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Sacco ir Vanzetti bus 
nužudyti

bar yra mirties kameroj ir 
laukia mirties. Prie jų nieko 
neprileidžiama, bet kiek • žino
ma, jie nesitikėjo geresnio nuo
sprendžio ir yra mirčiai prisi
rengę.

Kila protesto streikai
Laivynų mažinimo konferen 

cija Genevoj pairo
Sacco ir Vanzetti pasmer 

kti nužudymui
Gubernatorius atsisakė jų 

gailėti, pripažysta juos 
tais ir palieka įvykinti 
ties bausmę. Jie bus nužudy
ti rugp. 10 d.

pau i- 
kai* 
mir-

BOSTON, Mass., r. 4.—Bar- 
tolmeo Vanzetti ir Nichola Sac
co bus nužudyti elektros kėdėj

šiemet galutinai pasmerkta juos 
mirčiai ir liko paskirtas laikas 
jų nužudymui. Kreiptųsi prie 
gubernatoriaus, kuris jų nužu
dymą atidėjo ir pals ėmėsi riag- 

. rinėti jų bylą, taipjau paskyrė 

. ir specialę 

. narių, kuri
Ii tą bylą, 
atskirai, o 
atskirai, 
prileisdamas prie tų tyrinėji
mų Sacco ir Vanzetti advoka
tų. Delei tokio gubernatoriaus 
slapto jų bylos nagrinėjimo 
Sacco ir Vanzetti paskelbė ka
lėjime bado streiką. Vanzetti 
paliovė badavęs prieš keletą 
dienų, o Sacco dar ir dabar ba
do streiką tebetęsia.

Ši byla sujudino viso pasau
lio darbininkus. Visų šalių or
ganizuoti darbininkai užprotes
tavo prieš tokį šališką nuo
sprendį ir atmetimą reikalavi
mo naujo bylos nagrinėjimo.

komisiją iš trijų 
irgi turėjo tyrinė-

Komisija tyrinėjo 
gubernatorius irgi

gana slaptingai, ne-

rugpjūčio 10 d.
Gubernatorius Fuller, kuris 

tyrinėjo jų bylą ir kuris galėjo 
išgelbėti jų gyvastį, vakar iš
leido ilgą pareiškimą, kuriamo 
jis sako, kad jo įsitikinimu jie 
yra kalti už_papildytą žmogžu
dystę ir jokio pasigailėjimo ne
užsitarnauja.

Gubernatorius savo nuo
sprendy netik pripažysta juos, 
kaltais, bet taipjau kad jų byla*’^e netik protestavo, bet ir dė 
buvo vedama teisingai, jų kai-j'”,”'1.1““ tolimesniam bylos V2 
tumas buvo pilnai įrodytas ir j 
kad todėl nėra jokio pamato 
suteikti jiems naują bylos nag
rinėjimą. Nesą ir jokių su- 
švelnanančių aplinkybių, dėl ku
rių reikėtų pakeisti mirties 
bausmę, ar mirties bausmės 
vykinimą atidėti. Todėl jis at
sisako mirties bausmės vykirf- 
mą atidėti ir palieka juos nu
žudyti jau pirmiau paskirtu 
laiku—rugp. 10 d. .

Dabar jau niekas Sacco ir 
Vanzetti išgelbėti negali, jei 
bent prezidentas Coolidge. Bet 
pastarasis jau ne kartą yra pa
reiškęs, kad Sacco ir Vanzetti 
byla yra vien Massachusetts 
teismų jurisdikcijoj ir jis mni- 
šytis į tą reikalą negalys. Bet 
vistiek apie prezidento vasar
namį South Dakotoje yra pa
statyta sargyba, kad niekas 
negalėtų prieiti prie preziden
to ir neprikalbintų jį įsimai
šyti ir išgelbėti Sacco ir Van
zetti gyvastį.

Sacco ir Vanzetti liko nu
teisti liepos 14 d., 1921 m., 
taigi virš šešių metų atgal. Jie 
liko nuteisti nužudimui už už
mušimą dirbtuvės kasieriaus ir 
sargo laike plėšimo South 
Braintree, Mass., 
1920 m. Tuoj po 
nagrinėjimo kylo 
kad juos nuteista 
kių įrodymų, nes 
plėšimo buvo visai kitose vie
tose. Kaltinta, kad juos nu
teista ne už plėšimą, bet vien 
kaipo radikalus, kurie buvo 
priešingi Amerikos dalyvavi
mui kare ir kad jie dalyvavę 
keliuose darbininkų streikuo
se. Paduota naujų įrodymų ir 
pareikalauta naujo bylos nag
rinėjimo, bet teismas tą rei
kalavimą atmetė. Tokių naujo 
bylos nagrinėjimo reikalavimų 
buvo paduoti septyni, kiek v i e- nekaltumo, kaipo 
ną kartą vis su naujais įrody-'pripažysta 
irtais nekaltumo i_____--------------- „—
Bet kiekvieną kartą tie reika-! Niekas nesitikėjo tokio nuo- 
lavimai buvo atmesti. Buvo sprendžio. Net^ artimiausieji 
kreiptųsi ir į valstijos augšČiau- gubernatoriaus draugai manė, 
sįjį teismą, bet ir ten tuos rei- kad gubernatorius nors ir ne- 
kalavimus atmesta. Buvo įro
dyta, kad ir pats teisėjas ne
buvo bešališkas. Bet tai nieko 
negelbėjo ir naujo bylos nag
rinėjimo nesuteikta. Pagalios,

Valstiių valdžia net 
nuėjo, kad nenori įsi- 
nuteistojo Vanzetti 

atvykti į 
prieš brolio 

» sulaikyta

tiek toli 
leisti ir 
sesers, kuri norėjo 
Jungt. Valstijas 
nužudymą: ji tapo 
Francijoj ir neišleidžiama, nors 
turi asmeniniai Mussolini iš
duotą pasą.

dimui. Jų pastangomis visa 
ta kelių metų kova ir buvo ve
dama. Pastaruoju laiku visose 
šalyse buvo rengiamos demon-'žudymo, 
stracijos už Sacco ir Vanzetti, 
nes visų šalių darbininkai yra 
įstikinę, kad jiedu yra nuteisti 
neteisingai, labai šališko teis
mo ir nuteisti ne už jų žmog
žudystę, bet vien kaipo radika
lai, kad jie mąstė kitaip, negu 
valdančiosios klesos.

Sulaikė Vanzetti seserį
BOULOGNE, Fiancijoj, r. 4. 

—Boulogne porto vyriausybė 
sulaikė Luigia Vanzetti, seserį 
Amerikoj nuteistojo Barto’meo 
Vanzetti, kuri rengėsi sėsti į 
Ho'land-American linijos laivą 
Voltndam, kad plaukti į New 
Yorką. Ji atvyko iš Turin, Ita
lijos asmeniniai Mussolini iš
duotu pasu ir liko nuimta nuo 
valties, kuri vežė ją į laivą. 
Porto vyriausybė atsisakė duo
ti kokių nors paaiškinimų ko
dėl ją sulaikoma. Tečiaus ma
noma, kad tai tapo padaryta 
reikalaujant Amerikos amba
sadai, kuri bijosi demonstraci
jų jai atvykus į New Yorką 
ir dar todėl, kad ji veik sku
durais yra apsirengusi. Ver
kianti Luigia parodė keletą 
šimtų dolerių, kuriuos jai su
teikė Italijos darbininkai, bet 
tai nepaveikė į uosto vyriau
sybę,- kuri atidėjo savo nuo- 
spicndį iki šeštadienio ir už
darė ją kalėjime. Jei jai šešta- 

'dieny ir butų leista vykti į 
Jungt. Valstijas, tai ji vistiek 
atvyktų jau po jos brolio

5 d., 1927

PASKUTINĖ LIETUVOS 
SKOLA AMERIKAI

x KAUNAS, VII, 16. (Elta).— 
Einant 1924 m. tarp Lietuvos 
ir Amerikos Jungtinių Valsty
bių pasirašyta sutartimi, šių 
metų birželio mėn. 15. d. ruėjo 
Amerikos Jungtinėms Valsti
joms 124,2(16.63 dol. skolos 
kartu su % mokėjimo termi
nas.

Nurodyto termino dieną Lie
tuvos atstovybė Vašingtone 
Amerikos Jungtinių Valstybių 
iždui įmekėjo visą sakytą ter- 
mininę skolą—124.206.63 dol., 
kurių 79,431.63 dol. grynais 
pinigais ir 44,775 dol nuešimti- 
niais bonais.

Be to, Lietuves atstovybei 
Vašingtone pasiųsta reikalinga 
pinigų suma Lietuvos laisves 
paskolos Amerikoje kuponams 
apmokėti.

Pakvietė anglie taikos 
konferencijon

No. 183

Laivyno mažinimo konto 
rencija pairo

, fucific and Atlantic Photo]
Massachusetts gubernatorius 

A. T. Fuller, kuris pasmerkė 
mirčiai. Sacco ir Vanzetti, at
sisakydamas net ir leisti teis
me jų bylą išnaujo pernagri- 
nėti.

COLUMBUS, r. 4. — Ohio 
gubernatorius Donhoy šiandie 
pasiuntė pakvietimus angliaka
sių unijos prezidentui Lewis ir 
kasyklų savininkų asociacijos 
pirmininkui Miller dar sykį su
sirinkti algų konferencijon, 
kad išrišti algų klausimą ir 
užbaigti angliakasių streiką. 
Jis siūlo, kad konferencija į- 
vyktų rugpiučio 15 d., Toledo, 
O., milicijos ginkluotuvėj.

Panašius pakvietimus Lewis 
ir Miller pasiųs taipjau. India
nos ir Illinois gubernatoriai, 
nes šios trys valstijos sudaro 
centralinį anglių laukų, kuris 
nustato angliakasių alga.% kurių 
paskui laikosi visos kitos ka
syklos, kur tik yra organizuoti 
angliakasiai.

Jokio susitarimo nepasiekta, 
Anglijai užsispyrus dėl ma
žųjų kruizerių

15,033 darbininku paskel 
be protesto streiką

Sugryš į darbą, bet nedirbs 
Sacco ir Vanzetti nužudymo 
dieną

Tėvas prigėrė gelbėdamas 
savo vaikus '

HOMEWOOD, III., r. 2. — 
Charles Frintz, 32 m., cemen
to kontraktorius Išgelbėjo sa
vo dvejetą vaikų, bet pats žu
vo Cedar ežere, III. Jiems plau- 
kiojant ežere, valtelė apvirto, 
bet Frintz laikė savo vaikus 
iki atėjo pagelba. Vaikus dar 
spėta ištraukti, bet tėvas nuėjo 
ežero dugnan.

.Vestuvės kalėjime laukiant 
mirties

16 angliakasių žuvo 
kasykloje

Ėksplozija ištiko kasykloje, 
kurioj pirmiau žuvo 67 ang
liakasiai

Co.
10 

ry

GENEVA, r. 4. — Trijų 
valstybių - Anglijos, Jungt. 
Valstijų ir Japonijos laivynų 
mažinimo konferencija, sušauk
ta Jungt. Valstijų iniciatyvą, 
šiandie pairo, nepriėjusi prie 
jokio susitarimo. Anglija dar 
bandė prailginti konferenciją 
pasiūlydama susitarti nors dėl 
torpėdinių laivų skaičiaus ma
žinimo, bet tą pasiūlymą Jungt. 
Valstijos atmetė, kaipo išei
nantį iš konferencijoj rybų ir 
nieko praktiško neduodantį.

Konferencija tęsėsi apie du 
mėnesiu laiko, bet prie jokio 
susitarimo neprieita, 
plenumo 
Jungt.
delegatai 
kimus ir
Savo pareiškimuose Anglijos 
delegatai už konferencijos ne- 
pavykimą kaltino Jungt. Vals
tijas, kam jos nesutiko mažinti 
kanuoles ant antros klesos krui
zerių. Jungt. Valstijų gi dele
gatai už konferencijos nepa
sisekimą kaltino Angliją, kuri 
reikalavo daugiau mažųjų krui
zerių, kas ištikrųjų butų buvę 
.ie jalvyno mažinimas, o jo di
dinimas.

Šiandie 
susirinkime Anglijos, 
Valstijų ir Japonijos 
perskaitė savo pareiš- 
konferenciją užbaigė*

Argentinos darbininkai grąsina | 
generaliniu streiku

BUENOS AIBĖS, r. 4. — 
Vakar paskelbta, kad generali
nis streikas visoje Argentinoje 
bus paskelbtas, jei gub. Fuller 
nuosprendis bus neprielankus 

Net ir dabar darbininkai ne- ^acco ’r Vanzetti., Apie Ame- 
paliauja rūpintis jų paliuosavi-j1’^08 ambasadą, konsulatą ir 
mu ir protestavę prieš jų nu- J Amerikos biznio įstaigas yra 
žudimą. Argentinos darbinio-'Pastatyta sargyba, kad kas ne- 
, . . . i. - , j ,. . _ i hiodčtii linmlinakai jau paskelbė, kad jei gub. 
Fuller duos neprielankų nuos- 
prenclį, tai jie paskelbs genera
linį streiką. Francijos darbi
ninkai davė suprasti Amerikos 
Legionui, kuris nori laikyti sa
vo metinę konvenciją Franci
joj, kad jam Francijoj nebus 
vietos, jei Sacco ir Vanzetti bus 
nužudyti.

Amerikos darbininkai 
reikalavo Sacco ir Vanzetti 
liuosavo. Prie jų 
daug profesionalų, 
rašytojų, profesorių ir žymiau
sių visuomenės darbuotoj’;, 
kurie pareikalavo jei ne paliuo- 
savimo, tai nors naujo bylos 
nagrinėjimo, kad Sacco ir Van
zetti bešališkame teisme galė
tų įrodyti savo nekaltumą.

Gubernatorius tečiaus neat
kreipė domės į visus tuos pro
testus ir reikalavimus naujo 
bylos nagrinėjimo ir nuspren
dė, kad Sacco ir Vanzetti viso 
to neužsitarnauja. Jis nuspren
dė, kad jų byla buvo nagrinė
jama teisingai ir bešališkai, 
kad jury nuosprendis pilnai at
sako įrodymams ir kad nauji 
įrodymai visai neužsitarnauja 
naujo bylos nagrinėjimo. Jis 
atmeta visus naujus įrodymus 

neteisingus, 
pvvj- juos kaltais ir pa-

nuteistųjų. siunčia juos elektros kėdėn.

TAMPA, Fla., r. 4.-15,000 
cigarų dirbtuvių darbininkų pa
skelbė generalinį streiką pro- 
tesbui prieš gub. Fuller nuo
sprendį, kuriuo gubernatorius 
pasmerkė mirčiai Sacco ir Van
zetti. Tuojaus policija prisi

dengė “galimoms riaušėms” 
malšinti.

Vėliaus darbininkai betgi nu
tarė sugryžti į darbą penkta
dieny, tečiaus susilaikys nuė 
darbo tą dieną, kurioj bus nu
žudyti pasmerktieji Sacco ir 
Vanzetti. Unijos viršininkai 
taipjau įsakė visiems nariams 
prie savo namų iškabinti ge
dėjimo ženklus.

irgi 
pa- 

prisidėjo 
žurnalist'; ’

plėšimo 
balandžio 15, 
pirmo bylos 

kaltinimai, 
veik be jo- 
jie laike to

ir Vanzetti, 
naują bylos 
ir jų spėji-

padėtų bombos.
Amerikos Legionui nebus 

vietos Paryžiuje

PARYŽIUJE, r. 4. - Visį 
laikraščiai pareiškia, kad Ame
rikos Legionui, kuris mano lai
kyti čia savo konvenciją, nebus 
vietos, jei gub. Fuller išneš 
neprielankų nuosprendį. Tą sa
ko netik darbininkų laikraščiai, 
bet net ir smulkioisos buržua
zijos, kaip Matinal.

Apie Amerikos ambasadą ir 
kitas įstaigas, o taipjau prie 
Amerikos monumentų stovi pa
statyta specialinė sargyba. Vi
sas Paryžius yra susidomėjęs 
Sacco ir Vanzetti likimu.

Prie Coolidge nieko neprilei
džiama

RAPID CITY, S. D., r. 4. - 
Nors prezidentas Coolidge pa
kartotinai pareiškė, kad jis ne- 
simaišys į Sacco 
reikalą,
chusetts vidujinį reikalą, vie
nok apie prezidentą tapo pasta
tyta specialinė 
negalėtų 
kurie 
išgelbėti 
gyvastį.

ir Vanzetti
kaipo grynai Mas'sa-

sargyba, kad 
prieiti tokie žmones, 

bandytų jį prikalbinti 
Sacco ir Vanzetti

Sacco ir Vanzetti badauja
. L

BOSTON, Mass. ,r. 4. —Sac
co ir Vanzetti tebetęsia bado 
streiką kalėjime. Vanzetti bu
vo paliovęs bado streiką, bet šį
ryt vėl jį pradėję, nors dar ne
žinodamas gubernatoriaus nuo
sprendžio.

Nuteistųjų advokatas Thom
pson ir Sacco žmona nuvyko į 
kalėjimą ir pranešė nuteistiems 
gubernatriaus nuosprendį. Tai 
jų nenustebino, nes jie jau .yra 
prisirengę prie mirties. Pasi
kalbėjimas tęsėsi apie valandą 
laiko. Bet žmona ir advokatas 
atsisakė pasakyti apie ką buvo 
kalbėtasi.

Vėliaus abu pasmerktųjų ad
vokatai paskelbė, kad jie pasi
traukia nuo tolimesnio bylos 
vedimo, 
minutės
Sacco ir Vanzetti bus ii’ to
liau dedamos, nors dar nežinia 
kokių legalių priemonių bus 
stvertųsi.

Visas kalėjimas yra apstaty
tas policija, kad niekas prie jo 
prieiti negalėtų ir nepadarytų 
prie jo demonstracijos. Stro
piai dabojama, kad jokios de
monstracijos nebūtų ir visame 
mieste. Apie gubernatoriaus 
ir teisėjo namus ir vasarna
mius taipjau pristatyta daugy
bė policijos. Be policijos gu
bernatorius niekur neina.

