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SHARKEY PRALAšMEJO BOKSO IMTYNES
Dempsey nuveikė lietuviii 

boksininką sekiname 
susikirtime

Vakar vakarą prieš 80,(MM) 
minią, kuri užpildė Yankee 
stadioną, New Yorke, buvusio 
čempiono Jack Dempsey ir lie
tuvio Jack Sharkey-Juozo 25u- 
kausko bokso imtynėse lietu
vis Sharkey buvo nuveiktas. 
Dempsey išėjo laimėtojas sep
tintame susikirtime (“round”).

Dempsey šiose imtynėse iš
rodė daug geresniam stovyje, 
negu jis buvo metai atgal Phi- 
ladelphijoj, kada pralaimėjo 
čempionatą. Daug geriau atro
dė ir už Sharkey.

Imtynės buvo smarkios ir 
greitos. Sharkey visą laiką tai
kė į Dempsey galvą ir gerokai 
ją patrankė, taip kad šeštame 
susikirtime Dempsey 
jau daug silpnesnis už Shar
key.

$1,000,000 intertiaciona 
lizmui kelti

Tokią sumą paaukosiąs Detroi
to fabrikininkas tarptautinei 
švietimo sąjungai

Viennos neramumų aukų
- laidojimas

Per dvi dienas palaidota 96 2u 
vusieji; Austrų sostinė ap::i 
dengus gedulinis

V1ENNA, Austrija, liepas 
21. — Vakar ir šiandie Vienna 
laidojo kunus žmonių, kurie 
žuvo per įvykusius liepus 15 
dieną 
besiai 
dulos 
Jokių 
trtfcijų 
F'riedhofo kapinėse, 
kias mylias nuo 
susirinkę apie 4,000 žmonių 
dalyvauti liūdnose apeigose.

Prieš kapinių vartus vakar 
buvo sustatyti eilėn penkiasde
šimt septyni karstai, visi» ap
dengti gėlėmis. Nuo vieno galo 
iki antro buvo girdėt verksmų, 
suspaustų dūsavimų, kartais 
isteriškas suklyk imas.

neramumus. Miesto tro- 
apkaišyti juodomis ge- 

vėliavomis ir juostomis, 
procesijų, jokių demons- 

nebuvo. Centralinėse 
apie pen- 

miesto, buvo 
4,000

NUVEIKTAS, BET NĘNUSIMINĘS

Dempsey gi visą laiką taikė 
Sharkey tik į kūną — po kru
tinę, kur Sharkey .buvo silp
niausias. Tie nuolatiniai * kir
čiai į kūną ir nuveikė Sharkey 
ir jis 7-tame susikirtime, 
smarkiai užgautas po krutinę, 
sukrito ir kelias minutes gulė
jo be sąmonės, taip kad Dem
psey liko paskelbtas laimėto
ju. • i

TORONTO, Ont., liepos 21. 
— Praneša, kad Raphael Iler- 
man, Detroito (Mich.) fabri
kininkas, žadąs paaukoti 
1,000,000 dolerių Pasaulio Švie
timo Draugijų Sąjungai 
(VVorld Federation of Educa- 
tion Associations), kuri ateinan
čio rugpiučio mėnesio 7-12 die
nomis laikys savo kongresą To-

atrodė ronto mieste, kai tik Ui organi
zacija bus inkorporuota ir au
torizuota laikyti pasitikėjimo 
fondus.

Ta sąjunga yra tarptautinė 
organizacija, ir dar neišspręs
ta. kurioj valstybėj ji bus in
korporuota. Organizacijos tik
slas yra žmonių švietimu kel
ti tarptautybės idėją (interna
cionalizmą).

Prieš keletą metų p. 
buvo pasiūlęs $25,000 
už geriausį planą kelti 
cionalizmą švietimo
Tą dovaną laimėjo Dr. David 
Starr Jordan. dabar 
Stanford universiteto 
emeritus, ir tuomet 
skirtos komisijos jo
taliams išstudijuoti. Jos dabar 
yra tą darbą pabaigusios 
savo raportą pristatys 
mam kongresui.

Išvengti tolesnių , kritikavi
mų policijos, kuri kaltinama 
dėl įvykusio kraujo liejimo, 
tvarkos žiūrėtojų pareigas ėjo 
socialdemokratai. Ji] buvo apie 
2,000, kiekvienas su 
kaspinu ant rankovės, 
ginklo. Tvarka buve 
šiai išlaikyta.

Išskiriant komunistų 
tojus, kuriuos gedėtojai
šaukdami “Gana, gana!’’, visos 
kitos kalbos buvo labai nuosai
kios.

raudonu 
bet be 
pilniau-

kalbė- 
nutildė

nebuvo
bokso im-

Herman 
dovanų 

interna- 
pagalca.

Dar niekad žmonės 
tiek suinteresuoti 
tynėmis, kurios nėjo už čem
pionatą, kaip šiomis Sharkey- 
Dempsey kumštynėmis. Ypač 
buvo suinteresuoti lietuviai, 
nes jie tikėjosi, kad jų Shar- 
key-žukauskas sumuš Demp- 
sey, paskui Tunney ir liks pa
sauliniu čempionu. Lietuviams 
bus skaudu sužinoti, kad Shar- 
key pralaimėjo. Sharkey šiose 
kumštynėse atrodęs silpnesnis 
negu paprastai, be to turėjo 
skaudamus vidurius, o į tą 
vietą Dempsey jam daugiausia 
ir taikė — iki pataikė taip, 
kad Sharkey suklupo.

Lietuvių susidomėjimas šio
mis kumštynėmis buvo toks di
delis, kad p. J. F. Budrikas, 
savininkas didžiausios lietuvių 
muzikalių daiktų sankrovos, 
3417-21 So. Halsted St., atvežė 
į Naujienas puikų radio, kad 
Naujienos galėtų girdėti visą 
tą kumštynių eigą ir paskui 
galėtų skubiai pranešti Naujie
nų skaitytojams tų kumštynių 
pasekmes.

Leland 
kancleris- 
buvo pa- 
plano du-

ii 
busi-

Tariamas Lenkų šnipas pa 
. smerktas sušaudyt

MASKVA, liepos 21. — So
vietų teismas Minske pasmerkė 
sušaudyti tariamą Lenkų šni
pą Sazonovičą, kaltinamą dėl 
teikimo Lenkų žvalgybai infor
macijų apie sovietų armijos 
dalykus.

Sugavo milžinišką, 1,400 
svarų, vėžlį; gavo $2,000

Žaibas sudegino 6 na
mus; 2 vaikai žuvo ugny

BEACII IIAVEN, N. J., lie
pos 21. —• Vienas žvejys, Hen
ry Bordzik, tinklu sugavo jū
rėse milžinišką 
sveriantį 1,100 
ilgumo, 4 pėdų 
pėdų storumo.

New Yorko akvariumas tuo
jau tą jūrių gyvūną nupirko, 
sumokėdamas už jį 2,000 dole
rių.

vėžlį (želvį), 
svarų, 8 pėdų 
platumo ir 3l/į

SUPERIOR, Wis., liepos 21.
Ogema miestely, i Price 

kauntėj, per smarkią perkūni
ją žaibas uždegė Ogema Tele- 
phone exchange įstaigą, o nuo 
jos ugnis persimetė j kitus 
■trobesius. Sudegė viso šeši na
mai viename bloke. Ugny žuvo 
taipjau du vaikai, vienas 8, 
antras 10 metų.

16 žmonių žuvo, 100 
žeistų per audrą 

Formosoj

su-

lie- 
Per smarkias aud- 

MASKVA, liepoą 21. — So-'fas, kurios per pastaras ketu- 
vietų aukščiausias teismas Ma
skvoj pasmerkė mirties baus
mei tris Valstybės Banko audi
torius, kaltinamus dėl pavogi
mo 300,000 banko pinigų.

TAIHOKUA, Formosa, 
pos 21.

rias dienas siautė pietinėj For- 
mosos daly, šešiolika žmonių 
buvo užmušta ir daugiau kaip 
šimtas sužeista. Audros vis dar 
nesiliauja.

ir padaryti čionai 
jau padaryta Ku

betgi buvo nutil- 
“Gana!” 
socialde- 

kal bedamas

Herr Ellenbogen, buvęs mi- 
nisteris, savo kalboj pasakė, 
kad žuvusieji yra prasilenku
sio su teisybe teisingumo au
kos. Jie atidavę savo gyvybes 
dėl žmoniškumo. “Visi, kurie 
čia esame, su noru atiduosime 
paskutinį savo kraujo lašą ko
voje už laisvę ir teisybę.’’ pasa
kė jis.

Išėjo kalbėt komunistas,v ku
ris pasakė: “Mes nenorime 
kraujo liejimo, bet mes turime 
apsiginkluoti 
tą patį, kas 
sijoje.”

Kalbėtojas
dytas žmonių riksmu:

Friedrichas Adler, 
mokratų vadas, 
pasakė:

“Čia ne vieta kalbėti apie 
partijas. Bet turime atsiminti, 
kad šioje Europoj proletariato 
valstybė gyvuoti negali.”

Kadangi Vienuos burmistras 
Seitz serga, jį atstovavo p. 
Speiser, kuris pasakė:

“Viennos širdis šiandie ty
liai plaka. Sąmoningai ar nesą
moningai, šitie žuvusieji bandė 
demonstruoti savo protestą 
prieš tą, ką jie laikė neteisingu 
teismo spi'endimu. Visi turime 
stengtis, kad daugiau panašių 
tragedijų nebeatsitiktų, ir dir
bti ramiai dėl įsiviešpatavimo 
laisvės ir teisybės.”

Šiandie tose pat kapinėse bu
vo paalidota dar trisdešimt 
devyni žuvusieji.
Čechoslovakai pagerbia

Viennos žuvusiųjų 
atminimą

PRAHA, čechoslovakija, lie
pos 21. — žuvusiems per ne
ramumus Viennoje pagerbti, 
visoks darbas Prahoje buvo pa
liautas dešimčiai minučių. Pro
fesinių sąjungų trobos ir so
cialistų namai apkaišyti juo
domis gedulos vėliavomis.

W *1 , ;«Č •,> X'

Bandys operuoti kasyklas 
su neunijiniais dar

bininkais
21.COLUMBUS, Ohio, liepos

— Athens Luhrig Collieries 
kompanija ir Sunday Creek 
Coal kompanija skelbia, kad joa 
tuojau pradėsiančios savo ka
syklas operuoti su neunijiniais 
darbininkais. Luhrig Collieries 
kompanija jau gavo iš teismo 
“indžionkšeną” prieš angliaka
sių unijos viršininkus,

Karaliūnas Karolis negrį
šiu j Rumaniją

[ Pacific and Atimtie Piloto j

JacJk Sharkey (Juozas Žukauskas), lietuvių 
boksininkas, kuris vakar New Yorke imtynėse su 
boksininku Jack Dempsey nuveiktas.

Pan-Amerikos Darbo Fe- Už kg Sacco ir Vanzetti 
dotacijos kongresas : pasmerkti mirti

Ginčai dėl Kubos prezidento 
Machado atsiųstos sveikini
mo telegramos

’ Sacco-Vanzetti bado 
streiko priežastis

Protestuoja prieš gubernato
riaus Fullero pasmerktųjų 
bylos kvotimą

BOSTON, Mass., liepos 21.
Pasmerktųjų mirties baus

mei Sacco ir Vanzetti gynimo 
komitetas kreipėsi į Massachiv 
setts . gubernatorių Fullerą, 
prašydamas, kad jis, žmonišku
mo dėliai, nelaikyti didžiau
sioj slapty savo daromų pa
smerktųjų bylos tirinėjimų. 
Gubernatoriui prikišama/ kad 
jis ginamosios pusės liudiniii- 
kus traktuojąs su nepasitikėji
mu, bet visados rodąs palinkir 
mo tikėti prokuratūros paro
dymams byloje.

Kalbėdamas apie dabartinį 
Sacco ir Vanzetti bado streiku 
valstijos kalėjime, gynimo ko; 
mitetas savo laiške gubernato? 
riui Fullerui sako:

“Argi nuostabu, kad jie norį 
geriau nusižudyti, ne kad pa* 
siduoti sprendimui, paremtam 
šitokių liudininkų liudymais?” 

Sacco ir Vanzetti jau pen* 
kios dienos kaip badauja.

Sąmokslas prieš Pilsud
skį Vilniuje?

Sąmokslas buk norėta Įvykdyti 
per Aušros Vartų iškilmes. 
Suimta daugelis gudų veikė
ju

PARYŽIUS, liepos 21. — 
Buvęs Rumanijos sosto įpėdi
nis, karaliunas Karolis, kuris 
dabar gyvena užsidaręs Neuilly 
viloj, atsiuntė Associated Press 
korespondentui šitokį pareiški
mą:

“Į Rumaniją aš negrįšiu. 
Gaila, kad negaliu tamstos pri
imti, bet. aš nioko nepriimu, 
todėl ir tamstai negaliu pada
ryti išimties. Aš nesimačiau nė 
su vienu laikraštininku, ir ne
žadu matytis, o todėl taip va
dinami mano buk pareiškimai 
žurnalistams yra absoliučiai be 
jokio pamato.’’

Ferdinando laidotuvės įvyti- 
siančios sekmadienį

I PARYŽIUS, liepos 21. — Da
vus pranešimas iš Bucharesto 
saiko, kad mirusiojo Rumanijos 
karaliaus Ferdinando laidotu
vės tapusios atidėtos iš šešta
dienio į sekmadienį.

BERLYNAS, VII. 4. (Elta). 
— Žiniomis iš Varšuvos, lenkų 
policija tvirtina, susekusi są
mokslą prieš ministerį pirmi
ninką Pilsudskį ir kitus vy
riausybės narius. Sąmokslas 
buvę manoma įvykdyti per Vil
niaus Aušros Vartų iškilmes. 
Ryšy su tuo suimta daug gu
dų.

Iš Rygos pranešama, kad 
Aušros Vartų iškilmių išvaka
rėse policija padariusi kratų ir 
suėmimų vietinių gudų veikė
jų tarpe. Suimtas gūdy laik
raščio “Sprava” redaktorius 
§Bo, satyros žurnalo bendra
darbiai Malanka, Morozovič ir 
Grišvkevič, be to, žinomas ėse- 
ras Mamonko ir kiti. Suėmi
mai, esą, padaryti ryšy su gu
dų organizacijų ruoštais nera
mumais per Aušros Viartų iš
kilmes, į kurias atvyko prezi
dentas Moscickis, Pilsudskis ir 
kiti vyriausybės nariai.

GENEVA, Šveicarija, liepos 
21.- — Konservatingas laikraš
tis Journal de Gene ve įdėjo 
vedamąjį straipsnį, kuriame 
pareiškiama, kad viskas rodąs, 
jogei Sacco ir Vanzetti buvę 
Massachusetts teismo pasmerk
ti mirti ne dėl to, kad jie butų 
buvę galvažudžiai, bet dėl to, 
kad jie buvę revoliucininkal.

liepos* 
Pah-A-

WASIIJNGTOJNAS, 
21. 
merikos Darbo Federacijos 
kongrese šiandie buvo kilę gin
čų dėl Kubos prezidento Ma
chado atsiųstos kongresui 
sveikinimo telegramos. į

Venezuelos delegatas Ricar-' 
do A. Martinez ] 
“akivaizdoje 
priespaudos, 

kriminalinių 
grama butų 
greso rekordų. Martinez parei
škė, kad jei ta telegrama bu
sianti priimta, tai prezidentas 
Machado, tuo pasinaudodamas, 
galėsiąs pozuoti kaip darbinin
kų klasės reikalų gynėjas.

Telegrama betgi galų gale 
buvo priimta, Amerikos Darbo 
Federacijos delegatui, Ma- 
tthevv Woll, nurodžius, kad ga
vimas sveikinimo telegramos, 
jos skaitymas ir įglaudimas į 
rekordus nieku budu nereiškia, 
kad kongresas pritariąs MJa- 
chados darbams.

Laikomame čia 
Darbo

Rusai areštavę Suomių mi 
litarinį attache

pasiūlė kad Protesto prieš Sacco-Vanzetti 
Machado valdžios žudymą proklamacijos 
gaivažudybių ir 
darbų”, ta tele- 

išbraukta iš kon-

DAVENPORT, Iowa„ liepos 
21. - Parėjęs namo trečią va
landą ryto, vietos pilietis Tho- 
mas Ilass trimis šūviais j galvą 
nušovė savo žmoną, paskui pats 
nusišovė. Tragedijos priežastis 
nežinoma.

bui 
kar-

linis oro biurą 
našauja:

Debesiuota; kartais gali 
lietaus; vešiau; vidutinis,
tais stipresnis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros 
tarp 66° ir 82° F.

Šiandie saulė teka 5:33, lei
džiasi 8:32.

buvo

GENEVA, Šveicarija, liepos 
21. — Po miestą išlipdyta pro
klamacijų su protestu prieš žu
dymą Sacco ir Vanzetti. Pro
klamacijos skelbia, kad Van
zetti buvęs pasmerktas už tai, 
kad jis 'reikalavęs 
kiekvienai šeimynai 
kiekvienai burnai 
kiekvienai

Vienas 
areštuota 
klamacijų 
dimo.

PARYŽIUS, liepos 21. — Iš 
Stokholmo praneša, kad sovie
tų politine policija areštavus 
Suomijos militarinį attachę 
Maskvoj, pulk. Aegnelaeus Ai- 
mą.

Pulk. Aimty grįžęs į Suomiją 
vasaros :atostbgcms, ir sienoje 
buvęs suimtas.

pastogės 
duonos 

ir šviesos
širdžiai.

tariamas komunistas 
už lipdymą tų pro- 
be vyriausybės lel-

Prašo apsaugos Amerikos dele
gacijos pirmininkui

Amerikos konsulas kreipėsi 
į Šveicarų vyriausybę, prašyda
mas apsaugos Hugh Gibsonui, 
Jungtinių Valstijų delegacijos 
jūrių jėgų mažinimo konfe
rencijoj pirmininkui.

Milionieriaus duktė nu
sižudė šokus per langą

NEW YORKAS, liepos 21.— 
Atlantic City viename viešbu
ty iššokus pro langą užsimušė 
Miss Lillian Jaeger, milionie
riaus pliušo fabrikininiko Olto 
Jaeger’io duktė. Nusižudymo 
priežastis nežinoma. Viešbučio 
žmonės sako, kad kažkas tele- 
fonavęs jai iš New Yorko, ir 
po pasikalbėjimo telefonu ji 
tuojau šokus pro langą.

. ROCKFORI), 111., liepos 21.— 
Sprogus naujai statomame na
me negesintų kalkių skardinei, 
buvo skaudžiai sužeisti keturi 
vaikai, kurie norėjo su skardi
ne pažaisti.

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

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

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

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paltą ii kitų

t miestų
3. NAUJIENOS duoda visilką garantiją už siunčia

mus pinigus, kad bus ilmoklti adresatui ar grąžinti atgal 
jei adresantas nebūtų surastas.

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:
AUŠROS KNYGYNAS, 8210 S. Halsted St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA. 527 W. 120th St 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halstcd St., Chicago, 111.

f



irSTOTENOS, CElcagO, m.

Sveikatos Dalykai
Baso l)r. A. Mondvidas

Cukrine liga (diabetes)

žmogus 
cukrų ir 
kraujuo- 
perviršis 
nuolatos

Kuomet su maistu 
suvalgo normulį kiekį 
krakmclų, vienok jo 
se alsinutda cukraus 
ir jd šlapime galima
rasti cukraus, sakoma, kad jis 
turi'cukrinę ligų. Kiek žinoma, 
liauka vadinama kasa arba ka- 

. solė šioj ligoj lošia svarbių ro-
Iv- '■

Nuo cukrinės ligos vien tik 
Chicagoj per pastaruosius 10 
metų mirė 3,206 moterys ir 
2,376 vyrai. Vien tik pernai 
Chicagoj mirė 784 žmonės nuo 
šitos ligos. Aš manau, kad 
miršta kur kas daugiau, nes 
labai tankiai gydytojai šlapimo 
visai neegzaminuoja ir mirties 
priežastį paduoda klaidingai.

Apsisaugoti nuo šitos ligos 
vargiai galima, nors, tiesa, Chi- 
cagos. sveikatingumo komisio- 
nicrius Bundesen rašo, / kad 
valgio perviršis ir tukimas ve
da prie cukrinės ligos. Ypač 
jis bara moteris už tankius 
užkandžius ir tukimų, nes nu
tukusios yra labai palankios Ii-, 
gai. Bet iki šiol tikrų įrodymų 
da nėra, kad maisto perviršis 
ir tukimas loštų svarbią rolę 
cukrinės ligos padaryme.

Jeigu nėra galima skaityto-

neverta ir rašyti apie cukrinę 
ligų. Rašau tik todėl, kad yra 
šiokis-tokis gydymo būdas, ku
ris retkarčiais išgydo, didžiu
moj atsitikimų žymiai pailgina 
amžių ir padaro ligonio gyve
nimą pakenčiamu. Todėl yra 
• svarbu sužinoti, ar nesamu 

Pats žmogus' cukrinės ligos.

PRANEŠIMAS
Turiu už garbę pra

nešti visiėins savo 
draugams ir pažys
tamiems, kad perkė
liau savo vaistinę į 
nauja gražesnę vietų, 
725 W. 123rd St. Tel. 
I*uHman 0071.

