Tię gi geiduliai, ku
rie žmogų padaro dvasios 
vergu yra įvairus: godumas, 
paleistuvystė, puikybė, gir
tuoklystė, apsirijimas ir t.t. 
Kas tiems geiduliams patai
kauja, yra dvasios vergas. 
Dvasios vergų daugiausia yra 
pas socialistus ir laisvama
nius, nes jie, nežinodami kam 
begyvena pasaulyje, nežino
dami savo aukščiausiojo tiks
lo, arba nuo jo nutolę, skęsta 
dvasios ir kūno nedorybėse.” 
čia broliukų organas parašė 

šmeižtą. Kad socialistai ir lais
vamaniai esą godus, girtuokliai 
tr paleistuviai, tai grynas me
las. Kas nori smagiai ir palai
dai gyvent, tas paprastai eina į 
kunigus arba bent parsiduoda 
kunigams, bet ne stoja į sociali
stų organizaciją!

Šis nepadorus Marijonų laik
raščio užsipuolimas ant socialis
tų ir laisvamanių aiškiai rodo, 
kad katekizmas doros neišmoki-

Viena, kunigai, kurie skel
ia katekiznuf “tikybinesbia

tiesas”, patys jų nesilaiko. Ka
tekizmas draudžia “kalbėt ne
teisingai apie savo artimą”, o 

niekuomet nesidrovi 
su kitokių 

tiek
prakalbose,

kunigai 
vartot melą kovoje 
įsitikinimų žmonėmis 
sako agitacinėse 
dek savo spaudoje, t

Antra, jeigu jie ir laikytųsi 
savo katekizmo prisakymų — 
tai kas butų tuo atsiekta? Tik
tai tiek, kad jie neveidmainiau- 
tų ir užsipelnytų “dūšios išgany
mą”. Bet sale pareigų, kurias 
žmogus turi prieš savę, yra da 
ir kitokių pareigų — pareigų 
prieš visuomenę, žmogus, ku
ris rūpinasi tiktai savo “išgany
mu” po mirties, yra ne ką ge
resnis už tą, kuriam rupi tik sa
vo laime šiame gyvenime/ Nes 
juodu taip vienas, kaip ir antras 
yra egoistai.

Katekizmas, sakysime, laiko 
dvasios tobulybės pavyzdžiu tą, 
kuris daug poteriauja, daug 
pasninkauja ir visą laiką durno
ji! apie angelus, giedančius dan
guje. Bet\kas gera iš tokios 
“tobulos dvasios” kitiems žmo 
nėms ir visai visuomenei? Ko
kia, pav. nauda visuomenei 
kad kai kurie dievobaimingi 
asmens apsigyvena tyrlaukiuo-

[Pacific and Atlantic Photo]
Casrio Nicola (po kairei) ir Tito Schipa, garsusis Chicagos 

operos tenoras. Schipa sako, jog iš Nicofla išeisiąs,antras Caruso, 
— girdi, jis turįs nepaprastą balsą.

se, urvuose arba klioštoriuje ir 
visą savo amžių poterius kal
ba? Kokia nauda Lietuvos vi
suomenei nors ir iš tų davatkų, 
kurios diena iš dienos savo pa- 
samonais šluoja bažnyčios grin
dis, spaviedojasi ir priiminėja 
“komuniją”?

Jokios! Visuomenės atžvilgiu 
tie elementai yra visai nenau-

KonferenejjOS : ^as eksperimentas 
■ jo teoriją, jog kai kurie žmo- 

 'nes yra Ii uosi nuo 
i 
i Dr. Kurtzahn iki šiol dar ne
paskelbė savo tyrinėjimų ii' iš
radimų smulkmeniško raporto. 

: ma- 
jog Dr. II. McCormick 

, žymus Liverpoolo Ve
lžio ligų specialistas, turėjo gal
voj ne ką kitą,ale Dr. Kurtz- 
ahną, kuomet jis pareiškė, jog 
vienas garsus vokiečių moksli
ninkas, kurio vardo jis negalįs 
dar skelbti 
žinti, 
vėžiu 
giau 
galįs 
čioj jo atsiradimo pradžioj, o 
taipgi po operacijos pasakyti, 
ar vėžys yra galutinai pašalin
tas, ar ne.

Dr. Pettenkofer pasirodė 
esąs toks jau didvyris, kaip ir 
jo kolega Dr. Kurtzahn. Jo 
specialybė,— tai choleras liga. 
Jis irgi priėjo tos išvados, jog 
kai kurie žmones nėra linkę 
cholera apsirgti, nežiūrint į tai, 
kiekjigos perų į juos neįsigau
tų. Darydamas tyrinėjimus, 
jis įsitikino, jog jis turi pakan
kamai atsparos, kad neužsi
krėsti cholera. Tą savo įsi
tikinimą jis sumanė patvirtin
ti neįmanomai 'drąsiu eksperi
mentu: laike lekcijos studen
tams išgerti stiklą skysčio, kur 
buvo milionai „ choleros perų. 
Sumanyta, >pa<iaryla. Tarp stu
dentų kilo didžiausias sumiši
mas. Bet prof. Pettenkofer 
nuramino juos, užtikrindamas, 
jog nieko blogo neatsitiks. Ir 
iš tiesų nieko neatsitiko: pro- 
fesorius cholera nesusirgo.

Taip tai dirba mokslininkai. 
Jie mažai kam tėra 
mažai kas apie juos 
nors tankiai jie pasižymi tikru 
didvyriškumu, rizikuodami sa
vo gyvastį. Tyliai jie sau dir
ba laboratorijose, kol nesuran
da ką nors, kas palengvina 
žmonijos kančias bei vargus.

Įvykstančią vėžio ligos spe
cialistų Lohferenciją mokslo 
pasaulis seks didžiausiu susi
domėjimu. Ji bus svarbi ir 
kiekvienam eiliniam piliečiui. 
Šiandien desūtkai tūkstančių 
žmonių vien tik Amerikoj ser
ga vėžiu. Jie laukia išgany

mai ' tie x mokslini il
su rado geresnį bu- 

kaip vėžį gydyti!.. Ko
pa lai ma, 
praneši-

patvirtino

vėžio ligos.
• Karžygių yra visokios 
sies. Bet žmones labiausia 
gsta pasižymėjusiu 
džius. Ir juo tie 
sunaikino daugiau 
žudė daugiau žmonių, tuo la-1 Mitchell 
biau jie yra garbinami, 
nėra 
das? 
šokio 
ff’ai, 
generolai buvo populai ingiausi 
žmonės. Savo popularingumu 
antrą vietą užima visokie po
litikieriai. Clemenceau ir Uoyd 
Gcorge’ų vardai visiems yra 
žinomi. Bet ar daug kas gir
dėjo apie du Kanados daktarus, 
kurie surado vaistą nuo cukri
nės ligos? Ar daug ką mums, 
pasako Willhelm O»t-waldo ii 
Fritz Habero vardai? Tai du 
garsus vokiečių chemikai, ku
rie surado būdą, kaip iš oro 

Kunigų gi skelbiamai “aukš- išgauti azotą (nitrogeną). Be 
čiausias tikslas” yra, viena, vi- ažoto žemdirbystė yra neįma- 
sai ne aukštas (nes egoistiš- nomas dalykas. Iki šiol azotą 
kas), antra — nieku neparem- ūkininkai gaudavo salietros pa-' 
tas. Jeigu svarbiausias dalykas vidale. Vienok tikrai yra ži- 
žmogui butų pasninkais ir mal- noma, kad salietros šaltiniai 
domis užsipelnyti vietą dangų- neužilgo išsiseks. O karo mo
ję, tai kode! gi kunigija per tu vokiečiai nuo pasaulio buvo 
visus amžius buvo godžiausia, izoliuoti. Atsivežti salietros iš 
ėdriausia* ir plėšriausia žmonių Chili (Pietinės Amerikos), kur 
klasė? Kodėl kunigų organiza- jos daugiausia randasi, jie ne- 
cijos (vadinamos “bažnyčio- galėjo. Ir jeigu ne Ostvvaklo

mis”) visose šalyse yra susi- bei Habero išradimas, tai vo
kavusios milžiniškus lobius? kiečiams butų buvę labai ries- 
Kodel popiežiai ir vyskupai gy- tai. 
vena puikiausiuose ,poteriuose?
Kodai visur, /kur tik galima, vėlesnių laikų.-Rugpjūčio 24 >d. 
kunigai reikalaclja sau algų iš mieste Lake Mohawk, N. Y., 
valstybes? Ir Rodei jie be tb atsidarys pasauKnč vėžio ligos 
dar steigia Lankus, stato fab- specialistų konferencija.
rikus, perka dvarus ir užsiima ?inia, vėžys yra tikra žmonijos 
spekuliacija? rykštė. Gydymui ta liga, kuo-

“Pagal katekizmą”, kunigai, met įsisenėjusi, - nelabai pasi- 
šitaip elgdamiesi,/ rengia sau duoda. Iš kitos pusės, nedaug 
kelią ne į dangų, bet stačiai į kas apie ją ir tėra žinoma, 
pragarą. Teėiaus jie to nebijo! Tikrai nėra net žinoma, ar vė- 
Bėiškia, jie patys netiki į tai, žį pagimdo tam tikros rųšies 
ką jų katekizmas sako. Todėl mikrobai, ar kas kita. Bet ga- 
aišku, kad jų “aukščiausias įima tiek pasakyti, jog pradžio- 
tikslas” tai tik priemonė žmo
nėms akis dumti.

ra 
m ė

karve-
kai vedžiai i Vienok daugelis yra linkę 

miestų, iš- nyti,.......................................
.. i., i--.. .

Kam Li 
žinomas Napoleono var- 
Laike pasaulinio karo vi
li indenburgai, Ludendor- 

h’ochai, Brusilovai ir kiti
suradęs būdą pa- 

kurie žmonės yra linkę 
sirgti, o kurie ne. liau

to: tas vokiečių daktaras 
lengvai pažinti vėžį pa-

nes kuomet jie nedirba darbo, 
o betgi turi kaip nors maitin
tis, tai jie gyvena svetima nau
da, kurią jie šiokiu ar tokiu 
budu — poteriais arba prašy
mais — iškaulija iš kitų žmo
nių. Vadinasi, tie neva “tobu
los dvasios” gaivalai yra tikre
nybėje visuomenės parazitai!

Girtuokiiaut, žinoma, yra blo
gas daiktas (girtuokliavimu, de
ja, labai dažnai užsiima kaip 
tik tie, kurie nieko dauginus 
neišmano, kaip tik “katekizmo 
tiesas”!), Rėčiaus visuomenei 
yra labinus oagejdaujamas tas 
jos narys, Turis, nors "* :“
tuokliauja, bet atlieka 
nors naudingą darbą, 
koks dykaduonis “pilnas blai
vininkas”! Istorija žino nema
žai girtuoklių, kurie buvo di-' 

talentingi poetai 
Tie žmones yra' Brooklyno melų “laisvė” 

savo stambius darbus vo sekėajms pasakoja, kad 
; įię vra prisidėję prie munistai ir “šiaip pažangus

SLA.'
‘šiaip gią.
“Pa- yra labai 

“pro- volde 
Lais- busru

Bet tai tiek to. Eikime prie

Klaip

žinomi, 
terašo,

ir gir-

negu j e vėžio liga nėra labai pavo
jinga. John Hopkinso univer
siteto profesorius, Dr. J. C. 
Bloodgood, sako, jo^ nuo vėžio 
žmonės dabar miršta dėl kri
minalinio apsileidimo, nes kuo
met liga įsisenėja, tąsyk iš tie
sų pagalbos nėra. •

Vienok grįžkime prie kaęžy- 
šiandien mokslo pasaulis 

sulidomejęs dviem 
' ječių mokslininkais: paskil- 

“Lais- bustu Dr. Kurtzahn iš Koenings- 
vė” vadina tik savo sekėjus bergo ir Municho universiteto 
ir simpatizatorius. Taigi da- profęsoriįm, Dr. Pettenkofer. 
bar pažiūrėkime ką pereitų Kaip vienas, 
SLA. Pild. Tarybos rinkimų yra įsitikinus, 
skaitlinės rodo. Skaitlinės ro
do tai, kad po visų desperatiš- ti 
kų “Laisvės” ir jos sekėjų pa
stangų (šmeižimų ir “strategi-

---------- c——.

Pastabos
doli artistai, 
arba išradėjai, 
palikę 
žmonijai 
pasaulio kultūros kėlinio. Ir jų darbininkai” sudaro pusę 
vardai yra gerbiami, nežiūrint narių, 
to, kad jie turėjo didelę ydą 
kaipo asmens. Jų yda buvo jų žangiais 
nelaimė, 1/et ne pamatas tam, gresyviais darbininkais 
kad juos pasmerkti.

Arba vėl: ar visuomenei daug, 
reiškia, ar RockefeMeris, For
das ir Morganas leidžia savo 
laiką linksmose puotose — ar 
pasninkaudami ir poteriauda
mi? Ar tų pramonės ir finan
sų “kapitonų” dūmojimais apie 
dangaus karalystę gali būt pa
penėtos šeimynos tūkstančių 
darbininkų, kuriuos- jie samdo 
ir išnaudoja?