Reikalauja Coolidge įsimaišymo
MINNEAPOLIS, r. 4.— Min- 

neapolis organizuoti darbinin
kai šiandie pradėjo iniciatyvą

TRENTON, N. J., r. 3. — 
Salvatore Merra, kuris penkta
dieny bus nužudytas elektros 
kėdėj už užmušimą žmogaus 
apiplėšimo tikslais, vakar apsi
vedė kalėjime su motore, ku
rios vardo neskelbiama, bet 
kuri yra motina jo vaiko. Kad 
duoti savo sunui vardą, Merra 
ir apsivedė su ja.

ATJOJO Iš ARGENTINOS
> Į MEKSJKĄ

-----------

MEKSIKOS MIESTAS, r. 3. 
—Argentinos mokytojas F. 
Schiffely, norėdamas įrodyti 
gerumą Argentinos arklių, rai
tas atjojo iš Buenos Aires j 
Chapias valstiją, Meksikoj. Už 
kelių dienų jis busiąs Meksikos 
sostinėj, o iš ten josiąs į New 
Yorką. Jis išjojo iš Buenos 
Aires balandy, 1925 m., taigi 
kelionė truko daugiau dviejų 
metų laiko.

CLAY, Ky., r. 4., — Gal 16 
angliakasių yra žuvę eksplozi
joje West Kentucky Coal 
kasykloje, . kurioje ' lygiai 
metų atgal prarado savo 
vastį 67 angliakasiai.

Eksplozija ištiko kada dalis 
250 angliakasių jau buvo išsi
kėlusi. Kasykloj dar buvo ga
na daug angliakasių, bet kitus 
pasisekė išimti dar gyvus. Sep
tyni lavonai jau išimti, bet de
vynių- angliakasių pasigendama 
ir jie veikiausia yra žuvę.

Maištininkas Baltgudi- 
joj nuginklavo bol- 
šev ikį garnizoną

Elektros viela užmušė du 
žmones

CHICAGO.— Louis Wien- 
field. Webb, Jr., 15 m., sūnūs 
Northwestern universiteto pro
fesoriaus Louis W. Webb, liko 
užmuštas elektros Luckie Two 
kasykloj ties Boulder, Oolo. 
Taipjau tapo užmuštas M. P. 
Capp, Colorado pataisos namų 
viršininkas ir keli liko sužeisti, 
kad nutrukusi stipri elektros 
viela nukrito tarp grupės tu
ristų.

Tečiaus paskutinės 
pastangos išgelbėti VAGIA

RUSIJA PIRKS MAŠINAS 
AMERIKOJ

MASKVA, r. 4. —Valstybės 
vaisių ir daržovių 
porto ir importo 
delegatai išvyko 
nupirkti mašinas
kuoti ir išstudijuoti (Kaliforni
jos vaisių industriją. Amerikos 
ekspertai 
išvystyti 
sijoje.

trusto ir eks- 
departamento 
į Californiją 

vaisius pa-

LONDONAS, r. 4. — Iš Var
šuvos pranešama, kad Atama
nas Klim, maištininkas prieš 
bolševikus, užpuolė bolševikų 
garnizoną Koždonovo, netoli 
Minsko, Baltgudijoj, nuginkla
vo pėstininkų batalioną, užmu
šė dešimtį oficierių ir konfis
kavo bolševikų pinigus. Jį vy
tis ir gaudyti pasiųsta du pul
kai kareivių.

DU

pagelbės techniniai 
vaisių industriją

ŽMONĖS ŽUVO 
EKSPLIIOZIJOJ

Ru- žemės drebėjimas Californijoj

Miss., r. 3. — 
užmušti ir du 
eksplozijoj ant 

plaukusių iš

VICKSBURG, 
Du žmonės liko 
sunkiai sužeisti 
aliejaus barkų,
Lake Providence į Memphis. 
Visos barkos liko sunaikintos, 
kilus eksplozijai vienoje jų. 
Nuostoliai siekia $750,000. Tiek 
vertas sunaikintas aliejus ir 
barkos.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

los
na amarus žemės drebėjimas 
buvo jaučiamas Los Angeles ir 
apielinkėse miestuose 4:22 vai. 
ryte, kuris tęsėsi apie 10 ce- 
kundų. Nuostolių nepadaryta.

ANGELES,

Tai bent girtuoklė

DULUTH, Minn., r. 4. —* 
Emma Winton šiandie liko nu
teista 30 dienų kalėjiman už 
girtavimą. Už girtavimą ji bu
vo areštuota jau 114 kartų!

paliuosuos Sacco 
bet vistiek suteiks 
nagrinėjimą. Bet 
mai neišsipildė. Sacco ir Van
zetti bus nužudyti. Jie jau da- džiasi 8:05.

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras 
našauja:

Giedra, biskį
šiandie saulė

šiai dienai pra-

vėsiau.
teko 5:47, lei

VIRBALIS. Liepos 11 d. 
naktį nežinomi piktadariai ap
vogė neturtingą Virbalio pilietį 
Sabaliauską. Nelaimingas žmo
gelis nustojo viso maisto, rū
bų ir viso kito turto.
• Prieš porą savaičių piktada
riai apvogė pil. Mainilį, išnešė 
visą mėsą .

visos šalies judėjimui už sulai- 
kiipą Sacco ir Vanzetti žudimo. 
Jie pasiuntė telegramą prezi
dentui Coolidge, reikalaujan
čią, kad prezidentas įsimaišytų 
ir sulaikytų žudymą tų dviejų 
darbininkų iki bus neabejotinai 
įrodyta, kad jiedu yra kalti.

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 j patarnavimą.

2. Per‘NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paštą iš kitų 
miestų

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

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

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUČIO APT1EKA, 233 E. 115th Street 
TUP1KAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, OL

o. .         ■■■ ■ - ___________________________________________U ... v.' w.... ....
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CEĮįKū, UI Penktadienis, Rugp- ,rb 1^2/
- Didelio čia daikto, kad jos 

oi na, atsakiau aš.
Paėjus toliau, |>olicininkas, 

kuris lydėjo tas moteris, tiktai 
kapt mane už kalnieriaus ir 
sako:

Tu bolševikas?
—Ne. Aš amerikonas.

O kodėl tu nenusiemei ke
purės prieš P-nią Prezidentie-

Moksleiviu Keliai
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas

Eina kartą savaitėje.

Reduktorius J. LAPAITIS

1739 South Halsted St., Chicago, Illinois

J. LAZDAUSKIS, Pirm., 4710 \V. 12th PI., Cicero, III.
K. J. SEMAŠKA, RaSt., 1834 Wabansia Avė., Chicago
J. KAULINAS, Iž.d., 4532 S. Francisco Avė., Chicago

nę?
—Amerikos papročiais sar- 

matinuos to daryt.
Mane ir nusivedė į policijos 

stotį, surašė kaltinamąjį aktą 
ir išsiuntė į Varnių katorgą.

Klajojančios ugnelės
Ne tik svetur, 1x4 ir Lietu

voj nuo senų senovės pastebė
ta, kad ypač pelkynuose, pie
vose ir apskritai drėgnose vie
tose pasirodo “klajojančių ug
nelių”. Žmonės laiko jas ne
krikštytų mirusių vaikų sielo
mis. Jas vadina “klajojančio-

ir rodosi, kad jos šokinėja, iš 
vietos j vietą. Mokslininkai il
gai ginčijosi dėl jų atsiradimo 
priežasties.

Vieni aiškino, kad jos atsi
randančios iš dujų, kurios pų- 
vant augaliniams kūnams ver
žiasi orai! ir pačios užsidega. 
Tie organiniai kūnai, tai dau
giausia kaulai, kuriuose , yra 
savaime užsidegančios medžia-

kuris labai dega, bet pats ne
užsidega be kitų pagalbos.

Siesos vandenilis dega silp
na, melsva ugnele, kaip ir 
“klajojanti ugnelė”. Padėjus tą 
prietaisą naktį sode, ten bu
vusieji galėjo gėrėtis dirbtino
mis “klajojančiomis ugnelė
mis”. Remdamasis šituo bandy
mu, Diuma tvirtino, jog tos ug
nelės atsiranda gamtoje! tokiu

mis” todėl, kad jos nuolat ju- gos, vadinamos fosforu. pat bildu. Atsiranda jų drėg-
da, lyg kad šokinėja iš vietos į 
vietą. Žinomas astronomas 
Bassel buvo* vienas pirmutinių, 
kuris rimtai tyrinėjo tas “ug
neles** 1807 m. pelkynuose ne
toli Bremeno; jis savo akimis 
aiškiai išvydo tas ugneles, lai 
atsitiko lietingo, drėgno oro 
metu. Ugnelės buvo melsvos, 
bet taip silpnos, jog beveik vi
sai neapšviesdavo dirvos, kur 
jų pasirodydavo; jos pasirody
davo per kelis žigsnius viena 
nuo kitos, ir kiekviena žibėjo 
arti dvidešimties sekundžių, po 
tani užgesdavo, o kitoj vietoj 
sužibėdavo nauja. Besselio liu- 
dymas gali būti pirmutiniu įro
dymu, jog ugnelėj nėra žmo
gaus išmislytos. Po Besselio 
daugelis gamtininkų irgi jas 
tyrinėjo ir smulkiai aprašė*

Beveik visi jie vienu balsu 
tvirtinę, kad apie ugnelių “kla
jojimą”, judėjimą negali būti 
nė kalbos; taip mums rodosi 
lodei, kad jos vienoj vietoj su
žiba, o kitoj užgesta ir kiekvie
ną kartą vis nauja ugnelė; tad

Kiti laikė jas elektros kili
mo reiškiniu.

Bet nei vieni, nei kiti neda
vė tinkamo, moksliško išaiški
nimo. Tik dabar, nesenai, dviem 
prancūzų mokslininkams pavy
ko gerai suprasti ir išaiškinti 
“klajojančių” ugnelių atsiradi
mą ir jų priežastį. Prancūzų 
chemikas Andre Diuma pirmas 
bandymu keliu įrodė ugnelių 
buvimą. Jisai padarė bandymą, 
kurį dabar dažnai kartoja mo
kiniai per chemijos praktikos 
darbus. Tam tikrame inde yra 
sierinės geležies ir praskiestos 
druskos arba sieros rukšties 
mišinys, kuris apsčiai leidžia 
nuodingas dvokiančias (kaip 
sugedę kiaušiniai) dujas — 
sieros vandenilį. Jeigu į šį mi
šinį dar pridėti fosforinio kal- 
cijaus, tai kartu su pirmom 
dujom atsiranda dar fosforo 
vandenilio. \

šios dujos, susisiekdamos su 
oru. tuoj pačios, savaime, be 
gunies užsidega. Užsidegdamos 
jos uždega ir sieros vandenilį,

nose dirvose, kurių gilumoje 
pūna žmonių arba gyvulių la
vonai. Kai kurios gyvulio kūno 
dalys, pav., kaulai, ypač gal
vos ir nugarkaulio smegenys 
turi sieros ir fosforo dalių.

Jiems pųvant, ir vykstan to
kiu budu cheminiam procesui, 
atsiranda minėtų dujų, kurios 
veržiasi oran ir užsidega. Jo 
tyrinėjimus baigė aiškinti ki
tas prancūzų! chemikas, Mes- 
trell. 1905 metais, pelkynuose 
netoli Suano, jis pastebėjo ir 
įsidėmėjo “ugnelių” pasirody
mo vietą.

Kitą dieną jis toj vietoj, 3 
metrų gilumoj, atrado pusiau 
supuvusį elnio lavoną. Lavoną 
pašalinus, daugiau toje vietoje 
nepastebėjo ugnelių. Vėliau ki
toje vietoje jisai .pakasė, nugai
šusią karvę ir j*>- tri.fų metų 
pasirodė toje vietoje “ugnelės”. 
Lavoną iškasus .ir pakasus jį 
kitoje vietoje, tuoj po pusės va
landos čia atsirado “ugnelių”.

Žinoma, ugnelės gali atsiras
ti ne tik iš pųvančių lavonų.

Po kiek laiko Kaco teismas nu
teisė mane sų^ludyt, bet ačiū 
geram draugui, kuris pristatė 
mano popieras Amerikos kon
sului; konsulas išbarė puliceds- 
kus už kėsinimąsi šaudyt Ame
rikos piliečius ir paleido.

Mačiau ir daugiau juokingų 
dalykų. Kai'tą einant Bažny
čios gatve, pamačiau atvažiuo
ja sulūžęs fordukas. Forduką 
“draiviua” šoferis, o užpakaly
je sėdi ponaitis su kokia tai 
panele. Paklausiau praeivio:

Kodėl čia komedijantui va
žinėjasi?

Matai, ponas, čia važiuoja 
Valstybės monopolkos kancelia
rijos pisoriukas su p-le Skers- 
pilvytc.

—Ar jau ir jiems reikia šo
ferio? Kaip negėda važiuot 
taip apdriskusiu ir vos velkan
čiu per duobes ratus forduku 
su šoferiu. Amerikoj žmonės 
važiuoja žibančiais limuzinais 

! ir tai patys juos valdo be sam
domo šoferio.

O tai kaip. Juk ponaitis 
negi laikys savo baltų rankų 
ant vairo (stiringo). Poniutės 
negi leis sveikintis tokiam, ku
ris darbą dirba.

—Hm — nieko nesakiau.

GABI LIETUVAITE
bet ir iš kilos pųvančios auga
linės medžiagos.

Praeitą mėnesį p-lė Frances Starulis baigė Lindblom aukš- 
tesnąją mokyklą su nepaprastu pasižymėjimu. P-lė Frances 
Starulis gyvena .3955 Archer Av.e. Žemiau telpa dyi Lindblom 
mokyklos panalei Frances Starulis suteiktos pasižymėjimo kor
telių fotografijos, kurios kalba pačios už save. “Moksleivių 
Kelių” redakcija turi dar vieną pasižymėjimo kortelę, kurią 
Lindblom mokyklos viršininkai jai suteikė praeitą metą.

Daugiausia jų atsiranda sau
sam, karštam orui esant.

'lokiu budu mokslas išaiški
no ir pašalino dar vieną žmo
nių prietarą, kurie ugneles lai
kydavo negamtišku reiškiniu.

[“Liet. Uk.”]

Tiktai tris savaites buvau 
Kaune, bet man tiek įkyrėjo 
tos ceremonijos! kad gatvėn 
daugiau nutariau neit, (latvėj 
praeidami vyrai tiktai nnasi 
savo kepures '* prieš praeinan
čias moteris ir lenkiasi kaip 
arabai prieš kalną, o į mane 
visi žiuri ir juokiasi. Ot, sa
kau, kad patekau tarp “ponų”, 
tai patekau. Kitas paėst neturi 
ko, o, žiūrėk, laiko tarnaitę ar
ba dvi. įSako, jeigu jo moteris 
dirbs namų ruošos' darbą, tai 
niekas neskaitys jos ponia ir 
rankos nebučiuos, nes skaitys 
ją lygia tarnaitei.

Drabužiai Kaune, galima sa
kyt, neturi jokio madų saiko. 
Vyrai ir dienos laiku su fra
kais, su cilinderiais ant dvira
čio važinėjasi, kuomet Ameri-

Karaliene Žymiausių Cigaretų

Kuomet Paprasti Cigaretai 
Nepatiks—Atsigrižkit Prie

HELMAR

TEINA laikas kuomet paprasti ciga
retai nebepatinka. Jus tuomet pagei- 

daujat ko nors geresnio ... ko nors 
nepaprasto.

Tuomet jus atsigrįžtat prie HELMAR, 
tai vienatiniai cigaretai kurie jau tarnauja 
per dvidešimtį metų tokiems vyrams kurie 
pageidauja ko nors geresnio cigaretuose.

Kuomet nesuskaitoma daugybė cigaretų 
atsirado ir vėl dingo, HELMARAI vis 
kaskarts dauginasi ir yra labiau populia- 
riški, todėl, kad HELMARAI yra tokie 
cigaretai, jog apsivylę rūkytojai atsigrįžta 
nuo kitų ... o prie HELMARŲ visuomet 
pasilieka. Tūkstančiai vyrų grįžta prie 
HELMARŲ kasdien.

Kada
nors jus irgi atsigrįšite .prie Helmarų

Šiandien
turėtų būti tas laikas

Heimab
per 20 Metų

iĮ'hr principai nnb JFarnhy
• o( <

. iJi&lilom 2’iyh
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ŽIOPLIO ĮSPŪDŽIAI Iš 
KAUNO

koj frakus tiktai vakarais ne
šioja. O dviračiu kai važiuoja 
tokie “ponai*’, tai amerikonas 
juoku negali tvertis. Amerikoj 
tiktai vaikai dviračiais važinė
jasi ir tai mažai.

Visos tos panaberijos pas 
kauniečius yra tiek kvailos, kiųl 
rimtas žmogus negali pakęsti. 
Nuo mažiausio valdininkėlio iki 
paties prezidento sosto, kiek
vienas jų nori, kad Lietuvos 
pilietis pilvu šliaužiotų prieš 
juos. Nestebėtina, kad visi jie 
yra tinginiai ir . kartu ubagai.

------------ /—
ŽIOPLIO RECEPTAS

jo negalima, todėl galima jaus
tis pilnu blaivininku, žodžiu 
sakant, jis veikia kaip durna
ropės: “kikina** iš visų pusių ir 
šonų. Taip “nukikina”, kad ir 
atsikelt daugiau nebegalima.

Don Pilotas.

PATARLES
Jau kad nėra su šaukštu, su 

pirštu nedaug beprilaižysi.

Jau kad viena bėda, tai tuoj 
ir kita.

Baso žioplavotas

ANT LAIVELIO
Vasaros gražumas šiltas vakarėlis, 
Laivu plaukioti, tykus vandenėdis. 
Linksmom akelėm maloniai žiurėjo, 
Kada Karolina ant laivelio ėjo.

Geltoni plaukeliai veidelį dabina, 
Kada laively žvalgos Karolina. 
Jos gražumas su gamta liejosi iš vieno; 
Paleidau irklą, ėmiau plunksną plieno. 

Skaisti Karolina katb su manim meilei — 
Laiveliu plaukiojant rašau žodžius eilei. 
Saulė nusileido, migla dengia žemę, 
Nes naktis artinosi: buvo jau pritemę.

Migla drauge temdė ir mano akeles, 
Turiu baigti rašyti Šitas aš daineles.
Reik palikt laivelis duoti miglai vietą, 
Ir vienam liudnauti po svetimą svietą.