Širdingai kviečiu vi
sus draugus ir pažys
tamus atsilankyti ant 
iškilmingo atidary
mo, Subatoje, Liepos 
23, bus gerų gėrimų 
ir gardžių užkandžių, 
o dėl moterų ir mer
gaičių bent kokia do
vanėlę ant atminties.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius
F. J. TUPIKAITIS

725 W. 123rd St. Tel. I’ullman 0071

Atsisveikinimas Išvažiuojant Lietuviui

Turiu už garbę pranešti visiems savo pažystamiems 
kurie mane rėmė per 18 metų bizny j gyvenant Chi- 
cagoj. Nuoširdžiai tariu ačiū savo kostumeriams ir 
draugams už tai. Jei kas turite kokį reikalų prie 
manęs, meldžiu atsišaukti žemiau pažymėtu adresu. 
Aš išvažiuoju liepos 27, per Canadą, Angliją, Fran
ci jų, Vokietijų ir į Lietuvų.

Su augšta pagarba,
Jonas Legeika ir mano duktė B, Svlvia

7259 So. Talman Avė., Chicago, III.

IX

tikrai neišties, bet jis turi su
prasti, kuomet kreiptis į gy
dytojų, supraatj ligos pavojin
gumų ir perdaug nesitikėti.

Didžiuma “sveikų“ Žmonių 
sužino, kad jie turi cukrinę li
gą, kuomet jir bando apsidraus
ti ir kompanija atmeta juos, 
nes jos daktaras rado cukraus 
šlapume. Neretai kandidatai 
jaučiasi gerai iri keikia kom
paniją vietoj susirūpinti savo 
sveikata. Kiti patys kreipiasi 
į gydytoją, kuomtTt prasideda 
komplikacijos, kurių šioj ligoj 
yra daug. Paminėsiu čia kėlės: 
niežėjimas, ypač apie lytinius 
organus; silpnumas, svorio puo
limas, troškulis, padidėjęs ape
titas ir viršijantis šlapi nimas; 
neišgydoma ekzcma; vočių ir 
Šunvočių augimas; žaizdų atsi
radimas, ypač ant kojų pirštų 
arba letenų; neuralginiai skau
dėjimai; akių apvilkimas; odos 
sausumas | ir pleiskanojimas; 
ypatingai kvapas iš burnos ir 
t. t. šitie pasireiškimai atvaro 
ligonį pas gydytoją. Jie gali 
nereikšti cukrinės ligos, o gali 
ir neikšti. Gerai, jei gydytojui 
ateis galvon egzaminuoti šla
pumų. Janu* radus 
egzaminuojamas ir 
Kraujas vienas irgi 
dytf da teisingiau, 
cukraus ligos ar ne.

Dabar gal bus aišku, kodėl 
r tie, kurie jaučiasi visai svei
kus ir tie kurie turi vieną ar 
eitų diabeto žymę, privalo 
aiks nuo laiko kreiptis į gy

dytoją; ir egzaminacija nėra 
pilna, kol šlapimas arfia 
jas nėra ištirtas.

Cukrinė liga šalinama 
to patvarfcymu. Kadangi
rus metamas laukan ir jo per
viršis atsiranda kraujuose, ban
doma ligoniui cukrinių valgių 
neduoti ir krakmolinius apru- 
bežiuoti. Gydoma elektra ir ne
senai surastu vaistu — insuli
nu. Mažas ligonių skaičius vi
sai pasveiksta; kitų amžius pa
ilginamas 10 ir 15 metų; tūli 
skubiai eina žemyn ir miršta. 
Ypač jaunus^ žmones ji įveikia 
greitai, tik ant laimės pas jau
nimų ji pasireiškia kur kas re
čiau, negu pas senyvus žmo
nes. ' j A• ' . u

ciacijos nutarimais ar nusista
tymais, bet viskame elgiasi «a- 
vystoviai. Todėl minėta ka
sykla nesustojo dirbus ir po 
liepos 1 d., nes ji ir ant to
liausi sutiko mokėti savo ang
liakasiams Jacksonville sutar
ties nustatytų algą. Kasykla 
dirba po 5 ir G dienas į sa-

darbo, bet 
lx>sų drau-

Pa., apie-

— ✓
v

Išvažiavimas į Washington Heights
107th ir May Str

Rengia

Lietuviškas Polit. Pašei. Kfiubas iš Kensington 111.

Lbpos-July 24 d., pradžia 10 vai. ryte

B:r; ruzika, užkandžiai, minkšti gėrimai, žais
mės j dovanos. Kiekvienas atsilankęs bus užganė
dintas. Kviečia Visus Komitetas. ■

cukraus, 
kraujas, 

gali paro- 
ar esama

krau-

mais- 
cuk-

KORESPONDENCIJOS
Pittsburgh, Pa.

Ristikas K. Sarpalius bus
Pittsburghe

Dr. K. Sarpalius, pagarsėjęs 
ristikas iiį dainininkas, G pė
dų 3 colių augščio milžinas, ku
ris jau daugelį lietuvių koloni
jų aplankė, visur lamdydamas 
jų ristikus, sumand aplankyti 
ir pagarsėjusį Pittsburgbų.

.Jis bus čia rugpiučio 7 d., 
Amšicjaus farmoj, McKees 
Bocks, Sandaros kuopų pikni
ke. Jis ne tik apsilankys pik
nike kaipo svečias, bet ir vi
siems parodys savo spėkų, nes 
turės atsilaikyti prieš Pittsbur- 
gho čempioną Clark Wadaell, 
amerikietį, kuris sveria 205 
svarus.

Pittsburghas turi ir pagar
sėjusį lietuvį ristiką K. Ale- 
liuną, kuris 
atsilankymo 
aš nebūčiau 
kumščiuotis 
apleidęs, tai 
apkaustyčiau,
B. O. R. B. springsus. Bet vis
gi nors referee galėsiu pabūti.“ 

'lai
progos 
cagietį 
ką, ir

Dalis šio pikniko pelno ski
riama į Sandaros Politinį Iždą.

Juozas Virbickas.

dėl K. Sarpaliaus 
sako: “Kad tik 
pradėjęs lavintis 
ir todėl ristynes 
aš Sarpaliųj taip 

kaip apkaustau

pittsburgliiečiai turės 
pamatyti dar vienų chi- 

ristikų ir daininin- 
tai vienam? asmenyje. ~

Iš Pemisylvauijos anglia 
kasiu kovos lauko

BENS CREEK, Pa. — Bens 
Creęk No. 2 kasykla nepriklau
so jokiai kasyklų savininkų 
asociacijai ir nesivaduoja aso-

Penktadienis, Liep. 22, 1927

Džiaugkitės Dvejoms Įplaukoms

Prie minėtos kasyklos susi
renka daug ieškančių darbo, 
bet negali gauti, 'l iesa, kitoms 
šios apielinkes kasykloms su- 
streikayus, keli darbininkai ir 
gavo šioj kasykloj 
jie visi buvo geri 
gai. '

Daugelis Central,
linkės streikuojančių angliaka
sių piktinasi tokiais streikais, 
— kad vienos kasyklos dirba, 
o kitos streikuoja, | kaip kad 
dabar yra. Kada mbreitalojan- 
čiose kasyklose lieka streikas 
sulaužytas ir unija sunaikinta, 
ir kasyklos atsidaro jdUi ne 
uninėinis darbo sąlygomis, tai 
pirmiau dirbusios kasyklos už
sidaro, kad irgi sulaužyti Jack- 
sonville sutartį ir angihakasių 
unijų. Už tokių padėtį anglia
kasiai yra palinkę kaltinti cen
trai inę unijoj valdybą, o ypač 
nacionalinį unijos preeidentų 
J. Lewis. —Pasaulio Vergas.

DRG. J. PERKŪNO REIKALE

Nuo laiko, kuomet aš pradė
jau lankyti d. J. Perkūnų, ne
laimingasis man nuolatos guo
dėsi, kad visi jo buvusieji 
draugai jį pamiršo. Girdint ši
tokį jo nusiskundimą, aš pra
nešiau apie tai tūliems drau
gams, kurie teikėsi apie jo ne
laimingą likimą paskelbti laik
raščiuose visuomenės žiniai. 
•Geros širdies prieteliai į tuos 
pranešimus atsiliepė su užuo
jauta ir doleriu kitu aukų. Jų 
pavardės čia seka:

Aukavo po dolerį: P. Marti n- 
kaitis, Portage, Pa., V. Vidi- 
kas ir J. Vilkelis, Chicago, III., 
J. Kandrotas, Grand Rapids, 
Mich., J. Martin, Stony Brook, 
N. Y., K. Petrulis, Worcester,

L. Kymantas, J. Stan- 
ir F. Shelli, Amster- 
Y.; K. Asevičia, Wa- 
Conn. $1.80; A. B.

ir dziaugia- 
prieteliai jį

J. Perkūno 
paskutiniu 

yra rašyta 
to nekarto-

Mass. ir 
kevičius 
dam, N. 
terbury,
LTzy, Shenandoah, Pa. $3.00 
ir ALDLD 17-ta kp., Shenan
doah, Pa. $9.38. Viso $23.18.

Šalę šių aukų, aš pati ir ma
no draugės-ai Juzė Michelienė, 
Nora Gugienė ir K. Liutkus, 
esame asmeniškai ligoniui įtei
kę po keletą dolerių. Visi pini
gai, taip ir užuojautos laiškai, 
yra perduoti ligoniui. Už viską 
d. J. Perkūnas kuo širdingiau
sia visiems dėkoja 
si, kad draugai ir 
nemano pamiršti.

Kadangi apie d. 
nelaimingą likimą 
laiku laikraščiuose 
gan plačiai, tai aš
siu. Aš prašysiu tik kad kiek 
galint daupriaus žmonių atkrei
ptų atidą į nelaimingąjį ir eitų 
pagal išgalės i jam j pagelbą. 
Norintieji nelaimingąjį aplan- 
kyjti, ypatingai brukiiniečiai, 
pagal išgalės jam į pagalbų. 
Welfare Island Neurologįcal 
Hospital, ward F. 2; Reikia vy
kti iš New Yorko nuo E. 86th 
St., kur tam tikras laivelis 
nuveža ant salos, kur randami 
ligoninė. Lankymo dienos: ket- 
vergai ir nedėldieniai, valan
dos: nuo 11 ryto iki 3:15 
pietų. ' x

Nors mano kelionės pas 
laimingąjį yra surištos su

malant 
matant 
likimą, 

pareiga

po

ne- 
is-

laidom ir laiku, bet 
taip svarbų uždavinį, 
nelaimingo skaudų 
skaitau savo žmogiška
kiek galint ir toliaus patarnau
ti. — M. A. Stanelienė,

880 Hillside Avė 
Nevvark, N. J.

For Cnt* and Woundi
Apsisaugoki! užsikrėtimo! 
Gydykit kožną žkizdą ar* 
ba jsibrėžimų su šiuo ne 
nuodijančiu antiseptiku. 
Zonite užmuša bakterijas. 
Ir išgydo.

PRIE ALGOS arba mokesties už d arbę dar bus dadedamos ragu- 
liarės įplaukos nuo investmentų į saugias public utility apsaugas.

Kas trys menesiai (M 331/1)0 savininkų utility kompanijų kurias mes 
atstovaujame, eina dividendų čekiai kaipo atlyginimas už nuolatinį už
darbį nuo elektros šviesų ir jėgos,gaso, elektrinės transportacijos.
Tie dividendų čekiai ateis pas jus paštu ir bus labai parankus dd kas
dieninių išlaidų padengimo. Afba jus galite juos vėl investuoti ir gauti 
iš jų dvigubų naudų kaipo compound nuošimčius už savo investmentų.

Aps angos kurias mes pasiūlome y- 
ra saugios. Dividendai yra išmo
kami per Commonwealth Edison 
Company ir jos principai^ pirm- 
takunų be pertraukos per 38 me
tus. „

y. ‘Jūsų pinigai uždirbs virš kuomet 
investuosite į šituos visuomet augan
čius biznius.
Nuošimčiai 6% mokami taipgi ir tiems 
investuotojams kurie investuoja į šias 
apsaugas pagal musų Mėnesinių Tau-

Siupagdba musų THRIFT DEPART- 
MENTO, jus galit investuoti ir imi $10 
į rnėne^. Atsiųskite kuponų dėl infor
macijų apie «nu«ų utility securities ir 
šio populiari© plano dėl sutaupymo pi
nigų.

tlJil’

that

Utility Securities Kompanija liko įsteigta 
kaipo Investmentų Departmentaa Com- 
monwealth iklison Kompanijom. Muhu di
dysis ofisas randasi, 230 S. La Šalie St.

« •

Šalo Edison Kompanijos mes dar repre
zentuojame The Peoples Gan Litght & Coke 
Company, Chicago Kapid TransiJ, jgompany, 
Chicago North Shore & MilwaUhee Bailrond 
Company, Public Service Company of 
Northern Illinois, Midland Utilities Com
pany, ir Middle Weat Utilities Campany.
Šerai, kurie atneša dividendus Common- 
wcalth Edison Kompanijos yra savastimi 
virš 42,000 Nyru ir moterų, daugiausiai chi- 
cagiečių.
Mes maloniai išaiškinsime jums, kaip ir jus 
galite prisidėti prie pasekmingos public 
utility industrijos. Atsiųsdami kuponą, 
jus neturėsit jokios atsakomybės.

Utility Securities
Company

230 South La Šalie Street, CHICAGO
SLLouis Milwaukee Louisville Inttianapotis

Be jokios man atsakomybes malonėkite atsiųsti man pilnas informacijas 
apie ju.sų public utility invcctmentus, kurie nešu 6% ar daugiau— ir apie 

jūsų mėnesinių išmokėjimų planą.

■i

Vardas

Adresas

KORNAI
Grdita pagelba nuo skau
damų komų ir piritų spau
dimo čeverykudse.

DtSchoU’s 
“ZtiMO-įpads

Aptiokoee ir 
Čeverykt) 

krautume

PRANEŠIMAS
Pranešu visiems draugams ir kostu
meriams, kad savo krautuvę perkė
liau nuo 18-tos ir Union Avė., į savo 
namą, 949 West 59th Street.

Visais reikalais kaip pirkime, tai
syme laikrodžių, žiedų ir kitokių auk
sinių daiktų kreipkitės ant žemiaus 
padėto antrašo. Visiems atsilankiu
siems suteiksiu teisingų, patarnavimą.

FRANK WATEKAITIS,
949 W. 59th St.,

Tel. Englevvood 4279Specialės Vidurvasario 
EKSKURSIJOS

LIETUVON
Išplaukia didžiausiu laivu
S.S. LEVIATHAN

Iš New Yorko Rugpjūčio 1
Šias ekskursijas ves šie U.

Lines atstovai:
Mr. CHAS. KRCILEK 

Chicagos Vyriausias Agentas 
Mr. W. O. FITCH 

Clevelando Vyriausias Agentas 
Mr. M. G. MURPHY 

Detroito Vyriausias Agentas
Būdami tiesioginiai U. S. Lines 

samdihiai ir vedę daug ekskursijų 
praeity, šie vyrai pilnai prityrę 
pagelbėti keleiviams ir suruošti per- 
kčlimą burių ir bagažo tiesiai į 
vietas Europoj.

Keliaukite su jais malonioje drau
gėje savo tautiečių ir gausite 
neprilygstamų patogumų dėl kurių 
U. S. Lines ekskursijos yra pagar
sėję.

O jei norite keliauti bile kitais 
U. S. Lines laivais, tai rugpjūty per 
Angliją-Franciją-ar Vokietiją bus šie 
išplaukimai:

Republic
Pres. Harding............Rugp
Geo. Washington...... Rugp.
Leviathan........
Pres. Roosevelt

S.S.
S.S. 
s.s. 
s.s. 
s.s.

S.

Rugpj 3
10
17

Rugpj 20
Rugpj 27

Paprašykite jūsų vietos agentą 
šiandie pilnų informacijų arba rašy
kite pas:-

United
States Lines^lios: DeaTbornChicugo r

45 Broadway, New York City

Kaip yra malonu ir 
linksmu turėti gerą 

grojiklj pianą

SKONIS
TIKRU
IMPORTUOTŲ
SAAZER
APYNIŲ

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

Joseph F. Budrik (Ine.)
Krautuvė Pianų, Kuilio ir 

Thonografų

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

|?ohemiani

L-

Unijos Padaryti
Nėra geresnių 

Del Virimo, 
Kopimo, 

Saldainių dirbimo 
Vai Blatz Brewing Co.

Chicago Brandi 
1500 Holt Street

Phone Brun.swick 3600-1-2 
and Wholesale Dealers

Siuskit pinigus per
NAUJIENAS



NAUJIENOS, Chicago. III 3

enktadienis, Liep.

Sveiki 
kūdikiai yi*u 

linksmus 
kūdikiai

f Per jf

dSard^
Pasu»kėjo 'en9 ir d 

P,rn,i

ptrn,°

Pinigai Lenkijon

Vilniaus prašia
.. „ ■ našto perlaido"1*3 ir 

Siunčiami per Naujienas p 

kablegramomis gr
Visi pinigai s.— .

kijon yra išmokami Amerikos 
perlaidomis pinigai nueina i 1 

legramu — 
nuo ja $1.00.

Norėdami pasiųsti y’'1,K“^iįf”j1įjaujienas. 
von ar Rusijon, visados krcip 1

r Naujienas Len-
* ( Pašto

. 15 dienu; kab”
3 dienas. Telegramas kai-

N A U J * n v ’ tu
1739 So. Halsted St.. Chicago, .

j ĮKORESPONDENCIJOŠĮ
Yards 4951

Mrš. Anielia Jarusz-KRushillas
A K USERKA 

3252 So. Halsted St.

paduodamasIndiana Harbor, Ind. I persikėlimo lakštus įsakė eiti 
Mauk ir nebepasilikti susirinki
me. Išeinant atsiskirian tiems 
nariams, nors ir buvo sakyta, 

Liepos 5 d. įvyko pusmetinis kad jokio triukšmo nebus, bet 
vistiek neiškentė. Suužė, supio- 

žės Pašelpinio Kliubo. Susirin- jo delnais, sutrypė kojomis ir 
Pr, sutriubijo birbinėlėmis. Neži- 

triukšmas 
j uos

Trys susirinkimai

susirinkimas Liet. Baltos Ro

jkimą atidarė pirmininkas
i Hendersonus, pakviesdamas vi- nau kaip ilgai tas 
sus narius užsilaikyti ramiai, į tęsėsi, bet pali'kom 
nes bus svarstoma daug svar- triukšmaujant, 
bių reikalų. Susirinkimas ėjo  
sklandžiai ir viekas buvo svar
stoma tvarkiai.

I Pikniko raportą 
Bartkus, kaipo buvęs 
gaspadorius. 1 
kad piknikas buvo labai sek-j visi jautėmės 
mingas ir kad butą labai daug savęs sunkią naštą. Nors kuopa- 
(laibo dėl gaspadoriaus.' Buvo'yra nauja, bet kad darbuotojai’ 
laimėtas radio, įkurį gavo p. 
Pr. Barzdys. Piknikas davė 
kliubui pelno $180 su centais. 
Tai yra gražus pelnas. Ir kas 
galėjo manyti, kad tiek pelno 
liks, nes prieš kliubą yra varo
ma agitacija ir visur bandoma 
jam pakišti 'koją. Bet tai ne
gelbsti, nes žmonės eina 
žmonėmis.

WENNERSTEN’S
BJohcmianlJr^po

TIKRI APYNIAI 
TURTINGAME SALYKLE

TIKRI APYNIAI
NIEKUR NĖRA TOKIU

KAIP ŠITIE ■ .
NE/ NEI VIENO

MAl.llfol

Naujoji SI. A. 343

1)0-

kp. savo
Išdavė St. pirmą susirinkimą laikė liepos 

pikniko 13 d., Katherine llouse. Užė- 
Raportas parodė, mė vietas išrinktoji valdyba ir 

“ i nusikratę nuo

Atsiėmė divorsą su SLA.
185 kuopa.

su

jau buvo rašyta, kad tarp 
j SLA. 185 kuopos buvo didelių 
' nesutikimų. Sunku pasakyti 
delko tie nesutikimai buvo, bet 
pereitais metais kiekviename 
susirinkime būdavo susikirti
mų. Kiti šaukė, kad buvusi 
dyba esanti negera. Tad 
inet išsirinko visai naują

yra seni, tai tuoj nutarė su- Į 
rengti šeimynišką išvažiavimą1 
j miškus. Kada bus išvažiavi
mas, tai priklauso nuo komite
to.

Valdyba naujos SLA. 343 kp“. 
yra sekama, pirm. V. Grimaila, 
vice-pirm. Pr. Vaitkus, nu t. 
rast. V. Ciperis, fin. rušt. K. 
Būdžius, kasierius Pr. I.Iender- 
sonas, kasos globėjai Jonas 
Petrauskis ir K. Petkus, mar
šalka Joe Sidauga.

Lai gyvuoja nauja kuopa ge
riausiu pasisekimu dėl 
ir dėl labo viso SLA.

— Naujos Kuopos

J. F. RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoje

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

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4063

kuopos

Narys.

vai
ši e-

.š Pennsylvanijos anglia 
kasiy kovos lauko

Viršuj Universal

State Bank

Moterys ir mergi- | 

nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki 

< vakaro. Kitu lai
ku pagal .°v‘Lrtj.

Dr. A. K. BLUMENTHAL 
npTOMESTRIST

Garsinkitės Nauiienose

Te). Boulevard 6487 
4649 S'o. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
Kenvvood 1752 

Praktikuoja 20 meti)

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 

-M. YUŠKA & CO.
4604 So. Paulina St., Chicago, III.

dybą, kuri pasižadėjo būti ge
ra dėl visų. Bet tik tiek buvo, 
kad pirmininkas p. S. Barzdys 
davė daugiau laisvės dėl p. Ya- 
siulio, kuris gavęs balsą, nesi
bijodavo sau nepatinkamus na
rius išvadinti kiaulėmis.

Dabar to nebebus. Būrelis, 
kuris nepanorėjo, 
dintų keturkojais, 
skilti.' Pasiuntė 
SLA. Pildomąja! 
leistų atsiskirti ir
ją kuopą. Pild. Taryba leido tai 
padaryti ir naujai kuopai pa
skyrė 343 numerį.