Taigi,
.mis
tama, kad mes neužtariame nei kad jie rinkimuose 
girtuoklystės, nei kitų “griekų”. pilniausiai.
Kas savo kūno geidulių nesu-! Taigi 
valdo, tas yra pats sau prie- /‘Laisvė” 
šas. Dvasios reikalai turi būt nežengia: meluoja savo skaity- ti ne. 
statomi auksčiaus už kūno rei- tojams susiriesdama.
kalus. Bet dar auksčiaus, negu —Kalvis,
atskiro asmens patenkinimas’ —------------------- -----------------
arba užganėdinimas, yra visuo- PATRAUKTI TEISMAN FA- 
inenės iabąs. Aukštesnio daly- ŠISTŲ ATSIŠAUKIMU PLA- 
kd, >kaip visuomenė, nėra. Todėl 
yra melas, kuomet Marijonų 
organas pasakoja, kad socialia- Jų gana 
tai neturį jrtkio aukšto tikslo, veik po »/ 
Socialistui kaip tik ir yra tie apskrities.

yra tie
i pažangus darbininkai”? 

darbininkais’”,

sa
ko

taip ir kitas 
jog žmonės pa
pai i nkimą sirg

ai- kitokia 
liga. Jeigu to palin-j 
kimo nėra, tai žmogus nesirgs, 

jų”) užkariaut SLA., SLA. vir- nežiūrint į tai, kad sąlygos Ii- 
šininkų rinkimuose iš 18 tuks- gos plėtotei bus kuogeriausios. 
tančių SLA. narių komunistai Kad parodyti savo tvirtinimų 
su visais simpatizatoriais ir teisingumą, jiedu patys ant sa- 
suklaidintais nariais .galėjo sa- vęs darė eksperimentv.sf

su “katekizmo tieso- vo kandidatams surinkt apie 24 Prieš keletą metų Dr. /Kur
toji nenuvažiuosi. Supran- šimtus balsų! O reikia žinot, tzahn pradėjo tyrinėti vėžį, 

dalyvavo Bedarydamas eksperimentus 
su gyvūnais, jis pastebėjo vie- 

pasirodo, kad melų ną nepaprastą dalyką: vieni 
be melo nė žingsnio gyvūnų apsirgdavo vėžiu, o ki- 

. Eksperimentus jis da- 
kė sekamu budu, — išplauda
mas dalį vėžio išaugos įš ser
gančio ta liga gyvūno, jis į- 
skiepydavo ją sveikam gyvū
nui. Pas vieną tos pačios rų- 
šies gyvūną vėžio liga išsivys- 
tydavo, o pas kitą ne.

Kodėl į du vienokios rųsies 
gyvunu vėžys ne* vienokiai te- 

Visi kaltinami pla- veikia? Ar tai paeina nuo pa- 
žmonės, kurie dauginius ui ki- tinę III Seimo rinkimų metu tologines gyvūnų sudėties, 
tus stengiasi tarnauti aukštam sunkiai 
tikslui visuomenei, — atsi-1 prokalmacijas, 
žadėdami žemesnių asmenis-; grasinama 
kų tikslų !z

prastai turi
vienokia

mo: 
kai 
dą, 
kia butų žmonijai
jeigu Dr. Mitchello 
mas pasirodytų teisingas! Tą
syk nuo vėžio ligos iš tiesų te- 
mirtų 
naliai 
butų 
vėžio 
ne,
tų prievolė eiti pas 
kad atatinkamą 
padarytų. O 
žinia, vėžys 
mui. Jeigu 
tiesų surado 
riuo galima 
žmogus turi
vėžiu, o kuris ne, o taipgi 
^urį žmogų vėžio liga jau

tik tas, kuris yra krimi- 
apsileidęs. Nes jeigu 
tikras būdas pažinti, ar 
liga yra prasidėjusi, ar

tai kiekvieno žnfogaus bu- 
daktarą, 

egzam i naciją 
pradžioj, kaip

pasiduoda gydy- 
Dr. Kurtzahn iŠ 
tokį būdą, ku- 
pažinti, kuris 
palinkimą sirgti

skaitytas' 
šaulio labdarių.—K. A.

rie didžiausių

pas 
yra 
pri- 
pa-

TINTOJAI

didelis skaičius, be- 
keletą' iš kiekvienos

kriminalines fašistų 
kuriomis buVo 

įvairiais baubais: 
teroru, krauju ir t.t.

ar 
nuo ko kito? Yra manoma, 
kad Dr. Kurtzahn trumpoj 
ateityj tuos klausimus tinka
mai išaiškins. Visai nesenai

fai

Du syk .j dieną. 2:15 ir 8:15 
Nedėlioi 3' vai. po pietų 

W ARNE R BROS.
Rodo

VITAPHONE
Paveiksluose 

JOHN BA13RYM0RE 
in “Don Juan” s 

romantiškiausia apysaka iš 
visos literatūros 
McVICKERS
THEATRE

Direkcijoj Balaban & Katz 
Kainos dieną 50c iki $1 

Vakarais 50c iki $2

4
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Amerikos Lietuvių Seimas
(Tęsinys)

gi pašalpinės draugijos pasidar
bavo ir nemaža prisidėjo ir prie 
nepriklausomos Lietuvos valsty
bės sukūrimo. Vien pašalpinūms 
draugijoms pasidėkavojant ne 
vienoje lietuvių kolonijoje įkur
ta puikios svetainės. Net ir tų 
pačių Amerikos lietuvių parapi
jų didelis turtas sukurtas di
džiumoje pašalpinių draugijų 
pasidarbavimu. Gaila tik, kad 

'šiandien tas turtas nėra pačių 
lietuvių nuosavybe — jis ati-, 
duotas Vatikano tfbsoliutėn nuo
savybėn ir globon.

“Taigi Amerikos lietuvių pa
šalpinių draugijų nuopelnai mu
sų visuofneniniame gyvenime' 
yra dideli ir niekas to užginčy
ti negalėtų.

“Vienok nežiūrint musų pa
šalpinių draugijų didelių nuo
pelnų praeityje ir net iki šių 
dienų, šiandien turime skaity
tis jau su kitu paties gyvenimo 
iškeltu klausimu. Ir patys savęs 
neapgaudlfaėdaml tuščiomis vil
timis, pažvelgkime stačiai rea
liam faktui, į akis. Šiandien be
veik visos musų pašalpinės 
draugijos jau prigyveno priė to 
momento, kad daugelio draugi
jų nariai jau svarsto ąr verta 
toliaus palaikyti šitas draugi
jas. Pašalpinės draugijos gyve
nimo svarbiausiu pagrindu yra 
iždas pašalpų ir pomirtinių mo
kėjimui. Ir kuomet draugijos 
ždas pradeda mažėti ir nebe

lieka galimybių tam iždui pa
pildyti, tad ir pačios draugijos 
dienos suskaitytos.

“Beveik visiškai uždarius imi
graciją iš Lietuvos į Jungtines 
Valstijas nebelieka dirvos nau
jų, jaunų ir energingų narių 
gavimui. Esanti draugijoje na
riai kasdien sensta, apsistoja 
draugijos veikimas ir nariai 
pradeda dažniau sirgti ir dides

“Amerikos Liietuvių Pašalpinės 
Draugijos ir jų Ateitis.

“Neabejoju, kad kiekvienas 
dalyvaujantis visuomeniniame 
gyvenime Amerikos lietuvis aiš
kiai supranta kokį syarbų vaid
menį suvaidino Amerikos lietu
viu gyvenime musų pašalpinės 
draugijos. Manau nesuklysiu 
pasakydamas, kad/ pašalpinės 
draugijos buvo pradžia Ameri
kos lietuvių visuomeninio veiki
mo ir viso musų draugijinio ir 
kultūrinio vyštimosi pamatas. 
Savitarpinis žmonių susišelpi- 
mas yra senas žmonijos gyveni
me faktorius ir todėl Lieuvos* 
išeivijai šiame krašte pašalpinių 
draugijų reikalingumas buvo 
pirmiausiai suprastas ir leng
viausiai įmanomas įrankis savi
tarpiniam susišelpimui gyveni
mai! vykinti ir kartu apreikšti 
savo visuomeninį ir organizuotų 
veikimą. Todėl jau gana senas 
laikas, kai kas tikrina, kad bus 
apie 60 metų, kaip prasidėjo 
kurtis viena po kitai vietinės 
pašelpinės draugijos.

“Musų pašalpinių draugijų 
dėka Amerikos lietuvių gyveni
me išauklėta visa eilė veikėjų, 
kurių ne vienas šiandien net pa
čiame visuomeninio gyvenimo 
priešakyje stovi. Suteikta mu
sų žmonėms gilesnis supratimas 
apie sveikatos ir gyvybės ap- 
draudą ir nemažai pasidarbuo
ta lietuvių tautinio susipratimo 
kėlime ir visuomenės kultūrini
me. Nes vargiai rasime tokią 
pasalpinę draugiją Amerikos 

-lietuvių gyvenime, kurios kon
stitucijoje nebūtų įrašyta pra
kilnus kultūriniai tikslai, kaip 
tai: savo narių švietimas ir kul
tūrinimas, mokslo ir švietimo 
įstaigų rėmimas, lietuvių ir Lie
tuvos vardo kėlimas ir kt. Taip

L Pacific and Atlantic rnotoj

Miami, vienas gražiausiu Floridos miestu, kuris tapo sugriautas uragano

nis skaitlius su kiekvienais me
tais jų išmiršta. Ne tik tuštė
ja draugijų iždai, bet ir pačius 
narius apsunkina su “pagalvė
mis”, kaip paprastai draugijose 
vadina mokamas duokles na
riui pasimirus. Juo senyn žmo
nės eina, juo daugiau jų išmir
šta, o juo daugiau draugijų na
rių miršta, juo didesnės pagal
vės likusiems nariams mokėti 
prisieina ir juo greičiau draugi
jų iždai tuštėja. Jaunesnieji na
riai pradeda draugijas apleisti 
ir ieškoti pastovesnio apsidrau
dimo; pasilikę susenusięji na
riai nė patys nežino kas daryti 
su draugija\

“Tai liūdnas likimas musų 
pašalpinių draugijų, bet jis ne

išvengiamas. Nors dalinai pažy- 
stančiam apdraudos klausimą 
žmogui yra aiškiai matoma, kad 
visos musų ..pašalpinės draugijos 
anksčiau ar vėliau sutiks tokį 
likimą. Tą mums kuoaiškiau- 
siai paliudija pačių Amerikonų 
gyvenimas. Nors jie turi .savo 
jaunimą su savim ir jų visuo
meniniams darbams jaunų jėgų 
nestinga, tačiau pas juos tokių 
pašalpinių draugijų, kaip musų 
lokalės draugijos, beveik visai 
nėra. Amerikonai pašalpos ir ap
draudos , reikalą jau koncentra
vo visuomeninėse centralinėse 
organizacijose, kurių yra kelios 
dešimtys ir visos gerai gyvuo
ja. Suprantama, pašalpos ir ap
draudos reikalai tik koncentruo-• 

jaut galima lengviau aprūpiu^. 
Juo didesnis būrys žmonių,/juo 
didesnės jėgos ir didesnis kapi
talas ir juo prieinamiau ir leng
viau galima susišelpti ir už ma
žesnes mokestis.

“Visi sutiksime, kad Ameri
kos lietuvių pašalpinės draugi
jos yra pirmaeilės svarbos rei
kalas. Ii* kuomet šitos draugi
jos kasdien eina silpnyn ir dau
gelio jų dienos jau suskaitytos, 
todėl ir prisieina gyvai šituo 
reikalu susidomėti kiekvienam 
visuomenės veikėjui, ypač pa
čios" draugijos/ turėtų tuomi su
sirūpinti, kol dar yra progos 
gelbėtis. Juk šiose draugijose 
daug dirbta, daug musų brolių 
pinigų sudėta ir kas liūdniau

/ , v. .5
.......... .................r •
ną praktišką išeitį. Nežinau ar 
pačios draugijos panorėtų tą 
mano patarimą priimti, bet, ma
no supratimu, tai tik vienatinis 
kelias joms išsigelbėti nuo galu
tinos pražūties ir tai tik to
kioms, kurios dar turi šiek tiek 
kapitalo. Tuo ma’bo patarimu 
yra — dėtis kol dar nevėlu prie 
visuomeninių organizacijų, pir
moje vietoje statant Susivieni
jimą Lietuvių Amerikoje.

“šitai sakau ne dėl to, kad 
pats Susivienijime dirbu, bet 
dėl to, kad visuomeninių orga
nizacijų ateitis nesulyginamai 
pastoviau užtikrinta. Nors ir ne
daug-laiko galime šitam klausi
mui pašvęsti, bet kadangi jis 
yra pirmaeiles svarbos Ameri
kos lietuvių gyvenime, tai nors 
keliais sakiniais pažvelgkime į 
skirtumą tarpe vietinių pasal- 
pinių draugijų ir visuomeninių 
organizacijų, šitas sulyginimas 
yra labai svarbus ieškant keliu 
padėti musų pašalpinėms drau
gijoms pastovesnę ateitį susi
kurti.

(Bus daugiau).

sia, tai kad ne vienas visą savo 
amžį*prie draugijos prigulėjęs 
gali pasilikti be draugijos glo
bos tokiame amžiuje, kuomet 
draugijų globa daugiausiai rei
kalinga ir net negalės į kitas 
visuomenines organizacijas įsto
ti. O tokių musų brolių yra 
daug tūkstančių, kurie vien į 
vietines pašalpinės draugijas 
priguli. ■ t

“Kaip gelbėti musų pašaipi- 
nes draugijas iš šiandieninės jų 
padėties yra sunkus ir kartu 
painus klausimas. Gal šis skait
lingas pirmaeilių Amerikos lie
tuvių veikėjų suvažiavimas su
ras lengvus ir prieinamus bu
dus pašalpinių draugijų gelbė
jimui, tačiau aš matau tik vie-

Geriausias Receptas 
Dėl Sustiprinimo Silp
nų, Nusidirbusių Vy- 

ry ir Moterų
Tūkstančiai Randa Stebėtiną Pa

lengvinimą j Keletą Dienų
Jei Jūsų gydytojas dar nėra užsa

kęs jo dėl Jūsų, nueikit pas Jūsų ap- 
tiekorių šiandien ir nusipirkit bonku- 
tę. Jis vadinasi Nuga-Tone. Nųga- 
Tone sugražina gyvumą, veikmę ir 
pajiegą nusidėvėjusiems nervams ir 
raumeniems. Jis budavoja raudonąjį 
kraują, stiprius patvarius nervus, ir 
labai stebėtinai padidina jų ištvermę. 
Jis suteikia gaivinantį mi^gą, gerą 
apetitą, puikų žlebčiojimą, reguliarį 
vidurių veikimą, gausiai entuziazmo 
ir ambicijos. Jei Jus nesijaučiat kaip 
reikiant, pabandykit jį. Jis nieko 
Jums nekainuos jeigu Jums ir nepa- 
gelbėtų. Jis yra malonus priimti ir 
Jus tuojaus pradėsit jaustis geriau. 
Imkit jį per keletą dienų ir jei nesi
jausi! geriau, ir neatrodysit geriau, 
nunešk^ atlikusią pakiuko dalį pas 
Jūsų aptiekorių ir jis sugražins Jums 
Jūsų' pinigus. Išdirbėjai Nuga-Tone 
gerai žinodami ką jis padarys dėl 
Jūsų, prisako visiems aptiekoriams 
garantuoti jį arba sugražinti Jūsų ' 
pinigus, jei Jus būtumėt neužganė
dintas. Rekomenduojamas, garantuo
jamas ir -parduodamas per visus ap- 
tiekorius.