Viengungis.

— Nesenai grįžau iš Kauno ato
stogas praleidęs. Džiaugiuosi, 
kad sugrįžau sveikas. Lietuvoj 
dabar užėjo šaudymo mada, tai 
ir manęs tik ką nesušaudė. O 
sušaudyt galėjo už tokį daly
ką, į kurį Amerikoj niekas nė 
dėmesio neatkreipia. ♦

Dalykas toks. Kartą ėjau su 
savo draugu Laisvės Alėja. 
Draugas, pamatęs antroj gatvės 
pusėj einant dvi moteriškes, 
nusiėmė kepurę, o aš ir sakau 
jam:

- Kibą tu kvailas, nusiėmei 
1 kepurę prieš tas bobas, kurios 
Į dar už bloko tolumo?

—Matai, gerbiamasis: atrodo,
- kad tinai eina Jo Ekscelencijos

Valstybės Prezidento žmona 
su p-ia ministeriene.

IMPERFECT IN ORIGINAL

Juokiasi puodas, kad katilas 
juodas.

Jurą perplaukęs, klane nu
skendo.

Juros neišsemsi, upės neiš
gersi.

Kad aklas aklą veda, abudu 
sukris į duobę.

Kaip padaryt munšainą dėl 
“surprise parių”

Voliok laukinę varlę nemažiau 
tris mylias ir rink upinius. Pri
dėk 10 galonų išvirtos sma- 
Ics iš pušies žievės; pusę pan
irs šalia ko; vieną kaladę namie 
daryto muilo. Virk .36 valandas, 
paskui iškošk per I. W. W. 
unijos darytą pančiakos galą. 
Į kiekvieną pantę įdėk po vie
ną žiogą, kad padaryt gerą bal
są ir “kiką”. Tada įpilk virtu
vės “sinkon” — jeigu nuės 
enemelį, tai buk tikras, kad 
jau galima pilstyti j pantes.

Surengus “surprise parę” bus 
“skanus” ir “sveikas” gėrimas 
svečiams, burdingieriams ir 
tiems, kam nusibodę gyvent. 
Ypatingai vidurius gerai išva
lo ir virškina. Ricinos vartot 
nereikės dėl vidurių užkietėji
mo. 'Taipjau gerai “dirba” ant 
proto ir nervų. Pasigeri nuo

Jau tam ragai dygsta, niekur 
nesitveria.

Jaučiu būdamas, nebaubsi 
kaip bulius.

Jauna kvaila, sena pikta.

Jaunas medis linksta, senas 
— lūžta.

Jauniesiems dabar visi se
niai besmegeniai.

Jei gerai išvirei, gerai ir 
valgysi.

Jei pamažu vysi, veikiau pa
vysi.

Juo katę glostai, juo ji pu
čias.

Juo katinas senyn, juo na
gai aštryn.

Juodoj žemėj balta duona 
auga.

Juodos rankos balta duo
na, baltos rankos juoda duo-

Juokas galvos neprakulia.

K$ reiškia tavo vakaryk
štis sapnas?

žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame į sapnus ar neti- 
kiame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
gerą. Mes visi vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar moteriai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu sap
nų įsigykite naują, didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran- 
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau 
gybe paveikslų. Kaina su pri- 
siuntimu 75 centai.

NAUJIENOS 
1739 S<L Halsted St.

CMleaffi, I1L

U pi jos padaryti

tyėra Geresnių Del Virimo, 
Kepimo

Saldainių dirbimo

Vai Blatz Brewing Co.
CHICAGO BRANCH
1500 Uoli Street

Phone Brunsnick 3600-1-2 
and Whole«ale Dcalern

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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A. BERNOTAS
629 W. 14th St.
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Į KLAIPĖDA! Į KLAIPĖDA!
Paskutinė proga lietuviams 

Važiuot šią vasarą tiesiai j Klaipėdą tuo pačiu laivu.

PENKTAS! PENKTAS!

NAUJAUSI PHONOGRAPHAI

KIMBALL
Naujas 1927 m. modelis 

Geriausi valves visur

Columbia Rekordai'
W. W. KIMBALL & CO.

306 S. VVabash Avė.
KIMBALL BUILDING

[KORESPONDENCIJOS
Yards 4951

Mrs. Anielia Jarusz-Kftushillas 
AKUfiERKA

3252 So. Halsted St.

T EI jus negalit penėti savo 
krūtimis kūdikį, pasirinkit 

maistą kuris butų maistingas ir 
lengvai virškinamas, kaip geros 
motinos pienas. Duok savo 
kūdikiui Borden’s Eagle Brand 
Condensed Pieną, geriausį mai
stą dėl dėl kūdikių—jis buvo 
vartojamas per paskutinius še
šiasdešimtis devynis metus šim
tų tūkstančių moterų.
Jei Jut prl«lqdte niurna iltį* psakclblmą 
•u Ju«ų vardu ir adresu, arba prlxhjMte 
mum* atvirute, me# pasiųnline Jum«, 
dykai, pamokinimų Jukų kalboje kaip 
penėti Juaų ku<ilk|; taipgi valkų kayąutv 
Ir kitokį.* įdomina llteraturoa. Parsiduoda 
v i•<>»«> vaUtlnėae ir |roa«rn4«e.

THE BORDEN COMPANY 
Borden Bldg., New York, N. Y.

Sioux City, lowa
Čia nesenai pas vieną lietuvių 

šeimyną (Wescot gatvėj) apsi
lankė policija, kuri turėjo nepa-* 
prastai daug darbo, kol sutriuš
kino 258 bonkutes gardaus alu
čio. j

Tų namų moterėlei vienas lai
kraštis davė “žvaigždės” vardą.' 
žvaigždės vardas jai, tur būti,* 
duota todėl, kad pas ją žvaigž-1 
dėti žmonės atsilanko.

Kaip ir reikia būti, moterėlė 
yra labai ščyra katalikė.

— Girdėjęs.

Indiana Harbor, Ind.
Visko po hiskį.

šią vasarą išplaukimas
IŠ AMERIKOS NEW YORKO

Stačiai j

LIETUVOS KLAIPĖDĄ
Baltiko—Amerikos Linijos

LAIVU “FSTONIA”
9 RUGPJUčIO-AUGUST, 1927

JUSTU VIETOS AGENTAS:
SUTEIKS REIKALINGAS ŽINIAS

PARŪPINS POPIERAS IR PAŠA
UŽSAKYS VIETĄ ANT LAIVO 

NURODYS KELIĄ I LIETUVĄ

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

Kainos į Klaipėdą ir atgal:
Trečia kliasa .......  $181

Turistine III kl. „ $117 Turistine $196

Aukščiau minėtos ekskursijos reikalais kreipkitės pas 
<avo vietinį agentą:

Paul Baltutis & Co. 
Central iMfg. Dist. Bank 
Jno P. Ewald 
S. L. Fabian 
Vinc. Milaslewic. 
Naujienos 
Frank L. Savickas 
V. M. Stulpinas & Co. 
Universal State Bank 
J. J. Zolp 
Metropolitan State Bank 
VVargin & VVargin

BALTIC AMERICA LINE, 120 N. LaSalle St., Chicago. IU.

3327 S. Halsted St., Chicago, III.
1112 VVest 35th St., Chicago, III.
841 West 3 3 r d St., Chicago, III.
809 West 35th St., Chicago, III.
1723 West 47th St., Chicago, III.
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
726 'Vest 18th St., Chicago, III.
3255 
3252

2201

So. Halsted St., Chicago, III.
So. Halsted St., Chicago, III.
So. Paulina SU Chicago, III.
W. 22 St., Chicago, HU

535 Mitchel S't., Milvvaukee, Wis.

Pinigai Lenkijon
Vilniaus Krašta

Siunčiami per Naujienas pašto perlaidomis ir 
kablegramomis greičiausia nueina.

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

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

1739 So. Halsted St, Chicago, III.

A. VIDIKAS-LULEVIGH
AKUŠERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su

vakaro. Kitu lai
ku pagal sutartį.

Viršuj Universal

State Bank

Tel. E'mpire 7365
DR. F. MATULAITIS 

322 Hoibrook Avenue 
DETROIT, MICH.

Adynos 12—2

Tel. Boulevard 6487
4649 So. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
Kenwood 1752 

Praktikuoja 20 metų

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

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

Phonografų

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

Prancūzų aviatorius Įeit. 
Maurice Drouhin, kuris skri-i 
siųs su Charles Levine atgal iš: 
Paryžiaus j Jungi. Valstijas.

Kaip yra malonu ir 
linksmu turėti gerą 

grojikli pianą
T 1

* .«•

j <

U i''''.'11o®-iH

Dr. A. R. BLUMENTHAI.
npTOMESTRIST

Baigusi akuie- 
i rijos kolegiją; 
ilgai praktika' 
vusi PcnnsyĮ- 

. vanijos ligofi- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio- 

' se ligose prieš 
| gimdymo, laike 
Į gimdymo ir po 
I gimdymo.

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

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

kad klubas turės nemažai pelno, i 
Kiekvienas khibietis privalėtų j 
būti piknike ir linksmai praleisti! 
laiką tarp savųjų.

* ♦ *

Praeitą sekmadienį pas mus 
buvo didelės iškilmės ir nauja- 
nvbės, kuriu šios kolonijos gy- _ M x., .i 7i - 4 .. P-as A. Maurutis atidaro lie-.ventojai lauke jau per daugel I , ( „

. TX1 _ . 1 > . „„itnviška užeigą”. Tų “užeigų”metų. Iškilmes Įvyko rysyj su1 . \ . . ,
žadėjimu kampinio akmens Sv.'*™ ,r .ta,» ’al1 P"dauK bet p. 
•<otrinos ligoninei. Akmenį Maurušls ~ ,kad,turea P“1?

. XT i, tu i sekimą. Prieš keletą metų toj ventino vyskupas Nolle iš Ft.' . J
v^eine, Ind. !____ v -----------  , v• r o 1 bučernę ir grosernę.;p?e 5,000. Buvo visokių — . Y .

j i u • i u i I sirode esanti labaiuodu, baltų ir kitokių; kriksčio-' Jt___  j

lių ir netikėlių, 
jus krikščioniška, 
ekti galės visokių tikėjimų ar
ia ir visai be tikėjimo žmonės.

Ligoninės įtaisymas bus mo- 
lerniškiausias. Ji turės 6 kam- 
jarius vien tik operacijoms da- 
yti. 

>50.
rti dviejų milionų dolerių. Dar

bas bus užbaigtas ateinančiais 
metais.

Nolle iš Ft.|3ekln“l\ . T . 
žmonių susirinko ',ač,°' v,etoJ Ave la ‘urėj0 

• *----- ------------------ Vieta pa-
i “liukingn”.

Nors ligoninė šiandien Avelis, turi kit°j vie’ 
bet inn na ' toJ saV0 nami* Ir blZn*’ ir -,,S yfa 

J . vertas apie $40,000. Tad gal 
i toj “liukingoj” vietoj pasiseks 
, prasigyventi ir p. Maurušiui.

— Reporteris.

Kambarių ji turės apie 
Jos pastatymas atsieies Custer, Mich.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paulina St., Chicago, III.

Pinigus gražiname
už tuščią keną

Lietuvis Kontraktorius
Suvedain šviesas ir 
elektros jiegą j nau
jus ir senus namus * 
mainom naujas liam 
pas j senas; duodame 
ant. lengvo išmokšji- 
mo-

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

Michigan valstijos gamta ir 
klimatas labai primena Lietuvą., 
Apie Scatville, Custer ir Fanton' 

Musų miestui tai bus didžiau- nemažai yra ir lietuvių ūkiniu-i 
si palaima, nes ligonių neberei- kų. Jiems neblogai sekasi. Tu-! 
kės vežti j Gary arba Hammon- ri gražių gyvulių, žemė gera,, 
dą. I javai puikiai užderėjo. Šiais!

metais ypač puikus šienas. O 
kur daug šieno, ten gražus ir 
gyvuliai.

Oras malonus, duonos, pieno 
ir kitų produktų pakankamai. 
Tik f rūktų šiemet neperdau- 
giausia. Gyventi čia yra labai 
smagu. Prisimena jaunų di.e-

♦

Aną dieną Joną Sidaugą išti
ko didele nelaimė. Grįždamas 
iš Chicagos su pilnu automobi
liu pasažierių, jis susidūrė su 
ugniagesių vežimu, kuriame va
žiavo ugniagesių kapitonas. 
Abu automobiliai labai nukentė
jo, taip kad juos sutaisyti var- nV gyvenimas Lietuvoj, 
gu bebus galima. Sunkiausiai 
tapo sužeisti kapitonas ir p-ni 
Paulauskiene, kurie dar ir šian
dien tebėra ligoninėj. Kiti su
sižeidė lengviau.

Tačiau spėjama, kad labiau
siai nukentėti teks pačiam p. 
Sidaugui, kadangi ant jo visa 
bėda verčiama. Esą nelaimė 
Įvykusi todėl, kad jo automobi
lius šviesų neturėjęs. O tai at
sitikę todėl, kad išvažiavus iš 
Chicagos buvo dar šviesu, o kuo
met privažiuota Indiana Harbor, 
tai gerokai jau buvo sutemę, 
šviesas gi užmiršę uždegti. 

♦ ♦ ♦

P-as B. Yasulis “persikėlė gy
venti į naują vietą”. Tik niekas 
nežino, kur ta nauja vieta yra. 
Jo “kostumeriai” susirūpinę: 
ieško, bet nesuranda. Senojo 
“real estate” ofiso langai užkal
ti, o naujojo niekur nesimato. 
Biznieriai paprastai pirmų pir
miausiai praneša savo naujos 
vietos adresą, bet p. Yasulis to 
nedaro. Kodėl? Gal yra tam 
rimtų priežasčių?

f'LZENBAUS

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

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

Phone Lafayette 2082
j

Jeigu jums nepatiks

PilzenbaurlOO% grynas 
malt eifraklas

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

Haymarket 8335

Pranešimas Lietuviams

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

CHICAGO, ILL.

Lietuviai Advokatai

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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.

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

VAIKAI REIKALAUJA 
“CASTORIA"k

* * ♦
L. P. D. kliubas nupirko pik-i 

niką iš S. L. A. 185 kuopos. 
Klubo pikniko surengimo komi
tetas perėjo per visus daržus ir1 
niekur negalėjo vietos gautiJ 
Visi daržai užimti, 
draugijos nemiega, — pasiima 
daržą už puses ar net už metų 
laiko iškalno.

Mato komitetas, kad vasara 
jau baigiasi, o daržo nėra, tad ir 
nutarė nupirkti pikniko vietą iš 
S. A. 185 kuopos. Piknikas 
įvyk^-nedėlioj, rupiučio 14 d., 
St. John, Ind. Vieta labai gera 
ir patogi piknikui. Jeigu bus 
graži diena, tai galima tikėtis,j

Specialiai prirengtos dėl 
vaikų ir kūdikių visokio 

amžiaus

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 No. State SU Room 1012 

Tel. Dearborn 2784 
Valandos nuo 9:80 iki 2:80 vai.

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

Po pietų nuo 8:80 iki 8:10 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 9141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

Motinos! Fletcher’s Castoria 
Mat Vitos yra jau vart°jama virš 30 me

lų kad apsaugojus vaikus ir 
kūdikius nuo Užkietėjimo, žeg- 
čiojimo, Wind Colio ir Diar- 
rhea; prašalina kilantį pas juos 
karštį, ir reguliuoja skilvį ir 
žarnas, pagelbsti suvirškinti; 
maistą, suteikia naturalį miegą! 
be opiates. Tikros gyduolės tu
ri šį parašą.

John Kuchinskas ir 
Bailys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22 St. .

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:00 vakare.
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6.
NedSlioj nuo 11 ryto iki i v. p. p.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 We«t Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9600
DR. M. J. SHERMAN

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

HARRY LAWRENCE 
ADVOKATAS 

11256 Michigan Avenue 
Telephone Pullman 9278 

Miesto Ofisas 
77 W. Washlngton Street 

Telephone Central 8540 
.'i, W.Į I » I'■ i I.

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių Jtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėliomis 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 ik] 2 ir 6 iki 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

Telephone Yards 0904

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 dio- 
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 Ud S 
vakare. Nedėliomis auo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaza 82M

DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

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

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

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

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

Dienomis: Canal 
8119. Naktj

South Shore 2288 
Boulevard 4186 

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

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 lubos 

Chicago, III.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midvvay 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriikų, Vyrilkų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

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 
Kės. Plaza 2222
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Užsimokėjimo kaina:
Chicago je — paltu:

Metama ................... ................
Pusei metų ______ _______
Trims mėnesiams...... .........
Dviem menesiams .—...........
Vienam mėnesiui __ ............

Chicagoje per neiiotojus: 
Viena kopija .. 
Savaitei ......
Mėnesiui ..........

Suvienytose Vals

operative commonwealth”.
Keista argi

‘ ! Gamybos tvarkymui reikia apie tos santvarkos jvykinimo
Darb.” apie ne vartotojų kooperacijų, bet budus socialistai negalvoja taip 

Bostono 
kad jas paprastai vadina, produk-' laikraštis, kuris mano, kad var

totojų bendrovės, steigiamos 
vis didesnes ir didesnes kratu- 

!ves, pralobs, ims statytis ko
operatyviškas dirbtuves — ir 
“praris” visą kapitalizmą. Jau’nežino.

$8.00 tai nėra nieko girdėjęs? Ir ar gamybos kooperacijų arba, kaip juokingai, kaip So.4.08
2.50 jisai taip pat negirdėjo,
1.601 beveik visur, kur tik yra kiek tyvių kooperacijų.

didesnis kooperacijos judėjimas, I Tuo budu pats musų labai 
■veikliausi jame darbuotojai yra “žinantis” kritikas prisipažino, 
socialistai: taip yra Danijoje, kad jo “vienintėlis” receptas 

75c Suomijoje, Švedijoje, šveicari- darbininkų išganymui buvo su 
M GtoMvoJ* j°Je> Vokietijoje ir kitur. Lie-Į didele skyle. O jeigu jisai 

tuvos kooperacijose daugiausia 
Metami ........... ...........—„ $7.00 yra pasidarbavę irgi socialis-
Pusei metų ............  — 8.fiD L:
Trims mėnesiams .............. - cau
Dviem mėnesiams__________ 1.25 . ... j-jv. .
Vienam mtneaiui  .......  .7b Anglijos didžiausi koopera-

, In , , . cijų darbuotojai nuo senai yra 
Lietuvon ir kitur užsieniuose: ,. o., „ . .