Persiški rimas arba divorsas 
su SLA. 185 kuopa įvyko perei
tame susirinkime ir dabar jau 
gyvuoja ir nauja kuopa. Išei
nant iš SKA. 185 kp. susirinki-

kad juos var
nu tarė atsi

prašymą
Tarybai, kad 
sutverti nau-

Dar Viena EKsKursija
LIETUVON

Rugpjūčio 1 d.
Iš New YorRo

U. S. Lines Laivu

Leviathan
Po asmeniška priežiūra 

pono Kricilek
U.S. Lines generalio atstovo Chicagoj

Visi, kuiie dar galite suspėti ir norite turėti smagią kelionę, 
tuojaus kreipkitės dėl rezervacijų ir dokumentų, pas

PORTAGE, Pa. — Liepos 12 
d. Swanson-Cowder Coal Co. 
atidarė savo Miller Shaft ka- I
syklą ir pradėjo dirbti vėl mo
kėdama Jacksonvillės sutarties 
nustatytą skalę. Kompanijos 
užveizda pareiškė, kad minėta 
kasykla dirbsianti po 4 dienas į 
savaitę.

Po liepos 1 d. minėta kom
panija atsisakė > toliau pildyti 
Jacksonvillės sutartį ir mokė
ti jos nustatytą algą, ir kasyk
lą visai uždarė. Bet ta pati 

I kompanija turi kasyklų Clear- 
field pavieto Morrisdalle. Cur- 
wensville, Hyde City ir kituo
se miesteliuose, kur nėra unijos 
ir kur kasyklos nėra po unijos 
priežiūra, negi nemokama lini
nių algų. Tečiaus ir ten liepos 
8-9 d. d. sustreikavo aipie 2,000 
angliakasių ir susirašė į anglia
kasių uniją U. M. W. of A. 
Kad sulaužyti tų angliakasių 

'streiką, kompanija ir atidarė 
šią kasyklą ir sutiko ir ant to- 
liaus pildyti Jacksonvillės su- 

I tartį. Tokiu budu uninė kasy- 
Ikla laužys nenuninių kasyklų 
streiką, dirbdama kol anų ka
syklų neorganizuoti 
šiai streikuoja, 

' Atidarius kasyklą 
apie 250 angliakasių 
darbo. Mat čia visos 
streikuoja, išimant 
kasyklą, tad bedarbių 

daug. — Pasaulio Vergas.

angliaka-

susirinkę 
prašyti 

kasyklos 
šią vieną 

yra

Kūdikių Veidui Va
saros Metu

Vartok Johnson’s Baby Toi- 
let Powder po maudyklės ir 
kiekvieną kartą pakeičiant pa
las.

Vartok Johnson’a Baby Soap 
kūdikio maudyklei — Johi 
Baby Cream pašalinimui 
netvarkos.

M

nson’s
odos

NAUJIENOS
1739 Še. Halsted St Chiago, III. skelbimai Naujienose 

duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingoji.

JŪSŲ KASDIENINIAI VITAMINAI
Kiekvienas reikalauja vitaminų kasdieniniame 

gyvenime. Kur randasi’palinkimas prie silpnų kau
lų arba negerų dantų arba kitų žymių dėl badavimo 
stokos vitaminų vaikuose arba ir suaugusiuose žmo
nėse ; tie lengvai pagauna kosulį, slogas ir panašius 
užsikrėtimus.

5 COTTSIMUISION 
yra turtingas vitaminais cod-liver aliejus, yra didelė 
pagelba. Jos suteikia kunui sveikatą iš cod-liver 
aliejaus vitaminus labai skanioje formoje. 
Visuomet reikalaukit nuo aptiekoriaus Scott’s 
Emulsion!

Scott & Eowne, Bloomfield, N. J. 26-50

JOHN KUCHINSKAS ir BALYS F. MASTAUSKAS praneša visuo
menei, kad nuo Liepos (July) 1 d., 1927, abudu turės savo ofisą vie
noj vietoj ir iš vieno praktikuos advokatystę, būtent, vedimą, visokiu 
pro vv,-bylų (visuose teismuose), egzaminuos abstraktus ir 'kitokius 
nuosavybės dokumentus pirkime ar pardavime namų, lotų ar biznhj; 
taipgi darys visokius legaliŠkus dokumentus, raštus, kontraktus ir 
suteiks patarimus (rodąs) kiekvienam reikale.

Ofiso antrašas:

2221 West 22nd Street
Telefonas Canal 2552

VALANDOS nuo 9 ryto iki 8 vakare, Seredoms ir Pėtnyčioms 
nuo 9 ryto iki 6 vak., Nedėlioms nuo 11 ryto iki 1 po pietų.

Su visais reikalais piašome kreiptis virš minėtoms valandoms ir 
gausit tikrą ir teisingą patarnavimą visuose reikaluose.

A. VIOIKAS-UILEVICH
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuie- 

Į rijos kolegiją;

vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 

. bučiuose. Sąži
ningai patar- 

į nauja, visokio- 
| se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W, F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avė.

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

Nedėlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

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

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

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

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

(Dienomis: Canal 
3110. Naktj

South Shore 2288 
Boulevard 4186

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

Telefonai:

Lietuviai Advokatai
K.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

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

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

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K.JURGEUONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Po pietą nuo 8:30 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.

John Minskas ir 
Bailys F, Mastanskas
Lietuviai Advokatai

2221 W. 22 St.
arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8:00 vakare. 
Seredoj Jr Pėtnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

A.A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj;
Room 1726

CHICAGO TEMPLE
77 W. Washington

Cor. Washington and
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395

BLDG. 
St.
Clark

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, III.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midway 2880

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9600

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Vaikų ir visą chroniškų ligų ‘ 

Ofisas 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

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

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

19756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visą teisią 

Namų Tel. Pullman 6877

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

1724 So. Loomia, 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

W .-■■■■■■ I — ■ I !■ I M..... . ..................... 1

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 
z*

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062
7—9 v. v. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčioa

DR. FREDA HIRSCHBERG
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Phones: Office Pulman 9278 
Res. Plaza 2222

kl

HARRY LAWRENCE 
ADVOKATAS 

11256 Michigan Avenue 
Telephone Pullman 9278 

Miesto Ofisas 
77 W. Washington Street 

Telephone Central 8540

* •
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! mėtas. Todėl jie ryžosi ieškoti taikos. Tiems patiems 
i kailiasiuvių unijos viršininkams, kuriuos dar nesenai jie 
vadindavo “geltonaisiais“, “darbininkų išdavikais“ ir 

I “razbaininkų sėbrais“, jie dabar pasiūlė prižadėti raštu, 
kad “kairysis sparnas“ per ateinančius penkerius metus 
nestatys savo kandidatų į jokias vietas unijoje ir nesi- 
skverbs į unijos vadovybę — kad tik viršininkai susimy
lėtų ir priimtų juos atgal.

Bet kailiasiuvių unija atsisako su komunistais daryt 
taiką, nes ji jpu pakankamai gerai žino iš patyrimo, kad 
tiems elementams niekas daugiaus nerupi, kaip tiktai 
savo nauda. Priimti atgal į organizaciją, jie nesiliautų 
patylomis “gręžę“ ją iš vidaus ir lauktų progos iš naujo 
'pradėti kelti suirutę.

Pervėlai komunistai susiprato nusilenkti. Jų taikos 
pasiūlymas reiškia prisipažinimą, kad jie yra sumušti.

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienflis. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St, Chicago, 
III — Telefoną*: Rooaevelt 8500.

“DIEVO PATEPTAS” VALDOVAS.

Anksti rytą trečiadieny numirė senasis Rumanijos 
karalius Ferdinandas. Ketvirtą valandą popiet tą pačią 
dieną tapo paskelbtas naiiju Rumanijos karalium Ferdi
nando anūkas, penkerių metų vaikas Mykolas.

Vienas karališkos gvardijos oficieris sakosi girdė
jęs, kad pirmutiniai žodžiai, kuriuos tasai naujas krašto 
valdovas ištaręs po to, kai jisai buvęs paskelbtas kara
lium, buvę toki: “Mama, eime namo. Aš noriu valgyt!“

Šito vaiko vardu dabai* Rumaniją valdys per dvyli
ką metų trys regentai. O kai Mykoliukui sukaks 18 me
tų, tai jisai pats paims valdymą į savo, rankas. Ar jisai 
tuomet turės pakankamai smegenų vesti valstybės rei
kalus ir ar iš viso jisai išaugs i sveiką ir protingą vyrą— 
tai nėra svarbu. Vyriausia valdžios galia vistiek teks 
jam ((jeigu tiktai jisai bus gyvas ir ne visiškas bepro
tis), o nė kam kitam, nes tokia yra “Dievo palaiminta“ 
tvarka rhonarchijoje!

Sveikai protaujantys suaugę žmonės, rodos, turėtų 
suprasti, kad mažam vaikui reikia žaisti su kitais vai
kais ir rengtis eiti į kindergarteną, o karaliauti kraš
te, susidedančiam iš 17 milionų gyventojų. Bet Rumani
jos “laimingi valdiniai“ daugumoje apie tokius papras
tus dalykus nė negalvoja. Jie tiki, kad tokia valdžioj 
tvarka esanti geriausia, nes taip juos mokino kunigai ir 
kiti jų dvasios vadai. Kaip tik apšviestosios klasės Ru- 
manijoje—inteligentai, dvasiškija, bajorija ir buržuazi
ja — daugiausia ir remia šitą “Dievo duotą“ tvarką.

Aiškir, kodėl jie ją remia. Del to, kad ji duoda jiems 
progos, prisidengiant “karaliaus“ vardu, engti ir išnau
doti žmones. Jeigu tas engimas ir išnaudojimas butų at
liekami atvirai, be jokių priedangų, tai žmonės greitai 
imtų susiprasti ir priešintis.

Tokią žmonių mulkinimo tvarką norėjo pirmiaus i- 
vesti Lietuvoje Smetonos partija ir kunigai. Jie jau bu
vo paskyrė vokiečių kunigaikštpalaikį Urachą Lietuvos 
karalium ir buvo pradėję jį mokinti lietuviškai kalbėt 
Tėve Musų. Bet kai Smetonos vadovaujama “valstybės 
taryba“ suiro, tai ir (as sumanymas nuėjo niekais.

Ateis laikas, kad ir Rumanijos liaudis padarys galą 
karališkoms komedijoms.

SACCO IR VANZETTI BADAUJA.

Šiandien jau bus penkta diena, kai nuteistieji mirčiai 
italai, Nicolas Sacco ir Bartolomeo Vanzetti, pradėjo ba
do streiką Massachusetts valstijos kalėjime. Vienas jų, 
pradėdamas badauti, pareiškė: “Geriau save numarinti, 
negu susilaukti mirties bausmės, paremtos neteisingu 
nuosprendžiu!“

Jau daugiau kaip per keturias dienas juodu nepri
ima jokio miasto, tik Vanzetti geria truputį kavos (tur 
būt, kad geriaus suvaldžius savo nervus). O tuo tarpu 
gubernatorius Fuller palengva veda savo privatinį tyri
nėjimą ir svarsto, dovanot nuteistiemsiems gyvybę, ar 
ne.

Koktu žiūrėt, kad krašte, kuriame negrasina ma
žiausias pavojus valdžiai, leidžiama žmosėms šitaip kan
kintis. Kuriam tikslui? Tam, kad butų apsaugota teis 
mo autoritetas? Kad butų viršus teisingumo?

Bet dauguma bešališkų žmonių taip Amerikoje, kaip 
ir1 kitose šalyse, kaip tik mano, kad teismas, pasmerkda
mas Sacco ir Vanzetti, su teisingumu prasilenkė!

Tiedvi nelaimingas užsispyrusios “justicijos“ aukas 
gubernatorius turėtų be jokio atidėliojimo paleisti.

NUSILENKĖ, BET PERVĖLAL

“MES”
• ■, ■ I »

Kairieji komunistai arba “ap- 
švietiečiai”, davę Juozui) Bal
trušaičiui pasilsėt po sunkaus 
ir nevaisingo darbo, pastatė tū
lą L. Norveną redaguoti “Ai
dą”. Jisai vyras stengiasi kaip 
galėdamas geriau atlikti savo 
pareigas, ir negalima pasakyt, 
kad “apšvieticčių” mėnesinis 
laikraštėlis dabar butų vedamas 
daug prasčiau, negu pirma.

Bet nėra jame ir nieko nau
jo. Tas pats dievobaimingas 
kartojimas Lenino vardo ir ta 
pati bolševikiškai apšlubusi lo
gika: ką daro komunistai, tai 
Kerai. o J<q daro komunistų 
priedai, tai negerai,

Norven kalba, sakysime, apie 
“skirtumą” tarpe komunistų ir 
fašistų diktatūros:

“Fašistų diktatūra yra tai 
įrankis darbininkų pavergi
mui. Rusijos komunistų dik
tatūra yra darbininkų klesos 
pasiliuosavimas iš alginės 
vergijos. Todėl, mes jį (ją? 
“N.” Red.), kaipo darbinin
kai, kur yra musų pasiliuo- 
savimo įrankis, pripažystam 
reikalingu.”
Rašytojas ne nepastebi, kad 

“mes” čionai reiškia visai ne 
darbininkus, l>et tiktai tam 
tikros partijos žmones, komu
nistus.

Kuo remdamiesi, “mes” pri
pažįstam galima uždėti savo 
diktatūrą nekomunistams dar
bininkams (o tokių darbininkų 
net ir Rusijoje yra didelė dau
guma), jisai nė nemėgina aiš
kinti. Tokio laipsnio jo prota
vimas dar nėra pasiekęs. To- 
liaus, kaip “mes”, jisai dar nei
na.

Kūdikis, kai pradeda įgyti 
sąmonę, tai žino tiktai “aš”. 
Visus kitus daiktus jisai su
pranta1 tiek, kiek jisai patiria, 
kaip jie veikia į jo “aš’’.

“Aido” redaktorius jau stovi 
vienu laipsniu aukščiau už kū
dikį, nes jisai jau žino ne tik
tai “aš”, bet ir “mes”. Kai ji
sai pralenks dešimties metų 
vaiką savo protiniu išsilavini
mu, tai' jisai gal ims suprasti 
ir daugiau.

esanti tuščia svajonė. Net gud
riausias tarpe to laiko Ameri
kos lietuvių tautininkų, A. Rim
ka (kuris paskui, iš tiesų, su
organizavo ir Sandarą), manė, 
kad socialistai, kalindami apie 
Lietuvos nepriklausomybę, tik 
“išsisukinėja”, kad nereikėtų 
remti “vienintėlj rimtą” auto
nomijos obalsį.

Aukščiau paminėtasai fašis
tukas stengėsi savo pasaka dar 
įtikinti sandariečių suvažiavi
mą, kad šliupas ir kiti tauti-

ninkai (tuomet jiei geresnio 
vardo dar netbrėjo) išėję iš 
bendrojo seimo dėl to, kad jie 
norėję “lietuvius patriotus at-

I riboti nuo internacionalistų”.
Tai irgi yra nesąmonė. Nes 

I pats Šliupas stengėsi pasirody
ti *seime internacionališkesnis 
už socialistus. Jisai siūlė sei
mui priimt^ rezoliuciją, kurio
je buvo išreikšta pageidavimas, 
kad viso pasaulio tautos butų 
sujungtos po viena tarptautine 
valdžia, kuri savo autoriteto 
palaikymui turėjo įsigyti net 
armiją, didesnę už’ atskirų val
stybių kariuomenes, ir karo 
laivyną.

Del šitos tarptautinės • val
džios armijos ir laivyno socia
listai Dre Šliupo rezoliucijai pa
sipriešino. Jie stojo už tautų 
susivienijimą susitarimo, o ne 
ginkluotos prievartos keliu; bet 
rezoliucijos autorius ^nesutiko 
eiti į komisiją, kuri butų galė
jusi jo įnešimą pataisyti, ir tuo 
būdu jo sumanymas buvo ati
dėtas į šalį.

Visai ne internacionalizmo 
klausimas suskaldė tą seimą, o 
greičiaus tuščios varžytinės dėl 
prestyžo (garl/ės). Bet fašistai 
labiaus mėgsta savo sugalvotas 
pasakaites, negu tiesą.

A. Puškinas

JĮ verti 
J. Mbntvila

į PIKIU 
j DAMA

(Tąsa)

Nevv Yorko komunistai, vadovaujami “karžygio“ 
Ben Goldo, neįstengė užkariaut ne sugriaut kailiasiuvių 
uniją. Unija juos išmetė ir dabar baigia persiorgani- 
zuot. Iš 12,000 darbininkų, užimtų kailių siuvimo pra
monėje Ne w Yorke, daugiau kaip 11,000 jau yra įsire
gistravę apvalytoje nuo triukšmadarių unijoje. Likusie
ji keletas šimtų neužilgo taip pat užsiregistruos. Tuomet 
už unijos durų pasiliks tiktai “feldmaršalas“ Goldas ir jo 
artimiausieji sėbrai — generolai be armijos!

Komunistų vadai dabar jau mato, kad mušis pralai-

PASAKOS IR TIESA

Vienas iš žioplesniųjų fašis
tukų, kaip girdėt, mėgino san- 
dariečių suvažiavime papasakot 
šitokią istoriją a]>ie Brook ly
no 1914 metų seimą:

“...Ir tuomet tą seimą 
tautininkai, vedami Dr. šliu
po ir p. J. O. širvydo (?), 
apleido, palikdami jame vie
nus (?) socialistus. Kitoje 
svetainėje susirinkę, sutverė 
Nepriklausomybės (?) Fon
dą.”
Faktas gi yra, kad atskilu

sieji nuo seimo tautininkai įku-' 
rė “Lietuvos Gelbėjimo ir Au
tonomijos Fondą”.

Apie Lietuvos nepriklauso
mybę jie tuomet nenorėjo nė 
, calbpti. Kai socialistai; pareiš
kė seimo, kad pasaulio karo, re
zultate gali sugriūti didžiosios į 
imperijos ir Lietuva kartu su 
kitoms pavergtoms tautoms ga
li įgyti pilną nepriklausomybę, 
tai tautininkai' sakė, jogei tai

Jaunas kunigas pasakė gedu
lingą pamokslą. Trumpais įspū
dingais bruožais jis perstatė ra
mią senelės mirtį, kuri ilgus 
metus ruošėsi, kad krikščioniš
kai gyvenimą baigti. Apeigos 
buvo gedulingai atliktos. Kūną 
atsisveikinti pirmutiniai ėjo gi
minės. Paskui pradėjo grūsties 
daugybė svečių, atvažiavusių at
sisveikinti su tąja sena, jų tru- 
kšmingų pasilinksminimų daly
ve. Paskui juos seko visi na
miškiai. Pagalios priėjo sena 
ponia, mirusios grafienės vien
metė. Ją vedė dvi jaunos mer
gaitės. Ji nepajėgė nusilenkti 
ligi pat žemės—tik pabučiavus 
šaltą jos ranką, išliejo kelias 
ašaras.

Paskui ją nusprendė eiti Her
manas.

Nusilenkęs, jis kelias minutes 
gulėjo ant šaltų grindų, galop, 
atsistojo, išbalęs, kaip pati mi
rusioji, užlipo katafelio laiptais 
ir linktelėjo... Tą minutę jam 
pasirodė, jog mirusioji,# primer
kus akį šyptelėjo. Hermanas 
greit atsitraukė ir krito žemėn. 
Jį prikėlė. Tuo pat laiku išnešė 
apalpusią Lizą. Tasai epizodas 
kelioms minutėms sutrukdė gc- 
dulos apeigų iškilmę. Tarp lan
kytojų pasklido gandai, o lieso
kas kamergeris, grafienės arti
mas giminaitis, sale stovinčiam 
anglui pakuždėjo, kad tasai jau
nas karininkas, tai jos šalutinis 
sūnūs, į ką anglas šaltai atsakė: 
Oh!

Visą dieną Hermanas buvo 
labai išsiblaškęs. Pietaudamas 
traukiny prieš savo paprotį daug 
gėrė, norėdamas vidujini nera
mumą užslopinti. Bet vynas dar 
labiau jo sąmonę įsiūbavo. Nft- 
man grįžęs, neišsirengęs krito 
lovon ir kietai užmigo. Pabudo 
tiktai naktį*. Mėnuo švietė į jo 
kambarį; buvo trys valandos be 
ketvirties. Jis atsisėdo ant lo
vos ir galvojo apie senos grafie
nės laidotuves. Tuo tarpu kaž
kas iŠ gatvės per langą žiurėjo 
ir vėl atsitraukė.

Hermanas į tai jokios domė< 
neatkreipė. Minutei praslinkus, 
j iš išgirdę priešakines duris ati
darant. Hermarias patnanė, 
kad tai jo tarnas, kuris papras
tai naktimis namo grįŽdąvo. >

Bet jis išgirdo nepažįstamą Ei
seną: kažkas, pantapliais žeme 
šlepsėdamas ėjo per prieškamba
rį-

Durys atsidarė: įėjo baltai 
apsitaisiusi moteriškė. Herma*

nas manė, kad tai jo sena mai
tintoja (penėtoja) ir stebėjosi, 
ko ji tokiu laiku galėtų pas jį at
eiti.

Balta moteriškė šmėkštelėjo 
ir atsidūrė prieš jį —ir Herma
nas pažino grafienę.

Prieš savo norą atvykau aš 
pas tave, —tvirtu balsu tarė ji 
—man liepta tavo prašymas iš
pildyti.

Triakė, septynakė ir tūzas iš
loš tau paeiliui, bet su sąlyga, 
kad tu daugiau, kaip vieną kar
tą į parą nestatytum ir po to 
daugiau jau niekad nebeloštum.

Atleidžiu tau mano mirtį, bet 
už tai turi apsivesti su mano 
auklėtine Liza Ivanovą...