Atidengimas Didžiausių Magijos Paslapčių

Penktadieny

Rugsėjo 24 d
BRIDGEPORTĘ

■■

Pradžia 7:30 vai. vakare

Ateikite visi su šeimynomis ir dravj.

W W W (irto

Tai bus milžiniškas spektaklis jvaįrtu monų įr štuky, 

kokie yra rodomi tik didžiausiuose Amerikos teatruose. 
Tai bus sugrupavimas daugybės reginiu, kurie sukelia

nepaprastą žingeidumą pas kiekvieną žmogų. Taipgi 

bus atidengimas daugybės įvairių paslapčių, kurios 

kiti magikai laiko didžiausioje slaptybėje.

Ii ETŲ VIU 
ADITORIJOJ



I

6 NAUJIENOS, Chicago, III. Trečiadienis, Rūgs. 22, 1926

Įvairenybės
Naujas būdas elektra 

1 gaminti
Elektra, kuri naudojama 

naktį miestų gatvėms apšvies
ti ir dirbtuvių mašinoms va
ryti. kaip žinoma, gaminama 
tuo bodu, kad pirma reikia su
naudoti kurą, kuris suka va
riklį, o šis mašiną, kuri gami
na elektrą. • Iš karto matyti, 
kad elektrai gaminti reikia 
kuro ir eilės prietaisų, bet tu
rint galvoj fizikų patyrimus, 
kad šilima paversti elektra, o 
ši atbulai, aiškėja, jog šitokis 
sudėtingas jos gaminimas per
daug reikalauja energijos. Iš 
to išeinant jau senai mokslinin
kai ieško budo gauti elektros 
energiją tiesioginiai iš šilimos. 
Bandymų keliu pavyko iš 400 
laipsnių • šilimos gauti kelioli
kos voltų elektros energiją, ši
to bandymo davinius paėmęs 
pagrindu anglų prof. l’ell iš
rado tam tikra mašina, kuria 
nesenai demonstravo šifilde 
elektros žinovams. Mašinos 
konstrukcija paini: ji suside
da iš kūryklų, įvairių šilimos 
rinkėjų, l>et aptarnauti labai 
paprasta; kūrenama akmenine 
anglimi. Tam tikrose vietose 
renkasi elektros energija, i& 
kurių sueina į vieną vietą, o iš 
šios gali būti naudojamą sulig 
reikalo.

ši mašina gaminamos ener
gijos gausumu ir sunaudoja
mos .medžiagos kiekio vertybe 
toli pralenkia tobuliausias da
bartines šios rųšies mašinas ir 
gręsia joms pavojumi būti iš
imtoms iš naudojimo.
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Kiek žodžių kalboje
Suskaičiuoti, kiek žodžių tu

ri kokia nors kalba' yra labai 
sunku. Bet jau gana senai 
buvo mėginta tas darbas 
nors apytikriai atlikti, žodžius 
skaičiuota iš didžiųjų tautos 
veikalų. Žinoma, kad didžiau
sias pasaulinių dramaturgas, 
anglas Šekspyras naudojosi sa
vo veikalams šešiolika tūks
tančių įvairiausių žodžių, o 
Miltonas—dvylika tūkstančių. 
Bet tai tik rašytojai—genijai. 
Paprasti žmonės žmonės kas
dieniniam gyvenime naudojasi 
Žymiai mažesniu žodžių skai
čiumi. Pavyzdžiui, gydytojas, 
laikraštininkas, advokatas ten
kinasi apytikriai trims tūks
tančiais žodžių, o neinteligen- 
tai- kaimiečiai, darbininkai 
naudojasi vos tik trims šim
tais žodžių.

Laukinių tautų žodynas yra 
visai neturtingas. Yira, pavyz
džiui, Afrikoje tautelių, kurių 
kalba nesudaro ir šimto žo
džių, bet užtai jų tarpe labai 
prasiplatinę gestikuliavimas ir 
mimika, kas žymiai palengvina 
jiems susikalbėti. Tamsoje jie 
sunkiai susikalba.

Kiek žodžių yar lietuvių kai- 
boję nežinoma.
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TEN IR IS
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Ant musų trijų Sriubų laivų
Resoiute, Reliance, Al be r t 

Ballin, Djjutsvhland 
Hamburg 

ir populiarinki vieno kabin 
laivai, 

Cleveland, Westphalia, 
Thuringia

Europinės kelionės asmeni
niai vadovaujamos -------------------------- --------- >.

<sonn,s new yor‘*/ll <KO IKI KAU
LU U NO IR ATGAL

Plūs ¥. S. Revenue taksai
s________ ____ ...

Savaitiniai išplaukimai
Del perini to ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

Hamburg American line •
United American Lines, Ine. 

General Agentą. 
, 177 N. Michigan Avė, 

Chicago, Ui.
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Laikinis-Didžiausias “Naujienų” Knygų Nupiginimas
KNYGOS Už PUSĘ KAINOS, KURIE PIRKS NEMAžtAU $10.00. KNYGŲ DIDELIS NUPIGINIMAS, KURIE PIRKS NORS IR MAŽAI

Aktyvam protui reikia maisto — knyga sotina protini žmogaus alkį. Lietuviai kaip ir kitų civilizuotų tautų žmonės, semia sau žinojimą iŠ knygų, pertat^ visus tuos žmones, kurie skaito knygas ir puošia savo namą 
knygomis, . vadhiame kultūriniais žmonėmis, neskaitančius — nekulturiniais. Vienas senas galvočius yra pasakęs: “Namas be knygų, tai namas be stogo“. •

Ir tai yra šventa tiesa, kad tas namas atrodo daug jaukesnis, daug pilnesnis, daug padoresnis, kuriame matosi apsčiai knygų. Knygos netiktai gražiną bei dabina gyvenimo ruimus, bet sykiu skaitant knygas, 
gilina žmogaus intelektą ir auklėja sielos skaistybę. Tiktai skaitanti /įmonės yra kultinešiai, yra tikrieji civilizacijos sūnus. Pertat yra verta kiekvienam lietuviui savo namų ketelę išpuošti gerų knygynėlių ir 
turėdami liuoso laiko semti iš knygų pasaulio gudrybių turtą, kuris yra per šimtmečiu patirtas ių surašytas į knygas. Verta raginti prie skaitymo ir tuos, kurie moka skaityti, o neskaito, verta geresnių knygų 
parinkus siųsti savo draugams, savo giminėms į Lietuvą. ( * ...... . ...

šiame skelbime randasi visos geriausios knygos lietuvių kalba ir visos reikalingos knygos lietuviams. Kadanąi “NAUJIENOS’” naujai atidarė didžiausią KNYGYNĄ lietuviškų knygų, pertai šitą nupigimmą 
daro kaipo įvadą j naują biznį ir ragina kiekvieną lietuvį pasirinkti iš šio knygų sąrašo sau eikalingų knygų tuop kolei dar kaina yra numažinta. Jeigu pasirinksi knygų nemažiau $20.00 PILNA KAINA, tai 
‘‘NAUJIENOMS’’ prisiųskite TIKTAI $10.00 — reiškia pusę kainos kiek kad knygos kainuoja. Jeigu imsi mažesnę sumą knygų, kuri nesudarys $20, tai prisiųskite “NAUJIENOMS” tiktai tiek kiek kad prie kiekvienos 
knygos yra pažymėta numažinta kaina, šitas didžiausias knygų nupiginimas tęsis tiktai iki SPALIO-OCTOBER 31 DIENAI, 192G rfi., pertat verta pasirūpinti kiekvienam, kad tuoj įsigijus goriausių knygų iš šio 
“NAUJIENŲ” pasiulijimo. ‘

PILNAS ŽODYNAS LIETUVIŲ- 
ANGLŲ IR ANGLŲ-LIETUVIŲ KAL
BU. Sutaisė A. Lalis. (Dalis I ir II). 
Čia rasi visus lietuviškus Įžodžius išgul-

• dytus angliškai ir angliškus žodžius 
išguldytus lietuviškai| Prie kiekvieno

• angliško žodžio yra Kabėse pridėta tar
mė kaip žodį ištarti angliškai. Taipgi 
parodoma prie kokio gramatikos \ sky
riaus žodis priklauso. Šitas žodynas 
yra geriausias ir vienintelis pas lietu
vius — geresnio už jį nėra. Šitas žody
nas reikalingas visiems — ateiviams lie
tuviams, taipgi ir Člagimiams lietu
viams, kurie nori tinkamai išmokti savo 
tėvų kalbą, žodynas didelio formato 
6x9, puslapių 1274, gražus tvirti audi
mo apdarai.
Kaina $10, iki Spalio 31 d. tiktai $7.00 

ŽODYNAS — ANGLIŠKAI LIETU
VIŠKOS KALBOS? Sutaisė A. Lalis. 
(Dalis II). Čia visi angliški žodžiai yra 
tinkamai išguldyti lietuviškai. Pusią-* 
pių 835, drūtais^ audimo apdarais.
Kaina $6.50, iki Spalio 31 d. tiktai $4.00 

UANKVEDIS ANGLIŠKOS KAL
BOS. i Sutaisė J. Laukią. Iš šios kny
gos lengva pačiam per save be pagelbos 
mokytojo išmokti anglišką kalbą. Pus
lapių 310, (butais apdarais.
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00

LITHUANIAN SELF INSTRUCTION.
Sutaisė J. Laukis, šita knyga gera ne
mokantiems 'lietuvių kalbos, o ypačiai 
čiagimiams lietuviams, kurie visai silp
nai susikalba lietuviškai, o nori išmok
ti tinkamai susikalbėti.
Kaina 5z0c., iki Spalio 31 d, tiktai 40c.

TIKĖJIMŲ ISTORIJA. Parašė prof.,
Chantepie de la Sauseye’o. Labai dide
lė knyga su daugybe paveikslų dievų, 
dievaičių relikvijų, bažnyčių, šventiny- 
čių ir tt. Vienintelė knyga lietuvių kal
ba, kurioje galima rasti pilna tikėjimų 
istorija. Pusi. 1086, drūtais apdarais. 
Kaina $10, iki Spalio 31 d. tiktai $7.00 

ISTORIJA ABELNA. Parašė Dr. A.
Bacevičius. Yrą tai pilna viso svieto 
istorija nuo • seniausių laikų Kinijos; 
pradedant 2800 prieš Kristaus gimimą 
iki galutinam išdraskymui Aleksandro 
Makedoniškojo imperijos, 146 Inetų po 
Kristui, šioje knygoje yra istorijos 
Kinijos, Indijos, Aigipto, Assirijos, Ba- 
bilionijos, Persijos, Karthaganos, Phoi- 
n iki jos, Judėjos, ir daugelio kitų vieš
patijų kurių vardai čia nepažymėti. 
Knyga 498 pusi., drūtais apdarais.
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.75

ISTORIJA SUVIENYTŲ VALSTIJŲ.
Šioje knygoje yra pilna Amerikos isto
rija sykiu ir Amerikos konstitucija. 
Kiekvienas perskaitęs šitą knygą ryš
kiai susipažins su Amerikos istorija — 
jos praeitim, jos kovoms ir visu tuo ką 
Amerikos žmonės turėjo pakęsti kolei 
iškovojo tas sąlygas gyvenimui, kurias 
šiandie turim. Pusi. 364, drūtais ap
darais.
Kaina $2.25, iki Spalio 31 d. tiktai $1.50

PAVEIKSLŲ KNYGA.
beturės, 350 moterų bei merginų pa- 
✓eiksiai, gryni, gamtiški. Knyga dide
lio formato. Pusi. 350, tekstas anglų 

t kalba, apdaryta.
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $3.00 

VILNIUS. Vilniaus istorijos apžval
ga. Parašė K. Binkių ir Turulis. Lai
kotarpis Vilniaus istorijos yra paimtas 
nuo 1623 metų iki 1923 metų. Repro
dukcijos surinktos iš Bulhako, Fleuryo 

. ir Smuglevičiaus litografijų ir senų pie
šinių. Daugybe varsuotų paveikslų ir 
du žemlapiaį. Šitas Vilniaus Albumas, 
tai brangus kultūrinis turtas dėl kiek- 

. ‘ vieno lietuvio, pertat kam brangi Lie
tuvos praeitis ir jos ateitis, tai kiekvie
nas turi pažinti Vilniaus istoriją su jo 
esamais Kultūriniais turtais. Šitas 
Vilniaus Albumas padabins kiekvieno 
lietuvio namą, pertai mes patartam 
kiekvienan) įsigyti Vilniaus Albumą. 
Didejlo formato, su daug paveikslų 
spalvuotų ir nespalvuotų, pusi. 188.
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $3.00 

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA.
Rygiškio Jono. Pilna lietuvių kalbos • 
gramatika. Pusi. 280.
Kaina $1.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

VARGO MOKYKLA. Sutaisė Jab
lonskis. Skiriama lietuvių kalbos 
mokslo reikalui, geriau pasakius tiems, 
kurie nori išmokti taisykliškai kalbėti 
lietuvių kalbą. Dvi dalis, pusi. 542. 
Kaina $3.00, iki Spalio 31 d. tiktai $1.75 

FIZIKA. Parašė K. Šakenis. 3 dalys 
vienoje knygoje.. Pusi. 472, apdaryta. 
Kaina $3.50, iki Spalio 31 d. tiktai $2.50

šitas didžiausias “NAUJIENŲ“ knygų nupiginimas, kuris t’sis iki SPALIO-OCTOBER 81 DIENAI yra daromas tuo tikslu, kad savo skaitytojams, savo 
progą pasipirkti geriausių ir reikalingiausių knygų už visai numažintą kainą. Pertat, nepraleiskite progos, pasirūpinkite įsigyti kuodaugiausia Sitų knygų, kito pąnaŠau nupiginimo vargiai kada susilauksite, 
gyvenat Chicagoje, galite pribūti į “NAUJIENAS“ asmeniškai pasipirkti knygų, o toliau gyvenanti užsisakykite per laiškus. Taipgi raginam, kad knygynai bei knygų pardavėjai pasinaudotų šia proga irgi, 
panašių progų retai pasitaiko. Lauksime Pinigus sykiu su knygų užsakymu siųskite šiuo adresu:

NAUJIENOS 1739 So. Halsted St

Famous

LIETUVOS TĖVYNES DAINOS. 
Parašė kun. Vienožinskis. 33 dainos 
Vienožinskio ir 4 dainos vyskupo Mo
tiejaus Valančausko. Pusi. 48.
Kaina 30c., iki Spalio 31 d. tiktai 25c.