(Atpiginta) žinomi Sidney ir Beatriče
Metams ..............................  $8.90 Webb’ai (vyras ir žmona), ku-
Rff. -----------   w , ic taiP I)ut > ra stambus sočia-

listinio judėjimo vadai. Pats’
nrSriTkartu’^u Money j So. Bostono laikraštis tuodu

į asmeniu mini, ir jisai dar pri
duria, kad Anglijos kooperaci
jos jau pasiekė tokio aukšto 
išsiplėtojimo laipsnio, kad net

Septynerių metų kova dėl Sacco ir Vanzetti, dviejų sutvėrė “kooperatorių politinę 
Massachusetts valstijos radikalų, nuteistų už plėšimą ir Partiją”. Na, o kokia ta/par- 
dvigubą žmogžudystę, pasibaigė pralaimėjimu. Guber- NJcsenui> kaip žinoma> Anglljos 
natorius Fuller atsisakė jiem dviem dovanoti gyvybę ar- kooperacijos nutarė jau ir for- 
ba kaip nors kitaip kištis į teismo nuosprendžio vykini- j malini susidėti su Darbo parti- 
mą. Todėl rugpiučio 10 dieną jiem teks mirti elektri- ia* kuri juk yra socialistinė

mažiausia trys ketvirtadaliu1* 
šimtmečio, kaip socialistus ši 
tokios kūdikiškos svajonės ne- 
besvaigina! Jie žino, kad ka
pitalistų viešpatavimo negali
ma panaikinti, nepanaikinus jų 
politinės galios. O. “D.” dar to

Subscription Rateli
$8.90 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

3e. per eopy.
Entered as Second Clasa Matter 

March 7th, 1914, et the Post Office 
of Chicago, III., under tha act of 
March 3nl 1879.

Naujienos eina kasdien, ikskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
dro v*, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
Iii — Telefonas: Roosevelt 8500.

KERŠTAS LAIMĖJO PERGALĘ

preneriai išnaudoja. štai ma- 
io manadžeris Kašukas uždir- 
oa iš mano koncertų daugiau, 
negu aš. O Rusijoj ar neaksplma
tavo mane, kai aš penkis metus I 
dainavau už arbatą, cukrų ir 
miltus?”

Ant galo, buvo paklausta, ai 
Šalla.r>inas ir dabar emigrantų 
vaikams pagalbą teiktų. Daini
ninko atsakymas buvo sekamas:

“Aš padaryčiau tą pat, ką ir 
pirma. Negu jau parodytų man 
tokį įstatymą, kad negalima al
kanus vaikus šelpti. Bet ir to
kiame atvėjyj aš dar pagalvo
čiau. Pakartoju, mano sąžinė 
yra visai rami. Ir man nėra rei
kalo prieš nieką teisintis.”

O jeigu jisai 
butų dar ilgiau pagalvojęs apie 
tą klausimą, kurio tokiu dide
liu “žinovu” jisai dedasi, tai 
jisai butų suradęs, kad ir pro
duktyvių kooperacijų dar ne
pakanka visuomenės gamybos 
tvarkymui. Be jų dar reikia, 
būtent, ir kredito kooperacijų. 
Jeigu kooperacijos neturės sa
vo bankų ir kitokių kredito į- 
staigų, tai jos niekuomet nepa- 
siliuosuos nuo privatinio kapita
lo kontrolės.

šitą tiesą jau senai žino so
cialistai, kurie darbuojasi ko
operacijose; todėl, pav. Lietu
voje mes matome didelį Koope
racijų Banką ir ištisą eilę “liau
dies bankų”, susijungusių su ta 
didžiąja įstaiga.

Praktika rodo, kad kai kur 
kredito sritis yra labiau priei
nama kooperacijai, negu pre
kybos ir gamybos sritys, štai 
Amerikoje jau didelio pasiseki
mo yra susilaukę darbininkų 
bankai, tuo tarpu kad vartoji
mo kooperacijos ir produkty- 
vės kooperacijos čia iki šio 
nieku budu nenorėdavo tarpti. 
Amerikoje gal bus taip, kac 
tik kooperacijos bankai padės 
tvirtą pagrindą kitokių rūšių 
kooperacijoms.

Taigi matote, kiek daug pra- 
lydamas per vartotojų kOope- žiurėjo “D.”, beskaitydamas 
racijas išvaduoti darbininkus 
iš kapitalizmo priespaudos, ji-

; Apie įvairius Dalykus ;

Ką sako Šaliapinas apie 
savo “nusikalt i m ą 
bolševikams. — Sura
do trachomos bakte
rijas.

ševikus, niekuomet nekritika- 
vau. Valdžia, — reiškia ir nė
ra ko svarstyti, štai ir mano 
pasportas sovietų. Bet juk ir 
prie caro valdžios aš dariau 
‘prasikaltimus’. Kiek kartų aš 
tada pagolbėdavau žmonėms,' 

•- aršiems

♦ * *

partija.
Taigi, ar ne juokinga, kad 

šv. Juozapo sąjungos Omanas 
mėgina įkalbėti, jogei socializ
mas esąs blogas, o kooperaci

jos geros?

Massachusetts valstijos gubernaotrius pamatuoja ši
tokį savo nusistatymą tuo, kad tyrinėjimas, kurį jisai ve
dė per keletą paskutinių savaičių, įtikinęs jį, jogei Sacco 
ir ‘Vanzetti esą kaltu ir teismas buvęs jiem bešališkas. 
Pranešimuose apie paskutinį gubernatoriaus žodį mini- ------ —-------
ma tarp ko kito ir tai, kad vienas pasmerktųjų, būtent, KOOPERACIJOS “ŽINOVAS” 
Vanzetti buvo jau pirmiau® nuteistas dvylikai iki pen- Tuo kooperacijų n. 
kiolikos metu už kėsinimąsi apiplėšti žmogų. klausimu mes jau

socializ- 
_ _______ ___ __ esame

Daug svarbos visuomenės akyse turės dar tas fak- anądien padarę keletą pastabų 
tas, kad kartu su asmenišku bylos tyrinėjimų, kurį vedė So. Bostono laikraščiui. Mes 
gubernatorius Fuller, ėjo taip pat ir atskiros komisijos kadysiu-
tyrinėjimas. Ji buvo sudaryta iš Harvardo universiteto 
prezidento, Massachusetts Technologijos instituto prezi
dento ir buvusio teisėjo Robert Grant.

tas knygas (jeigu jisai jas 
sakitė), kurios kalba apie ko- 

Bet kaip sakėme,Sakoma, kad ši, sai tiesiog nesižino ką šnekąs, operacijas.
gubernatoriaus paskirta komisija, taip pat suradusi pa-Nes vartotojų kooperacijos ne- kooperacija liečia tiktai esono- 
smerktuosius kaltais. minę visuomenes gyvenimo pu- 

Ekonomija, tiesa, yra vi-
išsprendžia net klausimo apie i

. ... . . . v v.x , . « i . , i x__ _ i- tai, kaip sutverti gamybą sę. Ekonomija, tiesa, yra vi-
Aisku, kad pilės Šitokius faktus nedaug ką t ga 1 visuomenėje; tosjso ko pagrindas, kaip tai skel-

pasakyti nuošaliai stovintys žmonės. Jeigu yra argu- kooi>eracijos mėgina 
mentų jiems atsverti, tai juos gali turėti negut tiktai ko-tiktai produktų

pakeisti bia “D.” neapkenčiama • mate- 
mentų jiems atsverti, tai juos gali turėti negut tiktai ko- tiktai produktų paskirstymo rialistinė socialistų filosofija; 
mitetas, kuris rūpinosi Sacco ir Vanzetti išgelbėjimu, ir (distribucijos) tvarką, užimda- bet ji nėra viskas. Ekonomi- 

mos vietą privatinių pirklių, niai žmonių reikalai labai žy- 
ĮO jau visai tos kooperacijos ne- miam laipsnyje 

politikos ir valdžios
advokatai, kurie žino visas bylos smulkmenas. ,nos vie a pHVa lnlų

Tečiaus, kad ir butų nesumušama ta pozicija, kuriai Į)afiečia
remiasi Sacco ir Vanzetti galabinimo šalininkai, vis tiek j klausim

priklauso nuo 
to, kaip yra tvarkomi valstybė- 

remiasi Sacco ir Vanzetti galabinimo šalininkai, vis tiek j klausimų. Kaip gi darbininkai je mokesniai, kokią ji turi mui- 
tenka pažymėti, kad gubernatoriaus dekretas nėra tei-įgali pasiliuosuot nuo kapitaliz- tų sistemą ir 1.1.-žodžiu, nuo 
singumo pergalė. Pergalę laimėjo ne teisingumas, bet jeigu gamybų paliksime; politikos dalykų Ką gi koope- 
u f kapitalistų rankose—taip, kaip racija mano su šitais dalykais

ei S JIS. .v, ., 2 v___  j_i__ lyra dabar—ir nieko nepakeisi- daryti?
me valdžioje ?

Į šituos musų pastebėjimus 
dabar atsako, kad mes 

i “krome- 
mus šitokiais

Pergalę laimėjo ne teisingumas, bet ,no» Jei^u

Per septysis metus išlaikytus kalėjime žmones dabar 
valstybė rengiasi užmušti. Ar tuo bus atitaisyta pikta
darybė, kuri buvo atlikta miestelyje South Braintree?(“Darb.” 
Žinoma, kad ne. Ar visuomenė kitaip negali apsisaugoti la*ką koperaciją tiktai 

r. • t r /• • j • u x l,u » ir pavaišina musnuo Sacco ir Vanzetti (jeigu juodu ir butų jai Pav°Jin- ‘korni)lirnentais”:

Galimas daiktas, kad trumpoj
Ir Heliai to ateityi be didelio vargo bus ga-

Ką sako šaliapinas apie savo esantiems kalėjimuose 
“nusikaltimą” bolševikams. — revoliucionieriams! L. __  _
Surado trachomos bakterijas? niekas man išmetinėjimų neda_ Įima išgydyti trachomų, vienų
nusikaltimą” bolševikams. — revoliucionieriams!

Prieš kiek laiko F. šaliapinas, 
garsus rusų dainininkas, atvyko^ 
į Londoną, kur jis turėjo su vie
no laikraščio korespondentu pa
sikalbėjimą. Į klausimą, ką jis kas’ į. 
mano apie bolševikų į jį atkreip-, sau 
tas atakas, šaliapinas atsakė 
sekamai:

“Aš pats nesuprantu kame 
dalykas. Iš bolševikiškų ir emi
grantiškų laikraščių aš sužino-’ 
jau, kad ‘Vserabis’ pareikalavo 
iš Sovnarkomo, idant iš manęs 
butų ‘liaudies artisto’ titulas at
imtas. Ar tas reikalavimas pa
tenkintas, ar ne, — aš nežinau. 
Oficialiu pranešimo kol kas ne
teko gauti. Bet triukšmas, kurį 
pakelė ‘Vserabis’, mane labai 
stebina. Kuriuo budu aš prieš 
juos nusikaltau? Mano sąžinė 
rami, ir aš nesijaučiu nusikal
tęs. Gyvenime viskas galima; 
viena galiu pasakyti: jeigu ku
rio žmogaus sieloj slepiasi arti
mas neapykantai arba pavydui 
jausmas, tai toks žmogus daug 
ką gali padaryti. Galimas daik
tas, kad kaip tik tokiu jausmu 
ir vadovaujasi tie žmonės, 
rie reikalauja atimti iš manęs 
‘cinus ir ordenus’.

• ’ pavojingiausių akių ligą. PrieM
kiek laiko Dr. Hideyo Nogachi, 

“Tiesiog nesuprantu, kas ten Rockefeller Instituti surado
1 atsitiko. Vėl ta politika. O aš, trachomos bakteriją. ^Vadinasi, 
pakartoju, politikas labai men- dabar tikrai yra žinoma tračho- 

Rusija ir be manęs suras mos priežastis. O kuomet yra 
u kelią.” : žinoma ligos priežastis, tąsyk

Po to buvo paklausta, ar ša- «alima . Jau surasti ir atatinka-
i liapinas rengiasi į Rusiją va-] nlas vals^as*
žiuoti. Į tą klausimą garsusis į Dr. Noguchi yra japonų kil- 

T? dainininkas atsakė sekamai; , mės, kuris dabar gyvena Ameri- 
’ I “Ne, paliuosuokite mane nuo koj. Mokslo pasauliui jis yra 

tos malonės. Kontraktais aš gan plačiai žinomas. Jis surado 
esu surištas dar ilgam laikui, naujus vaistus sifiliui, šiltinei, 
Be to, — nenoriu. Man ten gar-' raupams ir kitoms ligoms gy-

Tokių dvti.
Be to, 
styčiomrs veidą ištepė, 
dalykų ir liokajai pakęsti nega-, * , , . . ...
h. Mane jaudina toks neteisin-l . ,gyvenimo pasėkos, žmogus, ku

ris turi trachomą, jokiu budu 
...... J negali į Ameriką įvažiuoti. Tra- 

—............................čhopna yra labai prasiplatinusi
franeužarnč an^aij F«ipte’ ir t“rp AmerikoS 

indėnų. 1925 m. buvo išegzami
nuota 38,111 indėnų. Iš to skai
čiaus 7,236 turėjo trachomą. 
4,285 trachoma sergantiems in

dėnams reikėjo operaciją dary
ti. Apskaičiuojama, kad 19 
nuošimčių indėnų serga Ląja

Pasirodė akių ,iga' - ~ K’ A‘
Visai kaip 

“Na, kad jau

gas atsinešimas. Tai tiesiog 
kvaila. Kodėl gyvenant Rusi
joj reikia būtinai būti bolševi
ku? štai čia, Europoj, nė vo
kiečiai, nė : . ................
niekas neateina ir nereikalauja 

’ iš manęs, kad aš būtinai bučiau 
prieš kiniečius nusistatęs. O 
juk ir čia yra komunistų. Nuo 
kiniečių malonėkite jau mane 
paliuosuoti! Aš maniau, kad

i jeigu Rusijoj aš turiu draugų 
ku_t tai tik artistų tarpe.

j kaip tik priešingai.
' pas Goradničių

papiovė, tai papiovė!’
“Kaltina mane tuo, kad aš “Nesuprantu, ką man galima 

paaukavau 5,000 frankų netur- užmesti? Kad aš šampaną ge-‘ 
tingiems imigrantų vaikams? riu? Bet juk aš šampaną per-’ 
Aukoju aš ne pirmą kartą ir. ku ne ‘Vserabiso’ pinigais, ale 
niekuomet.gelbėdamas nelairnin- savo. Primesti man ekspuata-| 
guosius, aš neklausiu kuriai toriaus vardą negalima. Ne'
partijai jie priklauso. Man’ darbininkus išnaudoju, o sa-’ 
svarbu ne tai, dešiniemsiems ar vo balsą. Greičiau mane antre-’ 
kairiemsiems, baltiems ar rau-|___________________________
doniems aš pagalbą teikiu; svar-’ 
bu tai, kad sulig savo išgalės aš T 1 43b 6*11 ^71 A 1 f T* 1
teikiu pagelbą alkaniems žmb- CM A m E. C* A U A
nėms. Jeigu žmogus alkanas — 
as esu pasirengęs pavalgydinti 
jį. Jei tai nusidėjimas, — aš 
kaltas. į

“Incidentas įvyko tokiu budu. 
Atvykęs į Paryžių aš pakviečiau 
j savo butą šventiką, kad atlai-. 
kytų pamaldas. Cerkvės šven
toriuj aš pastebėjau daug ne
turtingų žmonių. Tąsyk, man ir 
atėjo galvon mintis pagelbėti 
jiems, o ypatingai vaikučiams. 
Aš pats juk tėvas. Duodamas 
5,000 frankų vaikučių maitini
mui, aš, drįstu jus užtikrinti, 
buvau toli nuo kurios nors po
litikos. O išėjo Dievas žino 
kas! Kyla klausimas, kodėl ru
sų žmonės mėgsta tiek daug po
litika užsiiminėti? Štai Rusi
joj reikia putinai jąja užsiimti, 
o aš pavargau, noriu atsiduoti 
išimtinai savo mėgiamam, ar
tistiškam darbui, ir mano karš
čiausias troškimas yra tas, kad 
‘Vserabisai’ paliktų mane ramy- 
bėj.” |

Į klausimą, ką jis darys jeigu 
bolševikai atims iš jo liaudies 
artisto titulą ir sovietų respub-) 
likos piliečio teises, šaliapinas 
pareiškė:

“Na, kas man daryti? Tegul. 
Paskelbs, kad Šaliapinas nėra 
liandies artistas. O kam šalia
pinas dainavo, jeigu ne žmo
nėms? Na, o kraują permainy- . 
ti jokiu budu negalima, pas ma
ne yra ruso kraujas! Paspor- 
tas niekis — ir drabužius nuo 
manęs galima nuvilkti! Nuo to 
reikalas nepasikeis.

“Tiesą pasakius, aš juos, bol-

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVONAnąkart So. Bostono laik

raštis tų dalykų visai neminėjo, 
tik tvirtino, kad visus reikalus 
sutvarkysiančios ‘vartotojų ko
operacijos”. Dabar jisai jau 
rašo ir apie “koperatorių poli
tinę partiją”. Reiškia, jau ir jis 
pripažįsta, kad grynai ckono-

To prašo Lietuvos žmonės'r 
t^p pataria Lietuvos bankai

gu), kaip tik atimant jiem dviem gyvybę? Taip pat ne,
— kadangi juodu senai yra suimtu ir atskirtu nuo žmo- 
nių. _

Vienintėlė prasmė juodu žudyti ta, kad, teismo (ir 
tam tikrų kitų įstaigų) nuomone, juodu esą nužudę du 
žmones. Už mirtį mirtis! Tai yra senovės kruvino ker
što teisė, bet anaiptol ne šios gadynės teisingumo supra
timas. r * I. ,

Sacco ir Vanzetti bus nugalabinti. Bet įsivaizduo
kite, kad kada nors ateityje išeitų aikštėn, kad juodu bu
vo nekaltu — kas tuomet?
nes buvo pasmerkti ir tik vėliaus paaiškėjo jų nekalty- gas ir apsišviestume. Kitose
bė, žino kiekvienos šalies teismo istorija. Jeigu nuteis- itečiaus savo špaltose jisai pa- kad ta pati

’• i 4. • ii-i i- i 4. u sakoj a, kaip tai esą negera, nauja ir ekonommidms ir potasis dar gyvas, tai teismo klaida gali būt atitaisyta, bet kad laikraš’įų redaktoriai kits j litiniems tikslams—-kaip, pav. 
su nuteistojo mirtim visi galimumai atitaisyt klaidą pa- kitą asmeniškai užgaulioja!