Tą pasakius ji tyliai apsisuko, 
šmėkštelėjo ir pantapliais šlep
sėdama išnyko.

Hermanas girdėjo kaip ji už
darė duris ir pamatė, kaip vėl 
kažkas į langą pažiurėjo. Her
manas ilgai negalėjo atsipeikė
ti. Jis nuėjo į kitą kambarį. 
Jo tarnas ant grindų miegojo. 
Herman’as jį vos prižadino. Jis, 
kaip visuomet, buvo girtas ir iš 
jo nieko nieko negalėjo išklausti. 
Durys buvę užrakintos. Herma
nas sugryžęs savo kambarin, 
užsirašė ką matęs.

VI. %
—Atande!
—Kaip jus išdrįsote man 

sakyti atande?
—Jūsų "malonybe, aš sa

kiau atande-s!

Dvi nepajudinamos idėjos do
ros prigimty, negali gyvuct kar
tu, kaip ir kūnai, fiziškame pa
saulyje, negali užimti vieną, ir 
tą pačią vietą.

Triakė, septynakė ir tūzas 
greitai išstūmė iš Hermano gal
vos senelės vaizdą.

Jauną mergaitę pamatęs jis 
sakė: “grakšti, kaip juodoji tri
akė”. Paklaustas kuri valanda; 
atsakydvo: “septynakė be pen
kių minučių”. . Kiekvienas sto
ras žmogus jam tūzą priminda
vo. Triakė, septynakė ir tūzas 
jis nuolat kartojo. Jie ir sapne 
jam ramybės nedavė, persekio
davo, visokiuos pavidaluos jam 
pasivaidendami.

Triakė jam švietė puikaus 
grandiflųro pavidale; septynakė 
persistatė kaip gotiški vartai; 
tūzas rodėsi didžiulio voro pavi
dale.

Visos jo mintys susikaupė 
vienon, pasinaudot paslaptimi, 
kuri jam taip brangiai kainavo.

Jis pradėjo galvoti apie išste I 
j imą iš karo tarnybos ir kelio-

Jam norėjosi viešuos Parj 
žiaus lošimo namuos žavinčios 
fortūnos turtą išlošti.

Netikėtas įvykis išgelbėjo jį 
nuo to klapato.

Z'

Maskvoje susidarė turtinga 
lošikų draugija, pirmininkau
jant pagarsėjusiam Cekalins- 
kiui, kuris visą savo gyvenimą 
belošdamas praleido ir kitados 
milionus užgyvenęs buvo.

Ilgalaikiniu prityrimu jis už
sitarnavo tarpe draugų pasiti
kėjimą, o atviras namas, meilu
mas ir linksmumas tarnų, užsi
tarnavo publikos pagarbą.

Jis atvažiavo į Petrapilį. • 
» Jaunimas sugužėjo pas jį, vi
sus balius pamiršę.

Naru movas atvedė' pas jį Her
maną.

Juodu perėjo eilę puikių kam
barių, kuriuose buvo pilna ofi
ciantų. (Kambariai buvo pilni- 
tėliai žmonių).

Keli generolai ir slapti pata
rėjai lošė vistą; suvirtę štofo di- 
vanuose jaunuoliai, valgė šal- 
tainius ir rūkė pypkes.

Svečių kambary u£ stalo, ap
link kurį grūdosi dvidešimt loši
kų, sėdėjo šeimininkas ir ban- 
kavo.

Jis buvo apie šešiasdešimts 
metų amžiaus, gana puikios iš
vaizdos, senis, žilais plaukais, 
malonus jo veidas rodė gerašir
diškumą; akys žibėjo, nuolatinė 
šypsena gaivinamos. Narumovas 
jam perstatė Hermaną. Čeka- 
linskis jam draugiškai ranki) 
paspaudęs prašo nesiceremonyt 
ir tęsė lošimą toliau.

Talija tesėsi gana ilgai. Ant 
stalo gulėjo apie trisdešimt kor
tų. Po kiekvieno metimo čeka- 
linskis stabtelėdavo, kad duoti 
laiko užsirašinėti pralošimus, 
atidžiai išklausydavo jų reikala
vimų, dar atidžiau atlenkdavo 
užlankstytus kortų kampus. Ga
lop talija pasibaigė.

Čekalinskis ' supašė kortas ir 
priruošė kitai tai jai.

—Leiskite man pastatyti kor
tą—tarė Hermanas, tiesdamas 
ranką iš užpakalio priešais jam 
stovinčio pono, kurs taipogi lo
šė.

Čekalinskis nusišypsojo ir ty
lėdamas linktelėjo, kas reiškė 
sutikimą.

Narumovas juokaudamas pa
sveikino Hermaną ir kaipo pra

dedančiam lošti linkėjo gero pa
rsekime.
, —Eina! — tate Hermanas, 
paženklindamas kreida . ^vo 
kortą.

—Kiek? — prisimerkęs pa
klausė bankininkas: — atleis
kite aš nedamatau.

—Keturiasdešimts septyni 
tūkstančiai—atsakė Hermaną'-.

Tuos žodžius išgirdę, visi atsi
kreipė į Hermaną. “Ar jis pa- 
bludo!”—pamanė Narumovas.

—Leiskite jums priminti, — 
tarė čekalinskis—kad jūsų loši
mas stiprus: niekas daugiau 
dviejų šimtų septyniasdešimt 
penkių čionai dar nestatė.

—Ką^-gi!—tarė 1 lermanas: 
ar jųš kertate mano kortą, ar 
ne?

Čekalinskis, reikšdamas suti
kimą, linktelėjo.

—Aš norėjau jums pridurti, 
—tarė jis,—kad, būdamas drau
gams ištikimas, aš negaliu lošti 
kitaip, kaip grynais pinigais. Iš 
mano pusės, aš, žinoma, įsitiki
nęs, kad užtęnka jūsų žodžio, 
bet delei lošimo tvarkos ir su
vedimo sąskaitos, pinigus pra
šau padėti ant kortos.

Hermanas išėmė iš kišeniaus 
banknotą ir padavė jį Čekalins- 
kiui, kuris jį akimis perbėgęs, 
padėjo ant- Hermano kortos. 
: Jis pradėjo kirsti. Dešinėj 
krito devynakė, kairėj triakė.
—Išlošei- •— rodydamas savo 

■kortą-—tarė Hermanas.
• Lošikai sujudo.

Nekali nskia susirauki?, L>et 
tuojau vėl nusišypsojo.

—Malonėsite paimti? — pa
klausė Hermano?

—Taip!
(Bus daugiau)

GYVENIMAS
Minėsima žern&las

Antanas žymontas
Redaktorius-Leidijas

900 W. 52nd Street 
Chicago, III.

Te!. Boalevard 3669

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

kit — nesigailėsi!.

Prenamerata metams __  $2
Pašei met* _____________  81
Kopija ____________   20c

Lietuviai Daktarai*

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

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

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

L ■■ Į Į !■ Į Į .................. ...... I

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos ,
9 iki 12, 1 iki 3 dienų 

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

Netoli 46th St. Chicago, Įll.

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

4910 So. Michigan Avė 
Tel. Kenwood 5107

Valandos: j nuo 9 11 v.al- ?’te>
į nuo 6 iki 8 vai. vakare

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

r,

DR. M. T. STltlKOL
GYDYTOJAS IR CHFRURG’AS 

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

Av.
IUI.. x M JI I v, J

Rezidence 6640 S. Maplewood
Tel. Ropublic 7868 

CHICAGO, ILL.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chtnirgfaš 

3303 S. Morgan St.
Chicago, 111.

Tel. Boulevard 2160
— Valandos — 

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

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

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

k s

Res. 6600 So. Artesian Avė. 
l’hone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.
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Moksleiviu Keliai
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas 

Eina kurtą savaitėje.

Redaktorius J. LAPAITIS
1739 South Halsted SL, Chicago, Illinois

J. LAZDAUSKIS, Pirm., 4710 W. 12th PI., Cicero, III.
K. J. SEMAŠKA, Rašt., 18.34 Wabansia Avė., Chicago
J. KAULINAS, Ižd., 4532 S. Francisco Avė., Chicago.

Senatvė ir Mirtis
“Aš noriu, valdytojau, kad 

niekuomet senatvė neužvieš
patautų ant manęs, kad aš ne
prarasčiau šviesių jaunystės 
spalvų, o bus mano gyvenimas 
berybis ir neateis mirtis.”

Buda.

Daugelyje atvejų mus įdomi
na žmonių senėjimo reiškinys.

Žmogus, norėjęs vis daugiau 
ir daugiau padaryti, staiga pa
sijunta, kad jo pajėgos ima 
mažėti, kūnas silpnėti.

Artėjant senatvei, pasikeičia 
kartu su kimu ir jo siela ir vi
sas gyveninio būdas.

Gana daug iš dabartinių šven
tųjų! skaičiaus praleido savo 
jaunystę linksmindamiesi, gir
tuokliaudami ir naudodamiesi 
visais gyvenimo malonumais, 
nesivaržydami jokiais moksli
niais įstatymais, pagaliau basi, 
apdriskę išeina į tyrus badauti, 
tveria vienuolių ord< nūs ir tam
pa šventaisiais.

Kiti buvę visą gyvenimų di
džiausiais optimistais, senstant 
tampa didžiausiais i>esimistais 
ir rašo ištisus, šį gyvenimą nie
kinančius veikalus.

Senatvėje žmogus kitaip jau
čia, įsivaizduoja ir supranta 

i aplinkinį pasaulį, negu jaunys
tėje, ir todėl visai kitokia pa
saulėžiūra pas jį susikuria. Jau
nieji mėgsta laisvę, kovą, pasi- 
aukavimą ir supratimą, seniej' 
linkę prie savymeilės, įtikėjimo, 
ir jų pasaulėžiūra dažnai esti 
tik senų klaidų ir prietarų rez
ginys.

Kaip mes nevertintum se- 
nu:į žmonių įsitikinimus, bet 
reikia pripažinti, kad ir senie
ji savo padėėia nėra patenkinti 
ir visi, jei butų galima, ieškotų 
kelių atsijauninti.

Jaunųjų dienų norai, kuo 
greičiau pasiekti tolimesnių sa
vo amžiaus dienų, nesigailint 
palikti linksmas be rūpesčių 
vaikystės dienas' ir nesibijant 
artėjančio gyvenimo galo pas 
senuosius žmones jau senai 
būna mirę.

Gal būt čia tik vienas žmo
gus iš visos gyvių karalijos yra 
likimo nuskriaustas.

Nemaža yra žmogaus kūno 
silpnumo pažymių, kurių netu
ri kiti gyviai, bet senatvės ne
daug kam lemta išvengti.

Beždžionės sensta kaip ir 
žmonės.

šiltųjų kraštų gyventojai yra 
matę senų orangatangų, kurie 
jau buvo netekę dantų ir nepa
jėgė maisto susiieškoti, o mito 
žolių sultimis ir kas tik pripuo
lamai prie jų nukrito.

Pas visus žinduolius senatvė 
ryškiai išreikšta. Visi yra pa
stebėję senstančių žinduolių kū
no pasikeitimo žymes, o taip 
pat sukietėjusius raumenis, gys
las ir kita.

Bet pas paukščius jau senė
jimas silpniau išreikštas ir to
dėl jie, palyginus su kitais gy
viais, gana ilgai gyvena.

Žąsys, gulbės, vanos gyvena 
daugiau 50 metų. Kiti visai ma
ži paukščiukai išgyvena iki 20 
nktų. O yra žinoma papūgų iš
gyvenusių iki 80—82 metų.

Visa, kas gema, auga, sens
ta ir miršta. Tik kai kurie ma
žučiai vandenų gyvūnėliai, kaip 
infuzorijos nepažino mirties. 
Jos amžinai auga, kiek pailgė
jusios skyla pusiau ir gaunasi 

dvi naujos mažesnės infuzori
jos, kurios vėl auga, dalosi, ne- 
palikdamąs jokių lavonų.

Ir kai kurių gyvių nemirtin
gumo akyvaizdoje, tenka paieš
koti ir žmogaus taip trumpo 
amžiaus ir greitos bei sunkios 
senatvės priežasties. Senėjimo 
eiga ir jos priežastys mokslo 
dar labai mažai ištirta, bet vi
si senatvėje greitai pastebi 
inkstų, jaknų, širdies ir kitų 
organU susirgimus. Senatvėje 
žmogus dažnai būna panašus j 
badaujantį, kuris neturėdamas 
maisto, maitinasi savo kunu.

Žmogaus kraujas sudėtas iš 
skystimo — kraujo plazmos, o 
joje plauko raudoni kraujo ru
tuliukai eritrocitais vadinami ir 
baltieji kraujo rutuliukai — 
leikocitai. Šie paskutinieji, lan
dydami po visas kūno vietas, 
žmogui badaujant, suėda nerei- 
kalingesnes kūno dalis, šį mais
tą sunaudodami šilumai ir ju
dėjimams palaikyti.

Baltieji kraujo rutuliukai 
(leikocitai), kurie paprastai tar
nauja sunaikinimui kiekvienos 
žmogaus sveikatai kenksmingos 
papuolusius į kūną bakterijos, 
senatvėje, kaip pas badaujantį 
žmogų, tarytum nepasitenkin
dami kunui per burną teikiamu 
maistu, be pasigailėjimo naiki
na brangiausias žmogui kūno 
dalis.

Raumenys sukietėja, nes pa
čios veikliausios raumenų da
lys išnyksta, o jų vietą užima 
neveiklus jungiamasis audinys.

šis pats jungiamasis audinys 
apsupa kraujo indus (arteri
jas). Kraujo, indų sienelės su
kietėja ir kraujas nebegali lais
vai vaikščioti po visą kūną.

Kraujas, tekėdamas iš vidu
rių, išnešioja maistą į visas 
kūno dalis — visų kūną maiti
na ir reguliuoja šilumą.

Susilpnėjus jo tekėjimui, 
silpsta ir visas menkai maiti
namas kūnas. Kremzlės senstant 
sukietėja, o kitos net sukaulė- 
ja.

Kaulai nustoja kai kurių mi
neralinių dalių ir kartu susilp
nėja. Jie tampa labai trapus ir 
senų žmonių lengvas kaulo su- 
sitrenkimas arba mažas kojos 
pakrypimas gali nulaužti kau
lą.

Ikstų, jaknų ir širdies kai 
kurios svarbesnės dalys pamai
nomos menkesniu jungiamuoju 
audiniu, iš ko gaunasi minėtų 
organų susirgimai.

Ir smagenys nepasilieka ne
paliestos.

Gamtininkai mikroskopų pa
galba yra pastebėję, kaip sme
genų narve1his apspitę leikoci
tai, kurie gyvam organizme pa
mažu smegenų narvelius naiki
na. Leikocitai pirmiausia pra
deda naikinti aukščiausius pro
tavimu darbą dirbančius sme
genų narvelius, o jų vietą už
ima smegenų jungiamasis au
dinys. Todėl pas seną žmogų 
protas susilpnėjęs. Ir jeigu pa
ti senoji karta pasižymi prie
tarų pamėgimu ir įtikėjimu į 
viršgamtines esybes, tai tas 
apsireiškia neį dėl kaž kokio 
įos aukšto nujautimo ar su
pratimo, o vien dėl smegenų ir 
kartu protavimo jėgų susilpnė
jimo. ■ ■ > §

žmogaus kūnas galima suly
ginti su valstybe, kur atskiri 
kūno mažutėliai narveliai vai
dina valstybėje piliečių rolę.

Vieni šių narvelių dirba vie
nokį, kiti kitokį darbą, vieni 
esti krutinėję, sudaro plaučius, 
priima iš oro deguonį, kiti ka
soje, gamina maisto virškinimo 
sultinį treti raumenyse judina 
kūną, ketvirti galvoje sėdi ir 
duoda įsakymus visoms kūno 
dalims ir t. t.

Vieni išl šių narvelių dirba 
aukštesnį, atsakomingesnį dar
bą; nuo kurio priklauso visa 
musų gyvybė ir sudaro smege
nis, inkstus ir kita, kiti gi že
mesnį ir nors ir jų dalį plautu
me, mažai organizmas nuken
tėtų.

žmogaus kūne, kaip gamto
je atskiri gyviai, o valstybėje 
smonės, šie narveliai tarp sa
vęs savotišku budu kovoja. Ir 
žmogui senstant, tą kovą lai
mi žemesnėsės narvelių rųšys 
ir išižudo aukštesniuosius, 'ro
dei svarbesnėsės kūno dalys 
suserga, apsilpsta, sėklos nebe*- 
sigamina, sąmonė menkėja.

Jeigu žmogus galėtų kuriuo 
nors budu padėti musų kūną 
valdantiems aukštesniems sme
genų, širdies ir -kitų organų 
narveliams atsispirti prieš “su
kilusius” menkesnės vertės nar
velius, butų senatvės paslaptis 
išaiškinta ir rastas raktas prie 
gyvenimo pailginimo.

šioje srityje mokslininkų yra 
mėginta šis tas pasiekti, krau
jo plazmos arba serumo pagal
ba.

Jeigu triušiui kelis kartus 
įskiepyti žmogaus kraujo ir 
po kiek laiko paėmus iš jo da
lį kraujo jį nusunkti, paliekant 
tik vieną kraujo serumą be 
raudonųjų ir baltųjų kraujo 
kūnelių, tai šis skiepyto triu
šio serumas pasižymės kai ku
riomis visai naujomis savybė
mis.

Jei prie jo pridėsime žmo
gaus kraujo serumą, tai gausis 
nuosėdos (drumzlės).

Tokios pat nuosėdos gausis 
į šį kraliko serumą pridėjus 
beždžionės kraujo serumo, kas 
įrodo žmogaus ir beždžionės 
giminingumą.

Jei į žmogaus krauju skie
pyto triušio serumą papuls rau
doni kraujo rutuliukai, tai jie 
tuč tuojau jame sunyks, iš
tirps.

liet šiaip pagamintas triušio 
serumas pasižymi ypatingomis 
savybėmis. Jis veikia panašiai 
nuodams, kurių didesnis kiekis 
nunuodija žmogų, o mažos do- 
zos vartojama vaistuose svei
katai stiprinti.

Kaip aukščiau minėta, dides
nis kiekis šio kraujo serumo 
naikiu^ žmogaus kraujo rutu
liukus, bet jei to serumo įleisi
me mažą dožą j žmogaus or
ganizmą, jis sustiprins raudo
nuosius kraujo kūnelius, padi
dins jų skaičių.

Skiepijant triušį žmogaus 
krauju galima pagaminti triu
šio kraujo serumą, kurio ma
žos dozos specialiai veiks stip
rinančiai tik į raudonuosius 
kraujo kūnelius. Bet panašiu 
budu galima pagaminti ir tokį 
triušio kraujo serumą, kuris 
galėtų sustiprinti ne kraują, o 
inkstus ar jaknas ar kitus or
ganus. Reikia tik įskiepyti triu
šiui kelis kartus tos kūno da
lies, kurią mes norime sustip

rinti, auJaf.u:’.*), vėliau paim
ti mažas dožas šio triušio se
rumo, įleisti j norimas sustip
rinti kūno dalis ir tas išgelbės 
musų kūno svarbesniuosius nar
velius nuo sunaikinimo.

Bet šis būdas apsisaugoti nuo 
senėjimo delei technikinių ir 
daugelio kitų kliūčių praktiko
je dar nevartojamas.

Toliau nagrinėjanti kūno se
nėjimo klausimą tenka ieškoti, 
kurios priežastys veda prie 
kraujo indų ar kitų kuno dalių 
sukietėjimo arba arterijų skle
rozes.

Paprastai pas girtuoklį gau
nasi daug anksčiau arterijų 
sklerozas, kuris atsiranda dėl 
alkoholio nuodų veikimo. Skle
rozas atsiranda ir dėl kai kurių 
sušlrgimų. Bet pas sveiką žmo
gų ir negeriantį degtinės, ar
terijų sklerozas nors vėliau, 
bet vistik pasireiškia. Jį iššau
kia kai kurie nuodai, pasigami
nanti pačiame organizme.' ‘

žmogaus žarnose, o ypač sto
rose žarnose, yra labai) daug 
bakterijų. Yra apskaityta, kad 
jų žmogaus žarnose gali būti 
iki ‘ 128,000,000,000,000. šios 
bakterijos išdalina kai kuriuos 
nuodus, I kurie persisunkę į 
žmogaus organizmą, nors pa
mažu, bet vis tik jį silpnina ir 
dėl to pasireiškia jau aukščiau 
minėtos senatvės žymės.

Buvo tyrinėjama,- ar šios 
bakterijos nėra reikalingos 
maistui virškinti. Tam tikslui 
imta tik išsiritę iš lukšto paukš
čiukai, ar tik ką gimę gyvuliu
kai. Juose dar negalėjo būti 
bakterijų ir jie iš pirmųjų die
nų buvo maitinami neturinčių 
bakterijų sterelizuotu maistu. 
Pasirodė, kad) didelė dauguma 
gyvių augo gerai, be bakterijų 
pajėgė suvirškyti maistą.

Padarius daugelį kartų pa
našius mėginimus, tapo nusta
tyta, kad šios bakterijos žmo
gaus organizme virškinant 
maistą atlieka tik pagelbinę 
rolę ir žmogaus organizmas 
gali lengvai ir bė jų apseiti.

Jeigu žmogui pasisektų iš
naikinti šias bakterijas, kurios 
veisiasi daugiausia storojoje 
žarnoje, tai jo amžius turėtų 
pailgėti ir senatvė taptų ne to
kia sunki.

Paukščiai, kurie neturi x sto
rosios žarnos, ' kaip aukščiau 
yra nurodyta, gyvena palygi
nant daug ilgiau negu žmogus 
ir visi kiti žinduoliai. Bet strau
sas ir kiti nelekiojautieji paukš
čiai, kuriems nota patogu kiek
vienoj progoj; išmesti iš kuno 
maisto liekanas, turi kuno iš
matų sandėlį — storąją žarną. 
Joje jau priveisia daugybė bak
terijų, ir todeli strausas, paly
ginti su kitais paukščiais, gy
vena daug trumpiau, — viso 
tik iki 35 metų.