PATARIMAS VYRAMS APIE LY- 
. TIES DALYKUS. Parašė Dr. Robinso

nas. Knygoje nurodoma kaip apsisau
goti riuo lytiškų ligų ir jas gavus'kaip 
galima išsigydyti. Pušį. 233, apdaryta. 
Kaina $2.75, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00

PATARIMAI MOTERIMS APIE LY
TIES DALYKUS. Parašė Dr. Robinso
nas. Knyga su daug paveikslų ir nau
dingų pamokinimų lyties reikalais. Ver
ta kiekvienai moteriai šią knygą įsigyti. 
Puslapių 300, apdaryta.
Kaina $2.75, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00

SENŲ GADYNIŲ IŠNYKĘ GYVI 
SUTVĖRIMAI. Parašė šernas. Su daug 
paveikslų. šioje knygoje aprašoma 
apie įvairius sutvėrimus seniausių ga
dynių, gyvenusių dar prieš atsiradimo 
žmogaus. Mokslininkai atkasinėdami 
žemės sluoksnius randa čielus kimus ir 
pagal jų sprendžia apie žemės senumo 
ir gyvybės atsiradimo ant jos. Pusi. 
370, apdaryta.
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.75

ŽINYNAS. Svarbi knyga visokių žinių 
iš mitologijos, istorijos, etnografijos, 
geografijos, astronomijos,, aritmetikos, 

. medicinos ir įvairių patarimų bei pamo
kinimų knyga —kaip tai apie sveikatą, 
budus gydymosi, vaistus, nurodymus 
amatininkams, ūkininkams, darbinin
kams, šeimyninkams ir kitiems . Šita 
knyga privalėtų rastis kiekvienoje šei
mynoje bei kiekviename name. Pusi. 
392, apdaryta.
Kaina $3.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00 

NAUJAS PILNAS ORAKULAIS arba 
burtų, monų ir visokių raganysčių kny
ga. Taipgi pilnas delnažinystės moks
las su paveikslais. Yra tai didžiausia 
i? praktiškiausia monų ir visokių pas- 

. lapčių knyga pasaulyje. Didelio for
mato 6x9, pusi. 414, apdaryta.
Kaina $4.50, iki Spalio 31 d^ tiktai $2.50 

LIETUVIŠKAS SAPNININKAS — 
vieninteliai geriausias Sapnininkas, su
taisytas pagal persiškai egiptišką sap
nininką su daugybe paveikslų, šitas 
sapnininkas geriausia išguldo visokius 
sapnus negu Lile vienas kitas sapninin
kas. Taipgi yra ir. planatų spėjimo 
ateitis. (Agentai, kurie pirks sykiu 
daug šitų sapnininkų gaus už gana nu
mažintą kainą). Pusi. 205, apdarytas. 
Kaina $1.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

ETHNOLOGIJA arba istorija apie 
žemės tautas. Sutaisė Šernas. Su 
daug paveikslų. Šioje knygoje aprašo
ma apie visas žmonių tautas ir gentes, 
veislės arba rasės. Knygoje parodoma^ 
kiekvienos nors ir mažos viešpatystės 
žmonių kilmę, spalvą, tikėjimą, papro
čius, užsiėmimą. Knyga pilna paveiks
lų visokių žmonių veislii). Knyga žin
geidi, verta kiekvienam įsigyti. Pusi. 

’ 667, drūtais apdarais.
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.75 

LIETUVOS DIDŽIŲJŲ KUNIGAIK
ŠČIŲ PAVEIKSLAI: Algirdo, Gedimi
no, Kęstučio ir Vytauto. Dydis 22x28, 
tinkami kabinti ant sienų namuose, 
ofisuose, svetainėse. Perkant visus 4 ' 
paveikslus sykiu atiduosime už $1.25, 
bet perkant atskirai, kaina kiekvieno 
50 centų.

LIETUVOS ĮSTATYMAI. Knyga 
naudinga tiems, kurie nori susipažinti 
su Lietuvos įstatymais *f5ei visa šalies, 
tvarka. Didelė knyga. Pusi. * 1031, 
apdaryta. '
Kaina $4.X)Q, iki Spalio 31 d. tiktai $2.75 

‘GEOGRAFIJA arba žemės aprašy
mas. Sutaisė šernas. Su daug paveik
slų. Aiškiai ir suprantamai aprašoma 
musų žemė, jos pavidalas, didumas, 
aukštis, vulkanai, kur randasi anglis, 
geležis, auksas, draska ir kitos žemės 
gerybės. Kiek kur yra ežerų, marių, 
upių, jų vardai, plotas gylis, kur kokie 
miestai, gyventojai ir tt. Labai žingei- v 
di knyga. Pusi. 469, drūtais apdarais.
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.75

TRUMPA SENOVĖS ISTORIJA. Su 
paveikslais. Parašė prof. Vipperis. 
Yra tai tikriausia svieto istorija*nuo 
seniausių laikų iki nupuolimo Rymo im
perijos. Pusi. 305, drūtais apdarais. 
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.75

KAS SLEPIASI UŽ ŽMONIŲ PASA
KŲ. Parašė Karpavičius. Daug už
imančių dalykų randasi šioje/khygoje. 
Puslapių 148, apdaryta.
Kaina $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

GYVENIMO DUMBLE. Parašė S.
E. Vitaitis. žingeidi apysaka iš Ameri
kos lietuvių gyvenimo, naujai išėjusi iš 
spaudos. Pusi. 366, apdaryta.
Kaina $3.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00

AKYVI APSIREIŠKIMAI SVIETE, 
į kuriuos žmonės nuolatai žiuri, bet jų 
gerai nesupranta.* Knygelė su paveiks
lais. Puslapių 79.
Kaina 40c., iki Spalio 31 d. tiktai 30c.

RAISTAS — THE JUNGLE. Para
šė Upton Sinclair. Gana žingeidi apy
saka iš lietuvių gyvenimo. Puslapių 
355, apdaryta. *
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.50

BIBLIJA — PILNAS ŠVENTAS RA
ŠTAS SENO IR NAUJO TESTAMEN
TO. Lietuvių kalboje 11 kartą peržiū
rėta ir naujai 1922 metais atspauzdin- 
ta. Pusi. 1127. dydžio 6^x9^.
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.50

KADA IR KOKIU BUDU SVIETAS 
TVĖRĖSI. Parašė prof. M. W. Meye- 
ris. Aprašyta kokiu budu tvėrės dan
giški kūnai, kaip susitvėrė musų žeme 
ir kaip atsirado gyvybė. Su daug pa
veikslų. Pusi. 140, apdaryta.
Kaina $1.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1700

LIETUVOS ŽEMLAPIS, visai naujas 
— randasi visi Lietuvos miestai, mies
teliai, bažnytkiemiai, kaimai, upės, eže
rai, vieškeliai, plantai, pelkės, tikroji 
valstybės siena, Kurzono linija ir tt. 
Kaina $1.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

LIETUVA PAVEIKSLUOSE — 60 
gražių gražiausių atviručių (Post 
Cards) ant kurių vaizduojama puikiau
sios bei istoriškiausios vietos Lietuvo
je. Verta šitas atvirutes naudoti susi
rašinėjime su savo draugais.
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.25

MAGIŠKOS KAZYROS su pilnu lie
tuvišku išguldymu. Geriausios kazyros 
tiems, kurie nori savo ateitį atburti ka
ži rų metimo pagelba.
Kaina $1.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

ŠVENTAS PETRAS RYME. Parašė 
H. Sienkievičius. Įdomi apysaka iš 
krikščionių persekiojimo laikų, geriau 
pasakius apie Nero laikus. Puslapių 
230, apdaryta.
Kaina $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00 

TŪKSTANTIS IR VIENA NAKTIS. 
Labai įdomios pasakos su daug paveiks
lų. Puslapių 300.
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

MOKSLINČIUS TVARDAUSKAS. 
žingeidi pasaka iš žmonių padavimų. 
Puslapių 174.
Kaina 75c., iki Spalio 31 dr tiktai 50c.

KANDIDAS. Parašė Valtairo. Gar
sus filozofo-istoriko Valtairo veikalas. 
Pusi. 175, apdaryta.
Kaina $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

ŪKININKO DANGUS. Parašė Ig. 
Končius. Metereologijos populiarus 
vadovėlis, apie žiemą, sniegą, saulę, au
galus, orą, vėją — jų sudėtį, ypatybes, 
Klementus ir tt. Pusi. 112.

ialna 75č., iki Spalio 31 d. tiktai 50c.
KRAUJO LAŠO KELIONE, Parašė 

N. Osiopovski. Apsakymas kaip gyve
na ir minta žmogaus kūnas, su paveiks
lais. Puslapių'79.
Kaina 60c., iki Spalio 31 d. tiktai 40c.

STEBUKLAI IR PASLAPTYS. Pa
rašė N. Rubakinas. Įdomi knyga apie 
visokius stebuklus — su daug paveiks
lų. Puslapių 240.
Kaina $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai 90c.

GADYNfi ŠLEKTbS VIEŠPATAVI
MO LIETUVOJE. Parašė Dr. J. šliupas. 
Pusi. 552, apdaryta.
Kaina $3.50, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00

GAMTA IR JOS REIŠKINIAI. Pa
rašė Trojanovskis. Žingeidi mokslinė 
knyga su daug paveikslų 4-riose dalyse. 
Puslapių 303. \
Kaina $2,00, iki Spalio 31 d. tiktai $1.25

ARITMETIKOS'YEORIJA. Sutaisė
A. Smetona. Pusi. 139.
Kaina 75c., iki Spalio 31 d. tiktai 50c.

ORGANINĖ CHEMIJA. Parašė V.
Rūkas. Pamatinės žinios šitoje srityje. 
Puslapių 384, apdaryta.
Kaina $3.75, iki Spalio 31 d. tiktai $2.50

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA 
arba trumpas vadoyėlis pačiam mokytis 
arba mokykloms. Sutaisė Damijonai
tis. .Pusi. 166.
Kaina 80c., iki Spalio 31xd. tiktai 60c. 

t KELIONĖ APLINK PASAULĮ PER, 
80* DIENŲ. Parašė Julės Verne. Įdo
mus pasakojimas apie kelionę aplink pa
saulį. Su paveikslais. Pusi. 228.
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

75c

Ba
keli

GAMTOS MOKSLO VADOVĖLIS.
Parašė Trojanovski. Norinti giliau pa
tirti gamtos mokslus: augalus, vandenį, 
žemę, žmogų ir kitus gamtos įvairius 
sutvėrimus verta įsigyki šią svarbią 
knygą. Su daug paveikslų. Pusi. 584, 
yra 3-jose dalyse .
Kaina $3.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.75

LIETUVIŲ TAUTA SENOVĖJE ir 
šiandie. Parašė Dr. J. šliupas. Yra 
tai pilna Lietuvos istorija nuo 13-to iki 
16-to šimtmečio. Pusi. 563, apdaryta. 
Kaina $3.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00

ARITMETIKA. Sutaisė A. Busilo. 
Aritmetika yra 5-iqflę dalyse, pusi. 525, 
gana tinkamai sutaisyta dėl mokinimosi 
rokundų .
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.50 

BUHALTERIJOS VADOVĖLIS. Su
taisė Ilgūnas. .Tinkama knyga norin
tiems mokytis Rnygvedystės. Pusi. 184. 
Kaina $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai 90c.

ARITMETIKOS UžDAVINYNAS. Su
taisė Mašiotas. Dvi dalis, pusi. 177. 
Kaina $1.00, iki Spalio 31 d. tiktai 75c.

RUSIŠKAI LIETUVIŠKAS ŽODY
NAS. Sutaisė Vėgėlė-Strazdas. Tinka
mas nešiotis kišeniųje. Pusi. 252. 
Kaina $1.00, iki Spalio 31 d. tiktai 

Iš GYVENIMO LIETUVIŠKŲ 
LIŲ BEI VELNIŲ. Surinko Dr. 
sanavičius. Šioje knygoje telpa
šimtai gražių pasakų apie rojų, čysčių, 
peklą, giltinę, marą, cholerą, dūšias, 
velnius, vaidinimus ir kitas įvairybes. 
Pusi. 470, apdaryta.
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.75 

LIETUVIŠKOS PASAKOS ĮVAI
RIOS. Surinko Dr. Basanavičius. Daug 
gražių pasakų gana juokingų ir labai 
žingeidžių. Pusi. 300, apdaryta.
Kaina $2.25, iki Spalio 31 d. tiktai $1.50 

LITHUANIA — THE AWAKENING
OF NATION. šita knyga labai naudin
ga čia augusiai jaunuomenei, kuri nesu
pranta tinkamai lietuviu kalbos. Šita 
knyga yra anglų kalba ir joje aprašoma 
Lietuva ir jos visa praeitis. Taip, kad 
šitą knygą perskaitęs kiekvienas čiagi- 
mis lietuvis pamylės savo tėvų šalį. 
Pertat, verta kiekvienam tėvui bei kiek
vienai motinai pasirūpinti, kad vaikai 
turėtų šitą knygą, nes tai yra brangus 
turtas dėl čiagimių lietuvių. Pusi. 248, 
didelio formato. /
Kaina $5.00, iki Spalio 31 d. tiktai $3.50

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS.
Sudarė K. Būga. 1-mas sąsiuvinis iki 
anč. Pusi. 80, didelio formato.
Kaina $2.00, iki Spalio 31 d. tiktai $125

VAINIKAI. Naujos visokios dainos 
musų jaunųjų poetų: Liudos Giros, Gu
staičio, Vinco Krėvės, Kalėdų Kaukės, 
Vaitkaus, Mikuckio, Steponaičio, Puti
no, Zigmo Gėlės, Fausto Kiršos* Balio 
Sruogos, Tyrų Duktės, Vaidylos Ainio 
ir Binkio. Taipgi visų minėtų poetų au
tografijos ir paveikslai. Pusi. 230.
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

BLUDAS. Parašė Dobilas. Roma
nas iš laikų buvusios revoliucijos 1905 
metų. Pusi. 428. ,
Kaina $1.75, iki Spalio 31 c}, tiktai $1.00

A. VIENUOLIO RAŠTAI. 22 gra
žios — užimančios apysakos. Pusi. 348. 
Kaina $2.00, iki Spalio 31 d. tiktai $1.25

DAINAVOS ŠALIES SENŲ ŽMO
NIŲ PĄDAVIMAI. Parašė Vincas 
Krėvė. Pusi. 152. \
Kaina $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai 80c.