Ažuot lyginęs mus prie vos yra sudarę Labor

“Kod tokios 
kosi žmogelis 
paskaityti, tai dovanotina,'minio pobūdžio organizacijomis 
bet kad taip koperacijos ide-' visuomenės tvarką pakeisti ne 
lūs supranta laikraščio re- galima, kad reikia imtis fr po- 
daktorius, tai jau visai nega-(litikos. 
Įima pateisinti.’ 
Vadinasi, mes

nuomones lai
ves temokąs

Bet jeigu taip, tai ko 
“D.” nori iš socialistų? Juk 

išmanome jie kaip tik ir yra tie žmonės, 
tiktai tiek,*kurie sako, kad kovai prieš ka

pitalizmo sistemą reikia turėti 
ekonominėje dirvoje unijas ir 

____  ____ 7 ___ kooperacijas, o politinėje dir- 
Tokių atsitikimų, kur žmo-' perskaitytume tam" tikras kny- voje—politinę partiją. Jeigu 

kartais sąlygos taip susideda, 
organizacija tar-

'O Si aPie kooperaciją
kiek apie jas išmano “žmogelis 
vos temokąs paskaityti”, ir 
mums “Darb.” pataria, kad

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

DR. MARGĖMS
3421 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30Nu<

iki 8:30 v. Sekmadieniais nuo 10-12

sibaigia. Kas tuomet už tokią klaidą atsako?
Anglijoje, kur trade-unionai 

partiją ir
Šitokių minčių sukelia civilizuotoje visuomenėje temokančių paskaityti žmoge- prie tos partijos yra nutaru-

. . . ‘ .. • . , . . . . i .1 h‘n *25x7 IiiA7unr> aoi i in lailr- sins ’nriRidpt ’.i knOWftd lOS.  
kiekvienas minties nuosprendis. Juo labiaus jos turi kil
ti dėl Sacco ir Vanzetti pasmerkimo, kuriuo buvo susido
mėjęs kuone visas pasaulis. Ši baisi tragedija gal bent 
pažadins visomenės sąžinę, kad teisingumas butų dau- 
giaus remiamas žmoniškumu, o ne pasenusiomis “atlygi
nimo” ir gąsdinimo teorijomis!

Apžvalgai)
KOOPERACIJA IR SOČIA-

LIZMAS

mėgindamas

So. Bostono “Darbininkas” 
jau antru kartu prabyla į pub- 

j? , jti- 
kinti, kad kooperacija esąs ge
resnis dalykas, negu socializ
mas. Antram savo straipsnyje 
jisai šitaip kalba:

“Socialistai apsuka galvas 
savo paso’ėjnrrfs 
čiomis svajonėmis 
iumo rūkytojai

džiaugiasi nesamais. žemės 
rojais ir pyksta ant sunkaus 
gyvenimo. Tuo tarpu kopc- 
ratoriai dirba ir žengia pir
myn ir jiems ę^iklauso atei
tis, šviesi ateitis.”

šitokia kritika yra juokinga, 
nes socialistai visai nėra prie
šingi kooperatoriams, ir socia
lizmo idėja visai neneigia ko
operacijos idęjos;
socializmas yra 
kaip visuomenės
gyvenimo sutvarkymas koope
racijos pagrindais. Angliškai 
kalbantys socialistai, norėdami 
trumpai apibudinti tą tvarką, 
kurios jie siekia, dažnai ir sa
ko, kad ta tvarka tai — “co-

priešingai, 
niekas kita, 

ekonominio

svaiginan-
Kaip op- 

jie dažnai

lių, šv. Juozapo sąjungos laik- sios prisidėti kooperacijos, — 
raštis turėtų pasižiūrėti į save tai socialistai ir tam nesiprie- 
ir pagalvot, ar jisai moka su- šina.
prast ką jis skaito. Yra juk 
nemažai tokių skaitytojų, ku
rie, anot tos rusų patarlės, 
‘smotrit v knigu, a vidit figų” 
(žiuri į knygą, o mato špygą).

“Kromeliu” mes kooperacijos 
nevadinome, bet sakėme, kad 
jos išvaro iš biznio kromelius 
(jeigu esti pasekmingos). Tai, 
rodos, galėjo būt visai aišku, ir 
tai galėjo suprasti kiekvienas 
kad ir “vos temokąs paskaity
ti žmogelis.”

Antra, mes kalbėjome ne 
apie kooperacijas bendrai, bet 
tiktai apie vartotojų koopera
cijas, kuriomis “D.” siūlė išga- 
nyt darbininkų klasę. Dabar 
jisai jau ir pats susiprato, kad 
vienų vartojimo kooperacijų 
nepakanka, nes rašo, kad busi
moje

“ir
tik 
nei, 
mą

Tuo budu visas juozapinio 
laikraščio riksmas prieš socia
lizmą yra tuščias burbulas. Ji
sai dar, beje, mėgina pasijuok
ti iš kai kurių socialistinių 
obalsių (kaip, ‘Visų šalių pro
letarai, vienykitės” ir k.) ir 
stengiasi įrodyti, kad visuome
niškas darbo ir šusisiekimc 
priemonių valdymas vedąs prie 
“biurokratų diktatūros”. Bet 
tai tiktai dar kartą parodo, kad 
“D.” daugiaus mano apie savi 
“žinojimą”, negu jisai iš tiesi 
žino. Koks gi, pav. jeigu n< 
visuomeniškas, bus valdymai 
toje “koperacijos . tvarkoje” 
už kurią jisai stoja? Ir kodėl 
negrasina tas “biurokratų dik
tatūros” pavojus kooperacijos 
tvarkai, o grasina tik socializ 
mui ?

Dar sykį primenam, kad eko 
nominė santvarka, kurios nori

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

ir 6:80 iki 9:30 vakare
4608 S. Ashland Avė., 

Netoli 46th St. Chicago, III. 
įim h

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, 111.

Tel. Boulevard 2160 
— Valandos —

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

■' ■ ■ 1 ------ 1

kooperacijos tvarkoje 
gamyba ir prekyba ne 
kad priklauso visuome-«
bet visuomenė turi arti- socialistai, yra kOopieratyvė yi-

kontrolę.” suomenė, o nė kas kita. Tik

A. MONTVID, M. D.
1579 Mitwaukee 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 

UltraviolStinž šviesa ir diathennia 
b i ................. ■ ................ ..

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

4910 So. Michigan Avė 
Tel. Kenwood 5107

Valandos:) nuo 9 iki 11 vai. ryte, 
l nuo 6 iki 8 vai. vakare

Phone Canal G222
DR. S. BIEŽIS

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

(Cor. Leavitt St.)

Rezidence 6640 S. Maplewood Av. 
Tel. Republic 7868 

CHICAGO, ILL.

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

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

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

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

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicajo, III.

♦
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SVEIKATA
ši skyrių I Dr. A. J. KAKALIUS—3303 S. Morgan St., Chicago, III. 

veda ) Dr. A. MONTVID—1579 Milwaukee Avė., Chicago, UI.

Rašo Dr. A. Mon tvidas

Kaulu suminkštėjimas 
arba Rachitas

Anglai kaulų suminkštėjimų 
vadina rickets. Nors šita liga 
gali pasireikšti pas kūdikį da 
prieš gimimų ir pas suaugusius 
žmones, vienok tai reti atsitiki
mai ir apie tai nekalbėsiu. Pas 
kūdikius ir augančius vaikus ji 
labai tanki, todėl apie tai ir už-l 
simoka kalbėti. Ji paeina nuo 
maitinimo ir metabolizmo ne
tvarkos. nors esama ir priedinių 
priežasčių. Labai yra menkas 
skaitlius vaikų, kurie šitos ligos 
visai neturėtų, ypač tarpe bėd- 
nuomenės ir miestų gyventojų. 
Mineralinių druskų, ypač kal
kių. stoka kauluose daro juos 
minkštus, kreivus ir gimdo ki
tus simptomus. Kadangi šito
je ligoje vaikas yra neramus, 
nemiega tinkamai ir yra linkęs 
prie konvulsijų, aišku, kad ir 
nervų sistema nėra tvarkoj. 
Apie simptomus kalbėsiu to
liau. Dabai* pažiūrėkime, ko
kios yra priežastys, kurios veda 
prie rachito, kad žinojus, kaip 
jo išvengti.

Pradedant iš pat šaknų, rei
kia pasakyti, kad žmonių tam
sumas yra rachito priežastis. 
Tamsumą palaiko skurdas. To
dėl didžiumas vargšų vaikai ser
ga šia ligo. Amerikos negrai 
gyvena varge, todėl rasti negro 
vaiką be rachito yra retenybė. 
Italų didžiuma irgi dideli varg
dieniai, nestebėtina, kad ir jų 
vaikai tankiau .gauna rachitą, 
negu kitų tautų. Anglijos kai
miečiai gyvena vargingiau, ne

gu miesteičiai, todėl kaime ten 
ši liga labiau praplitusi. Ir vi
suose distriktuose, kur gyvena 
rankpelniai, kur susikimšimas 
tenementuose,- stoka saulės 
šviesos, tyro oro, margo mais
to, higienos ten rachitikų pil
na: vaikučiai išklišę, maži, iš
blyškę, keturkampas veidas, 
silpni neturi vikrumo, pribuku
siais protais, nervuoti. Sutrau
kiant į daiktą, trumpai galima 
pasakyti, kad rachito priežastys 
yra: stoka saulės šviesos, tyro: 
oro, tinkamo maisto, tinkamo 
mankštinimosi ir švarumo. 
Yra patirta, kad vasoros metu, 
kuomet šitos stokos kiek suma
žėja, rachitas atsitinka rečiau, 
žiemos metu varguomenė gyve
na susikimšusi, kur stoka oro ir 
saulės šviesos. Vasaros mais
tas su jos vaisiais ir daržovė
mis, saulės nušvitintais daiktais 
ir karvių pienas turtingesnis 
vitaminais, negu žiemą, yra geri 
daiktai.

Da nesenai buvo manyta, kad 
vienintelė kaulų suminkštėjimo 
priežastis yra netinkamas mais
tas. Mat yra faktas, kad kar
vės pienu ir kitais maistais 
maitinami kūdikiai kur kas tan
kiau gauna rachitą, negu žin
duoliai. Tame yra labai daug 
tiesos, bet ne visa tiesa. Di
džiumoj atsitikimų motinos pie
nas k ra geresnis kūdikiui už vi
sus kitus maistus. Pasitaiko, 
kad motinos pienas nėra geras; 
pasitaiko, kad ji miršta, serga 
tam tikrom ligom arba dėl ko
kių priežasčių negali arba neno
ri kūdikį žindyti. Net ir žin- 
damas kūdikis gauna rachitą, 
jeigu stoka jam oro, saulės 
šviesos ir tinkamo pasimankšti-

.avus jame ran- 
paviršius, 
tinkamai, 

mineralinių 
65 nuošim-

mą. Stuburo arba nugarkau
lio kaulų minkštumas ir krump- 
lėtumas neretai išlenkia stubu
rą į kurią nors pusę arba prie-

nimo, jeigu jis kepinamas sto- kinu p..c; .■ 
ruošė drabužiuose ir tt. Apie dame kraujagyslių 
maistą tiek galima pasakyti, celės nesuoiliuotos 
kad jokis maistas kaulų sumink- Normaliame kaule 
štėjimo nedarė; stoka maisto,1 druskų esama apie
kuriame yra prieš rachitinių tis, rachityje tik apie 25 nuo- 
medžiagų ir maisto perviršis šimtis. Ilgųjų kaulų galai 
kreipia prie rachito. Dr. Prit-' stori, nes kremzlė peraugusi, o 
chardo teorija apie maisto per-Į visas kitas kaulaš laibas, plonas 
viršio suvartojimą veik ir išaiš- ir silpnas. Nuo kūno svarumo 
kiną, kodėl rachitas gaunama? arba raumenų tempimo ilgieji 
Dalis maisto perviršio pavirsta kaulai išlinkę, iškrypę, šon- 
į glykogeną ir riebumą ir pasi- kauliai ir krutinės kaulas nely- 
laiko kūne; kita dalis sudega ir gus, krumplėti, kartais išlinkę 
virsta į šilumą ir energiją; tre- ir neretai sugadina krutinės for- 
Čioji, nepilnai sudegusioji dalis 
plaukioja kraujuose įvairių rūg
ščių pavidare, ir kad jas neut
ralizuoti, yra traukiamos iš kū
no įvairios druskos, — taigi ir šakį bei užpakalį ir vaikas tam 
kalkių druskos iš kaulų. Vai-pa paliegėliu, 
kas, kuris nėra perdaug vysto
mas ir rėdomas, kuris nešamas 
į orą, suvartoja daug maisto 
šilumai; vaikas, kuris leidžia
mas mankštintis, suvartoja 
daug maisto energijai. Degi
mas arba oksidacija jo kūne 
žymus ir nėra progos 
ryti, tiek daug rūgščių. Saulės išauga plokščios ir kankina 
šviesa ir tyras oras irgi didina visą amžių. I 
degimą arba oksidaciją. Pasta- pimai rachityje neretai moterį’bąs spaustuvėse, 
raišiais laikais tapo ištirta, kad daro netinkama gimdyti kudi-  
tūli maistai, ypač freskos alie- kius.
jus, turi savyje saulės spindu-Į 
lių, todėl didina oksidaciją ir 
veikia prieš rachitą. j 
vių pienas, kurios ganosi saulė-i 
tose ganyklose, yra 
prieš rachitą, negu uždarytų 
karvių arba tamsiuose pavė
siuose besiganančių. Tulus 
maistus galima nušvitinti kvor- 
co žibintuvu (ultravioletine 
šviesa) ir jie tuomet veikia prieš «. • • • • • .... . mas, amžinas virškinimo pairi-: Vpfi .•racnita i • i v v ui i

: mas, nervuotumas — gana tan-
Svarbu žinoti, kodėl šita liga kiai yra rachito pasekmė, 

vadinama kaulų suminkštėjimu?
Nors trumpai žvilkterėkime,1 Kftip P^tebėti lachitą
kas darosi kauluose. Jie darosi prasidedant
nepanašus į tikrą kaulą, o mink-( ‘ Liga paprastai prasideda 
šti, kaip kempinė arba pintis. 4 mėnesių nuo gimimo. Jei pr

Galvos kaulai ir
gi pastorėja kakta atsikiša, gal
va darosi storesnė, kaulas vie
nas su kitu greitai nesuauga, 
todėl minkštos vietos da randa-j 
ma pas 5 ir 6 metų vaikus. Dan-' 
tys greitai i 
greitai ištrupa.

tinęs formą, čiupinėjant alkū
nes ir kelius, galima rasti juos 
žymiai pastorėjus. Ant šon
kaulių krumpliai tartum davat
kos rožančiai. Kaktos kaulas 
vis labiau atsikiša, viršugalvio 
kaulai nesuauga ir randama tar
pe jų minkštas tarpas. Galva 
palengva darosi keturkampė. 
Dantys išdygę vėliau, negu rei
kia yra karpuoti, nelygus, mink
šti, greitai trupa. Net nedaug 
sutrenkus kaulai lūžta ir ne
greitai suauga juos sustačius. 
Ilgieji kaulai laikui bėgant išlink 
sta ir kojos pasidaro panašios į 
lankus. Neretai taip pat darosi 
ir su rankomis. Letenos pa
krypsta ir einant gali viena ki
tą kliudyti. Tėvams gali išro
dyt!, kad jos paraližiuotos. Vei
das išblyškęs, venos
sios, ypač galvos odoj, ant kak
tos, krutinės ir pilvo.

■ neramumas pasireiškia tuo, kad

būti laiukų padidėjimas kakle, 
pažastyse ir kirkšnyse. Blužnis 
irgi kartais padidėja.

(Bus daugiau)

GYVENIMAS
MineMiuitt Žgrnala*

Antanas Žymontas
Redaktoriui)-Leidi j

900 W. 52nd Street
Cbicago. III.

Tel. Boalevard 36R9

Gyvenimui Turiny?, Rugp. mėn.

išpurpu-

Kudikio

Richard H. Copeland, 83 m., jis nemiega ramiai, vartosi, šo-
nedygsta ir išdygę! 13 Polson, Mont., galbūt seniau- ka iš miego, tankiai verkia, ner
ia. Delei kaulų sias laikraštininkas Amerikoj, vuojasi, kilnojant jį lengva už- 

pašida- silpnumo letenuose, jos kartais leidęs laikraščius Wisconsin, N. Mauti ir jis verkia, t. y. opus.
- • . • i i • 1 1 *r r 1 . i Dniimnnci t/\ IrZirv in Inn/ftTni i m

____ kankina J . .
Strėnų kaulų iškri- ir Montana valstijose, dabar dir- tankiai gali įpulti į konvulsijas

Dakota, Iowa, Idaho, Minnesota Raumens jo trūkčioja, lengvai ir

Gali pasireikšti įvairus neuro- 
zai, histerija ir kiti Protu vai
kas irgi paprastai silpnesnis už 

dviejų metų amžiaus. Pirmiau- tuos, kurie neturi rachito. Gali 
Nors rachitis žmogaus gyye- gjaj ga]ima pastebėti,'kad kudi-j

Net kar- n*mo bėgyj ir dingsta, vienok jis ]jo gaiva prakaituoja, ypač mie- 
saulė- palieka Pėdsakus, kurių tūli Rant Jis yra neramus ii ne-'

geresnis ^aro daug nemalonumo. Anks- mįega ramiai. Apetitas yra' 
uždarytų ^yvas netekimas, klišu- prastas, viduriai kietėja, dantys

mas, sutraukta krūtinė, atsiki
šusi kakta keturkampis veidas,. nesuauga 
kuprotumas, pelvio pas moteris' vietos> 
susiaurėjimas, plokščios lete- ]aj]<0 gaivą tampriai, kol jis 
nos, organų iš vietos išlinki-* ima sėdėti tiesiai, kol ima sto-1 _•_y],*__________ . I 

ir vaikščioti. Raumens 
minkšti ir pobliurę, kūnas išbly
škęs. Raumenų silpnumas pa-’ 
sireiškia jų menkumu ir tamp
rumo neturėjimu, todėl neleng-' 
va galvą laikyti tiesiai, todėl nu-, 
gara išlinksta, keliai ir alkūnės 

skrandis ir kepenys

nedygsta laiku, galvos kaulai 
ir randasi minkštos 

Ilgai ima, kol kūdikis'
> kol jis.