Norint išvengti nemalonios 
senatvės, reikalinga kaip nors 
sunaikinti žarnose esančios 
kenksmingos bakterijos. Kai 
kurie gamtininkai nurodo, kad 
žmogus galėtų gyventi ir be 
storosios žarnos, kad ji yra tik 
kenksminga musų organizmui. 
Ir net aprašo vieną moteriškę, 
kuri išgyveno ne mąžiau 30 
metų be storosios žarnos.

Jos šone ties akląja žarna, 
buvo* atsidarius anga, pro ku
rią išeidavo kuno išmatos iš 
plonųjų žarnų, o storoji žar
na buvo sunykusi.

Bet kol kas išvengti visų 
nemalonumų, kuriuos sudaro 
storoji žarna su gausybe bak
terijų ir įvairiais pųvančiais* 
ir kartais galinčiais į patį kū
ną patekti daiktais, yra nega
lima. Tik vartojant daugiau^ 
augalinį ir pieninį maistą, ku
ri^ atatinkamos rukštys ken
kia žarnų bakterijoms, galima 
šiek tiek gyvenimą pailginti.

Nors šiandien dar mokslui 
sunku kovoti su senėjimu, bet 
pažinę žmogaus prigimtį ir se
natvės priežastis, pas mus ge
ma naujos ateities perspekty
vos nugalėti senatvę.

Dabar mes į senatvę galim ė 
žiūrėti ne kaipo į Dievo duotą 
neišvengiamą žmogaus kančią, 
l>et kaipo į nenormalų reiškinį,

*) Audinys — kuno organų nar
velių grupė, dirbanti vienokį darbą.' 

kuris užvaldė visą žmoniją.
Senatvė išteka ne iš pačios 

žmogaus prigimties, o iš išori
nių aplinkybių, gjyvėnimo bu
do, maisto, bakterijų, todėl ga
li kada nors rastis galimybe jas 
nugalėti.

Pažinus nemirštamų infuzo
rijų gyvenimą/ ir kai kuriuos 
kitus gamtos reiškinius ir kilo 
pas kitus mokslininkus min
tis ar bendrai imant gali buti 
naturalė mirtis? ;

Vokiečių botanikas Hėgelis 
tvirtina, kad gamtoje nėra na- 
turales mirties, o visa, kas ge
ma, turi amžinai! augti ir gy
venti, kol aplinkinis pasaulis jo 
nenužudys. Kaipo pavyzdį nu
rodė kai kuriuos medžius, ku
rie augę kelis? tūkstančius me
tų, be jokių senėjimo žymių, 
kol pasaulinės katastrofos jų 

.neišvertė.
Tačiau yra pastebėta, kad 

kai kurie vabzdžiai po apvaisi
nimo padėję kiaušinius, puola 
į vandenį ar ugnį ir nusižudo. 
Savo jaunystėje jie bijosi mir
ties, bėga nuo žmogaus ir vi
sokio pavojaus. O atėjus laikui 
mirti, jie nustoja noro gyventi 
ir nieko nesibijo. Tuo metu 
pas juos matyt gema noras 
mirti.

Todėl negalime al>ejoti dėl 
naturalės mirties buvimo, tuo 
labiau, kad kiti vabzdžiai už
augę turi neišvystytą • burną, 
kas nulemia greitą žuvimą.

Kaip matome, naturalė mir
tis bus tuomet, kada atsiras 
pas gyvį noras mirti — mirties 
instinktas.

Kaipj pas gyvius atatinkamu 
laiku atsiranda instinktas liz
dui sukti, instinktas vaikus 
mylėti, taip atėjus natūraliai 

Naujieną Atletiniame

Nedelioj, rugpjūčio 21,1927
Calumet Grove
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Muzika
linksmiausi

Šiame Naujienų Atletiniame Piknike Karolis Požėla parodys 
visus savo gabumus. Jis pats dalyvaus ir suorganizuos ristikus, 
kumštininkus, basebolininkus ir kitokius lietuvių atletus. Tūks
tančiai lietuvių iš Chicagos ir apielinkių miestelių turės progų dar 
pirmu sykiu pamatyti visus gabiausius lietuvių atletus. O Karolis 
Požėla su jais surengs tokių mandrybių ir navatnybių, kad tūks
tantinės rilinios lietuvių tik gėrėsis ir1 džiaugsis 
niausi? Šokiai

Pradėkit iš anksto rengtis į šj atletinį Naujienų piknikų

Visus»širdinga'i kviečia MAHIlFNi

mirčiai turi gimti palinkimas, 
instinktas mirti. j

Bet pas žmogų yra atvirkš
čiai. (Senatvėje žmogus kartais 
turi dar didesnį norą gyventi, 
dar labiau bijosi mirties. Ir tei
singai Bušo yra pasakęs: “Mes 
už vis labiau rūpinamės savo 
gyvenimu tuomet, kai jis pra
randa savo vertybę.” Kitas jau 
pasenęs, turintis irgi 100 me
tų žmogus, gyvenantis gana 
vargingai, vis tik mirti nenori.

Todėl žmogus miršta pakirs
tas aplinkinio gyvenimo daug 
anksčiau, negu jis turėtų mir
ti.

Kiti spėja, kad tikrasis žmo
gaus amžius yra 1OO metų, 
bet pasirodo, kad šis amžius 
yra per trumpas.

Yra žmonių, kurie gyveno 
net iki 185 metų, o tokių, ku
rie sulaukia virš šimto metų, 
yra gana daug. B[eti jie vistik 
mirti nenorėjo.

Tas parodo, kad tikrasis žmo
gaus amžius yra ilgesnis negu 
100 metų.

Čia tik galima paabejoti, ar 
bendrai gali rastis ir ar radosi 
^pasaulyje žmonių, kurie butų 
norėję mirti?

Gydytojai, lankydami ligo
nius, yra pastebėję žmonių, ku
riuose jau buvo atsiradęs mir
ties noras. 'x

Viena moteris, būdama dar 
tik 85 metų, sakėsi esanti pasi
ilgus mirties. Kita moteris tu
rėdama virš šimto metų saky
davo savo pažįstamiems:

“Jct tu pragyventum tiek, 
kiek aš, tu suprastum, kad ga
lima ne tik nebijoti mirties, o 
net norėti ir jausti reikalingu
mą mirti, kaip jaučiamas mie
go reikalingumas.”

Biblijoj nurodoma, kad Ab
raomas mirė laimingas sulau
kęs 175 metų prisotintas pa
gyventomis dieno'mis.

Izaokas gyvenęs 180 metų, 
mirė pasotintas gyvenimu.

Ir visas mokslas šiandien ne
jučiomis eina prie žmogaus gy
venimo pailginimo. Visi siekia 
prie to, kad visi žmonės, jei tik 
jų kas nenužudys, galėtų gy
venti kol atsiras noras mirti.

Dabar atatinkamų operacijų 
pagall/a mėginama žmones at
jauninti. Kadangi šis atjaunini
mas pradėtas daryti labai ne
senai, todėl kaip atsilieps žmo
gaus atjauninimas į tolimesnį 
gyvenimą, dar nesuspėta nusta
tyti.

Tik darant atjauninimo ban
dymus su žiurkėmis ir kelis 
kartus žiurkes atjauninus, pa
galiau, jos nustojo noro gyven
ti, nesibijo žmogaus ir kitokių 
pavojų.

Jeigu žmonėms pavyktų ku
riuo nors budu pailginti gyve
nimą ligi jame pasireikš mir
ties, kaipo poilsio po šio sun
kaus gyvenimo troškimas, tai 
tas turėtų didelės reikšmės pa
saulėžiūrą nusistatant.

Visokį mirtiniai įsitikinimai, 
netekę savo pagrindo — mir
ties baimes, savaime išnyktų.

Visoks, ypač nekultūringų 
tautų vaizduojamas, pomirti
nis gyvenimas nustotų ( sava 
reikšmės, nes žmogus nebeno
rėtų daugiau gyventi.

Baigiant reikia pasakyti, kad 
nors šiandien iki naturalės mir
ties dar nepasiekta, bet ateity 
dar daug gali šioj srity pada
ryti. [“Liet. Uk.”] «
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PADAUŽŲ FILOSOFU

APIE AMERIKĄ tuvoj” užbaigė 
pias Džonas.

Aš atsidusau prisiminęs savo žuolė išeina 
vargšus atsilikusius vaikučius. Sparnas?” 
[Sp.]

Taigi, jei dabartinė moterų 
mada “babbinimo” — užsi
liks iki treįiosios kartos, atei
ties gražiąją lytį puoš “vyriš
kumo“ ženklas barzda ir ūsai.

Tą ateinančią gadynę aš 
vaizduojuos šiaip:

Susitinka du draugu ir pir-
pasididžiuoda-imasis jų klausia:

—Sakyk, Pranais kas do gra-
“ A uksoiš kafe

As. Kr.

Kaip Valonis Velniui 
protokolus rašo

Sėdi Valonis prirukusiame

Mano draugas Jonas Kalvai
tis — jis pasirašinėja dabar 
Džon Coluat — nesekai šrįžu į 
“krajų” pasisvečiuotų ir gimi
nių aplankytų! Su pasigailėjimu 
žiūrėdamas j pasenusią Lietuvą, 
kurią jis prieš trejetą metų ap- 

, leido, lygino jis amerikonišką
gyvenimą su lietuviškuoju ir Velnio užpečkyje. krapšto pa- 
stengėsi įvairiais pavyzdžiais #1" kaušį ir spiaudosi. Jo veidas 
vaizduoti tą bedugnę, kuri ski- pageltęs, plaukai susivėlę, lu- 
ria mus nuo Amerikos. pos iškreiptos baisaus keršto.

—“Fordas” — taip pradeda- paakiai pajuodavę, o akys įdu- 
ma dabar kiekviena graži paša- busios lyg dvi vabzdžių išės- 
kėlė, kaip pirma kad prasideda- ^os skylės. Ant stalo priešais 

gyveno vienas ka- M tfu,i P,ll0*tai popierų ir api- 
tuščia, paplokščia bonkutė.

Išgeria Valonis gerą gurkš
nį iš bonkutės ir ima spjaudyti j 
ant purvinų grindų: “Tfiu,j
tfiu, bezmėnai! Tai prakeikti 
buržujai! Aure pinigus į ban 
kus kemša, namus, automobi
lius perkasi, o man nė pauos
tyt! Iškabti visus ir gana. E, 
kad ne ši prakeikta tvarka, tai 
jie visi jau senai butų pakar
ti ar sušaudyti. Grigaitis... a 
tas Grigaitis — brrr!”

I Pasiima Valonis popieros ir 
galvojęs grie- vėl kalba: ’“Vot taip ir para 

vadinamus šysiu: bezmėnas, kapitalbur- 
namus” — žujus, socialburžujus... ah, pil

vas baisiai skauda! Tra la la...”

—Kuri, Adomai?!... 
su juodais ūsiukais ir 
l’espagnol ?... Tai ponia Činči- 
berienė. Ji visgi pastatė ant 
savo. Tu, Adomai, tur būt, ne
žinai, kaip jos vyras priešinosi 
ir nenorėjo, kad ji užleistų sau 
barzdelę, bet, matyt, turėjo 
nusileisti, nabagas. Mat, ji dcl 
to buvo su juo bepersiskirian- 
ti... Bet, žinai, jai ta es- 
pagniolka pasiutiškai pritin
ka.—

Arba:
—Ah !... miela Jcvute!... Aš 

tavęs beveik nepažinau, — ta
rė ponia Kramplienė, spausda
ma į savo glėbį panelę Jevą ir 
palietė jos skruostą savo šiur
kščiais ūsais, kas turėjo reik
šti pabučiavimą iš džiaugsmo.

—Kaip tu, Jevute, išaugai!... 
Juk, kai aš tave paskutinį kar
tą mačiau, tuomet pas tave dar 
ūsai visai nedygo, o dabar turi, 
tokius šaunius ūselius. Žinai, j 
su tokiais žavėtinais ūsiukais 
vyrų 
[Sp.]

Ar toji 
barzdele

neatsikratysi. Ir tt.
—Leo Pė.

Maršrutas

SEMKITE ŽINOJIMĄ IŠ KNYGŲ
Musų patarimu visiems “Naujienų” skaitytojams yra, 

kad knygos butų ne vien daba Jūsų namo, bet ir šaltiniu 
sėmimui reikalingų žinių. Pertat mes siūlome Jums iš 
čia esamų apie 200 įvairaus turinio knygų pasirinkti sau 
reikalingiausių. Visos čia esamos knygos yra musų gau-/ 
tos iš Lietuvos. Perkantiems ne mažesne suma $5.00 pilna 
vertė tiems nuleidžiama 40 centų nuo dolerio—reiškia už 
$5.00 vertės knygųmokėsite tiktai $3.00. Pertat nepraleis
kite progos—darykite pasirinkimą iš čia esamų knygų tuoj.

Čia yra dainos bei eilės visų musų geriausių poetų, pertat 
verta šių dainų, visiem® dainų mylėtojams įsigyti.

Brėkšta—M. Vaitkaus,* pusi. 38........................................ 25
žiežirbčs—Liudos Giros, pusi. 109 .....................................50
Cit, Paklausykite, pusi. 190..................................................75
Didvyriai—Mikuckio, pusi. 32 ............................................ 20
šviesus Krislai—Vaitkaus, pusi. 111 .................................50
Prano Vaičaičio dainos, pusi. 190........................................ 75
Musų Vargai—Maironio, pusi. 151 .................. ...............75
Jaunoji Lietuva—Maironio, pusi. 31 ...................................75
Ks. Vanagėlio raštai—dainos, eilės, pusi. 188..................90
Lietuva pavasarį, vasarą ir rudenį, Liudo® Giros, p. 144 ,.60 
Eilaraščiai—Kazio Binkio, pusi. 50.................................... 25
Saulė ir Smiltys—Jkilio Sruogos, pusi. 156.........................65
Deivė iš ežero—Balio Sruogos, pusi. 31 ............................15
Tėvynės Kelias—Liudos Giros,( pusi. 64............................40
Vasaros šnekos—Tyrų Duktės, pusi. 82 .... ..................  .35
Petro Armino raštai—eilės, dainos, pusi, 60..................  .30
Homero—Odisėja, pusi. 291 ...........................................  1.25
Janonio raštai—eilės, dainos, pusi. 112........................   .50
Vainikai—telpa eilės visų gerųjų musų poetų ir sykiu 

autografijos, ir paveikslai, pusi. 230 ..............  1.50

Auklėjimo Mokykla—Jurgino, pusi. 99 .............................40
Gamta ir jos reiškiniai—Trojanovskio, 4-se dalyse, pus

lapių 803 ......................................................... 2.00
Organinė Chemija—Ruko, pusi. 384, apdaryta ........... 3.75
Stebuklai ir paslaptys—Rubakino. Paveikisluota, pusi. 

240 ...................... 1............................................ 1.25
Fizika—šakenio, pusi. 472, apdaryta............................ 3.50
Ūkininkų Dangus—Kančiaus. Metereologija, pusi. 112 —.75
Kraujo Lašo Kelionė—Osiopovskio Su paveikslais, 

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

lais, 8 dalys, puslapių 548 .............................. 3.75
Lietuvos Įstatymai, pusi. 1031 .....................................  4.00
Vienuolio Kaštai, pusi. 348 ............................................. 2.00
Dainavos Senų žmonių padavimai—Krėvės, pusi. 152 .... 1.25
Dykumose ir giriose*—H. Sinkevičiaus, pusi. 419 (2 

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

draugus ............................................................  1.75

Apysakos, Pasakos, Legendo»—Geresni Musų Rašėjų 
Originalai, bei Vertimai iš Svetimų Kalbų

vo žodžiais.:
Valaitis.”. “Fordas — taip pa
sakojo mano draugas Džonas 

.— prieš keletą metų persigan
do pamatęs, kad Amerikoj gy
ventojai dauginasi lėčiau, kaip 
putomobliliai. Nebeliko nieko 
daugiau, kaip griebtis gyvento
jus dauginti. Tai galėtų įvyk
ti, jei šio dalyko visas sunke
nybes galima butų nuo moterų 
atimti ir pavesti pramonei, 
šiaip, moterys vaikus auklėda
mos nebeturėtų laiko automębi- 
liais važinėtis.

Fordas neilgai* 
bėsi kurti taip 
“Vaikų gamybos 
didelio masto.

Šiuo metu — taip man paša- greitai išbėga iš kambario, 
kojo draugas Džonas — stato- <4_.r? i m j I Čia man su taisma 342 Fordo namai, 12 dan-'Jt vx. . . ____ .
glaužių po 495 aukštus kiek
vienas — jau veikia. Pabaigus 
visus namus, galima bus juose 
sutalpinti puspenkto milijono, 
vaikų.

Apatinį aukštą užima gara-j 
žai. Nuo antro iki dešimto auk-1 
što — gimdymo 1 
37,000 akušerių atlieka šią prie . . . .,
volę hypnotizmo ir elektros pa-1V,ta,tls viet°n ' • 7
galba. Naujagimiai numeriuo-1vl^' "“važiavo | Naujienų 
jami ir motinos gauna j rankas *)lkn.* lr ° e.1U0se. gyvena, 
kvitą, kaip pirma vaika j ran'Narlai suvaldome centrą Ir 
kas kad gaudavo. Sekančiam?81 tas Pakeiktas pilvas! iš-

durniais 
dirbti visai nesveika”, kalba 
plonis įeidamas kambarin, 

’ “alga nekokia; o gero štofe
pigiai negausi; vidurius bai
giu sugadinti. Bet reikia rašy
ti.”

“Susivienijimo centras pini- 
mčto ,kad ",an k°k'« tl,k’ 

„ ^"tinę numestų — ho! ho!);

.aukšte randasi 432 koplyčios, - -
sikratė tų bezliepyčių trukšma

36-tt| kuopa prašalno—nu-kur vaikai krikštijami, kokio 
tik nori tikėjimo apeigomis. L . „
Toliau vaiko gyvenimas eina ?ar"»’ ™šo \«1 sugryžęs Va-
ant sukančios tam tikros juos- lonls' Mus'* ?,knls “ musų
tos. Todėl pakanka 100,000 au- Plentas... špygą v.s.ems po 
kliu. Del smulkiai išvystyto !nos*s 
darbo pasidalinimo l_______
auklei tenka 47 vaikai ir visai 
tai jas nenuvargina.'

Sakysime, viena šių auklių 
daugiau nieko nedaro, kaip tik 
kaišo vaikam į gerkles automa
tiškai riedančių pieno buteliu
kų čiulpikėlius, kita gi dulkina 
pudrų taq) kojyčių ir tt.

Vaiko kuopimas ir vystymas 
išskirstytas į 12 tempų. Per 3 
minutes vaikas perėjęs per 24 
rankas tampa sausas, suvysty
tas. Išlėto supdamosi 
vaikus maloniai migdo.

Nepaprastai malonų 
daro pas kiek didesnius 
aplink keliaujančių 
reginys, ant kurių taip pat me
chaniškai eilėje susodinami vai
kučiai, o paskui nepaprastai 
higieniškai įtaisytose žaidimo 
salėse šie puodukai tampa vėl 
paruošti vartojimui.

Namo aukštai suskirstyti su
lig vaikų amžiaus. 12-tas talpi
na vienos savaitės vaikus. 13-s 
dviejų savaičių ir tt., taip jog 
vaikų penėjimas tiksliausiai re
guliuojamas. Tokio auklėjimo 
pasekmės yra tiek nuostabios, 
jog 3-jų metų vaikas atleidžia
mas iš Fordo namo puikiausiai 
moka valdyti automobilį, šiuo 
budu milžiniškai kyla ir auto- 
3 š 714 PADAUŽOS 
mobilių pramonė. Kai, paga
liau, iŠ višrutinio aukšto lifto 
pagalba nusileidžia žemyn trijų 
metų vaikigalis, jis pataiko 
stačiai į jam padarytą automo
bilį — kurio kaina įskaitoma 
į auklėjimo išlaidas — ir kele
to metrų atstumu vienas pas
kui kitą rieda jie namo pas 
savo laimingus gimdytojus, ku
riem jie atiduodami kaipo pil
nateisiai Amerikos piliečiai:— 
padarykite jus taip ir savo Lie-

tra la la!” Meta popie- 
kiekviena?^ i ir Pilv? susiėmęs 

sprunka pro duris.
— Jurgis širšė.

Protestas prieš 
užuomaršas

kadKadangi aš patėmijau, 
musų draugių komunisčių 
“Darbininkių Balsas” (kiti va
dina “komunisčių rikomas”) 
sako, kad “Daily Worker” tai 

iuost* i "vienintelis darbininkų laikraš- 
J itis Amerikoje”. Kaip tai? —

i klausiu aš. Ar jus sukvailiojot 
įspūdį ar ką?! Musėt draugė redakto- 

vaikus rė užmiršai, kad dar “Laisvė” 
puodukų;su “Vilne” yra darbininkiški 

laikraščiai?... Aš protestuoju, 
kad jus tokia užuomarša, ir 
griežtai reikalauju, vadinasi, 
šitą įsitėmyti, kad ateityje ši
tokios klaidos nepadarytu mėt. 
O dabar aš reiškiu “Laisvei” ir 
“Vilnei” savo užuojautą ir aš 
tikiu, kad visi padaužos šitam 
mano protestui pritars.

—Teisingas.