DYKUMOSE IR GIRIOSE. Labai 
žingeidi apysaka garsaus lenkų rašė j o 
— Henryko Sinkevičiaus. Dviejose da
lyse. Pusi. 4J9.
Kaina $2.00, iki Spalio 31 d. tiktai $1.50

ATTILOS SIAUBIMAS LIETUVOS 
KRAŠTAIS. Parąšė Sirvydas. Pus). 
£08, apdaryta.
Kaina $1.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00 

RUSIJOS MOTERŲ “MIRTIES BA-
TALIJONO “VEDĖJA. Jos gyvenimas 
ir vargai. Pus). 296.
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00 

LIETUVIŲ PRATfiVIAI MAŽOJE
AZUOJĘ nuo senovės iki pateko po val
džia Persų. Parašė Dr. J. šliupas* žin
geidi dklis Lietuvos istorijos. Pusi. 
283, drūtais apdarais.
Kaina $2,00, iki Spalio 31 d. tiktai $1.50 

SEPTYNI PASAULIO STEBUKLAI.
Parašė Banks. Knyga labai žingeidi, 
su paveikslais. Pusi. 200, apdaryta.
Kaina $1.75, įfci Spalio 31 d. tiktai $1.25

PAVASARIO BALSAI. Mairionio. 
Gražių dainų knyga. Pusi. 120.
Kaina 75c., iki Spalio 31 d. tiktai' 50c.
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CHICAGOS
Mfosy

Vtt munšaineriy 
kMsvaidzuu veikia

Kulksvaidžiais apšaudė Al.
Capone tvirtovę Ciceroj.

Užvakar vakare keli, spėja
ma, priešingos butlegerių šai- 
kos nariai kulkasvaidžiais ap
šaudė Ha'vthorue Kotelį ir Haw- 
thorne Smoke Shop, Cicero 
miestely, kurie priklauso pa
garsėjusiam Cicero inuhšaine- 
rių karaliui Al. Capone. IŠ kul- 
kasvaidžių paleista labai daug 
šūvių, bet į>ats Capone, kuris 
buvo hotely, išliko nesužeistas; 
tik visame name suvarstyta kul
komis langai ir prie hotelio 
stovėjusieji automobiliai. Po to 
puolikai pilbvgo šešiais automo
biliais, kurių paskutinis buvo 
labai panašus į Chivagos poli
cijos vartojamus automobilius. 
Iš žmonių sužeista du ar tris,

name esančiam gembleriavimo 
uryiųiį“The, Ship”, kuris einant 
dabar arklių • lenktynėms • už
dirbdavo didelius pinigus. To 
tirvo savininkas ynu taipjau 
Canope. Tai esą. buvęs įspėji
mas, kad Canope nekištų nosies 
į kitus biznius,* bet vien laiky
tųsi muįištthio biznio, o gemhld- 
riavimą piliktų kitiems. Todėl 
esą ir panaudota kulkasvhidžius, 
kad ntibaidyti žmones nuo lan
kymosi į Canope gemAileriavi- 
ino urvą.

Kviečia aukoti nukentė- 
jiisiems Floridoj

iš Cbicagos. Jau keli 
su maistu, vaistais, 
ir slaugėmis išvyko 
sugriautąją pietinę 

inažiau-
ma- augančios gentkartės.

Viešas pakvietimas ‘
Draiki joms, visuomenė^ ‘ dar 

bdotbjaniSj ^.lietuviams
• spaudos atstovams

ir

Jaunosios Bi

uni s ų 
Savo
paro-

Kas dėl kokiui^ priežasčių negą-. 
Įėjo atsilankyti, tas gailisi, bet 
vis save ramĮha ‘tuo, kad gal 
dar šykį 
pakartos.

Birute tą komediją

tojtis* ar vturtu1į)liJ, 
medžioklėms labai daug išleisti 
ir prisisanulyti sau visokių pa
galbininkų ir visokiausių įnagių, 
bet paprastas dirbtuvės- darbi
ninkas, kuris mėgsta keliauti,

kuris gali Kraujo, odos, chroniškas

1900 So. 
vakare 

k Whitė Sudarė 
svetainę parsiyesti savo vaikus 
išzJaūnosios Birutės pamokų 
ir trumpai valandėlei sustojus 
prie purk įtiko, vagiliai pavogė 
automobilių. Vakar automobi
lius liko policijos surastas, bet 
jau sudaužytas. —xyz.

Leiskite man pakviesti .ju
mis į y'tin ‘ svarbų mums, lietu
viams, vakarą 
rutės ketvirto sezono atidaro
mo vakarą, sekmadieny, rugsė
jo "26 d., Mildos svetainėje.

Šis vakaras yra svarbus ke
liais *atvėjais.

1. Jis yra rengiamas 
priaugančios gentkartės. 
atsilankymu svarbu yra
dyti savo simpatiją — lietuviu
ką, kad mes, lietuviai-ateiviai 
norime būti su jais ir juos p'a-1 
laikyti pas save, neišleisdami 
jų svetur.

2. ši jaunoji 
lavinama lietuvių dvasioje.

Pagelba nukentėjusiems lai 
ke uragąno Floridoj jau prade 
jo plaukti 
traukiniai 
gydytojais 
j uragano
Floridą. Kelionė truks 
šia tO valandų. Vakar gi 
yoras Dever išleido vieša atsi
šaukimą į visus 
kviesdamas juos aukoti nuken- i 
tėjusiems nuo uragano. Chica- 
goje aukų manoma surinkti 
imo $500,000 iki $1,000,000. 
Visi tie pinigai bus pavesti Rau
donajam Kryžiui, kuris- šelpi
mu nukentėjusių ir rūpinasi.

L. Yuškai, 
ilulsteify St., užvakar 
mivylffis į Mari

Bandė išvogti Dr.
Kliaugą

Rado surištą sargą de
gančioj dirbtuvėj

Sekmadieny 
skudurų ir popieros 
prie Noble ir Nori h

puoli-
Kliau-

su viskuo, ką mato,* arčiau su
sipažinti* ir daugiau apie j mato
mąjį dalyką patirti.

Petras Bad\vill paeina iš Nor- 
vaišių kaimo, Gruzdžių m., 
Šiaulių apskr. Dirba jis prie

. DR. VAITUSH
OPTOMEtKISTAS

.pPalfengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir tojiregystę. 
Parengia, teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas mau elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th« Street
Phonc Boulevard 7589

ąeąas žaizdas, ligps rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr, J. W. Beaudette
VIRBUI ASHLA7VD STATE 

’ ’BANKU

’ISOO So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 Ir nuo 7 iki 13. Neda
lioj nuo 2:30 iki 4:80 po piety

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CĄl^AL *464

ir mėgsta laike atostogų ap
lankyti tolimesnes šalis, arčiau 
susipažinti su jomis, patirti ko
kis ten yra gyvenimas ir pama
tyti jose viską, kas tik yra įdo- ’ 
mesnio. Taip pernai jis atosto
goms buvo išvykęs į šiaurinę 
Kanadą ir net tolimąją Alaską. 
Matęs lolimąją šiaurę ir papli
tęs kokis tėn yra gyvenimas, 
šiemet nusitarė pamatyti kaip 
žmones gyvena ,pietuose. Tuo 
tikslu jis su savo žmona Spfi\ 
ja buvo išvykęs į šiltąją^ Kubą. 
Gryždamas iš Kubos* jis buvo 
sustojęs pamatyti garsiąją Flo-' 
ridą, apie kurią tiek daug pir-j 
miau buvo kalbama ir rašoma,’ 
kaipo “auksinės progos” šalį,l 
kur j vieną dieną žmonės' pasi-' 
darydavo milionieriais (bet ku
rių milionai tiek ,pat urnai /iš
dilo, kaip tik sustojo iki bery- 
biai išpustas žemės kainų kili
mas ir lotų pirkimas ir parda
vimas). Čia jis liežuvaudamas ir 
sugavo tą didįjį krokodiliu, pu
ses tūkstančio metų senumo! 
Ir sugavo jis tą krokodiliu be 
jokių įnagių.

“OREMUS”
1) . “Oremųs” garsi mostis, 

kuri pasekųiįngdi ir greitai 
išgydo Eczema, tai yra išbė
rimus ani žmogaus kūno. Ne
žiūrint to, koks tas išbėrimas 
butų, penkius metus buvęs 
daktaru gydytas ir nenugy- 
dytas, bet šita mostis nugy- 
dys į 48 valandas. Bonka su 
prisiuntimu 55c ir 95c.

2) . “Oremus” garsi mostis, 
kuri greitai ir pasekmingai 
išgydo šlapę Eczemą, tai yra 
šlapiuojanti išbėrimas ant 
žmogaus kūno; taipgi greitai 
išgydo kojų šlapiavimą ir 
smirSejimą, taipgi gydo iššu
tintus, kur tik apsireikštų 
ant 
95c

ALEKSANDRA PONAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Rugsėjo. 19 dieną, 7:00 valandą 
ryto, 1926 m., sulaukęs 23 me
tų amžiaus; gimęs Chicago, Ilk. 
Paliko dideliame nuliudime. sa
vo motiną Antaniną ir. dėdienę. 
Kūnas pašarvotas, randasi 1712 
So. Union Avė.

j ' r

laidotuvės įvyks Ketverge, 
Rugsėjo 23 dieną, 9:00 valandą 
ryfcd iš namų į Apveizdos Dievo 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielų, o iš ten bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Aleksandro Po
naičio giminės, draugai dr pažį
stami esate nuoširdžiai kviečia- 

’mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Motina

Laidotuvėse patarnauja gra- 
boriuš Butkus and Co., Telefo
nas Canal 3161.

į Vakar po piet keturi 
gentkartė yra kai bandė išvogti Dr. K. 

gą, dentistą, turintį ofisą prie
3. Tai bus parodymas lietu- 1821 S. Halsted St., bet jiems, 

vių visuomenei talentų iš pri- tai padaryti nepasisekė.
| Dr. K. Kliaugai nuėjus į

4. Jokis rėmimas musų jau- barzdaskutyklą prie 19 gt., 
nauju' auto-

tarp mobiliu privažiavo keturi Jau
ni vyrai, kurių du išlipo, įėjo 

re
volverius liepė Dr. Kliaugai ir 
barzdaskučiui iškelti rankas. 
Po to puolikai apčiupinėjo ki- 
šenius, bet nė pinigų, nė laik
rodėlių nelietė. Tada vienas 
buvusių viduj puolikų parodė 
į Dr. Kliaugą ir paklausė dvie
jų sėdinčių automobily, ar tai 
tas pats žmogus, kurio jie nori. 
Vienas atsakė “taip,” bet kitas 
ėmė abejoti ir paprašė Dr. 
Kliaugą atvesti į automobilių. 
Bevedant per duris, Dr. Kliau
ga šoko bėgti skersai gatvę, i 
Puolikai paleido vieną šūvį iš 
revolverio, bet t nepataikė, ir 
palys greitai nudūmė automo
biliu savais keliais.

Dr. K. Kliaugą ir policija 
spėja, kad gangsteriai tykojo 
kurį nors savo priešinipką nu
šauti, tik jo gėrai nepažino ir 
todėl puolė Dr. Kliaugą. Dr. 
Kliauga su niekuo neturi jokių 
nesusipKatinių, JoAel ųera. k<ąrų,( 
kėsintis ant <j(> gyvasties, 
bandyti jį išvogti. *.»

Policija jau .suėmė kelis 
žiūrėtinus asmenis. — r.

ebieagiečius, nimo yra kova su ištautėjimu‘ties Halsted gt 
ir palaikymas lietuvybės 
čia gimusių lietuvių-vaičių.

Tuo vaduodamasis drystu vi- į barzdaskutyklą ir atstatę 
sus kviesti ir prašyti jūsų sim
patijos Jaunajai Birutei. Jau
noji Birutė yra nepartinė lietu
vių jaunimo draugija. Kviečiu 
visus atvykti į Jaun.-Birutės 
vakarą ir pamatyti musų dar
bus. Patiks — pagirkite, nepa
tiks — kritikuokite ir nurody
kite klaidas, bet nepamirškite, 
kad jaunimą mes turime orga
nizuoti, kad pas save jį palai-užsidegė senas 

sandėlis 
gatvių.

laiku gatvė buvo pilna žmonių, 
bet kokiuo tai būdu daugiau 
žmonių nepakliuvo j kulkų lie
tų.