PO
tie-j atsikiša,

Perplovus, kaulas randamas ne žastys atsiranda tik vėliau, ku- paslenka žemyn ir pilvas tampa 
o ir dikis gali būti senesnis. Di- didelis, atsikišęs, šitas organų 

Smul- džiumą kūdikių gauna da iki traukimas žemyn sudaro ir kru-
tik minkštas ir korėtas, o irdikis gali būti senesnis, 
raudonesnis už normalį. P—’ ' ..........

Siela ir Medžiaga
Musų amžius
Juliui Janoniui — eilės,
Ič Cikliaus Kalėjime — eilės, 
Ištraukų ištraukos.
Iš mano atsiminimų,
Žemiatė
Prenumerata metama ___  S2
Pašei meti....... ............ ŠI
Kopijų........... ...................  20c

’Feen:a;mint
Liuosuotoją

• Jus kramtysit 
Kaip Gumą ■;

j Soknis Tik
Mėtos ..

VITAMINŲ-BADAS
Sulaikytojas progreso vaikų mokyklose tan

kiausiai yra priežastimi badavimas dėl stokos vita
minų arba nedavalgymas. Nėra taip didelė bėda 
dėl stokos maisto, kaip dėl stokos vitaminų rųšies.

SCOTTS EMUISION 
yra malonus vartoti ir geras būdas užtikrinti vai
kams užtektinai sveikatų budavojančių vitaminų 
iš cod-liver aliejaus. Scott’s Emulsion yra specialiai 
naudingas dėl pagelbėjimo berniukams ir mer
gaitėms, namie ar mokykloje, dėl gero maisto 
ir gero atrodymo.

Visuomet reikalaukit Scott’s Emulsion!
Scott & Bowne, Blooznfield, N. J. 26-46

NIEK A D DAUGIAU TOKIOS PROGOS JAU NEBEBUS
Tokios žemos kainos turėjo pakilti
Kuomet mes siūlėme tuos didelius 30 pėdų lotus Lith-Manor po! 
$125, nuosavybę besirandanti šalimais buvo parduodama nuo 
$400 iki $800 už 25 pėdų lotą. Mes laikome šias žemas kainas 
taip ilgai kaip tik galėjome, bet rugp. 11 d. nuo vidurnakties’ 
jūsų proga nusipirkti už $125 bus dingus ant visados; Tai gi i 
PIRKITE DABAR, su kiekvienu nupirktu lotu jus gaunate DY
KAI Naujienas 6 mėnesiams, ir narystės ženklą Scotsonia Club 
House. Šis Club House randasi ant šios nuosavybės.

Paskutinės kelios dienos Tik keletu sekamų dienų kaina bus

$125
JUMS BUS SMAGU LITH-MANOR

Ne viena kita vieta Amerikoj neturi geresnio oro, — to
li nuo bildesio, purvo, durnų — tuo tarpu ji randasi taip 
arti, lik kitoj pusei ežero. Privažiuoti galima dviejų 
kompanijų laivais, dviejais gelžkelials, trijų bosų lini
jomis ir važiuoti gerais keliais automobiliam — trans- 
portacija yra kuopuikiausia. Tamstai Lith-Manor, taip 
pat gerai patiks, kaip tiems šimtams žmonių, kurie te
nai buvo nuvykę.

LITH MANOR Rugp. 14-to, nuo vidurnakties nauja kaina $195

Nuo to laiko kaip Naujienos pradėjo skelbti savo naujų 
Vasarnamių Rezortų, jau parduota daugiaus kaip 300 
lotų. Čia jus nusipirksite sau nuosavybę tarpe savo ge
rų draugų, čia ant geriausio oro jus galėsite lošti golfų, 
galėsite žuvauti, plaukyties gerame Michigan ežere, ku
ris randasi tik 2 blokai atstu, ar daryti kas jums geriau
sia patinka. Čia jus galite dykai naudoties gražaus 
Scotsonia Kliubo svetingumu, ir viešėti taip ilgai, kaip 
jums patiks. Jokia kita vieta ne siūlo tiek smagumų 
kaip Lith-Manor.

Kainos pakils nuo Rugpiučio 14 d. Dar liko pusantros 
savaitės kuriose jus galite nupirkti pastebėtinai žemo
mis kainoųiis. Pėtnyčių, Subatų, Nedėldienį ir Pirma
dienį dykai rengiamos.ekskursijos. Patelefonuok 
tuo jaus į Naujienų Ofisų rezervuodamas sau vietų ar
ba iškirpk ir prisiųsk šį kuponų. Jus turite veikti DA
BAR.

Kaina $125 padengia ir 6 menesių prenumeratų ant 
NAUJIENŲ.

PIRK DEL PELNO
Didžiausia Amerikoj proga ateina ir jį bus Rytyniuose 
Pakraščiuose Michigan ežero. Didžiausios Chicagoje 
Real Estate firmos investavo supirkime šių žemių dau
gybę pinigų, ir dabar jie pradeda garsinti savo išparda
vimus. Ateinančiais metais kainos pasidvigubins, pa- 
sitrigubins arba net bus keturius syk brangesnės. Bet 
nėra kainos žemesnės Naujienų kainos. Beto prie jų 
nėra tiek ekstra pasiūlymų (dykai narystės ženklą 
Scotsonia Club House ir dykai 6 mėnesiams Naujienų 
prenumeratą). Taigi, apsvarstyk ir padaryk nutarimą 
DABAR, šis yra geriausias pasiūlymas ir mes ragina
me, kad NUPIRKTŲMETE.
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Nedėlioj

CALUMET GROVE,

Kviečia visus atsilankyti, NAUJIENOS

K. Požėla

Sis antras atletinis Naujienų 
piknikas bus dar didesnis ir 
dar gražesnis negu pirmiau 
buvę Naujienų piknikai. Žino
mas lietuvių lengvojo svorio 
čempionas-Karolis Požela-su- 
organizuos visus žymiausius 
lietuvių atletus ir parodys to-

tukų šiame 
kokių dar 

ne vienam neteko ma-

Rengia

MilžinišKą Atletinį

Bluelsland, III
Pradžia 10 valandą ryto. Tikietas asmeniui 50c. 

kių mandrybių ir š 
Naujienų piknine, 
iki šiol 
tyti. Todėl būtinai dalyvauki %
te visi šiame Naujienų atleti 
niame piknike. Čia bus juokų 
džiaugsmo ir smagumo kiek 
vienam iki valiai.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Chicagos piKcininkų tarpt' 
padarė didelio sujudimo žinia, 
kad banditai apiplėšė dvi mo
teriškes, kurios netekusios dei
mantų ir kitokių brangmenų 
vertės $28,000. Vėliaus betgi 
pasirodė, kad tos moterys, abi 
seserys, jokių brangmenų ne
prarado. Policija nužiūri, kad 
jos norėjusios gauti tik ap- 
draudų iš apdraudos kompani
jos. Viena moterų pasirodė 
esanti pati daktaro, vyriausio 
chirurgo St. Louis medikalėj 
mokykloj, o kita — jos sesuo 
iš So. Haven, Mieli.

♦ ♦ ♦
Mokyklų tarybos nuospren

džiu, nukapota algos vadina
miems mokyklų inžinieriams ir 
2400 jų pagelbininkų. įraukia
ma, kad jie išeis streikai). Mo
kyklų taryba, sakoma, rengiasi 
sulaužyti streikų skebų pagal
ba. 

♦ ♦ ♦
Barney McCabe, turįs auto

mobilių biznį adresu 2628 Mon- 
trosc avė., pašovė savo pačią 
ir pats nusišovė todėl, kad jo 
pati atsisakė grįžti su juo gy
venti. 

» » ♦
llammondo policija paėmė 

kalėjimai) p-ių Ethel Sutton, 
kuri prisipažino, kad jos vyras 
nužudęs (lustų Stasiūną |M*rei- 
tą balandį. Stasiūno kūnas bu
vo rastas Calumet City jarduo
se. Policijos tyrinėjimais, Sta
siūnas turėjęs tą naktį, kai jis 
tapo nužudytas, $1,800. Bet kai 
jo kūnas rasta, pinigų jau ne
įkliuvo. 

♦ ♦ ♦
šeštadieny j Lindbergh at

lėks į Cliicagą aeroplanu, kuriuo 
perskrido Atlantikų. Jis kele
tu sykių apsuks Grand stadiLi
mą ir aviacijos lauką, kuris 
randasi arti (Irand parko.

♦ ■ ♦ ♦
Tik imąsi, kad artimoj atei

tyj bus sutaikyta Chicagos 
simfonijos orkestrus asociaci
jos ir orkestros muzikų ^inča-s 
dėl algų pakėlimo $10 savaitėj. 
Manoma, kad muzikantai su
tiks dabartinėms algoms su ta 
sąlyga, kad butų jiems garan
tuota $10 ekstra savaitėj iš 
fondų, specialiai tam tikslui 
sukeltų, šis $10 priedas kiek
vienam j savaitę sudarys me
tuose $30,(MM). 

♦ ♦ ♦
12,000 Chicagos mokinių, ku

rie (rios) eina mokslus ir dir
ba, rengiasi savai, mokinių die
nai. Jų dienos programe tarpe 
kitų pažadėjęs kalbėti ir ma
joras Thompsonas. Ta mok i n iii 
diena bus rugpiučio 18.

Nustato naujas kainas 
Litti-Manor lotu

Savininkai Llhuanian Manor 
žemės, Miami Park Bealty Co., 
praneša “Naujienoms”, kad 
nuo 15-tos šio mėn. lotų akinos 
bus pakeltos.

"“Naujienų’’ administracija 
rūpinosi palaikyti minėtos že
mės kainas kiek galint žemiau, 
kad juo didesnis būrys lietu
vių galėtų iš to pasinaudoti, 
bet žemės savininkai sako, kad 
nuo šio pavasario žemė ties 
Lith-Manor pakilo veik dvigu
bai ir pareikalavimas yra toks 
didelis, kad už seną kainą il
giau pardavinėti nebegalima.

Kiti N. T. ž novai tvirtina, 
•kad tuose Midi, ežero pakran
tėse, t. y. tarp South Haven ir 
tolyn į žiemius, žemė nepapras
tai pabrangs, nes didelių mies
tų gyventojai pradėjo susiinle- 
resuoti ir sparčiai taisos sau 
vasarnamius. Kiti, kuriems ap
linkybės leidžia, gyvena ten ir 
žiemos mėnesiais, kadangi žie
mą ten daug šiltesnis oras kaip 
Chicagoje. —J. S.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Thomas B. F. 310
Rolley P. C. F. 411
Alexander 1. B. 411

Roseland
Sckmadienyj, rugpiučio 7 d., 

(iolden Star basebolininkų jauk
tas, kaip 1 vai. ix> pietų, los 

’belę su Vfanderer A. C. prie 
95-tos ir M ic h i gan avė. Rose- 
lande' VVanderer A. C. yra 
nums jau žinomas, nes turėjom 
progos lošti bolę su jais pra
džioje sezono ir paėmė mums 
1 t susikirtimų (14 innings), 
kol sulošėme juos; ir (Iolden 
Star yra pasiryžęs atkartoti 
savo laimėjimą.

O kaip o vai. |x> pietų, toj 
>ačioj vietoj, (iolden Star su
sikirs su Bauer A. C. Bauer

C. yra pirma buvusieji 
Wallace A. C., o (iolden Star 
ra pasiryžę atkeršyti jiems už 
,ereilą nugrajinimą mum. To
ki visi, kas tik gyvas, buki- 
e nedėlioję rugpiučio 7 d. ant 
15-tos ir Michigan avė. Turė
kite gerą progą pamatyti, kaip 
musų jaunimas pils kailį kita
taučiams.

(iaila, kad yra lietuvių, ku
rie vis dar mano, jog kitatau
čiai yra geresni už mus. Bet 
pažvelgus į jų sąrašą, rasi du 
ir daugiau lietuvius, lošiančius 
:olę su jais. Lai tik lietuviai 
pasitraukia iš jų eilių, tada pa- 
natysite, ar jie yra geresni už 
nūs ar ne.

O tam lietu viii jaunimui, 
kuris dar nesusiprato, kad su 
tavais yra geriau veikti, negu 
)rie kitataučių, laikas yra jam 
>abusti ir stoti prie savų. O 
ą progą turite, nes (iolden 
Star Kliubo durys jums atida
us. Mes esame pasiryžę su
raukti geriausias lietuvių bo- 
ininkų spėkas j vieną būrį po 
vadovyste (Iolden Sar Kliubo 
— ir tada galėsime parodyti 
skeptikams (abejojantiems) sa
viškiams ir kitataučiams, kad 
nes, lietuviai, musų lietuvių 
jaunimas — yra taip pat geri 
itletai, o gal daug sykių geres- 
li už kitus.

(laiima įvardyti šioj apie] i n- 
kej visus bolininkų jauktus ir 
kožname viename rasime, kad 
^iriausieji bolės lošėjai yra 
nusų jaunimas. Todėl — jau
nime, pabusk! Neatidėliok il
gesniam laikui, stok į eiles to 
skaitlingo (Iolden Star Kliubo 
ir dirbk sykiu su jais. Tada 
I usi gerbiamas savų ir kitar 
'aučių, o dabar, nors tavo pa
stangomis, tavo pagelba laimė
ta vienas ir kitas lošimas, bet 
paklausk pats savęs, ar yra jie 
atidavę tau atatinkamą kredi
tą? Aš manau, kad ne.

Praėjusį sekmadienį, liepos 
31 d. (Iolden Star Kl. lošė bolę 
Bessemer parke — su So. Chi
cago Oaks. Tų dieną pralošė- 
me. Paskutinis rezultatas bu
vo - So. Chicago Oaks gavo

3499
S.o Chicago Oaks

0. 2. 1. 0. 4 0 0 2 X == 9
2 Base hits( ant 2-tro kam

po nubėga), Romanas, 3 Base 
hits (ant 3-čio kampo nubėga), 
Klimavičius home rims (namo 
parbėgo), Klimavičius striko 
outs; Kravenas 5, Yuknis T. 4, 
Kita 8, Rolly 4. Base on balls: 
Kravenas 2, Yukiiis T. 2, Ro- 
Ily3, Kita 3.Hit by piteher by 
Yuknis, 1 Chester.

(Iolden Star Kliubo 
korespondentas.

PAGAVO KEISTĄ ŽV£RJ

l’žvakar parvažl.iodam; au
tomobiliu iš vakacijų pp. Nak- 
rošis ir Krukas, vedėjai Peoples
Furniture Co. 
redakcijos narys 
vo keistą žvėrį 
Chicagą. Žvėris 
pintas klėtkoje, 
niture krautuvėj

ir “Naujienų” 
p. Lalis suga- 
ir parsivežė į 
randasi patal- 
Peoples Fur- 

lange, 1922
S. Halsted st.

Vakar per visą dieną būriai 
vaikų ir suaugusių apstoję mi
nėtos krautuvės langą apgai
lestavo to žvėries nelaimę. O 
žvėris dar vis piktas tupi išpū
tęs savo šerius. Žvėries pažiū
rėti pribuvo net ir bolševikų 
manadžieris p. Stenleyr ir jis 
labiausia “cekavijos” apie žvė
ries šerius ir, tu r būt, darė pa
lyginimą: ^ir yra koks pana
šumas tarp šio žvėries šerių ir 
“Velnio šerių”, kuriuos bolševi
kai pardavinėja “susipratu
sioms” darbininkams po $10 
viena. €

“Kas tai do žvėrisužklau
sė Reporteris Pupa pono Nak- 
rošio.

“Tarnas”, buvo atsakymas. 
“Sugavome nabagą prie bažny
čios netoli Rhinelander, Wis.”

“Ar tai tikras to žvėries var
das yra “Tarnas’’, ar tik jo 
“niek name”, Pupa nesirūpino 
sužinoti; o žvėris atrodo ve 
kaip: ežis — ne ežis, skunkis 
— ne skunkis, vilkas — ne vil
kas, lapė — ne lape; tik jau 
ne krokodilis.

Ik’gaudant tą žvėrį, sako, pu
sėtinai nukentėjo visi trys me
džiotojai: pp. Lalis ir Krukas 
rankas į šerius susibadė, o p. 
Nakrošiui |>altą subadė.

Palaikius žvėrį krautuvės 
lange, manoma atiduoti į zoo.

Kep. Pupa.

Burnside
Pateko į receiverio rankas 

lietuvių vaistinė

Alga Khan Aga, galva Išmal
to mahometonų. Jis yra maho
metonų dvasinis vadas rytinėj 
Afrikoj, centralinėj Azijbj ir In- 
iijoj, turintis gal nemažiau “pa
valdinių” ir už Romos papą.

9 bėgimus, (Iolden Star — 7.
Nors šeštame susikirtime (in-
ning) buvome susilyginę - 7-7,
bet po tam negavome progos
■pralenkti juos, žemiau padedu
lentelę.

Golden Star
Ab. B. II.

Fryeras B. F.-C. F. 301
Romanas I B. 511
Domikaitis CF. 2B 311
Stonkus S.S. 411
Zinkus L.F. 501
Yuknis J. 3B. 513
Klimavičius C. 523
Pąšakarnis 2B. 302
Rimkus R. F. 200
Kravenas T. p. 201
Yuknis T. p. 311

40715
(iolden Stars

0. 1. 1. 0. 2. 3. 0. 0.0. O.==7
/

So. Chicago Oaks
Ab. R. H.