Barzdos perspektyva
Man kaž kur teko skaityti, 

kaž koks mokslininkas yra pa
stebėjęs žmogaus plaukų au
gime įdomių apsireiškimų. •

Tas mokslininkas susekęs, 
jog trečioji vyrų giminės kar
ta, nekerpanti
plaukų, visai nustoja 
augimo ant smakro ir 
y. lieka be barzdos ir 
iš to darant logingą 
išeina, jog trečioji
lyties karta, kerpanti plaukus, 
turės pasipuošti ūsais ir barz
da, nes plaukų augimas ant 
smakro ir lupų yra tam tikras 
atsilyginimas už galvos plaukų

savo galvos 
plaukų 

lupų, t. 
ūsų. O 
išvadą,

gražiosios

Žmogus, ką kopūstus išėda, 
neužilgo važinėsis po lietuvių 
kolionijas su prakalbom. Rinks 
pinigus, peizuos civilizaciją ir 
civilizuotus žmones. Tikslas, 
kaip matote, kilnus ir teina 
moksliška. Klausimų apie ka- 
pustus nevalia bus duoti.

—Kominterno pildokomas.
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t Mokslinės, Istorinės ir šiap įvairaus Turinio Knygos
Mylinti skaityti įvairaus turinio knygas, peržiurekite Čia 

esamas knygas, o nėra abejonių, kad susirasit sau daug

Protingas noras

—Kokią vesi pačią: šviesia
plaukių ar tamsiaplaukių?

—Vis viena, kad tik turėtų 
kreivus dantis.

—Kodėl gi?
—Ji bijos parodyti ir mažiau 

kalbės.

' Surado
Ponas: (susiraukęs). 0 tu 

kokio velnio ieškai?
Tarnaitė: Tamstytės, po

ne, prašau eiti pietų valgyti.
Nepaprastas pajėgumas

Semestras Karaliaučiaus uni
versitete jau baigėsi, kuomet 
didisai Kantas nusistatė pada
ryti dar kelis pranešimus apie 
pasaulio susidarymo (amžinųjų 
rūkų) teoriją, kuri vėliau La- 
place’s buvo tvirtai pagrįsta. 
Dekanas paklausė, kiek paskai
tų tiems pranešimams reikėsią?

•—šiuo kartu man užteki tik 
keleto paskaitų,— atsakė Kan
tas. Pirmadienį pradėsiu pasau
lio kurimu ir manau ligi sekma
dienio užbaigsiu!

Volterio nuomonė
Vieną kartą kaž kas paklausė 

Volterio nuomonės apie žemės 
amžių. Nė kiek negalvodamas, 
jis atsakė:

—Mano supratimu—žemė se
na kokietė, iš kurios niekados 
nesužinosi, kiek ji metų turi.

DoubleDutch
Malt Syrup

Red Sun Products Company
Chicago, Illinois 

naudingų knygų šiame sąraše, 
i

Slaptingoji žmogaus Didybė—Vydūno, pusi. 61..............40
Dainos Keliais—Biržiškos, pusi. 114 ......   60
Lietuvoj—Lenkų Ginčas—P. Vileišis, pusi. 88................. 30
Kaip Gyvena Norvegai. Paveiksluota, pusi. 51 ................. 25
Lietuvįų Senovės Bruožai—Klimo, •pusi. 169 j....... .75
Pasikalbėjimas Apie Dangų ir žemę. Su paveikslais .... .40 
Mirtis ir Kas Toliau?—Vydūno, pusi. 48......................... , .35
Kaip susirinkimus kviesti, vesti ir t.t., pusi. 46................. 30
žmonijos Kelias—Vydūno, pusi. 52.................................... 40
Laiškai Vartotojams—M. Chesnio, pusi. 35 ..................... 20
Lietuvon Ūkis—Rimkos, pusi. 133 .....................................60
Kaip susikūrė J. V. Amerikos. Paveiksluota, pusi. 35......25
Lietuvos žodis—Tumo, pusi. 64 .........................................40
Lietuvos Literatūra Vilniaus Universitete Metų—Bir

žiškos, puslapių* 70......................  50
Iš Gamtos Mokslų—LedaUx’o. Su paveikslais, pusi.. 80 .40 
Paklydėliai—Geručio. Kovoja prieš bedievius, pusi. 33. .35 
Gamtos Prilyginimai lietuvių dainose ir raudose—Dr.

Moulen Rz., puslapių 105.......................  80
Pirmieji Gamtos Pasakojimai—Vegnerio, pusi. 138 (su

paveikslais) .............................................  75
Lietuvos žemės Valdymo istorija—Klimo, pusi. 65..........40
Gimdymo Slėpiniai—Vydūno, pusi. 101 ......................  1.00
Muravjevo Laikmetis—Klimo, pusi. 27 .............................25
šiltieji ir šaltieji kraštai. Su paveikslais, pusi .67 ......... 70
Kaip gyventa musų senelių prosenelių—Linkevičiaus.

Su paveikslais....................    75
Kas yra Rusų Soc. Fed. Tarybų Resp.—Naruševičiaus,

pusi. 31................................................  10
Vokiečių Kūryba—Prof. Heinmano, pusi. 287 ..................90
Kovo 20 Diena—Šerno. Su paveikslais, pusi. 139 .*...........-.75
Laukuose ir Pievose—Vegnerio. Su paveikslais, pusi........50
50 Pamokų iš gamtos mokslų—Ledouxo. Su paveikslais, 

puslapių 107 .......................................................... 45
Lietuvos Visuomenės ir teisės istorija—Janulaičio, pusi. 

218 .......................................................... -............. 90
Mažosios Lietuvos Buvusieji Rašytojai. Su paveikslais, 

pusi. 126 ............................... 60
Palydovas.—Kas reikia žinoti kiekvienam grįžtančiam 

į Lietuvą. Informacijų knyga apie Lietuvą. Su 
Lietuvos žemlapiu, apdarytą, puslapių 111......... 75

Lietuvos Istorija ligi Liublino unijos, pusi. 86................. 40
Geologiniai tyrinėjimai—prof. Jodelės, pusi. 108............. 60
Duonelaičio raštai, piwl.~I17, apdaryta.............................90
Lietuvos Dainų literatūros istorija—Biržiškos, pusi. 118. .60 
Adomo Mickevičiaus raštai, pusi. 244, apdaryta...........1.00
Pasakos—Nepasakos—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 88. .20 
Tautos Gyvata—Vydūno, pusi. 150.......................-.......  1.00
žemė pasaulio erdvėje—Recluso. Su paveikslais,, pusi.

Pragiedruliai—Vaišganto, pusk 231 .............................. 1.25
Lazdynų Pelėdos—15 apysakų, pusi. 252   ..............   1.00
Lazdynų Pelėdos—26 apysakos, pusi. 252 r—............. 1-00
Algimantas—Dr. Pietario, pusi. 505 (2 tomai) apdaryta 2.00 
Vinco Krivės—10 apysakų, pusi. 227............................... 1.00
Gyvenimo Akordai—Vaidiliutė, pusi. 160......................... 75
Vaišganto raštai—daug įvairių skaitymų, pu®l. 224 ...... 75
Sulaukė—Terezijos Jadvygos, pusi. 132..... ....................... 45
Rambyno Tėvynė— Ruseckio, pus|. 64 ..ą..,...................... 35
Bludas—Dobilo, pusi. 428 .............................................  1.75
Pajudinkime žemę vyrai, pusi. 116.................................... 60
Putino—Valdovo Sūnūs ir dar 3 apysakos, pusi. 256 — 1.00 
Putino—Kunigaikštis Zvainys ir dar apie 100 kitų jo 

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

161 ................  75
Sunkiausiais Laikais—Rucevičiaus, pusi. 123 ..................50
Septynetas Pakartųjų—Adrejevo, pusi. 56.........................60
Kada Rrauda Siela—Vaideliutė, pusi. 123 .........................60 
Mano Poilsis—Mašioto, pusi. 63.......   30
Gera Galva—žemaitės, pusi. 40  ....... ......... ....i..............10
Bramizmo Stebuklai—Gotjes, pusi. 77 ................ 40
Devynios Pasakos—Giedriaus, pusi. 81 ..........  30
žvirbliai—Dr. Vinco Kudirkos, pusi. 42........................  .15
Haupo Pasakos, pusi. 219, apdaryta.............................. 1.25
Mpsų Mažiausias, Musų Gražiausias—Mašioto, pusi. 43, 

su paveikslais .... ......    20
žiema ir Vasara—Mašioto. Su paveikslais, pus]. 31 . ........20
Mano Dovanėlė—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 20 ..........25 .
Medelis Plačiašakis—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 50. .40 
Krislai, puslapių 59.......       30
Lakštingala—šalčius. Su paveikslais, pusi. 28................. 30
Iš Prūsų Lietuvos Gyvenimo—Gudaičio. Su paveikslais, 

puslapių 68 ................................    40
Gamtos Pasakos—šalčius. Su paveikslais, pusi. 42..........29
Pasakėlė—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 55...........  80
Įvairus Apsakymėliai—Biliūno, pusi. 64.......      .30
Raulo Kimeklio—Pasakos, pusi. 82......    20
Kas Teisybė, tai ne meras—Aišbės, pusi. 68.....................80
Padangėse—Sakalo ir Dosaičio, pust 125 ........................ .75
Karo Takas—Reidoil, pusi. 190 ............. !.....   90
Į Laisvę—Rusecko, pusi. 82......  .20
Biliūno Raštai^ pusi. 143 ........    .90
žydrasis Paukštelis—Meterlinko, pusi. 55........  40
Jurų švyturys—Sinkęvičiaus, pusi, 39 ............................. 20
Apie Lietuvių Senovę-^—Mašiotas, pusi. 47 ................... 20
Pasakos—Tolstojaus, pusi. 89 ............... ....,..... ..................20
Trys Pasakos—Giedriaus. Su paveikslais, pusi. 29 ......... .15 
Keturi Draugai—Evaldo, pusi. 54 ........................-.......... 20

Visumos Sąranga—Vydūno, pusi. 32.................................30
Dainų atsiminimai—Biržiškos, pusi. 142 ......................... 50
Kelią tiesiant į Lietuvos Nepriklausomybę, pusi. 40......... 30
Tarp pietų Amerikos gyvulių iš Darvino raštų. Paveiks

luota, puslapių 47 ......................    .35
Bolševizmas ir Socialdemokratija—Bauer, pusi. 141...... 40

Gramatikos, Vadovėliai, žodynai, Aritmetįkos ir šiaip 
Įvairios Knygos Kalbos Mokslo Reikalui

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

puslapių 180 ..................................   90
Vaikų Darbymečiui—Murkos. Su paveikslais, dali® II, 

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

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

lapių 177..................................     1.00
Aritmetika—Busilo. 5 dalys, pusi. 525 ....................... 2.50
Aritmetikos Teorija—Smetonos, pusi. 189  ..................75
ABC Skaitymo ir Rašymo Pradžiamokslis—Elemento

rius. J. Damijonaičio. Pradinėms mokykloms.
Tilžėje, 1923, pusi. 64...........................  80

Išsirinkite knygų iŠ virš esamo sąrašo ir išrokavę 40 centų nuo dolerio pilnos sumos pinigus siuskite sekamu adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago. III.
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Sugauta vagilius, kuris įvarė 
daug baimės ik'verly Uitis apie- 
linkės gyventojams^ Jis, sako
ma, išdavęs kai kuriuos savo 
bendrus, turėjusius nelyginant 
kokį vagilių trustą.

Evanstohe rengiamasi staty
ti orlaiviams! stotį.

Trečiadienio popietyj ban
ditai apiplėšė gembleriavimo 
namų ir išsinešę apie $17,000 
pinigų. Namas buvo 110 Dear- 
Ix>m st. '

Susipažinkit Su

Karalienė Žymiausių 
Cigarelų

TZAIP tik syk| dasilytėsit lupomis 
. Helmar jus niekuomet jų nenorėsit 

mainyti j kitus cigaretus.

Vienas iš musų narių, tai F. 
Norkus, kuris parodys savo 
milžinišką spėką sunkių v ogų 
kilnojimu. žinoma, visai ma
žai yra tokių žmonių, kaip kad 
F. Norkus. Jisai ir 
gavęs didelį vardą 
ypatų, kurios jį 
brangiais medaliais 
sumą. Taigi daba
me geros progos pamatyti tokį 
garsų' atletiškų žmogų, 
stengsis 
savo 
me.

Rusijoj yra 
nuo aukštų 
apdovanojo 
už jo nar- 
nepraiciH)’

kuris 
mus visus nustebinti 

vikrumu šiame išvažiavi-

North Side

Dr. J. W. Beaudette

UrvUla •wtnl.tr.Hrai

Greitai 

gydytojui

VIRŠUI ASHLAND STATE 
BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

DEL APRŪPINIMO
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIU SVEIKATOS.,

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

} Pastaba: Mano ofisas dabar randas’ 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

LIETUVIS AKIŲ SPEC1ALISTA&
Palengvins akių ftempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 

kreivas akis, nuima kataraktą, ati- 
i taisą trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at- 
krefpiama j mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki* 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

I
valandos:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. Nedė- f"0,, skaudamą aidų karšt j, atitaiso 
lioj nuo 2:80 iki 4:30 po piet]]

/ REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd,

TELEFONAS CRAWF0RD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

žuvo automobilio nelai
mėj lietuvaitė

važiavusių auto- 
66-ta gatve ir 

apsivertė griovyj.
tėvas, Augustas

Dvylikos metų mergaitė, Ona 
Norkaitė, tapo užmuštai auto
mobilio nelaimėj, kai partija iš 
šešių ypatų, 
mobiliu, ties 
Harlcm avė.

Mergaitės
Norkus, sunkiai sužeistas. Nor- 
kai gyvena 5421 S. Nevada avė.

Sužeisti taipgi Vilimas Vas- 
norius, 3148 Auburn avė., Lo
reta' Gvozdz, 14 metų mergai-' 
tė, gyvenanti 5312 S. Nothing- 
bam avė., Adomas Lepinskis ir 
užmuštosios mėrgaitės sesuo, 
Sofija. ' * .

P-ia Palionija Mitehęl krei
pėsi į teismą prašydama duoti 
jos vyrui divorsą. Dalykas toks, 
kad keletas metų atgal jos 
vyras ieškojo divorso. Tuomet 
pati padavė iš savo pusės skun
dų. Anuo laiku ji divorso1 ne
gavo, nes divorsą turėjo gauti 
jos vyras, o ne ji.

Vėliau jos vytas nežinia kur 
dingo. Dabar p-ia Mitehel vėl 
kreipėsi j teismų prašydama di
vorso, kadangi ji norinti eiti už 
vyro. Teisėjas Davic^ suteikė 
jai persk i ras. Jos bylą vedė 
vokatas Kodis.

ad-

Adv. Beari M. Hart

P-lė Pearl M. Hart, advokatė, 
turinti ofisą 160 N. LaSalle 
Street, nori gauti vietą teis
muose kaip mastpr in cbancery.

Pasak p-lės Hart, ji daranti 
tas pastangas dėl principo, ka
dangi moterys yra užsitarna
vusios teisės ir garbės užimti 
daugiauj vietų teismuose Cook 
paviete.

Ji nurodo tų faktą, kad Cook 
pavirtas šiuo laiku turi tik 
vieną moteriškę teisėjų, būtent, 
Mary M. Bartelme, ir turėjo tik 
vienų moteriškę 
chancery, p-nią 
Waugh McCullosli, 
zignavusią.

Nors adv. Hart
kad jos kanditaturos patvirti
nimas nėra užtikrintas, vienok 
jj pareiškė, kad moterys, na
riai advokatų 1 asociacijos Illi
nois valstijoj, darbuojasi, idant 
ji gautų tą vietą. P-lė Hart yra 
buvusi

master in
Catharine
dabar re-

prisipažino,

tos asociacijos prezi-
jos paklausta, kokias 

ji turi paskyrimui kal- 
vieton, ji atsakė, kad

Kada
progas 
bamon 
pirm keleto/ metų, kai teisėjas
Frank Comeford kandidatavo 
teisėjo vietai, jis pažadėjo, jei 
taptų išrinktas, paskirti master 
in cbancery moteriškę. Dabar 
jis tapo išrinktas teisėju, ir to
dėl esama galimybių, kad jis 
sutiks paskirti moteriškę kal
bamai vietai. Paskyrimas mas
ter in chancery turės būti pa
darytos ateinantį mėnesį.

P-lė Hart yra buvusi, kaip 
jau minėta aukščiau, preziden-

tu moterų advokatų asociaci
jos Illinois valstijoj, praktikuo
ja advokatūrų paskutiniuosius 
dešimtį metų, mokino tiesų 
Harrison High Scbool mokyk
loj; ji buvo moterų žydžių le- 
gislaturos komisijoj, ji yra na
rys Moterų Darbo Unijų Ly
gos, o tai|igi narys Chicagos 
.Advokatų Asociacijos.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ka aš girdėjau ir mačiau

pasiėmei

jis 
čia

sako, 
daly-

Vierykit manim, kad kartais 
aš pats negaliu žinot, ar aš ką 
•žinau ar ne. Aną dieną — ne
žinau ar man kas sakė, ar lele- 
fonavo, o gal žvirblis pro ausį 
pralėkė, bet vis tik turiu galvoj 
žinią, kad Bostone ‘Sandara” 
buk krauna rėksus į vežimą ir 
vežimai atsuktas linkui Chi
cagos. Tai jau reiškia, mufinsis 
kur nors į Chicagą, bet kur— 
tai ir vėl klausimas. Juk Chi- 
caga gana plati ir ilga.

Bet ant nelaimės, man ei
nant Halsted gatve tarp antros 
ir trečios, bet vis tiek arčiau 
trečios, negu antros, stovi žmo
gus palei namą ir laiko rankoj 
šluotą.' Aš nieko nelaukdamas 
ir sakau jam: “Kokių plynių 
tu čia stovi — jei 
šluota, Ui ir šluok!”

—Šluot tai šluot — 
— Bet nežinau kame
kas. Rodos, man kas sake, kad 
Į šitą namą parsikraustys 
‘Sandara”, todėl reiktų išvalyt 
fašistiškas 
l)ėda, kad 
kas liepė,

—Na,— 
navai, tai 
ką.

—Žiūrėkim! j
Atsivertom ix> raide “S.” ir 

ieškom žodžio “Sandara”, bet 
neradom. Tai taip ir paliko ne
aišku.

Aš, palikęs visus neaišku
mus, nutariau važiuoti į Jack- 
son Parką maudytis. Maudytis 
tai maudytis, — nieko tokio, 
bet aš visų pirma nutariau at
sisėst ant kranto ir pažiūrėti, 
kaip kibi vandenyj plaukioja. 
Atsisėdau ant kranto, išėmiau 
iš kišeniaus cigarą, panašų į 
Vokietijos zeppeliną, uždegiau 
vieną galą, o antrą pradėjau 
čiulpti. Tik man bečiulpiant 
drykt iš vandens gyvūnas ko
kių 250 svarų vogos ir atsigulė 
zfetoli manęs ant smėlio.
x Iš užpakalio tas sutvėrimas 
panašus į hipopotamą, bet iš 
priekio nieko sau: kojos viena 
ir antra storesnės už mane vi
są, bet vistiek 
pasižiurėjau ir 
cigarą rukau ir 
Hll visu tUAlookll. 
likau neištyręs 
koks ten gyvūnas 
ilgiau negalėjau sėdėti: nuo ta- 
boko galva pradėjo suktis kaip 
vėjinis malūnas. Taip palikau 
nesimaudęs ir traukiau į parką 
toliau. • .

Paėjęs gerą galą, žiuriu: vy
rai, pasiraitoję kelines iki ke
lių. vaikščioja po žolę. Iškart 
maniau, kad labai šlapia. Bet 
priėjęs paciupinėjau žolę: ro
dos sausa. Man besidairant, tik 
vienas priėjęs... tykšt su kreiva 
lazdele per boliukę, o ta iški
lus augstyn ir lekia. Paskui

bakterijas. Bet visa 
aš nežinau, ar man 
ar aš sapnavau.
sakau —jeigu sap- 

žiurėkim į sapninin-

porą kartų 
užmiršau, kad 
nurijau seiles N m., ir čia. J«i- 

ir nežinau, 
buvo, nes

pievos ir ritasi 
dasiprotėjau 
ieško skylės,

nutūpė ant 
Tuojaus aš ir 
kad ta boliukė 
anot golfininkų terminologi
jos.

Ieško tai ieško — nieko nau
jo. Bet kodėl skylės neieško bo- 
lės?

Tai matote, kiek visko užė
jau ir mačiau, bet niekur ne
galėjau pilnai sužinoti.

—Pusta pėd ta.

6-to apskričio išvažia
vimas.

Norffi Side
Mitingas protestui prieš 

mojimų nužudyti 
Vanzetti

pasi-
Sacco ir

rusų organizn- 
rengia protesto 
pasimojimą nu- 
Vanzetti. Mitin- 
šeštadienyj, lie-

fciuo pranešame visiems, kad 
susivienijusios 
ei jos Chicagoj 
mitingą prieš 
žudyti Sacco ir 
gas rengiama
pos 23-čią dieną Schoenhoffen 
svetainėje, kampas Milwaukee 
ir Ashland avės. Mitingo pra
džia 7:30 vai. vakare. Patarti
na ir lietuviams juo skaitlin- 
giau atsilankyti. Visuomenė 
turi pareikšti savo balsą prieš 
pasikėsinimą ant šių žmonių 
gyvasties. —Kviečia Komitetas

ši garbinga organizacija ren
gia draugišką išvažiavimą i 
nantį septintadiepį, liepos 
dieną, Jefferson girioje — 
gebrook distrikte.

šis apskritys, kuris dabar su
sideda iš septynių SLA. kuo
pų, yra visų 
biamas, išskyrus 
kaip žinoma, 
i ŠĮ apskričio, 
komunistų 
išmokyti, tai, 
prie galutino

SLA. 6-tas 
tarpsta, —kuopos
jaunuoliai organizuojami ir ki
ti kultūringi visuomenės reika
lai dirbami, šiame išvažiavime 
žadama turėti programą kal
bų ir fciismių. Prie to, iš įvai
rių kolonijų Chicagos bus — 
dalyvaus žymus musų teikėjai. 
Todėl dalyvauti, man rodosi, 
vertėtų visiem lietuviams.