Policija yra palinkusi spėti, 
kad šiuo puolimu ‘buvo taiko
ma nudėti patį Capone ir tai už 
tai, kad nesenai buvo bando
mas nušauti Vincent Drucci, 
vienas vadovų buvusios stip
rios O’Bannion saikus. Polici- Atvykę ugniagesiai degančią
ja taipjau spėja, kad dabar vėl nie sandėlyje rado surištą dirb- 
atsinaujins smarkus karas tarp tu vės sargą Joseph Mostows- 
butlegerių ir ne vienas butlege- ki, 1329 N. M’estern Avė. Jis 
ris bus pasiųstas į amžinastį.’papasakojo, kad trys vyrai jį 
Policija deda pastangų tą gali-’surišo ir paskui padegė dirbtu- 
mą karą sustabdyti, nes kartais vę. Tečiaus jo pasakojimuose 
jame gali žūti ir visai nekaltų1 pasireiškė prieštaravimų ir jis^ 
žmonių, jei butlegeriai vieni dabar yra tardomas policijos, 
prieš kitus ims be jokios atodai
ros vartoti kulkasvaidžius.

Kiti gi spėją, kad' puolimas 
buvo taikomas tame pačiame

Jaunoji Birutė yra verta vi
sokios lietuvių paramos, todėl 
aš ir (įrystu jos iš lietuvių pra
šyti. .Su tikra pagarba,

Juozas Kuzmickas-Uktveris.

(Tąsa ant 8-to pusi.)

žmogaus Kūno. Bonka 
ir 55c. . t
Orernus Chemical 

Laboratorijbj 
(Not Ine.)

3313 So. Halsted Street 
Chicago, III.

Už 25c pašovė žmogy

ŠIRDINGAI KVIEČIAME

įtaręs, kad jį norima lošiant 
pokerį nusukti ant 25c., negras 
F. Smith, 3011 Cottage Grove 
avė., išsitraukė ir peršovė, gal 
mirtinai sužeisdamas, kitą neg
rą, P. Pugh, 3110 Cottage Grove

Bridgeportas
didė-

Tėvus, Motinas, malonus

Lietuvius, Lietuvaites Drau-
Lisiuvii) galeliuose

gus, Pažystamus; if geros
Mažas nesusipratimas

valios žmones j musų links-
’ono Ežerskio kelionėj ryti 

nes valstijas.

Lietuvių Golfo K Ii ubas 
ja nariais ir lošėjais ir p. A. K. 
Menas vis daugiau darbo turi 
su golfo lekcijomis.

Liet. Golfo”'Kilubo ‘valdyba 
yra ūkauti: pirm. Dr.’A. J. 
Karalius, vice-pirm. Dr. M. 
Žilvitis, sekr. p-lė Xavera Na- 
glevičiutę, ižd., instruktorius ir 
manažeris Apolinaras K. Me
nas. Kljubas samdo ir užlaiko 
dviejų augštų namą prie 3204 
So. Halsted St. Kliubo visos į- 
taisos įkainuojamos virš 4,000 
dolerių.

A. K. Menas svajoja ir tikri
na, kad lietuviai neužilgo įsi
taisys savo lankas (golf links) 
golfui. Tai didelis daiktas, bet 
jeigu kliubiečiai padės Menui, 

j tai gal ir pasiseks įvykinti.

nu-

Chicagietis lietuvis suga- • 
vo didžiausi krokodiliu
oridoj sugauti, 11 pCcių kro- 
kodilių atidavė Lincoln parko 
žvėrynui.

Nedėlioj, Rugsėjo (Sopi.)
26 d., 1926 m. ■

MILDOS SVET.
3110 So. Halsted St.

Kviečia Visus
Jaunoji Birutė

“Naujienose” porą kartų 
vo minėta, kad konsulas P. 
deikis kartu su p. Kareiva 
žiavęs į Philadelphiją ir kitur 
p. Kareivos automobiliu. Bet 

Į tikrenybėj ne visai taip buvo. 
,Teko patirti, jog konsulas va- 
: žiavo nep. Kareivos automobi- 
j liu, ale p. Juozapo J. Ežerskio. 
'Ponas Ežerskis yra senas kon- 
’sulo pažįstamas dar iš Lietu- 
!vos ir pakvietęs jį kartu ryti
nes# valstijas aplankyti.

Be konsulo ir Kareivos p. 
Ežerskio automobiliuj važiavo 
dar p. B. Sareikis. Kelionė bu
vusi smagi. Nauju automobiliu 
jie važiavę taip, kad net dulkės
rūkę. Viso padalę, 2,600 mylių, tų jo nematymo scenoje.

— Reporteris, komedija irgi visiems patiko.

bu-
Ža- 
va-

Dr. P. Zalatorius kalbės Jau
nosios Birutės vakare rūgs. 26 
d., Mildos svetainėje. Dr. Za
latorius yra golfininkas, 
matistas ir abelnai geras 
tsmenas, įdomaujantis Ir 
visuomeniniu gyvenimu, 
jis ir sutiko dalyvauti
Birutės vakare. Bet ir visi kiti 
turėtų susidomėti vaikais.

spor- 
musų 
Todėl 
Jaun.

Bridgeporte dabar labai 
daug kalbama apie pereitą sek
madienį pastatytąjį “Žemės 
Kojų”. Visi giria S. Pilką. Gi
ria ir P. Vaitekūną. ' Mat P. 
Vaitekūnas yra gerai visiems 
pažystamas ir kiekvienam no
rėjosi jį pamatyti po kelių me- 

Pati

Prieš v keletą dienų laikraš-. 
čiuose tilpo žinia, kad Lincoln, 
parko žvėrynas gavo nepaprast- 
tą it brangią dovaną — 11 pė
dų krokodiliu (alligator), kurį; 
tūlas chicagietis pagavo Flori
doj ir paskui jį atidavei parkui. 
Dovana buvo nepaprasta, nes 
11 pėdų krokodilius yra vienas 
didžiausių žinomų krokodiliu, 
kokio tur būt jokis kitas žvė
rynas neturi. Bet kas mums lie
tuviams yra įdomiausia ir svar
biausia, kad tą didelį ir labai 
seną krokodiliu •— nemažiau 
500 metų amžiaus, — pagavo 
ir parkui padovanojo ne kas 
kitas, kaip dar gana jaunas lie
tuvis Petras Badwill 
las), gyvenantis prie

• (Hadvi-
6002 So.

kuris sto-Tas drąsus lietuvis, 
jo grumtis su tuo krokodiliu, 
nėra kokis nepaprastrfs medžio

JULIJONAS KAZIMENAS

K Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 21 dieną, 1:30 valandą 
po pietų, 1926 m., sulaukęs 39 
metų amžiaus; gimęs Kauho re- 
dyboj, Aleksanclravo apskričio, 
Vedžiii parapijų. Užuseniu kai
mo, paliko (U<Ieliame nuliudime 
moterį Jadvygą, dukterį Jufija- 

«‘n'ą 13 mėt^f,1 • sūnų"Mikolą ii 
metų, Stanislovą 9 metų, o Lie
tuvoj brolį Mikolą, 2 seseris:- 
Kazimierą ir Emiliją. Kūnas 
pašarvotas, ąąndasi 4524 South 
Wood St.

Laidotuvės įvyks Penktadie
ny, Rugsėjo 24 dieną, 8:00 vai. 
ryto iš namų i šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus 'gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes. \

ne gimines, draugai ir pažįsta
mi esate nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimų 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris ir V>aikai

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

PETRAS MOCKUS
Atminčiai musy mylimo sū

naus Petro trijų metų sukaktu
vių, kuris persiskyrė su mumis 
amžinai, rugsėjo 23 d., 1923 m. « 
Likosi palaidotai šv. Kazimie
ro kapinėse. Atminčiai atsibus 
šv. mišios, rugsėjo 23 <L Ket
virtadienio ryte, 9 vai., Šw Juo
zapo Bažnyčioj, So. Chicago.

Mes negalim užmiršti musų 
sunaus mirties. Ilsėkis sūneli 
šioj šaltoj žemelėje ir lauk mu
sų ateinant. • \

Liekame su dideliu širdies 
skausmu.

Tėvai ir Sesuo

Lietuvis
Chtčagoje 

laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau nęgu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
atės.

OFISAS U 
668 W. 18tR St 
TeE Canal 6174

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St 
,Tel. Blvd. 4068

PADEKAVONE

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
' Graborius

ftrfuAij piitrirnavimas laidotuves© ir 
kokiame reikale, visuomet esV 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad neturime' išlaidų užlaikymu 

skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

PJione Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagraby Direktorius

Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktj.

1646 W. 46th SU Chicago, III.
.......................................................... I ■ '| I II. II ■ Iiiiyii m

GRIGORIUS KARSON
Širdingai dėkavoju per šį laik

raštį daktarui J. M. Fin«low (Chi- 
ropractor), kurio ofisas randasi, 
1645 W. 47th St., Chicago, 111. už 
galutiną manęs išgydymą. Aš jau 
sirgau per dvidešimtį metų ir nei 
Jokis Cllicagos daktaras negalėjo 
manęs išgydyti.

Priežastis mano ilgos ligos bu- 
vo — tai mano akloji žarna. Ir 
daktaras J. M. Finslovv (Chiro- 
practor), išgydė mane be jokios 
operacijos; už tai aš esu jam la
bai dėkingas.* Užtat viešai dėka
voju jam ir patariu kitiems pas 
dakBrą J. M. Finslow’ą atsilan
kyti. ' •

Su pagarba,
GRIGORIUS KARSON

2702 W. 47th Street 
Chicago, Ui.

LACHAWIGZ
Lietuvis Graborius 
ir. Balzamųotpjas 

2314 W, 23rd Place 
Chicago, III.

Patarnauja laido
tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o 
darbu busite 
nėdinti.

Tel. Canal 
ir 2199

mano
užga

1271

IMPERFECT IN ORIGINĄL

,“NAUJIENĮP’ KNYGįl 
KATALOGAS

Pranešam visiems “Nau
jienų” skaitytojams, kad 
“Naujienos” įstęigė didelį 
knygyną, kuriame randasi 
visos reikalingiausios kny
gos lietuviams. Neturinti 
“Naujienų” knygų katalo
go — malonėkite pranešti, 
prisiusime, šiame kataloge 
rksite visas sau reikalin
gas knygas.

“NAUJIENOS"
173# So. Halsted 

Chicago, III.

SMJSKITPER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės ? 
taip pataria Lietuvos bankai

Skelbimai Naujienose 
duoda n^udą dėlto, 
kaęl pačios Naujienos 
yra naudingoj _ ,



8 NAUJIENOS, Chicago, III. It
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Lietuvių Rateliuose Vasaros laiku krokodiliai

man 
gali 

k PO

ĮVAIRUS SKELBIMAI I REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI NAMAI-ŽEMEkrokodilius yra patalpintas.
Mat jis iš pradžių buvo palai- ėda labai daug, bet kaip tik 
pintus laikinon gana ankštpn1 ateina šaltesnis oras, jie austo- 
vieton, bet tuojaus- bus paruoš-' ja ėdę. Paprastai krokodilius 
ta) jam nuolatine erdvi vieta, jau prie 50 laipsnių temperatu- 
kiHų tą lietuvio sugautą didįjį ros sustoja ėdęs ir taip be mais- 
krokodilių galės matyti visi, 
kurie tik atsilankys į Lincoln 
parką. Dabar krokodilius dar 
maitinasi ir Tėplioja, bet greit, 
besiartinant žiemai, jis • nueis 
“gulti” ir taip “miegos” per vi
są žiemą, kaip kad daro meš
kos ir niekurie kili žvėrys.

Petras Radvvell yra dar jau
nas ir malonus vyrukas-, be 
kio išdidumo, i 
ir nepaprastu savo laimikiu — 
pagauti lokį krokodilių, kokio lių, purvo ir puvėsių padaro ant 
nelabai drystų liesti ir gerai 
prityręs ir prie to prisirengęs 
medžiotojas. Jis džiaugiasi, kad 
jam tai pasisekė ir kad jis ga
lėjo suteikti savo miestui to- 
kįą retą ir brangią dovapą. 
Klausiamas jis sutiko papasa
koti ir plačiau apie krokodilius, 
su kuriais jis jau gerokai spė
jo su-ipažinti.

Medžiojimas ant krokodilių
štai jo pasakojimas:
“Medžiojant ant krokodilių 

vartojama įvairius budus. Pa
prastai didesnius krokodilius — 
keturių pėdų ar didesnius, gau
doma jų urvuose, kuriuose jie 
gyvena upių, ežerų ar pelkių j

I pakrantėse. įėjimas į urvą bū
na apsemta* vandens.' Todėl kja mėsą, 
juos lengva pagauti, kad vašu-: |zUiu. 
ra būna sausa ir vanduo nuse
kęs. Bet lietingame sezone juos 
sunku surasti ir pagauti.

“Kada urvas būna surastas, 
imama ilgą cipriso lazdą, kokių 
16 pėdų ilgio, su kriukiu ant 
galo, ir kišama ją į urvą. Jei 

( urve yra krokodilius, tai gali- 
i ma jį jausti judinanties, kada 

jį paliečia lazda. Kelis sykius 
smarkiai bestelėjus krokodi
lius urnai stvers už kriukio. 
Kriukis visuomet būna nulenk
tas apačion, taip kad jis perver
tų minkštą apatinę žiauną, ki
taip kriukis galėtų už.<ikabihti 
už viršutinės žiaunos, šudras-’ 
kytų šnerves ir sunkiai pažeis-

i ių patį krokodilių (Pažymint vir
šų lazdos visuomet lengva bū
na pasakyti, ar kriukis yra nu
lenktas žemyn). Kada krokodi
lius įsikanda, jis daugiau nebe-

1 paleidžia ir laikosi įsikandęs 
kaip buldogas-. Tada jį ištrau
kiama iš urvo. Niekurių urvų 
įėjimas yra sausas, bet papras
tai priseipa dirbti vandeny.

“Kada Ištraukiama iš urvo, 
ant kaklo užrišama virvę ir ta-

to jie praleidžia visą žiemą. 
Yra žinoma, kad krokodiliai yra 
išgyvenę ir dvejetą metų nieko 
neėdę.

“Krokodiliai pradeda' dėti 
kiaušinius ir veistis tik kada jie 
užauga iki šešių pėdų, taigi su
laukia vidutiniškai apie 25 me
tus amžiaus. Kiaušinių dėjimo

Tel. Yardu 7282
Rea. Tel. Hetnlock 5244

.. Bridgeport Paintįng ..
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

, stiklus ir t. t.
314f So. Halsted S*t.