Leo S.S. 312
Siweede 3B. 501
Terecki 2B. 401
Chester C. 310
Andrexv L. F. 421
Kita C. F. P. 413

Lietuvių vaistinė, kuri vadi
nasi The Chesterlield Pharma- 
cy, adresu 1124 E. 93rd st., 
kampas University avė., pri
klausė p-iai A. Zimmermonienei. 
Kaip šiai kolonijai, kalbama 
aptieka buvo įtaisyta labai pui
kiai. Buvo galima gauti viso
kių gyduolių kaip dideliausioje 
aptiekoje. Ištaisymas kainavo 
keletą tūkstančių dolerių. Ale 
kadangi čia yra tokia maža ko
lonija ir žmonių retai apgyven
ta, tai aptieka neįstengė sko
las apmokėti. Tat skolintojai 
užtraukė reCeiverį. Ar receive
rio šaukėjai ką laimės, ar ne — 
aš nežinau. Vienok žinau, kad 
receiveris tai tikrai laimės.

Pabuvojus Woodboro, 
Wis., lietuviii 

kolonijoje
z

Trumpų atostogų metu pa
sidairęs po įvairias Wisconsi- 
no vietas Greęn Bay įlankos 
apielinkčse, pasukau j vakarus 
Rhinelanderio linkui. Manau 
sau: dar pasižiūrėsiu Woodbo- 
ro, į kur vasaros metu daug 
Chicagos lietuvių važiuoja atos
togauti, ir giria, kad ten esą 
labai gražu. Nuvažiavau. 

* ♦ ♦
Woodboro yra apie ketvertą 

šimtų mylių į žiemius nuo Chi
cagos, pasislėpus plačiose Wis- 
consino girioše, tarp gausos 
vaizdingų ežerų. Vietos ten dar 
skystai gyvenamos, galėtum sa
kyti primityvios, jei prieš ke
liolika metų civilizacijos kirvis 
ir pinklus nebūtų pirmykščių 
mergautinių girių išrietę viską 
užkariaujančios kultūros pažan
gai. šimtai tūstančių akrų tų 
nepraeinamų girių buvo išskin
ta ir sunaudota. Bet skynymų 
plotuose dabar ataugęs naujas 
miškas, ir kartą įkėlęs koją 
žmogus iš jų nebeišsikraustė. 
šian ir ten, \ prasiskinęlamas 
aikštelę ir draskydamas senus 
kelmynus, jijį^stoigiasi naujas 
sodybas, kuriasi' sau ateities 
būklę. ♦

Viena tokių sodybų yra ir 
VVoodboro, minėtina tuo, kad 
pionieriai čia — patys lietuviai. 
Tai mažas kaimelis, su pustu
ziniu ar daugiau kiemų įr to
lygiu skaičiumi lietuvių šeimų. 
Jo apielinkčse yra dar keletas 
lietuvių farmų. Kaimas prie 
pat SiĮuash 'ežero, bet čia pat 
arti yra dar keli kiti didesni 
ir mažesni eserai. 

* ♦ *
Aplankęs tą lietuvių koloni

ją aš dabar nesistebiu, dėl ko, 
nežiūrint tolumo, daug chica- 
giečių vasaros metu automobi
liais arba traukiniais švilpia į 
Woodboro vasaroti, arba bent 
dieną kitą praleisti: gamtos 
gražumas, grynas sveikas oras 
ir ramumas —- pilniausias ra
mumas, kurio trukšmingo, bil- 
desingo miesto gyventojas taip 
alksta — viliote čia juos vilio
ja. Nenuostabu, kad ir artis-( 
tas Babravičius tik čia kas 
metai vasaroja, pūškuodamas 
šviesiuose ežerų vandenyse, ke- 
pindamasis saulėj ir gerdamas 
ozoną, užmiršęs visą trukšmo 
pasaulį. Jis ir dabar čia kvatie- 
ruoja pas vaišingus pp. Budgi- 
nus, visas sąulės įdegęs ir rau
donas, kaip indėnas. Be p. Ba
bravičiaus čia šiuo tarpu ato
stogauja chicagiečiai — Dr. 
Luomonas, p. Kemėšis, p. šu-

kio iš Universal State Banko 
šeima, p. Krukas iš People’s 
Furniture Co. su šeima, M. Juš
ka su šeima, ir dar kas, o 
McNaughtone vasarojo dar p. 
Nakrošius, People’s Furniture 
Co. pirmininkas, su savo šei
ma. 

♦ ♦ ♦
Man pasakojo, kad artistas 

Babravičius buvęs apsiėmęs 
duoti wood bo riečiam s ir sve
čiams koncertą rugpiučio 6 die
ną, pasirodę betgi, kad labai 
apleista vietos hotelio salė tam 
reikalui netinka, ir dėl to kon
certo nebebusią. Tad vietoj 
VVoodboro, p. Babravičiaus kon
certas žada įvykti apie rugpiu
čio vidurį Bbinelandery, ge
riausiame tame mieste State 
Theatre. Koncerto surengimu 
rūpinas, sako, vietos lietuvių 
biznierius p. Sharka.

♦ ♦
Man neilgai teko būti pas 

svetingus woodboriečius ir gė
rėtis gražiais jų apylinkių vaiz
dais: p. Krukas su p. Nakro* 
šium taisėsi grįžti Chicagon, 
o kad p. Kruko automobilis vi
sai naujas ir patogus, pasisiū
liau būti nemokamu pasažie- 
rium, — kodėl nesinaudojus 
gera proga?

Ali right. Antradienį, kaip 
1 vai. ryto išdrožę, 7 vai. va
karo buvome jau Chicagoj; 
400 mylių atkataliję per 15 va
landų, dar Sliawane ir Milwau- 
kėj sustoję po valandą pasi
stiprinti. Mat kelias iš VVood
boro iki pat Chicagos — kaip 
stalas.

* ♦ *
Dumiant per Menominee In

dėnų rezervaciją, ties viena 
medine šalikėly bažnytėle p. 
Nakrošius staiga suktelėjo:

—Stop, stop! Žvėris! Back 
up karą!

šoko iš automobilio ir, teki
nas, atgal už bažnytėles. Mu
du su p. Kruku tekini — pas
kui.

Stampagalį pasigriebęs, p. 
Nakrošius bevarąs j kelią keis
tą sutvėrimą: žvčriokas kaip 
paršiokas, tik visas apžėlęs il
gais ir smailiais virbalais, il
giausiais nugaroj. Kojos visai 
trumpos ir greitai nepabėga: 
Bet paimk jį, kad geras, per tą 
jo aštrių virbalų mišką.

'Neveltui betgi p. Nakrošius 
medėjas. Nusimetęs savo rein- 
kotą švilpt ant gyvūno, aptilto
jo jį ir, atvilkęs, iškratė į au
tomobilio baksą. Taip tas Be
laisvis ir buvo pargabentas į 
Chicagą.

Ponas Nakrošius žadėjo tą 
keistenybę, mokslininkų vadi
namą Hystrix cristata, paso
dinti vielų narve ir išstatyti 
parodai People’s Furniture 
komp. krautuvės lange. —L.
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Pastaba: Mano ofisas dabar randas1 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTnMTTRTSTAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAb
Palengvins aklų (tempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati- 

| taiso trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Td. Boulevard 7589
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South 
Haven

^4857
Eagle Brand yra išaugi
nęs daugiau sveikų kūdi
kių nejęu kiti visi kūdikių 
maistai.

A ___________________

Musų kolonijoj pradeda dau
giau lietuvių apsigyventi ir 
namukus perkasi. Tiktai viena 
bėda, kad vietos lietuviai ne
turi savo paskolos banko (spul- 
kos). Ir lietuviai turi viską ati
duoti svetimtaučiams. Ar nega
lėtų jie sutverti patys savo 
spulką? Iš to turėtų geras pa
sekmes, ba pinigai yra visiems 
reikalingi paskoloms. Turite 
visi vietos lietuviai pagalvoti 
apie tai, kad neatsilikus nuo ki
tų kolonijų. —Report.

J. F. RADIJUS
Pigiausias Lietuvis 

Graborius Chicagoje
• Laidotuvėse patąr- 
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

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

SKYRIUS:
32^8 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063
* ..........  S

STRAIPSNIS 
Kasi Yra Pasaldintas Kondensuotas | 

Pienas?
Šviežias, grynas, su visa smetona, 

— tai yra pienas gaunamas iš kar 
vių dėl padarymo Eagle Brand Pieno. 
Karvės yra egzaminuojamos, o pieni 
nes inspektuojamos reguliariškai ve- 
terinorių. Kondensaunės pastatytos 
netoli pieninių, taip, kad gauna švie
žią pi eną tik ką sumelžtą.

Iš kiekvieno keno šviežio pieno da- 
statomo į kondensaunę yra paimama 
pavyzdis ir tuoj ištiriamas ekspertų 
kad suradus mažiausj nukrypimą nuo 
tobulumo saiko.

Perėjęs inspekciją, pienas dabar y 
ra supilamas j šildymo šulinius, kur 
jis sumaišomas su grynu cukrum1, 
pridedamu dėl išlaikymo. Visą mi
šinį tada lieja j beori n i puodus, ir 
nuo čia iki supilimo j kfenus, pienas 
neprieina prie oro, ir todėl negauna 
bakterijų nei oksiduotas, šituo budu 
auklėjimo ir stiprinimo savybės, es 
ančios piene, neding sta ir šviežias 
pienas yra sumaišomas su grynu cuk
rumi.

Kenelj j kuriuos Eagle Pianas yra 
supilamas, padirbdami Bordeno kon

densaunės ir ištiriami beorinėse apy- 
stovose dėl mažiausių netobulumų. 
Tobuli kenai paskui yra sterelizuoja- 
mi prie 700 laipsnių F., taip, kad 
gaunama absoliutiškai be bakterijų 
indas.

Pieną įpylus, kenai užlipinami tąin 
tikru budu, kuris nereikalauja klijų.

Atmink, kad penint Eagle Brand 
Pieną • kūdikiams absoliutiškai reika-, • 
linga viską turėti griežtoje švaroje.', • 
Taigi ir atidarius keną, reikia jį už- .

dengti puodeliu ii- laikyti Svarioje, 
vėsioje vietoje, ir apsaugoti jį nuo 
dulkių, musių ij tam panašiai.

Kad išlaikius tikrą mietą, reikalin
ga rūpestingai pienk saikuoti. Eagle 
Brand Pieną visados pilk iš keno j 
šaukštą, iki briaunų, bet kad pienas 
nebėgtų iš šaukšto. Suprasi, kad 
įkišant šaukštą į keną negausi užga
nėdinančio nusaikavimo, nes dalis pie
no bus prilipus prie šaukšto sieive- 
lių. Pamokinimai sako, kad reikia 
imti tiek ir liek šaukštų prie tiek ir 
tiek šaukštų, prie tiek ir tiek uncijų
vandens. Na, o jei bus prilipę pie-į 
no, tai negalėsi tikrai nusaikuoti pa-' 
gal pamokirtimą.

Nedapenėjimas
Dažniausia kūdikiai yra perpenimi, 

negu nedapenimi, bet jei vaikutis ver-i 
kia atėmus bonkutę, arba prieš pada
vimą sekančiu sykiu, tai reikia kas-’ j 
dien didinti mišinio stiprumą iki ku 
dykis bus patenkintas.

Perspėjimas
Jei kūdikis neramiai miega, vemia j 

dažnai, arba turi liuosus vidurėlius, 
tas rodo, kad jam perdaug maisto 
duodama, arba per dažnai, arba kad 
jo maistas stipresnis, negu jis gali 
suvirškinti. Jei vaikas žindomas, tai 
reikia pailginti penėjimo tarpų i|ęi ke
turių valandų. Del kūdikių, kurie 
penimi iš bonkus, reikia per pusę su
mažinti duodamą kiekį, iki viskas at
sitaisys. Jei tas negelbsti tuoj šauk 
kis daktaro.

Skaitykit šituos straipsnius kas sa 
vaite ir pasidėkit ateičiai.

Paimkit savo draugus ir šeimyną 
ant šito gražaus laivo, kuris 

yrą aliejum kūrenamas 
“IROQUOIS”

Nėra dulkių Nėra suodžių
Tiktai

75c
ROUND TRIP DAILY

Leave Chicago daily 9:45 a. m. ‘Horna 
9:80 p. m. Saturday 2:30 p. ai.
Night Boat.i Friday 10:80 p. m.

Nedek ir subatoj Round trip $1.50 
Pigiomis kainomis Cafeteria 

CoJlegiate Orkestrą

f ŠOKIAI DYKAI

_ BENTON 1COC harbor
1 &ST. JOE

Leave Chicago 8 a. m. Daily

Throuch Ticketa to a!) Shore Line Motor 
Coach Co. pointe via South Havtė 

Titru Farr.
SAVOATl’CK .................................. 11.75
H0LLAND ......................................... 2.M
GBAND KAl'IDS............................... 3.90
ŪKAM) HAVEN.................................3.00
MU8KEU0N ........................................3.80 i
EA1Y L’AIV JLAKE..^....................... Lfi? 1
Scotsonia (Lith-Monor) $1.25 
Miami Park Beach ........... $125
Direct conpecUona lot Ulen, AUeash. 
Pullman. Sangor, Silvcr-SaddJe Laaee. 
Kooeevelt Hille and Shore Oręst. 

I Ali echedules daylight eavlng- tUna.
South Haven Line Docki—N. W. End 
Municipal Picr (Grand Av. & Chicago i 
Av. care to pier).
 Phone Superior 7800

DoubleDutch

Better Malt tyrup 
cannot be nuute ;

|Red Sun Products
Chicago, Illinois

AskyourDealer

Tei. Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

TADEUŠAS VAIČIULIS
Persiskyrė pu šiuo pasauliu Rugpiučio 2 dieną, 11:15 valandą ry

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

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

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

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

Nuliūdę liekame, Moteris, Duktė ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja graborius J. F. Radžius. Tel. Canal 6174.

LACHAViCZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuoto jas
2314 W. 23rd l’lace

Chicago, 111. •
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 1271 
ir 2199

E K B. Naujienų skai 
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi N a u j ienos e.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Roseland
Vargiai pasiseks A 

uždėti cenzūrą ant “Naujie
nų“ Reporterio. Vargiai pa
vyks jam išgelbėti ir komu
nizmą nuo susmukimo. Aukos 
Maskvos reikalams nieko ne
gi įbes.

Golden Star kliubas gyvuoja 
jau septinti metai. Kada tasai 
kliubas tvėrėsi, tai tada musų 
k nunistai bolševikai kliubą 
vadino ‘ 
viškiems 
šytis.

Kliubas 
augo taip 
Bolševikams gimė geras apeti
tas ir jie nusitarė eiti į kliubą 
ir užvaldyti jį.

į kliubą pradėjo rašytis vi
si bolševikai, bet P. Petronis 
buvo neprirašytas ir kliubo ga
lutinai užvaldyti bolševikams 
dar nepavyko. Reikėjo prirašy
ti ir Petronį.

Bet Petroniui betruko tik po
ros savaičių iki 40 metų. Kliu
bas, abejodamas dėl jo metų, 
pareikalavo iš jo metrikų, ir 
tame susirinkime nepriėmė 
Petronio. Aš, gerai žinodamas 
komunistų tikslus ir jų prie
mones jodinėti draugijomis, ir 
prilyginau juos parazitams, l’ž- 
tenka 
darė 
kuopa

bolševikai
bonių” kliubu ir su
draudė j kliubą ra-

savo keliu augo ir 
nariais, kaip turtu.

tik prisižiūrėti, ką jie 
su Susivienijimo 36-ta 
ir ką jie daro jos vardu

pras, kii(b parazitui palyginimas 
kaip tik tinka komunistams.

Bet grįžkime prie Petronio. 
Yra žinoma, kad Petronis aną 
metą Stančiko svetainėje su 
savo sekėjais išardė socialistų 
prakalbas. Taipgi Petronis su 
savo davatkomis kūlė lerma ir 
norėjo išardyti socialistų su
rengtą protesto mitingą prieš 
Lietuvos fašistus, įvykusį perei
tą gruodžio mėnesį, kuriame 
kalliėtoju buvo “Naujienų” re
daktorius Grigaitis.

Petroniui pirmininkaujant

jis’ ir jo draugai gulės šeiminin
kauti kaip tinkami. <(iik jie 
tam yra specialistai. Gėdos jie 
neturi. Todėl tai jiems ir buvo 
paskirtas parazitų vardas, vi
sai neliečiant kliubo, nei kliu
bo narių.

O p. Yonaitis, matydamas, 
kad čia visos Maskvos apašta
lų slaptybės bus atidengtos, 

Yonaičiui šoko ginti savo kolegas. Ir kad 
'visą tai paslėpus, šaukia, jog 

• “Naujienų“ Reporteris padaręs 
kliubui materialių nuostolių ir 

i jog tai butų sustabdyta! Reiš
kia, p. Yonaitis norėtų užimti 
“Naujienų” Reporteriui burną, 
idant šis neišvilktų raudonųjų“ 
biznierių paslaptis aikštėn!

“Vilnies’’ 162-me numeryje 
Yonaitis ragina kliubo valdybą 
surasti ir nubausti Reporterį, 
šito gali reikalauti tiktai ko
munistas ir fašistas: esą, ne
leistina skelbti, kurie kandida
tai būna nepriimami. Juk kliu
bas ir neskelbė, o reporteriam, 
kurie skelbia žinias, neuždraus* 
ta. Ir Yonaičiui “Naujienų“ 
Reporterio nepavyks nubausti 
dėl tos paprastos priežasties, 
kad mes gyvename Amerikoje, 
o ne sovietinėje raudonųjų biz
nierių Rusijoje.

O kaip g; bus su ponu Yonai- 
čiu? Ar ta bausme neatitiktų 
geriau ponui Yonaičiui? Yonai
tis sakosi esąs pilnas kliubo 
narys. O kada kliubas pradėjo 
organizuoti besbolo tymą ir 
prirašinėti daugiau jaunų nau
jų narių, 
organizuoti 
kerio 
dus 
Star

Ar tai, pone Yonaiti, skaitai 
pasidarbavimu kliubui? Ir ar 
manai, kati žmones šito veici- 

mainiavimo nesupranta? Patsai 
kenki kliubui, o nori, kad už 
tai butų “Naujienų” Reporte
ris nubaustas!