— Senas Narys.

atei-
i 24
Ed-

mylimas ir ger
tuos, kurie, 

yra. vejami lauk 
Įkūrėjai negalėjo 
antram apskrity 
ot, dabar einama 
sutvarkymo.

apskritys auga ir 
prisideda

DAINOS
Del keturių balsų

Bridgeportas
ir

Ka- 
yra 
pa- 

pri-

L. E. L. Paš.i ttr-tės 25rmetinis 
piknikas gerai pavyko

LieiMis 17 <L Garden City 
darže Lietuvių Evangelistų Liu
teronų Paš. Draugystė buvo su
rengusi 25-metinį pikniką, 
dangil lietuviai liuteronai 
populiarus žmonės ir oras 
sitaikė gražus, tai žmonių
važiavo pilnas minėtas daržas, 
šeimynos, apsėdtįsios apie val
giais apdėtus stalus, užkandžia
vo, šnekučiavo, juokavo ir tt. 
Jaunimas ir daugelis suaugu
sių, kaip vyrų taip ir moterų, 
šoko, linksminos. Pašokę atsi
vėdina “aiskrymu”, papsu bei 
rudbiriu.

Orkestrą, pirmos kteeos, ne 
tik kad gerai grojo, bet ir daug. 
Mat, šiuose laikuose šokėjai ne
prisotinami, nes jie vaikščioja, 
o ne šoka, kaip kad būdavo ki
tados. O vaikščioja ne pavie
niais, bet poromis. Ir dar juk 
pasirenka kiek galint tinka
mesnį partnerį-rę — tai kur 
čia šokėjams įkyrės. Bet} mu
zikantus tai tiesiog “kilina”.

Tvarka buvo tikrai pavyz
dingai komitetų priruošta. Šio 
pikniko surengimu tur būt dau
giausiai pasidarbavo p. M. Kas
paraitis, tas musų nenuilstan
tis scenos mylėtojas. Kas dau- 
giaus buvo komitete,: neteko 
patirti, bet garbė tenka visai 
draugystei, tokį dailų pikniką 
surengusiai. Taip ir reikia.

Rep.

Am.

Roseland
P. Rep. PaV kliubas 

iš Roselando turės savo išva*
žiavimą. sekmadieny, liepos 
24 d. į Palos Park miškus.

Visi nariai, kurių yra suvirš 
du šimtai, rengiasi važiuoti į 
tuos gražius miškus, tyro oro 
kvėpuoti, kurio mieste negali
ma gauti, ir tenai rimtai ir 
linksmai laiką praleisti.

Bus įvairių žaismių, kuriose 
daugumas prisii*engė ypatiškai 
^avo vikrumus ir jėgas parody
ti. ‘

Šios dainos tinka chorams 
kvartetams, o taipjau kiekvie
nam dainų mylėtojui. Susideda 
ifi dviejų dalių: mišriems cho
rams ir vynj chorams. Joje tel
pa 67 dainos su įvairiomis gai
dų kombi naci jotais. Tvirtais au
dimo apdarais.

įsigyk sau vienų Šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos nuramintoja ir 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmėsi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limų jauti — padainuok ir su
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rų ir geriausių savo draugę. Si 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su prL 
siuntimu 31.50.

STRAIPSNIS 24
Pasirodavok nu Gydytoju

Susirgus kūdikiui, reikia 
tuojaus duoti žinią, o motina turi tu
rėti raštišką rekordą jo temperatūros, 
pulso, kosėjimų, verkimo, skausmo 
ženklų, ir abelnos kūdikio išvaizdos. 
Ji turėtų atžypiėti kiek ir ko kūdi
kis valgė, kiek vandens gėrė, kiek sy
kių ėjo lauk ir kaip, kiek šlapinosi, 
ką vėmė, ir bilc kitus nepaprastus ap 
sireiškimus. Keikia palaikyti dalį šla
pumų ir išmatų dėl gydytojo anali
zės.

Gydytojui ką- jaukius reikia tas 
pildyti tikrui griežtai. Motina turė
tų užrašyti kada ji išpildė ir ką pu
tėm i jo. *

Jei gydytojų negalima greitai gau
ti, tui reikia prisilaikyti sekamų da
lykų. Kudikj reikia laikyti lovoje kol 
tik rodys temperatūrą virš 99.5 
laipsnių F. Jei liga buvo sunki, tai 
reikia jį palaikyti lovoje ir dar tris 
ar septynias dienas po to, kaip jo 
temperatūra paliko normalė (98.6 
iki 99.5 F.) ir laikėsi tokia 24 va
landas. Gulima išvengti daugelio li
gų pasekmių, pailginant šitą laiko- 
tarpj pasveikimo.

Turi savo kudikj laikyti sveiku ir 
stipriu. Kūdikio sveikata ir išsivysty
mas priguli daugiausia ant priežiu1 
ros ir pieno, kurį jis gauna. Kudikj 
reikia kasdien maudyti ir reguliariš- 
kai penėt. Jei negali savo kūdikio 
žindyti, pabandyk Borden’s Eagle Pie 
ną. Tai yra pirmaeilis kūdikių pe
nas—pagamintas iš riebaus karvių 
pieno ir kruopoto cukraus— ypač kū
dikiams. Jj gydytojai visur rekomen
duoja de] jo kokybės ir vienodumo. 
Per keletą gentkarčių tūkstančiai A- 

(menkos motinų išauklėjo kūdikius su 
Borden’s Eagle Pienu. Jos tą daiė 
dėlto, ked Eagle Pienas buvę jams 
rekomenduotas draugų ir dėl to. K«d 
jos rado jj užganėdinančiu. ,

Yra faktas, kad vaikai dažniausia 
būna nedapėnėti tuo metu, kada jie 
sparčiai auga. Regis jie valgo už
tektinai, bet tikrenybėje jų maistas 
nesuteikia jiems tinkamos soties. Ne
senai vesti tyrimai .jpokykloę vaikų 
tarpe parodė, kad Eagle Pienas yra 
pasekmingas taisant nedapenėtus vai 
kus. Kiekvienas vaikas turi turėti 
Eagle Pieno suteikiamąją energijų. 
Jaunas vaikas turi gauti kasdien po 
du šaukštu Eagle Pieno atmiežto tri
mis ketvirtadaliais puodelio šalto van 
dens. Duok paryčius ir po pietų. Se
nesni kūdikiai dažnai labiau jj mėg
sta su ginger ale, vaisių sunka, su
plaktu kiaušiniu ir skanskoniu.

Skaityk šiuos straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėk ateičiai.

Babies Lo ve It
Del skilvio ir vidurki nesma
gumų ifi priežasties dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip šis saugus Kūdikių 
Laxative.

Mas. Winslow’8 
Syrup

Pranešimas Lietuviams

Seniausia įsteigta linija

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

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

Phone Lafayette 2082

S5S South 
Cj Haven

Paimkit savo draugus ir Šeimyną 
ant šito gražaus laivo, kuris 

yra aliejum kūrenamas 
“IROQUOIS”

Nėra dulkių Nėra suodžių
Tiktai

Galutinas Išpardavimas

ROUND TRIP DAILY
Leave Chicago daily 0:45 ». m. Home 
9:30 t>. m Saturday 2:30 p. m.
Night Boats: Friday 10:80 p. tn.

7 o. tn. r

Nedėl. ir subatoj Round trip $1.5!)
PigiomiR kainomis Cafeterią - 

Collegiate Orkestrą'

ŠOKIAI DYKAI

Grojiklių — Upright — 
Grand Pianų ir Radios
Tik po keletą dolerių į mė- 

nesį užmokėsite už bile 
kokį instrumentą

Specialiai — Labai aukštos vertės 
grojiklis pianas, benčius, 50 rolehų, 
jnuzikos rolelių cabinęt’as Jr ant 
grindų pastatoma $395.001
Atwater Kent radio, elektra ope- 
ruojama, Kražus $139 50 
cabinet as ............. " 1 j

Mainykit j savo seną pianą 
arba fonografą.

Central District Furniture 
Company

3621-23-2,5 S. Halsted $t
———- -įjįj

Lietuvis Konlraktorius
Suvedam Šviesas ii 
elektros jiegą i nau 
jus ir senus namus ii 
mainom naujas liam 
pas į senas; duodame 
ant lengvo ilmokijl 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

BENTON 
CAc harbor 
*w & ST. JOE

Leave Chicago 8 a. m. Daily 
Eacept Saturday and Sunday

Thrnugh Ticketa to all 8horc Line Motor 
Couch to. polnta via South Haven 

Thru Farea
HAIJOATVCK ................................... S1.7S
H O f. L A M) .......................................
GKANI) KAI'IDS.............................. 3.20
GRAND HAVEN.............................. 3.00
MUSKKCON ...................................... 3.00
PAW L‘A» L.AKE. . u.....................
Scotsonia (Lith-Monor) $1.25
Miami Park Beach ............ $125
Direct eonneetiona Glen. Alleran, 
Pulhnan. Bangor, Silver-Saddlo Lakęs. 
Rooaevelt Hillt and Shore Creat.

All achedulea daylight aavlng Ūme.
South Havan Line DOcka-N. W. Eąd of 
Municipal Pier (Grand Av. A Chicago 
Av. cara to pier).

Phone Superior 7800
• ■ — ■ ■ J 1 — —• r • “■ - ’ ■

METINES MIRTIES 
SUKAKTUVES

1739 So. Halsted St 
Chicago, UI.

PADEKAVONE

vietą.

teikusiems vainikus draugams.

Kun. Murtinkui, Kun. CižąuBkui. Kun.

pas savę.
hfuliudus Petronėlė Banevičienė.

A. A. LUDVIKAS BANEVICZ, kuris mirė Liepos 15 d., 1927 m.
ir palaidotas tapo Liepos 19 d., o dabar ilsis šv. Kazimiero kapinėse,
amžinai nutilęs ir negalėdamas atsidėkavot tiems, kurie suteikė jam
paskutinj patarnavimą ir palydėjo jj j tą neišvengiamą amžinybės

Mes atmindami ir apgailėdami jo prasisalinimą iš musų tarpo,

reiškiame giliausią padėką dalyvavusiems liadotuvėse žmonėms ir su-
Dekavojame musų dvasiškam tėvui,

Kun. Kleb. A. Skrypkai už gražaus ir Kraudinuro pamokslo pasakymą,
Haltučiui, Kun. VaiteKaičiui

Kn. Dvaranauskui, kurie atlaikė įspūdingas pamaldas už jo sielą; dė-
kavojame grabortui Eudeikiui, kurs savo geru ir mandagiu patarna
vimu garbingai nulydėjo jj j amžinantį, o mums palengvino perkęsti
nuliūdimą ir rūpesčius, dėkavojame grabnešiams, mergaitėms kurios
gėles nešė, gelių aukautojams, vargonininkui Daukšui, p-iai Beržins-
kienei už godojimo, p-nui Petruševičiui už smuikavimą muzikantui
Vinckeviciui už muzika, ačių visiems tiems, kurie prisidėjo prie šių
laidotuvių ir paguodė mus sankoje valandoje, ir pagalios dčkaVojame 
visiems laidotuvėse žmonėms; o tau musų mylimas vyre, užgesai kaip 

) ts 1 > i > f i y .. ‘ i ' i
našlaitę, o lai Visagalishid'no gyvenimo žvaigždė ir palikaisnijinc

Viešpats suteiks jam ramybę, ilsėkis ramiai ir lauk manęs ateinant

Mylima duktė PETRUNELĖ 
PUNDIN1KĖ atsiskyrė iš mu

sų tyt likdama mus nubudu
siais ir pilnus širdgėlos, liepos 
20 dieną, 1926 m., išgyvenusi 
6 m. ir 7 mėn. ant šio svieto, 
gimė Chicagoj. Paliko nubudu
sią motiną Petrunėlę, tris bro
lius ir vieną sesutę.

Palaidota Šv. Kazimierą ka
pinėse. Pamaldos už jos siela 
atsibus Penktadienyj, Liepos 22 
d., 1927 m., Dievo Apveizdos 
parap. bažnyčioj, 7:80 v. ryto. 
Kviečiame visus gimines, drau
gus ir pažįstamus atsilankyti. 
Musų gi adresas 914 W. 19th 
PI. Mes tavę musų brangutė 
niekuomet neužmiršime. Tebū
na tau lengva šios šalies žeme
lė. Nubudusi Motina, Sesuo ir 
Broliukai. *

Tel. Houlcvard 4149 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avc
CHICAGO, ILL.

LACHAVICZ
UietuviH Graborius 
ir BalzamuotojaH 
2314 W. 23rd Place 

‘Chicago, III.
Patarnuuja laido

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

lel. O*ii*| 1271 
ir 2199
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NAUJIENOS, Chicago, III Penktadienis, Liep. 22, 1927
'miestus, valdžia privertė ūki
ninkus ekzaminuoti (testyti) 
karves, ar jos neserga džiova. 
Taip farmeriai, kaip federalė, 
valdžia yra daug lėšų padėję 
ir deda šiai inspekcijai (ekza- 
minavimui). Kiekvienas protin
gesnis, kiekvienas apšviestesnis 
žmogus; kiekvienas, kuriam 
rupi jo paties ir jo šeimynos 
sveikata, — gali tik džiaugtis, 
kad valdžia įsikišo į reguliavi-| 
mą to taip svarbaus musų. 
gyvenimu muisto.

—O kaip dažnai yra daromi 
karvių ekzaminavimai ?

- Jie yra daromi daug maž 
kas šeši mėnesiai. Gali būti ‘I 
tikras, kad tokių farmų karvių į 
pienas neužkrėstas džiova. Gi 
apie pieną karvių, kurios nėra 
prižiūrimos, negali pasakyti, ar ' 
jis yra sveikas ar ne. Ir tų 
žmonių tarpe, kurie ima pieną ' 
?Š ncekzaųiinuotų karvių, rasi
me daug užkrėstų džiova — 
jei ne suaugusiu, tai kūdikių. 
Apgailėtinas apsireiškimas.; 
Bet taip yra.

—Ar daug laikoma karvių 
Marųuette Parke?

—Čia nedaug, bet apsčiai 
koma kitose apielinkėse.

karvės yra “^usų nianYmu» reiškia,
vietoj ne^ul'ėtU būti laikomos 

karvės priemiesčiuose?
Tokipse vietose _jei butų vietos ir jei tu-

Tarp Chicagos 
Lietuvių >

Marąuette Park
Karvės.

(lš pasikalbėjimo su agrono
mu B. B. Pratapu, baigusiu 
mokslą Wisconsino universite
te, tarnavusiu agronomu Jung
tinių Valstijų valdžiai keletą 
metų ir, dirbusiu Lietuvos val
džiai apie pusantrų metų. P-nas 
Pratapo specialybė — žemdir
bystė ir gyvulių prižiūrėjimas).

—Ką manote apie laikymą 
karvių mieste, arba, tiksliau 
pasakius, priemiesčiuose, kaip

Parke, Cicero pa- 
ir kitose vietose, su- 
Chicagos priemies-

važiavimą, nes jahie nebus nė, 
jokio išnaudojimo, tiktai bus 
draugiškas susitikimas ir link
smas laiko praleiditnas.

Visi kviečiami kaip 10:30 
ryto suvažiuoti į Strumilo sve
tainę, iš ten visi sykiu važiuo
sime ir tie, kurie neturi kuo. 
nuvažiuoti, turi būti sykiu. Bus 
parūpintos vietos nuvažiavi
mui. Del informacijų apie iš
važiavimą pašaukite: Pullman 
6693. — Reporteris.

CLASSIFIE.D ADVERTISEMEN
Automobile^

PARDAVIMUI automobilius Ca- 
dilloc, 63, 7 pasažierių, karas kaip 
naujas, tinkamas visokiam bizniui, 
parduosiu pigiai, nepraleiskit progoR. 
4512 So. Herniitage Avė.

Fanus For Sale

FARMOS

tai yra vie- 
pa šaky si u

Geg. 23 d. Philadelphijoj pasi
miręs milionierius Henry Ed- 

<wards Huntington, 77 m., dailės 
*'ir literatūros mėgėjas. Be dau

gelio dailės vertenybi 
čių milionus dol., kur 
liko visuomenei, jis dar paskyrė 
$8,000,000 Amerikos ir Anglijos 
istorijos tyrinėjimams.

Nėra kito šaltinio 
iš kurio plauktų 
dek naudingi) žinių

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

GALUTINAS išpardavimas vartotų 
fonografų, $15. Vargonai, $25. Upright 
piano, $25. National Piano Stores, 
Ine., 2332 W. Madison St.

* Real Estate For Sale 
_____ Namai-Žemė Pardavimui ■ i 

PARDAVIMUI 6 kambarių I 
bungalow, randasi t Marquette 
Manor prie dviejų įJulvurų, tik į 1(X> ‘.kru'h- tSSS
vienas blokas nuo gatvekarių 200 akrų. Jos randasi Iowa valsti- 
ir du blokai nuo parkų. Na-! Jale. dvi furmo. randasi

‘ . netoli rairfield, lowa. Gera vieta.

lai-

vi-

Marųuette 
kraščiuose 
darančiose 
čius?

—•Manyčiau, kad 
nas nesmagiausių, 
—tiesiog pavojingu 
nimo reiškinių.

--Kodėl?
—Štili kodėl: tos

laikomos netinkamoj 
kokiose nors šandėse be jokios 
ventiliacijos.
kaip žmogus, taip karvės grei- j-gčiau šeimyną, — aš laiky
tai ligą gauna. Ligotos karvės ^iau karvę, bet gydytojas tu- 
pienas yra pavojingas sveika
tai tų, kurie juo maitinas;.

—Bet juk šviežio pieno gau
nama, o šviežias tų karvių pie
nas, kaip musų šeimininkės ti
ki, yra geresnis, negu pienas, 
kurį atveža milkmanas?

—Aš visai nesutinku su to
kia nuomone. Iš gerų pieninių 
atgabentas pienas yra dešimtį 
kartų švaresnis, negu pienas 
gaunamas iš karvių, laikomų 
miesto pakraščiuose. Kaip pa
vyzdį paimkime bonką pieno iš 
pieninių, prižiūrimų valdžios 
inspektorių, o kitą bonką pieno 
iš karvių, laikomų priemies
čiuose. Pirmojoj bonkoj pie
nas bus švarus, o antrojoj ant 
dugno bus pusėtinai brudo ir 
net kartais karvės mėšlo.

—Kodėl taip būva?
—Farmas, kurios verčiasi. 

pienininkyste, arba ukius, ku
rie pristato pieno rinkai (mar- 
ketui), prižiūri kompanijų ir 
valdžios inspektoriai. Jie aplan i 
ko kas savaitė ir dažniau. Jei • 
nesvariai karvės užlaikomos,! 
pieno neimama. O tų karvių, j 
kurias laiko kai kurie Marųuet- 
te Parko ir kitų tolesnių nuo 
vidurmiesčio kolonijų gyvento
jai, niekas neprižiūri.

Gerai vedamoj karvių far- 
moj, sulyg miesto, valdžios ir 
pieno 
mais, karvės 
mėšlo neguli. Jos guli ant šiau
dų. O čia dažnai per mėšlą ne
matyti karves šonkaulių.

Bet gal svarbiausia priežas
tis, kodėl aš nevalyčiau pirki 
pieną, gautą iš vietinių karvių, 
yra pavojus 
ypač džiova, 
kurios siunčia pieną į didelius

retų išekzaminuoti tą karvę 
bent porą arba nors vieną 
kartą metuose. Kova prieš pie
no neprižiurėjimą vedama jau 
senai.

—Reiškia, tamstos manymu, 
milkmano atvežamas sterilizuo
tas Dienas yra geresnis, negu 
pienas, kuris gaunama kad ir iš 
šios apielinkės kalvių. Bet ar 
milkmano atvežamas pienas nė
ra liesesnis?

siekian- 
s jis pa- CIASSIFIED AliS

Kas, ką, ktir» > kada 
, rengia, veikia ar kviečia

Roseland
kad
Ra-

Announceiftents
Pranąlinf D 

SLA 36 kuopos nariams pranešu, 
kad užsimokėti duokles jie gali 
pas mane namuose (3200 Lowe 
avė.). Eidamas finansų raštininko 
pareigas, noriu atkreipti kiekvieno 
36 kuopos nario dotnę į tai, kad 
jūsų teisės Susivienijime pirmiau
sia oriklauso nuo to, ar esate už
simokėję mokesnius, ar ne.' Narys, 
neužsimokėjęs per tris mėnesius, 
esti suspenduojamas. Taigi, kieno 
mokesniai užvilkti, ateikite, nelauk
dami, kol )vykš kuopos susirinki
mas, pas mane į namus ir užsimo
kėkite. —J. Balchunas,

SLA. 36 k p. ifnansų »^št.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

$60,000 vertės naujų bankroto ra
kandų. Sutaupykit pirkdami šiuos 
naujus rakandus. Pigiai greitiems 
pirkėjams. Gražus Mohair parloro se
tas, riešutiniai valgomoj kambario se 
tai, bufetai, 2-3-4 šmotų miegruimio 
setai, VVilton kaurai, lempos, veidro
džiai, stalai, Coxwell krėslai, 4 kam
barių outfitas tik $840. Dykai dasta- 
tymas, Fireproof Storage, 6542 N. 
Clark St., atdara vakarais iki 10, 2 
blokai N. nuo Devon Avė.

mas gražaus modelio, karštu 
vandeniu šildomas, geras skie
pas ir viškai; Viskas puikiai ir 
moderniškai įrengta. Lotas 30 
pėdų. Garažas dėl dviejų karų. 
Tai yra puiki vietelė mylin
tiems ramų ir patogų gyveni
mą žmonėms. Savininkas sutin
ka parduoti ant kontrakto ar 
duoti 2-rą morgičių. Matykit 
savininką.