J. S. RAMANČIONIS, Prez........ !■ I 4-^
DASTATAU anglis Southern Illi

nois kasyklų, $5.75, Lump $6.75. Tel. 
Boulevard 1035.

MOTERŲ
REJKIA merginų operator

kų prie Singer power mašinų 
Į automobilių uždangalų dirb
tuvę, nuolat darbas, atsišaukit. 
ERO MANUFACTURING CO.

2240 Ogden Avė.

REIKIA moterų indų plovėjų.
4169 So. Halsted St.

1

? jo-(sezonas prasideda pačioj pra- 
nesididž.iuoįa jis džioj birželio. Patelė išdrasko 

— savo kojomis žemę ir iš paga

Tel. Lafayette 8705—8706

, ROBIN BROS.

REIKIA saleslady j dry goods 
krautuvę. Turi būt jfatyrusios. Atsi
gaukit, 3793 Archer Avė.

REIKIA DARBININKŲ

GALUTINAS Išpardavimas pianu PARDAVIMUI gražus bunga- 
i Mld Wesl Piano Stores Ine., 6136 in V5n_
S. Halsted St. Normai 9431, 

Stenson L’pright Pianas, $48 
Hinze l’pright Pianas .. $56 
Baur Upright Pianas . 
Kirnball vurgoniukai . 
Arolian fonografas ...

24 Grojikliai Pianai po .
Prie šitą bargenu dar pridedama 

rekordai, roleliai, benČial. Jie turi 
būt išparduoti tuojau, kad pada
rius vietos dėl naujo stako. Atdara 
vakarais iki 9. Nedaliomis nuo 11 
iki 4 (po pietų.

Miil West Piano Stores, Ine.
6136 S. Halsted St,

1 
1 
1 
1
1

$18
$20
$15

‘ $85

low, 10 kambarių, 2 vanos, kie- 
(to medžio grindys, aržuolo ir 
.Georgia pušės užbaigimo, kar
štu vandeniu šildoma, geras 
vandens šildytuvas, su rakan-

Kaip pagavo milžiną 
krokodilių

Tą nepaprastą “žuvį” p. Pet
ras Radwell sugavo penktadie
ny, rugpiučio 13 d. Apie lai p. 
Rad'včll pasakoja sekamai: 

“Penkiese —- a.š, mano žmo
na ir kili trys vyrai,' išvykome 
žuvauti i Okeechobee ežerą. 
Bet ten nieko nepelnėme, nes 
žuvis nekibo ant meškerės ir 
mes visi išvykome i' kitą eže
rą, Hrcpochee, ten ieškoti lai
mikio. Buvo jau vidurdienis ir 
saule negailestingai mus kepi
no. Man buvo kažko neramu ir 
aš palikęs kitus nuėjau pasi
vaikščioti paežerių. Eidamas 
ežero pakrante žiūrinėjau kaip 
mano žingsniu išgąsdinti bail
iai lindo į savo urvus. Urnai už 
kokių 150 pėdų pamačiau be
gulintį juodą daigią, kurį iš- 
pradžių paskaičiau už seną rąs
tą. Bet geriau apsižiudėjus 
dingterėjo galvoj, kad čia 
bntr besikepinąs ant saulės 
kodilius.

“Greitai nubėgau j valtį ir 
saviesiems pasakiau, kad ma
čiau ant kranto ^gulintį kroko
dilių. Bet jie lik pasijuokė iš 
manęs. Pagalios, esą, jei ir bu
tų krokodilius, tai neturime 
Įnagių jį pagauti. Tečiaus aš 
paprašiau valtininko duoti man 
storą Įkaro virvę, apie pusant
ro colio storumo, ir savo šau
tuvą. Virvę ir šautuvą gavau. 
Užmezgus didelį mazgą ant ga
lo virvės, nusiskubinau ton vie
ton, kur mačiau gulintį kroko
dilių. Atsigryžęs mačiau, kad 
ir mano trvs draugai kiek to- 
liau seka paskui mane.

Virvė — vienatinis drąsaus 
medžiotojo įnagis

“Priėjęs prie kčokodilio ant 
kiek gulima arčiausia, bet vis
gi ne tiek, arti, kad jis galėtų 
mane pasiekti, 
kad jis tvirtai miega, 
jau ir jį pažadinau, 
prastai, jis pabudęs 
smarkiai šnervėmis 
pravėrė savo didelius 
Tuo laiku dideliu greitumu 
mečiau Į žiaunas virvės galą su 
mazgu,* kur jis* ir Įsikabino. O 
krokodilius, sykį ką pastvėręs, 
daugiau nebepaleidžia ir laiko 
įsikandęs, kaip buldogas. Aš gi 
laikiaus už kito virvės galo, bet 
kur tu lokį milžiną išlaikysi.1. 
Krokodilio tempiamas, aš pasi- (ja kriukį. Po to pora
šaukiau draugų pagelbos, bet .ir ųjjpų užneriama ant žiočių, bet 
prisidėjusių tų Jrijų vyrų kro-( ^aį nelengva padaryti, nes kar- 
kodilius nė kiek 
tempė mus visus1 
Man atėjo galvon mintis apvy
nioti virvę apie medį, ką ir pa
darėm. Medžio krokodilius ne
beįstengė pavilkti ir-jis prade-' 
jo daužytis į visas puses, labai 
greitai švaistydamas uodegą, 
taip kad išdraskė žemę apie vi-1 
są medį. ' ,

“Taip krokodilius daužėsi apie 
pusę valandos, bet paskui pra
dėjo pailsti, vėl pradėjo pusti 
šnervėmis ir pagalios visiškai* 
pailsęs ramiai atsigulė. 

• <
“Mes tada užmetėm kilpą ant 

jo nasrų ir tvirtai ją surišome, i 
Aš uždėjau skepetaitę ant jo 
akių, kad jis mus nematytų ir 
negalėtų uodega mus užgauti, 
užrišėm 
tada uodegą pririšėm įrie jo 
kaklo. Tada s-urišėm jo kojas 
ant nugaros ir krokodilius pa
sidarė bejėgis.

*Tada kiek 
tąjį k rokod(lių 
tį ir nuvežėm

upės, ežero ar pelkės kranto 
didelę guštą, kuri būna tiek žy
mi, kad nesunku ją rasti. Pa
baigusi guštą ji koja viršuj pa
daro skylę ir padeda į ją nuo 
30 iki 50 kiaušinių. Kiaušinius 
deda visados saulei nusileidus 
ir po vieną į minutę. , Tada ji 
kojomis apkasu kiaušinius ir 
palieku juos. Taip perisi kiau
šiniai per 60 dienų; reikalingą 
gi perėjimui'si šilumą duoda pu
vimas guštos. Krokodiliaus 
kiaušiniai yra pailgi ir turi bal
tą kietą kevalą.

“Išsiperėję krokodiliai tuo- 
jaus’ eina į vandenį ir ten maiti
nasi mažomis žuvimis, varlėmis 
ir driežais. Abelnai krokodiliai 
yra labai ėdrus ir ėda jie viso* 

nors ji ir supuvusi 
Bet visgi ligos, tarp kro

kodilių nepastebėta.
Krokodilių hipnotizavimas
“Krokodiliai labai lengva hip

notizuoti. Reikia tH< padaryti 
tam tikrų dejuojantį garsų ir 
tada galite krokodilių paguldy
ti ant' nugaros, ir taip jis mie
gos ištisas valandas, dienas ar 
net ir savaites, net ir nekvėpuo
damas. Muskulai būna pasilei
dę, taip kaip numirėlio, galite apie pavogimą 19 bačk 
Šaukti ar net ir šaudyti prie .......“ R

NAMŲ STATYTOJAI 
4155 Archer Avė. 

cHicago

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kainą: 4 uncijų mat- 
kos 31Mic, 35c, 38c ir 40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 
ir mergaitėms, 
$2.75. '•

Mano tavoras 'parsiduoda nuo 35c 
iki 50c pigiau, negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
dienyj po pietų.

FRANK SE^EMONAVIČIUS 
504 W. 33rd St„ prie Normai Avė.

kaina nuo 65c iki

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
'Grosemiu, Bu- 
• Černių, Delikate- 
3sen, Restauran- 
tų, Kcndžių, Be- 
kemių. Musų 

specialumas, Geras patar 
na v imas, žemos kainos. 

SoHtheims, 1012 So. State St.

STOODENGYfcTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi-

VYRŲ
MUMS REIK .JŪSŲ LIUOSO

LAIKO •/
Mes už lai užmokėsim gerai.

SHEKlLETON BROS.

160 N. LA SALLE ST.
Room 416

SAVO LIUOSU LAIKU
Tiktai 2 valandas j vakarą 
Uždirbsi $28 į savaitę.
Ateik ir pasikalbėk.

SHEKlLETON BROS.

160 N. LA SALLE ST.
Room 416

REIKI A shearmenų j geležies at
karpų jardą. Steiner Iron & Metai 
Co., i 103 So. Washtenaw Avė.

REIKALINGI draiveriai į 
! landrę dėl rinkimo ir pristaty
mo skalbinių.

lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir | Arlftto Wet and Dry Laundrv 
apielinkėj. įteigta 34 metų senumo. Į 425g R()Osevelt Rd. 
Didžiausia ir gAMausia sto^ų den-
gimo Jstaigą (MiicagOp Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J.' 
DUNNE ROOFING CO., 3411-13 
Ogden Avė. Phone Lawdale 0114.

EKTRA
PARDAVIMUI bučernė' ir groser

nė, apgyventa visokių tautų, kito biz
nio nėra per 5 blokus; priežastis par
davimo labai svarbi. Patirsite- ant 
vietos.

1815 So. 52nd Avė., Cicero, III.
Phone Cicero 2813

‘lar pridedama dais arba be rakandų, 2 karų 
garažas, su atskiru vandens šil
dytuvu, iš fronto įvažiuojama į 
garažą, lotas 32x125, su siete
liais ir stikliniai porčiai, moder
niška, viską už $11,000.

5845 Princeton Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė; biznis cash, knygučių nėra. Kreip
kitės 5752 So. Racine Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, lietuvių ir lenkų apgyventoj apie- 
linkej. Senas ir gerai išdirbtas biz
nis. 1618 So. Union Avė.

BARGENAS greitam pirkėjui. Gro- 
jiklis pianas, gerame stovyje, $90. 
pridedam 75 rolelius ir benčių. Ati
duosime už biskj pinigų, o kitus iš-‘ 
mokėjimais j 4 mėnesius.

ZAKAITIS
6512 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bekernė, lietuvių 
apielinkėj. Savininkas nori pasi
traukti iš biznio, 2903 West 38th St. 
Kaina ir renda nebrangi.

PARDAVIMUI saldainių krautuvė;' 
labai pigi renda. 560 W. 18th St.

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
dirbtuvė Chicagoj. Labai pigiai. 1739 
Sb. Halsted St., Box 852.

pamačiau, 
Sukosė- 

Kaip pa- 
pradėjo 

pusti ir 
nasrus, 

aš

•^Pajuto ir^ Įajs krokodilius pradeda suktis 
į vandenį. jr apSi8Uka kokius penkiolika 

kartu? be sustojimo. .Jei jis tuo 
laiki^ grybšterėtų žmogui, tei 
lengvai nukąstų ranką ur koją.

“Kada krokodiliaus nasrai bū
na jau surišti, tada surišama jo 
kojas ant nugaros ir krokodD 
liūs pasidaro bejėgis. Galima 
taipjau ir uodegą pririšti prie 
galvos. Tada jį visiškai ištrau
kiama iš urvo.

“Kitas plačiai vartojamas bū
das yra gaudimas krokodilių 
naktimis. Tamsią naktį išplau
kiama valtimi ežerą ar upelį. 
Medžiotojas- prie kepurės turi 
prisikabinęs labai šviesų žibin
tuvą ir valčiai tykiai plaukiant, 
žibintuvu nušviečiamas visas

vi rvę ant uodegos ir į, vanduo. Krokodilių lengva už
mėtyti, nes jo akys raudonuo
ja kaip ugnies bolė virš van
dens. Valtis tada tykiai priplau
kia prie krokodilio, nes žibin
tuvo šviesos sužavėtas kroko
dilius nesijudina ir jį tada leng
va būna pagauti.

Kaip krokodiliai perisi
“Krokodiliai perisi iš kiauši

nių. IŠsiperėjęs krokodilius bū
na aštuonių colių ilgio. Jie po 
to kasmet paauga po tris ar 
keturis colius, taip kad keturių 
pėdų krokodilius būna jau de
šimt ar dvylikos metų amžiaus. 
Niekurie krokodilių auga grei-

pasilsėję sugau- 
nuvrtkom į val- 
į Palm Beach. 

Ten padaręs didelį lovį pasiun
čiau jį į Jacksonville krokodi
lių farmą, kur jam pasamdžiau 
vietą ir kur jis buvo ikr išsiun
čiau į Chicago — Lincoln par
kui.”

iLincoln parkas šią nepapras
tą dovaną priėmė dideliu džiaug
smu. Iš laikraščių apie tą do
vaną sužinojo žmonės ir tuojaus čiau, kiti dėčiau, bet kada jie 
tūkstančiai žmonių pradėjo’ užauga iki devynių pėdų, jų au- 
rinktis į parkų pamatyti tą ne- girnas darosi labai lėtas ir ima 
paprastą krokodilių. Tiek daug kelis šimtu* metų kol jie už- 
žmonių rinkosi, kad reikėdavo auga iki vienuolikos pėdų ilgu- 
kartais uždaryti tį vietą, kur mo<

GERA VIETA DEL ROAD HOUSE 
Prie Higgins kelio, llarlein Avė., 4 
akrai žemės, 7 kambarių moderniš
kas namas, barnė ir kili budinkai. 
Tai yra viena gerai žinomų farmų 
auginimo Vokiečių Policijos šunų. 
Taipgi gera vieta dėl subdivision. 
Galima uždirbti daug pinigų. Kaina 
$40,000, \$15,O(IO cash. Pasimatykit 
su

MR. JOHNSON, 
7925 So. Park Avė.