J. ŠMOTELIS, 
1739 S. Halsted st.

Persikėliau gyventi į Chicagų ir 
noriu išmainyti ant namų arba 
apartmentinio namo per savaitę lai
ko.

Savininkas F. W. Solio 
Tel. Puliinan 0896 

šaukite vakarais nuo 7 iki 8, o 
nedėldieniais visą dieną.

Financial
FinansRi-Paskolos_______

MES PERKAME IR PA- 
gaminame antrus morgičius į 
dvi dienas.

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47th Str.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI medinis namas 2-4 
ir 1-8 kambarių, karštu vandeniu ap
šildomas, 2 karų garažas. Rendos $90 
j mėnesį. Kaina $7500. Inąpkėti $3000 
Atsišaukit po 8 vai. vakare.

4548 So. Wallace St. 
Phone Yards 2250

AUKSINE proga geram biznieriui, 
gali nupirkti, su mažu (nešimu namą 
ir biznj, re s tau rantų ir roominghouse 
14 kambarių. Geroj biznio vietoj, ša
pų distrikte. 4816 S. Wentworth Avė.

BUČERNfi ir grosemė parduodame 
nebrangiai. Tel. Boulevard 8319

PARDAVIMUI kampas 2 flatų mū
rinis ir 1 didelė krautuvė, su groser- 
ne ir bučeme, 7 kambariai viršui, lo
tas 73 pėdų prie Archer Avė. Senai 
(steigtas biznis, geras biznis. Parda
vimo

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgiėių, 

iiažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą | 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820 

Phone Central 6260

priežastis — vyro liga.
5129 Archer Avė. 

lafayette 0392

! Patėmijęs “Naujienose”, 
Lietuvių Scenos Mylėtojų 
telis rengia išvažiavimą į 
los miškus sekmadienį, liepos 
24 d., turiu pasakyti, kad mi
nėtą Ratelį mėgia visi roselan- 
diečiai ir apielinkės lietuviai. 
Mat, Ratelis yra labai darbš
tus. Ratelis turi įsitaisęs savas, 
dekoracijas vaidinimui įvairių i 
veikalų.

Tiesa, Ratelis dėl savęs ne-1 SLA. 6-taą Apskritis rengia išva- 
rengia daug vakarų — pora j 1 A'T?1 mi
sezoną, tai ir viskas. Bet Jis lingai atsilankyt, bus programas ir 
stengiasi savo parengimus paį-. k'q?k,^:žkL8„ni?,*i,....zi.5:..
vairinti. Beveik 
Vaidinimui būva 
dekoracijos, o jeigu pritaikyti 
negalima, tai daroma naujos.

kiekvienam 
pritaikomos

Taipgi bus užkandžių, minkštų gė
rimų ir šaltakošės. Kviečia komitetas

PARDAVIMUI grosemė ir buČernė 
su namu ar be namo, arba mainysiu 
ant mažo namo. Pardavimo priežas
tį patirsit ant vietos. 4550 S. Marsh- 
field Avė. Telefonas Boulevard 7452

PARDAVIMUI pirmos klesos bu- 
čemė, geroj vietoj, nebrangiai, 5009 
So. Ashland Avė.

BARGENAS
Parduosiu ar mainysiu mūrinį na

mą 4 flatų po 5 kambarius Ir visi 
(taisymai ant lotų, arba keleto akrų, 
arba nedidelio

Savininkas,
J. 

1520

namo,

Burinskas, 
So. 50th Ct.

Cicero, III.

—Ne, sterilizavimas maistin
gumo neatima. Jis tik sumaži
na galimybę rūgti. Sterilizavi
mas, be to, sunaikina didelį 
skaičių pavojingų žmogaus svei 
katai (ypač kūdikių sveikatai) 
bakterijų. Neekzaminuojamos 
karvės (abelnai imant) pieno 
kubiškame centimetre yra apie 
porą milionų bakterijų, o šva- ketų dirbti naujas dekoracijas 
riai užlaikomų karvių pieno 
kubiškame centimetre nėra ir 
pusės to skaičiaus bakterijų. 
Be to, sterilizavimas užmuša 
daug bakterijų.

—Ale daugelio žmonių tarpe 
yra įsivyravusi mintis, buk pie
nas, imamas iš milkmano, esąs 
prastesnis, negu pamilžtos na- 
mies karvės pienas. 
/ —Tokios minties 
mui, buvo, 
mos dvi 
tys:

šitokia

susidary- 
man rodosi, seka- 

svarbiausios priežas-

mintis susidarė se- 
laikuose, kai pienas

užsikrėsti liga,
Tose valstijose,

Tel. Empire 7365
DR. F. MATULAITIS 

322 Holbrook Avenue 
DETROIT, MICH.

Adynos 12—2

VAIKAI REIKALAUJA 
“CASTORIA'1

Specialiai prirengtos dėl 
vaikų ir kūdikių visokio 

amžiaus

Motinos! Fletcher’s Castoria 
yra jau vartojama virš 30 me
tų kad apsaugojus vaikus ir 
kūdikius nuo Užkietėjimo, Žeg- 
čiojimo, Wind Colic ir Diar- 
rhea; prašalina kilantj pas juos 
karštį, ir reguliuoja skilvį ir 
žarnas, pagelbsti suvirškinti 
maistą, suteikia naturalį miegą 
be opiates. Tikros gyduolės tu-

Chicngos Lietuvių Draugljoe Savi
tarpinės Pašalpos piknikas bus nedė- 

i lioje, Liepos-July 31 d., š. m. Cher- 
Ir nnhlikn tn Įnirti ivprtina I n«P«ko darže, Archer Avė. ir. 79th ir puoliką, tą laoai (vertina. st> juatice Park, Iii. Visi Chicagos 

Pavyzdžiui, paskutinis vaidini- ir apielinkių lietuviai kviečiami at- 
mas praeita žiema “Valkatos" vykti j šitą Draugijos pikniką.
,. . i - j . ... Kviečia Chicagos Lietuvių Dr-jostiek sutraukė daug publikos, s P biznio komfyup.
kad daugiau jau nebūtų galė
ję ir sutilpti, ir visi buvo pil
nai patenkinti, net ir Pusže- 
maitis neišdrįso nieko sakyti.

Kviečia Chicągos Lietuvių Dr-jos 
P. biznio komi tetas.

Joniškiečių Kliubas važiuoja ant 
J. Yokanto farmos subatoje, liepos 
23 d., 8 vai. vakare. Kaip! kliubo 
nariai, taip ir sinųmtizatoriai, ku
rie manote važiuoti, malonėkite at- 

Ateinančiam sezonui Ratelis vykti į šią vietą: 4637 S. Washte-
vėl rengia pastatyti scenoj ko-d"m,,n,C "n‘ 
kj gerą veikalą r tinkamai pri- —
rengtoj scenoj, nors ir vėl rei- 5 X . d ‘ '

Personai
Asihefių Ieško__________

PAIEšKAU apsivediihui mergi
nos arba našlės nuo 20 iki 30 me
tų, be skirtumų ^įkėlimo. Geistina, 
kad butų teising’a.“ Ąš esu vaikinas 
28 m., turtui guzo biznį. Meldžiu 
atsišaukti.

PAUL LUKE
25 N. Halsted st., Chicago, III.

ir nors ir kainuotų pusėtinai.
Mat Strumilo svetainėje, kur 

yra rengiami lietuvių vakarai, 
dekoracijos visai nebeatsako. 
Netik tos dekoracijos yra pase
nusios, sudraskytos, bet ir la
bai purvinos. Tegul scenoj pa
sirodytų ir geras artistas ar 
dainininkas, tas priprastas vai
zdas, kurį jau per liek metų 
yra nusibodęs, publiką stumte 
stumia nuo savęs šalin. Ir to-, pranešti,’ kas apie jį žino, 
kie parengimai nebūna sek- 
mingi, negali sutraukti publi- ' '
kos. PA J IEŠKAU draugės dėl bite ko

kio biznio arba farma išnomuoti. Do-
Kada Ratelio būva parengi- ra8 vyras, 30 metų amžiaus, Naujie- 

mai, sudeda pritaikytas naujas nos, 1739 S. Halsted St., Box 945 
dekoracijas priveža daug naujų; 
ir brangių rakandų, tahjautie-

IEŠKAU savo brolio Antano Juš- 
kio. Paeiną iš Ruibiškio kaimų, Tau
ragės. < Girdėjau, jųg piriniaus gy
veno Detroit, Mich., bet dabar su
žinojau, jog jisai yra miręs. Prašau 

" ” , Busiu 
Elzbieta Jurškiutė, 

3135 W. 55th st., Chicago, III.

Fumished Rooms

kompanijų reikalavi- 
niekuomet ant . nesmuose 

buvo darkomas ir kai falsifika
ciją buvo dar sunku surasti. 

Antroji priežastis bus ta. 
kad sterilizuojant pieną, dalis
Smetonos susimaišo su pienu ir si žmogus lyg sėdi kokiame di- 
jos negalima išskirti. Taigi iš- deliame puošniame teatre. Vai- RENDAI ruimas dėl vieno ar dvie- 
rodo, kad pienas liesus. Fak- zdai scenoje traukia kiekvieno iu vyru- 3221 w- St- 
tinai tečiaus yra netiesa, buk žiūrėtojo sielą į save ir kožnas 
toks pienas esąs liesesnis.

—Bet ar dabartiniu laiku 
pienas nefalsif ūkuojamas?

—Ne. Viena, dabartiniu lai
ku visokius priemaišus instru
mentų pagelba galima visai 
lengvai ir greitai surasti. Ant
ra, pienas šiuo laiku yra stro
piai ekzaminuojamas inspekto
rių.

—Bet ar inspektoriai stovi 
itinkarhoj aukšltumoj? Ar jie 
nėra paperkami?

-r-Pieno inspekcija pastatyta 
gan gerai. Inspektoriams

„ . 1,- 1 .• i j: 1 : 1 • REIKALINGAS kambarys dol vai-seką kiekvieną žodį, kiekvieną |tjno su valgiu ar be valgio prie šva- 
artisto judėjimą ir vis dar no- rio.% šeimynos. T. R. Aušros Knygy- 
ri, kad ilgiau ir ilgiau tęstųsi nas* 8210 8°. Halated St.___________
vaidinimas. , REND0N, rujjįag vaikinui ar mer-

Tai hic tnin Jmnnin mvli ^nai, su valgiu arba be valgio. Pas lai tas, taip žmonių myli- Uetuviu8> Brighton Parke, 2442 So. 
mas, Ratelis ateinantį nedėl- Fairfield Avė. 
dienį ir rengia savo išvažiavi-' 
mą. Išvažiavimuose Ratelis jo
kio biznio nedaro. Kurie atva
žiuoja, kas ką išmano, savo at
siveža ir paskui visi draugiškai 
žaidžia, 

O šį
Ratelio 

už dovanų 
kišių ėmimą, už suktybes gru-‘ mėse, 
moja sunkios bausmės. Plačioji savęd visiems dalyviams su- • t • A • •

šoka.
sekmadienį dalyviams 
yra paskyręs ir įvairių 
už pasižymėjimą žais- 
* Be to Ratelis nuo

visuomenė, kuri vartoja pieną, teiks gardaus lemonado.
yra susirupinusi, kad pienas Visiems dailę mylintiems rei-, 
butų švarus. Toliaus, jeigu tik fcėtų atlankyti rateliečių iš- 
pasirodytų, kad pienas, milk-t 
mano atvežamas, yra nešvarus,1 
užtenka patelefonuoti sveikatos. Juros labai daug atsiliepia ant 
departamentui, ir pienine bus žemės klimato. Vietos arčiau prie 

—u. r\ \it: • i £• jūrių visuomet turi nepastovesniuždaryta. O VV isconsino valsti- or{^ oras daug tankiau keičiasi. Jo
joj už pieno falsifikavimą nu- ros taipgi turi didelėj (tėkmės į 
dkfi,lfplini jrrnmoin keli motai šilumą ir šaltį. Žemė arčiau jūrių siKaiteiiui grūmoja Keli metai |Urj ąjpesnį klimatą negu vietos to- 
kalėjimo. Apart to, inspektoriai, liau nuo jūrių. Ar jus žinote, kad 
ekzaminuoja netik karves ant rūkytojai žino ir pageidauja Hel- 
„ 4,.. . . . marų ir niekuomet nemaino | pa-
farmų, netik pieną pienmyčių prastus cigaretus. Kaip sykį juaų 
stotyse, bet ir miestuose.

— Reporteris.

Ar jus žinote, kad

marų ir niekuomet nemaino į pa- 
. ■*. /; .‘j 

dasilytės Helmarų, jus lai
mėsite. Susipažinkite su Helmarais 
šiandie.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS patyręs bučeris. 
2519 W. 71St St. ‘
------------:------ — .. ----------------------

REIKALINGAS darbininkas dirbti 
ant farmos. Su alga susitaikysim. At
sišaukit tuojaus j bučemę. 3312 So. 
Halsted St. ’ '

■— i———■ 
Help Wanted—Female 

Darbininkių Reikia
REIKIA patyrusių moterų dėl sor- 

tavimo skudurų į atkarpų šapą. 1405 
W. 21st St.

Situation Wanted
Darbo leijko___________ _

JIEŠKAU darbo už antrarankį dže- 
nitorių. Kreipkitės W. A. 3000 South 
Canal St. Tel. Michigan 2344.

NORIU gauti darbą dirbti prie 
kur nėra mažų, vaikų. Moku 
namų darbą. Galiu 
prideramai.

Ona Bertulis,
1851 Canalport avė.

Tel. Canal 6953

namu, 
abelną 
atlikti

visko
n

PARDAVIMUI bučemė, geroj vie
toj. Turiu parduoti iš priežasties li
gos, 5026 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI grosemė ir visokių 
smulkmenų krautuvė. 3832 S. I-owe 
Avenue. ,

PARSIDUODA kriaučių šapa, va
lymo ir taisymo, gera vieta, biznis iš
dirbtas per 4 metus. Savininkas turi 
kitą šapą. 809 W. 19th St. Telefonas 
Canal 6830

PARDAVIMUI Soft Drinks parlor, 
geroj vietoj. Savininkas tuH dvi biz
nis, nespėja aĮpęjų apeiti, 147 E. 107 
St.

PARDAVIMUI grosemė ir vege- 
table Storas. Turi būt parduotas grei
tai, nes aš turiu du bizniu, tai vieną 
parduosiu. 559 W. 36th St.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

45 automobilių garažas, reikia (mo
kėti $3000, savininkas mainys ant na
mo arba lotų.

3flatų mūrinis namas su visais (tai
symais, kaina $8500, (mokėti $1500; 
maino ant bile kokio biznio, farmos 
arba loto. C. P. Sųromskis, and Co., 
5833 S. Westei‘£i Avė. Tol. Hcmlock 
6J51

PARSIDUODA 2 muro namai ant 
vieno loto. Viename krautuvė ir 6 
kambarių pagyvenimas, antras 6 ka
mbarių ir garažas vienai mašinai. Tin
ku ir mainyti ant kito namo. 900 W. 
37th St.

PARDAVIMUI naujas vieno aukš
to muro BIZNIAVAS NAMAS; Sto
ras ir 5 naujos madts kambariai; 
karšto vandenio šiluma; netoli nuo 
didelio teatro; tinka bile kokiam biz
niui. $8,000 (mokėt, kitus lengvais 
išmokėjimais. Savininkas priims lo
tą ar bungalow manais, kreipkitės 
pas Joseph Yuphkewithz, 3647 Ar
cher Avė., prie Oakley Avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių bunga- 
low ir 2 lotai, 2 karų garažas. Par
duosiu skyrium arba kartu arba mai
nysiu ant 2 pagyvenimų mūrinio na
mo. 3838 W. 66th St.

PARDUOSIU arba mainysiu ant 
mažo štoro medin) namą 8 kambarių, 
yra vana, gasas ir elektra. Lotas 37 *,4 
pėdų, gražioj vietoj prie Marųuette 
Park. Kas mylite dailioj vietoj gy
venti atsišaukit tuojaus, nes didelis 
bargenas.

3252 W. 65th St.

2 AUKŠTŲ mūrinis namas ir lo
tas. Gazas elektra, parsiduoda ne 
brangiai. 729 W. 21st St.

2 AUKŠČIŲ mūrinis namas 6 ir 7 
kambariai, kaštu vandeniu šildomas. 
Moderniškas, 2 karų garažas. 6616 S. 
Green St.

2 AUKŠČIŲ naujas mūrinis namas 
po 5 kambarius. Garu šildomas. Nau
jos mados (taisymai. Parduosiu ne
brangiai. Važiuoju Lietuvon. 3825 S. 
Robey St.

LIETUVIAI, katrie turit namą In
diana Harbor, East Chicago ar Ham- 
mond ar Calumet norentis mainyti j 
Chicagoj, muro 6 kambarių, karštu 
vandeniu šildomas ant kampo, lietu
vių kolonijoj prie šv. Jurgio bažny
čios paskubėkit, nepraleiskit geros 
progos. Krepkitės laišku ar ypatiškai. 
751 W. 31st St., J. A. Witches,, pir-
mos lubos. Phone Yards 6296

PARDAVIMUI 3 mūriniai namai 
ant 3 lotų po 2 flatu. Vyrui mirus 
moteris priversta parduoti pigiai. 
1942 Canalport Avė., Mary Kudulis.

Aš TURIU PARDUOTI
Del biznio turiu apleisti mies

tą, turiu parduoti savo 2—5 
kambarių apartmentinį namų, 
1617 S. 51 Avė., Cicero, 111. 
Namas geros konstrukcijos, 3 
metų senumo, raudonas tile 
stogas, šviesio aržuoloi trimas, 
•karštu vandeniu šildomas, bu
fetai, knygynai, ugnavietės, 
įmūrytos vanos, naujai deko
ruotas, aplink yra medelių, 
kaina nebrangi, išmokėjimais, 
jei) norite. 1617 S. 51 Avė., 
Cicero, 111.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontrantus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

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

CHARLES JACOBS, 
3244 So. Halsted Street, 

Boulevard 6520

PARDAVIMUI gerai žinomas 
biznis East Chicago, Ind. Di
dele murinę Šokių svetainė ir 
medžio, 2 augštų, lotas 50X150, 
namas tinkamas dėl banko ir 
t. t. šį namą parduosiu tiktai 
pagal sutartį. Parduosiu priei
nama kaina. Rašykit John Mi- 
ller, 5340 Emerald avė., Ch-go.

PARDAVIMUI naujas mūrinis 
namas, 2 pagyvenimų, po 5 dide
lius kambarius, su naujausios ma
dos įtaisymais labai didelis bar- 
gęnas. Labai gražioj' vietoj.

Savininkas
6934 S. Campbell Avė. 

Tel. Prospect 9551

DIDELIS BARGENAS. Turi būt 
parduotas labai greit iš priežasties 
ligos. Namas tik pabaigtas Naujo
viškai viskas įrengta, šiltu vande
niu apšildomas, 2 flatai po 5 kam
barius, netoli parko. Namas ran
dasi 4131 So. Francisco avė. Tel. 
Lafayette 5824. Bruno Shukis.

Savininkas
6727 S. Rockwell st.

PERKAME VISOKIUS LOTUS 
MIESTO

parduotus už nemokėjimą taksų. Lo
tai gali guti visose Chicagos apielin- 
kės£*-' Del tolesnių informacijų kreip
kitės asmeniškai ar laiškais pas

Joseph Yushkewitz,
3647 Archer Ave.t Chicago, 111.

BARGENAS. Pardavimui per sa
vininką 5 kambarių medinė cottage, 
furnas šildoma, 2 karų medinis ga
ražas, lotas 32X125, randasi 1466 W. 
72nd St. Matykit savininką ant vie
tos. šaukit Prospect 8466.

UŽ $8500 nupirksite 8 kambarių na
mą, 39 pėdų lotas, karštu vandeniu 
šildomas, cementinis skiepas, 2 ka
rų tile garažas, galima renduoti 2 
flatus, yra visi (rengimai ir viskas 
apmokėta.

Savininkas ant vietos.
3728 W. 60 St.

7 KAMBARIŲ medinis namas ant 
mūrinio pamato, 2 karų garažas, 30 
pėdų lotas, $7800, cash $2000. 6518 
So. Winchester Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui
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NEROKUOJAM KOMIŠENO 
už antrus morgičius už $100, 
$200 arba $300.

Peoples Loan Service 
1647 W. 47 Str.

MisceUaneous
< Įvairyi_____________

STOGDENGYSTF:
Jūsų stogų prakiurimas užtal^bmaa 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo (staiga Ųhicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.

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

Phone Lawndale 0114

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlaikom 
malevą, po p i erą, stiklus ir t L 

3149 So. Halsted St. 
Phone Yards 7282 

J. S. RAMANCIONIS. Prez.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8700

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. J ved am elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik

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

Phone Victory 7452

Educational
Mokykloa____________

MOTERYS ir vyrai, išmokit bar- 
berystčs. Mes mokinant dienomis ir 
vakarais. Atsišaukit arba rašykit:

International Barber College
651—672 W. Madison St. 

arba 109 S. Wells St.

MOKINAME
Anglų kalbos, lietuvių kalbos, arit
metikos, pilietybės, knygvedystės, 
stenografijos ir kitų mokslo šakų, 

arba mainysiu anį, automobiliaus, a- AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 
pietini % lietuvių apgyventa, 6009 So.l J. P. OMSKAS, Mokytojas 
Main St. 8106 S. Halsted St., Chicago, 111,

PARDAVIMUI 100 akerių žemės, 
Arkansas valstijoj, parduosiu pigiai,