Trlangle 5865

Savininkas turi parduoti
Tuojau galit kraustytis j modernišką 
2 flatų namą, 6-6 kambarių, karštu 
vandeniu šildomas, 2 boileriai, aržuo- 
lo trimas, prieš naują parką, Ciceroj, 
2 karų garažas, išmokėjimais, šau
kit Cicero 2133-R. Savininkas 1811 — 
51 st Avė., Cicero.

PARDAVIMUI modemiškas bunga- 
low, yra vėliausiai įrengtas, 5 kam
barių, $750 j mokėti,^63.32 So. Kildare 
Avė., Phone Prospect 8783.

PARDAVIMUI 3 augštų mūrinis 
namas, krautuvė ir flatai, garažas, 
pigiai. 1739 So. Halsted St., Box 858.

DIDELIS atlyginimas bus suteik
tas taųi, kas suteiks informacijų 

19 bačkų dešrų iš 
' nakties sausio $2, 1925^ iš karų, ku- 
i rie stovėjo Fręcklcton Coal Co.1 

--------- 1 Yards. Visos suteiktos informaci-j 
Kaęl prižadinti užhipnotizuoti) į,Oa bus užlaikomos paslapty. Tele-i 
krokodilių nereikia net jo ir. 
liesti. Reikia tik padaryti tokį 
garsą, kokiuo krokodiliai šau
kia vienas kitą, tada krok'odi- 
lius greit parodyk gyvybės ženk
lą ir apsivers. Jeigu gi palikti Statau namus ir garadžius. 
krokodilių užhipnotizuotą, tai Taipgi turiu planus pasirin- 
jis su laiku pasimirs.

Krokodilių Floridoj buvę la-jpadlagas ir t. t. Atlieku di
liai daug, bet jau baigiama juos delius ir mažus darbus, 
išgaudyti, taip kad didesnį kro-1 greitai ir pigiai. Patarimas 

zkodilių jau sunku besurasti. Jo 
stora oda yra vartojama bran
giems odos išdirbiniams, taip 
kad dabar pradedama krokodi
lius net ir auginti.

Pranešimai
Naujienų spulkos narių atydon.— 

Visi, kuriu mokestys yra užvilktos, 
malonėkite užsimokėti, nes busime 
pirversti pasielgti pagal konstituci
jų. —Sekretorius.

Jaunuolių Orkestro nariai renkasi 
savo praktikai Seredoj, Rugsėio-Sep- 
tember 22 d., Mark White Sųuare, 
30th ir Halsted gatvių. Jaunuoliai, 
bukite visi. — Valdyba

ASMENŲ JIESKOJIMAI
. IEŠKAU savo vyro Juozapo Pa
liulio. Paeina iš Bambalų kaimo, 
UžvefČio valsčiaus, Šiaulių apskr, 
Rugsėjo—Sept. 16 išėjo į darbų ir 
daugiau negrįžo/ Jis yra 5 pėdų 5 
colių augštumo, apie 50 metų se
numo; plaukai tamsus, truputį žili. 
Jei k,us tokią ypatą pamatys, mel
džiu pranešti ir labai paršoine jo 
paties sugrįžti.
Ona Paliuliene, Runai ir dukterys 

821 W. 33 Place, 
/ CHICAGO, ILL.

APSIVEDIMAI
PAIEŠKAU merginos arba našlės 

dėl apsivedimo. Turi būt gera gas- 
padinė. Aš esu 36 metų senumo, 
turiu namą ir man yra labai rei
kalinga gaspadinė. Kitus faktus ap
rašysiu per laišką. Prašau rašyt 
man laiškus ir kam aš patiksiu, tai 
busiu vyras. Antrašas: P. K., P. O. 
Box 21o, Kenosha, Wis.

ISRENDAVOJIMUI
RENDAI 6 ruimai, gera vie

ta daktarui, kur butų galima tu
rėti gerą ofisą praktikai arba 
kitam kokiam bizniui. • 

804 W. 31st Street

NUOMON 5 kambariai su maudy
ne. Dideli porčiai. Rendos $30.00. 
3924 So. Artesian Avė., Prospect 
7242.

į'Ba’’
(kimų, indedu duris, langus, 
’ o 1 4- 4- A 4-14 Ir ii rli-

mažus darbus,

veltui.

S. A.ZOLP 
927 W. 34th PI. 

Phone Boulevard 0527

A

I

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA merginų prie 
lengvo mašinų darbo ir ra- 
dio. Patyrimas nereikalin
gas. Algos pradžiai smar
kioms ir energiškoms dar
bininkėms $25 j savaitę. At- 
sišaukit tuojau.

WEBSTER CO.
3504 W. Lake St.

REIKALINGA senyva moteris už 
Šeimininkę. 26 W. 103 PI.

REIKIA merginų patyrusių prie 
power mašinų, dirbai lingerie ir ki
tus gražius mašininius darbus, taip
gi korsetų dirbėjų. Tiktai patyru
sios tegul atsišaukia. Taipgi dėl nio- 
kinimosi siūti moterų dreses, mes 
mokėsime jr l^ike jūsų besimoki- 
nimo. *

’ViPScĮn BRO&
325 W. Adams St. •'

REIKIA moterų operatorkų 
prie vienu siulu power siuvamų 
mašinų, taipgi rankomis siuvė
jų. Malonios darbo apystovos. ■ 

IRWIN-LEE CO.
1018 So. Wabash Avė.

REIKIA moterų prie darbo nuo 
štukų, namie, gera mokestis, lengva 
išmokti. 8 E. Randolph St., Room 
1682. s 4

REIKIA vyrų operatorių prie 
Singer1 po^ver mašinų į auto
mobilių uždangalų dirbtuvę, 
nuolat darbas, atsišaukit. 
ERO MANUFACTURING 

2240 Ogden Avė.

PARDUOSIU ar mainysiu ant bile 
kokio biznio soft drink parlor,-fix- 
tures pirmos klesos. Turiu parduot 
greitai ir pigiai. Randasi ant 47-tos 
tarpe Kedzie ir Western Avės.

Atsifiaukite:
4401 So. Rockwell St. 

Tel. Lafayette 6310

1 V-i augšto moderniškas medinis 
namas, 2 karų garažas, 6815 Racine 
Avė., Engjewoo<l 2358.

• 6 kambarių, pečiumi šildomas, mo- 
lerniškas apartmentas, $45 rendos. 
3252 Grenshaw St.

MORTGECIAI-PASKOLOS

co.

REIKIA darbininkų. Chicago Cold 
Storage Warehouse Co., 1526 South 
State St., 1532 Indiana Avė.

REIKALINGAS lifetuvis barberys, 
vakarais' ir Subatoms. 1739<&So. Hal
sted St., Box 859. „ \

REIKIA operatorių prie dirbimo 
moterų kautų. 1441 Milwaukee Avė.

AUTOMOBILIAI
TIKRA NAUJIENA

Studebaker išleido naujus karus 
“Custombuild Sedan” — ta pati ma
šinerija, bet body yra /visai naujos 
mados, 4 tekinių brakes. Kurie ma
note pirkti ar mainyti j seną atva
žiuokite* ar pašaukite Tel. Boulevard 
1685.

MILDA AUTO SALES 
3121 So. Halsted St.

PARDUODU 7 pasažierių, 6 
cylinderių “Nash” karą. Gena
me stovy j. Parduosiu už pirmą 
teisingą pasiulijimą. Esu našlė. 
N. DAUGIN, 818 W. 35th PI., 
Tel. Yards 0621." ’

PARDAVIMUI
Iš PRIEŽASTIES ligos turiu ap

leisti Chicagų, užtat parduosiu sa
vo groiiklį pianą, su pridėčkais už 
$115. Priimsiu morgičių mažais iš
mokėjimais. Joseph Dcinboski, 2332 
W. Madison St., 1 fl.

PIANAS ir gramafonas, parduo
siu už $675. Rex grojiklia pianas, 
benčius ir roleliai už $165 ir savo 
$250 vertės Riehtone fonografą ir 
Fotelius už $45 cash arba nnt kre
dito, greitai parduosiu vieną arba 
abudu. Pamatyk juos šiandien. 
Lester Brunn; 3968 Milwaukee avė., 
fronjas.

PARSIDUODA grosernė ir ice 
cream parloris, 5 pagyvenimui kam
bariai su furničiais. Greitu laikų 
apelidžiu miestą, arba mainysiu 
imt prapertės su nedideliais morgi- 
čiais.

710 W. 14 PI.

PARDUOSIU ar mainysiu bučernę 
ir grosemę ant mažo namo. Seniai 
išdirbta vieta, 4 ruipiai pagyvenimui, 
renda $2'5, lysas ant 5 metų, nes tu
riu du bizniu, negaliu apsidirpti. 
. Atsišaukite

8139 Vincennes Avė., 
Tel. Vincennes 1143

' PARSIDUODA Restaurantas, gali
ma matyti nuo 5-6 vakare. Klausk 
Mike, 1332 So. Morgan St.

REIKIA šilkinių shade dirbė
jų, 100 patyrusių.

A.RT CRAFT LAMP SHADE šerne iš priežąsties nesveikatos.
COiMPANY / Jūsų pačių pasiulijimas prekės.

1515 Milwaukee Avė. Telephone Lafayette'0763

PARSIDUODA bučernė ir gro-

BARGENAS. Pardaviihui saldai
niu krautuvė, sykiu mokyklos rei-; 
kalni, cigarų, magazinų ir kitų 
smulkmenų. Penki kambariai gyve
nimui. Pardavimo priežastis svarbi. 
Teisingas pasiūlymas .nebus atmes
tas.

5613 So. Racine Avė.

PARDAVIMUI storas: ciga
rų, tabako, ice cream ir ne- 
svaiginainų gėrimų; parduosiu 
pigiai.

4634. So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 4637

NORIU mainyti naujas tik 2 
mėnesių Vartotas svarstykles 
(vogas) ir kavos, mėsos mtrfik- 
lį, malamas elektra, mainysi^ 
ant senesnių svarstyklių. 2554 
S. Halsted St. Tel. Victorv 8194 •f

PARDAVIMUI delikatessen, gro
sernė. Maža krautuvė, parduosiu pi
giai, nenda $20. 4465 So. Wells St.

RADIO 4 tūbų, kainavo $100, par
duosiu už $20. 6116 So. Albany Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė, geroj vietoj, visokių tautų apgy
ventoj. Cash biznis. 6010 So. Kedzie 
Avė.

PARDUODU delikatessen krautu
vę arba mainau ant automobiliaus.

8229 So,. Halsted St. •

NAMAI-2EME
3 FLATŲ PO 5 KAMBARIUS. 
Sun parlorai, modemiški, ką 
tik užbaigti ir gatavi gyvenimui. 
$5,000 ar daugiau cash. Phone 
Wabash 6890.

PETER BAYS

GRAŽUS 2 FLATŲ NAMAS

VISKAS modemiška, aržuolo Iri
mas, furnas šildomas, įmūrytas 
plumbingas, didelis lotas, dideli 
skiepas, netoli Wcstcrn Electric Co. 
$1,000 casb, kituš kaip rendą, 
na $12,500.

FRANK C. SLAJS 
3213 So. 54 Avė. 

CICERO

kai-

NAUJAS 5 kambariu mūrinis bun- 
galow, Užbaigtas, $7800, $500 cash 
ir po $60 j mėnesi- 7038 S. Oakley 
avę. Gatvė cementinė, 1 blokas iki 
2 kary ir mokyklos. Savininkas 
Republic 8854.

2 flatų mūrinis
6018 Lafayette Avė., presuotų plytų, 
5-6 kambarių, furnas ir pečiumi šil
domas, kieto medžio grindys, gerame 
stovy, kaina $12,500, greitam pirkė
jui. , ,

H. J. COLEMAtf & CO.
5857 State St. Normai 0796

NAUJAS 5 kambariij mūrinis bun- 
galow, viškas, $7,800, tiktai $750 
cash ir po $60 i mėnesį. Hgiau, jei 
visus pinigais, 7038 So. Oakley. Gat
vė cementuota, savininkas ant vietos. 
Phone Republic 8854. Komišas bro
keriams.

h.it Į m r I

2- RI MORGICIAI
3- TIMORGlClAl

s 6% Nuošimčiai
Paskola1 suteikiama 

į vieną dieną 
Perkame real estą te 

kontraktus
International Investmcpl 

Corporation
Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

MOKYKLOS
Padidink Savo Uždarbį

Mes pagelbėsim' jums tai atsiekti. 
Mokinkis pagal musų lengvą būdą 
mokinimo anglų kalbos, matematikos, 
High School dalykų, Komercijos, 
Real Estate biznio ir t. t. Musų mo
kyklos kreditai priimami Illinois 
State Universitete.

Universal Preperatory > 
Commercial School

J. S. Sosnickas, L.L.B. Direktorius 
3301 So. Halsted St.

(Kampas 33 gatvės, 2 lubos)

IŠMOK Barbeąystės, nuolat dar
bas, uždirbsi kol mokinsis.* Asmeni
nės instrukcijos. Klesos dienomis ir 
vakarais^ Weeden’s, 1253 W. Madi
son Street.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME 4NGLŲ KALBOS, 
gramatikos, sintaksės aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradinį mokslą j devynis mėnesius; 
augštesnį mokslą į vienus metus. 
Amerikos Lietuvių Mokykloje jau 
tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvi žymiai pagrerinsite, kai busi
te abelnai įr visose .-nok si o Sakose ap
sišvietę, Anglų kalbos visas kursas 
laiškais $30, išmokėjimais $5 mė
nesiui.
Amerikos Lietuvių Mokykla

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

Ar Jus Norite
didesnį užmokesnį, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
idaus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
tim. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
FEDERAL

1507

AUTO ENGINEERING 
SCHOOL

W. Madison Street

VYRAI išmokit barberystės. Mes 
mokinam dienomis ir vakarais. At
sišaukit arba rašykit INTERNA
TIONAL BARBER COLLEGE, 651- 
672 W. Madison Street, arba 109 S. 
Wells Street.