Pone Yonaiti, tamsta dar ne
priklausei kliubui, kada “Nau
jienos 
jos tarnaus. 
“Naujienų“ ir

tai Yonaitis šokosi 
“Vilnies” ir “Wor- 

tymus, idant neprilei- 
jau n uolius prie Golden

Kliubo.

kelis metus ėjo termas drauRi-

For Rent
RENDON 6 kambarių

„ , , flatas, garu šildomas. $60 rendos
Roseland — Auksinės Švaigždfs L. nėšiui, 5647 S. Rockwell St.

P. ir P. Kliubo mėnesiniu susirinki
mas įvyks 5 d. rugpiučio, 7:80 vai. 
vak.. K. Strumilo svet.

Visi nariai hukit susirinkime, bus 
knygų peržiūrėjimo komisijos rapor
tas ir kiti svarbus reikalai. J. Kirka, 
raštininkas.

Announcements
Pranešimai

Fumiture & Fixturea
RakandaLItaiaai

ANT RENDOS didelis kampinis 
ras su 4 kamb. Nepaprastai tink 
vieta dėl lietuviškos aptickos arba 
bernės. Neturime aptiekos šitoj i 
UnkCj per 3 ketvirtainės mylios, 
sišaukit pas savininką. A. Miliauc 
1247 S. Cicero Avė., Cicero, III. PI 
Cicero 205.

/
SLA 36 kuopos nariams pranešu, 

kad užsimokėti duokles jie gali' 
pas mane namuose (3200 Lowe 
avė.). Eidamas finansų raštininko .
pareigas, noriu atkreipti kiekvieno ir švarus ant antrų lubų. Renda $2 
36 kuopos nario domę l tai, kad Matyle galima visados. J. Juciku 
jūsų teisės Susivienijime pirmiau- 645 W. 37th St. 
šia nriklnuso nuo to, ar esate už- ■ ■   ............... —----------- -——*—
simokėję mokesnius, ar ne. Narys, RENDAI Storas tinkantis dėl vis 
neužsimokėjcs Prr tris mėnesius, į^j. 5{znjųt Fixturiai randasi štoi 
esti suspenduojamas. 1?HX*» k>eno Tik reJcia savo skehj. 4 kambariai d 
mokesniai užvilkti ateikite, nelauk-f lm0< Kenda $25.00. 3628 Soui 
darni, kol įvyks kuopos susirinki- union ^ve. 2 užp.

RENDAI 6 kambarių flatas, švi

gulima visados. J.

mas, pas mane į namus ir užsimo
kėkite. —J. Balchunas,

SLA. 36 kp. ifnąĮnsą »"št. ,

Jaunų Liet. Amerikoj Tautiškas 
Kliubas laikys mėnesinį susirinkimą 
Penktadieny, Rugpiučio 5, 7:30 v. v. 
Lietuva; Auditorijoj, 3133 So. Hals
ted St. Visi nariai malonėkite laiku 
pribūti, nes randasi daug svarbių da
lykų aptarymui.S. Kunevičia, rašt.

JUBILftJINIS PIKNIKAS
Baltgudžių Tautiška Draugija ren-f 

gia Polonia Grove, Hlggins ir 61st| 
Avė. 5 metų apvaikščioiimo pikniką, 
August 7 d., 1927 m. Kalbės geri kal
bėtojai Adv. K. Gugis, Prof. A. Suš-j 
ko, Dozj Mauer Tarptautinis atstovas 
apsaugai Politinių kalinių ir kiti.

Bus muzika. Pelnas eis Vilniaus nnvnATnničTT miesto Politinių Kalinių naudai. | OPERA TORKŲ, bastei lų,
Kviečia Komitetas. ; koms siuvėjų prie moterų

.------- ---  . .. lsUb
Kreipkitės: i

L1PSON BROS.
325 W. Adams st.

ANT PARDAVIMO grosernS 
pajieškau partnerio. Butų gei 
kad atsišauktų moterų, vienai 
sunku. 3423 So. Halsted St.

Personai
__________ Atmenu Ieško__________

PAJIEŠKAU savo švogerio Cipri 
jono Briožio, paeina iš Rimšų kaime 
Eržvilkio valsč. Jis pats arba kai 
apie jį žino prašau su manim susiži 
note, busiu dėkingus. Izidorius Mi 
liūs 1931 Evergreen Av., Chicago, III

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

SLA. 260 kp. susirinkimas atsibus 
Rugpiučio 7 d., Sekmadienyj, 2-tra v.l 
po pietų. Nariai virš minėtos kuopos 
malonėsite atsilankyt, nes randasi 
svarbių reikalų apsvarstymui. Taip
gi nepamirškit ir savo draugus atsi
vesti prisirašymui prie virŠminetos 
kuopos. Taipgi nepriklausantieji, ku
rie įdomaujate SLA. meldžiu atsilan
kyt P. M. M.

ran 
d re

Help Wanted—Malė
Darbininku Reikia

REIKIA darbininkų, gali būt paty 
rę arba ne, tik tinkami tam darbui 
nopaty ru«i u m išmokinsim. Dirbant via- 
kcrr&is galima uždirbti $50 į savaitę 
ir dauginu. Kreipkitės asmeniškai, vn- 
karais: Kotvergo, Subatos ir Utarnin 
ko nuo 7 iki 9 W: H. Novick Realty 
Co., 1558 W. 79th iSt, Room 220.

IllinoiK 11-v ii, I’nSelptH. Kliubą.
laikys smvo mCn. susirinkimų, I’enk- 
tadienyj Ru/rpiučio 5 <1., 8 vai. vak., 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted' 
st. . I

Visi kliubiečiai esate kviečiami pri
būti į susirinkimą, nes randas daug • ................ -------------- -------------
svarbių dalykų dėl aptarimo. A. La- REIKALINGI ągentai pardavinėt 
zauskas, sekr. gyduoles ir žoles po namus, duodam

-------------- didelį nuošimtį. Oren.us Drug Co.
Brighton Purk—SLA. 176 kp. susi- 3313 So. Halsted St., Chicago, III.

jau tarnavo kliubui, ir Į rinkimas įvyks Pėtnyčioj, Rugpiučio!
ant' 5 d., Jokantų Svet., 4138 Archer Avė., 

.. . . , 7:30 vai. vak. Malonėkite būti visi
neporterio uz- ]ajgUj nes yra daug svarbių reikalų.

<lfti nepasiseks. Jei nori išgcl- Taipgi ir naujųį narių| atsivykite pri- Bumhnh.“'Iii? Telefo-
t.ju: -......rašvti rne SLA. A. Trejoms sekr. ____________________________ «________ ,

Cenzuros

bėti smunkantį komunizmą ir 
jojo raudonąjį biznį, ieškok 
kitokių priemonių. Kabinėjimu
si prie Reporterio jųjų neišgel
bės. —Rep.

Ar jus žinote, kad
Manoma, jog ant mėnulio nėra nei 

I nm nni vandens, Tūkstančiai metų 
, . j atgal ant mėnulio buvo baisus vul- 
KA1 kaniški išsiveržimai, kurie pavertė 
SU- ' visą jo paviršių į nusidrėkusius kal- 

. nūs, kaikurie jų yra net 20,000 pūva- j ,i.. „..i..-.*;. .1.„i„
yra 
ne

joje. Susirinkimai nusitęsdavo "ri /a”<Į.ens;. 
po 3—4 valandas. Dabar, 
jau yra kitas pirmininkas, 
sirinkimai užsibaigia į pusę 
landos ir Draugijos reikalai 
tvarkoj. Jokio lermo dabar 
liėra, ir draugijos nariai žino, 
kas kėlė lermą.

Petronis ir M. Bacevičius, ku
rie bosą uja ISLA 139-toj kuo
poj, ir jų draugai visuomet bik- 
va priežastimi lermų toj kuo
poj. Kitiems jie ir balsą atima, 
pavyzdžiui, Švitrai ir Ražans-j 
kiui, todėl kad šie kenkia bol
ševikų raudonajam bizniui.

Petronis su Bacevičiumi, be- 
bosaudami, suardė SLA 2-rą 
apskritį. Ir į kokią tiktai drau
giją tie gaivalai jsibriauja, vi
sur tas griovimo darbas yra 
daromas. Negalima apjoti, kad 
Petronis su Bacevičiumi 
gins bosauti ir kliube.

Kai Bacevičiui pasiseks su- ] 
traukti į kliubą savo jėgas, tai I 
progai pasitaikius jis atiminės 
balsą tiems, kurie daugiausia 
prieAinsis. kaip kad ateminėja 
Susivienijimo kuopoj, ir tada

_ , x... ... REIKALINGAS* patyręs bučeris,
7:30 vai. vak. Malonėkite bu i s kuris moka važiucrtf troku. Gera už-

' mokestis. Pastovite ‘ darbas. 13958
rašyti prie SLA. A. Trejonis sekr.

West S“ide—Dr. Vinco Kudirkos iš
važiavimas įvyks Nedalioj, Rugpiučio 
7 d., j Lyons miškus, už seno buvusio 
Černausko daržo.

Šitas išvažiavimas yra svarbus; 
nes bus priimami neuji nariai už dy
ką nuo 15 iki 25 m. be jokio įstojimo 
mokesties. Taigi ne vienas nepra-Į 
leiskit šito išvažiavimo, kuris esate 
tų metų ir galite naudotis šita pro
ga- , , ,

Be jokio atidėliojimo atvažiuokite, 
draugai ir draugės į miškus, kur sma
giai praleisime laiką, ir kurie norėsi
te, galėsite patapti šios draugijos na
riais ir narėmis. A. Ručinskas.

nas 9870 Burnham.

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

ė- Pardavimui 8 kambarių rakandai, 
gerame stovyje, galimu guuti ir kam-

— barius parendavoti. Renda pigi. Maly- 
0_ ti galima nuo ryto iki 10 vai., o su-1 
. . būtomis visą dieną.
" 1009 W. 19th St.

e. 2nd fl. Front
t- «
■»! PARDAVIMUI Elektrikinė ledui 
le mašina, pumpa dėl vandens, luch 

. kaunteris. Daiktai mažai vartoti.
- Parduosiu pigiai. Aurora, III. Telefo- 

I nas 5077. '
5- i 11  ..... .  . ........ .........—— j
bl Business Čhances

Pardavimui Bizniai *

> PARDAViMUI cigaretų, kendžių, 
o. notions krautuvė sykiu su namu. Ap- 
4 leidžiu miestą, 1707 So. Halsted St. 
h

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė. 
arba priimsiu pusininką. Pardavimo 

a priežastis svarbi. 4503 S. Wood St.

PARDAVIMUI Delicattessen, ken
džių, ice cream krautuvė. Geras biz- 

■ nis, apleidžiu miestą. Bargenas . 5 
• pagyvenimui kambariai prie krautu

vės. 5129 So. Halsted St.

PARDAVIMUI groseris, 4 pagyve- 
b nimui kambariai užpakalyj. 2612 W, 
« 47th St.

PARSIDUODA Gr^Xemė ir saldai
nių krautuvė. Renda pigi ir geroje 

. vietoje, arti 47th St. 4650 S. Šnera- 
mento Avė. 1

... 1 1 . . IU» "1 1

PARSIDUODŲ grosernę arba pri
imsiu partnerį su mažu kapitalu. 535 
West 45th St. z

Į
Didelė proga atidaryti restauraną,! 

visi restaurano fixturiai ant vietos, 
kuriuos galima paimti, už likusius 
mokesčius $1000, jie kainavo $3000,. 
tik 6 mėnesiai kaip pirkti. Geroj lie- 1 
tuviškoj apielinkėj, Storas randasi di- i 

įdėliam naujam hotelyj. Savininkas
1247 So. Cicero Avė., Cicero,III.- - - - - - - - -  —:- - - - - - - - - - - - -:> i

PARDAVIMUI grosernė. Gera vie- ] 
» ,a, lietuvių ir slavokų apgyventa. S. 

. Rutv* inhok, 1G21 S. Union Avė.

BUCERNE ant pardavimo. Geras 1 
biznis, renda pigi. Nepraleiskit pro- r 
uos. Pardavimo prisžastį patirsite 
ant vietos. 4518 S. Wood St.
____ ___________________________ _  • i

PARDAVIMUI ROAD HOUSE ir i 
P/a akro žemės, medinis namas 9 į 
kambarių, Willow Springs ant Archer 
Avė. Galiu mainyti ant bungalow T 
arba 2 flatų namo. 1 r

' PEEP INN., 
Tel. Willow Springs 15 

Mrfi.'BlirVrtroop n
f

PARDAVIMUI kriaučių šapa. Biz- . 
nis išdirbtas per 4 metus. Turi būti, ‘ 
parduota iki 12 dienai rugpiučio. 2917 1 
So. Lowe Avė. p

i
PARDAVIMUI rūbų valymo ir pro- , 

sinimo įstaiga. Biznis išdirbtas per * 
eilę metų. Nauja Hoffman prosinimo 2 
mašina, trys siuvamos mašinos ir vi- 
si kiti reikalingi fixturiai. Turi būti 
parduota tuojaus, nes savininkas eina 
kitan biznin. 338 E. 115th St. 4* 1

Real Estate For Sale Fanus For Sale
Namai-žemė Pardavimai Ūkiai Pardavimui

SU mažu įmokėjimu galite Parsiduoda 40 akrų farma Inliana 
U| 1 ktl naują 6 kambarių mu- pfje kieto State kelio, netoli miestu- 

TO bungalo\V puikiai pabūdavo- ko ir ieikos. Pigiai parduodu. Savinin- 
ta ir moderniškai irpnerin Ini kes Ant- Stevei,s, 169—35 Avė. Melui moaerniSKai ^rengta. Jei | roae Park| IU TeI. Melrose Purk 4483 
kas nori, gali pirkti ir už cash. 
Namas randasi • puikioje Mar- į 
quette Park apielinkeje, tik | 
trejetas blokų nuo parkų, arti 
gatvekarių ir bpnlevarų. Pirkę* 
jas gaus lengviausias išmokėji
mo sąlygas. Kreipkitės:

7114 S. (’ampbell Avė.

Pardavimui 80 akrų farma, su ge
rais budinkais, gyvuliais, mašinomis, 

j arti miesto, pigiai
204 akrų farma su gyvuliais, maši

nomis. Geri namai, mieste.
180 akrų farma, geros triobos, gy

vuliai, mašinos, parduosiu pigiai ar- 
_ ba mainysiu ant prapertės Chicagoj. 

n a v>rx«« . . 80 akrų žemės, be gyvulių, labai
A R DAVIMUI 2 fl. mūrinis narna4 pigiai, kas apsilankys, nesigailės ar- 
/’-? .ger°J Į* ba rašykite, duosiu gerą patarimą ir

mokėt $4000, kitus kaip rendą. Savi- informacijas.
ninkas 3343 Emerald Avė. R. Franckewicz, 

Carney, Mich.
PARDAVIMUI 9 kambarių biznia- 

vas namas arba mainysiu ant mažes
nio namo ar biznio. Savininkas gali
ma matyti po 6 vai. vakare, Joe Ap- 
kevich, 2322 W. 51st St.

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

PARDAVIMUI farmukė, 2 akrai 
žemės, 7 kambarių namas, 2 karų ga
ražas, vištininkas, barnė, 700 vištų, 2 
kiaulės, automobilius. Pigi kaina.

Henry Kumpus, 
Cork Avė.

Justice Purk, UI

Financial
Finansai-Paskolos

PARSIDUODA 4 flatų muro 
namas po 4 kambarius, cemen
tinis beismentas, vanos, elekt
ra, gasas ir vienam karui ga
ražas. Namas yra tik 7 metų 
senumo. Greitam pardavimui 
parsiduoda už $12,500, cash 
reikia tik $2,500.

PARISIDUODA 7 kambarių 
nedžio cottage ant West Sidės; 
/ana, elektra, gasas ir galima 
padaryti beismente pragyveni
mą. Prekė tik $3,500. Iten. J. 
tazanauskas? 2242 W. 23 PI.

VAIAiSIIJUODA 2 pagyveni- 

nų namas po 6 kambarius ir 
nedinis namas iš užpakalio, 2 
iragyvenimų po 4 kambarius. 
Mešakiniam name randasi va
los, elektra ir kiti patogumai. 
Jžpakaliniame name vanų nė- 
a. Raudos neša apie $90 į mė- 
lesj, o kainuoja tik $7,000.

PARSIDUODA 3 pragyveni- 
nų muro namas ant Wcst Sidūs, 
io 6 kambarius, beismentas ir 
>astogė, vanos, gasas, elektra 
r dviejų karų garažas. Rendos 
tesą į mėnesį $131. Kaina to 
įamo $14,(XX). Atsišaukite pas: 
ten. J. Kazanauskas, 2242 W. 
:3 Place.

2-RI MORGIČIAI 
8-TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraKtus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

ANTRIEJI morgičiai byje kokia su
ma, padaryti ir nupirkti į vieną die
ną, geromis sąlygomis. Pamatykite 
mane pirmiausia.

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 820 Central 6260

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

CHARLES JACOBS, 
8244 So. Halsted Street, 

Boulevard 6520

Miscellaneous
prirųs___________

STOGDENGYSTE
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę

PARDAVIMUI restaurantas. Ge
ra vieta, senas biznis, netoli aukštes
niosios mokyklos. 669 W. 14th St.i dų aukšti; todėl tarpukalnėse yra 

, stačiai nepasiekiami plyšiai. Mėnu
lio paviršius rodosi tuščias ir negali
ma matyti, |cad koks nors gyvas su
tvėrimas arba gyvastis ant jo butų. 
Ar jus žįnote, kad nepraėjo nei vie
nų metų kad, kuriouse riepasidaugin- 
tų armija Helmar mėgėjų. Susipažink 
ir pamėgink Helmar dar šiandie.

SLA. 226 kuopa laikis savo mėne
sinį susirinkimą Nedėlioj, August 7|

l d., 10 vai. ryte, Liuosybės svet., 1822, 
Wabansia Avė. j

Visi nariai malonėkit atsilankyti ir nes inj susirinkimą Sekmadieny, Rug- 
_______ _ _____ _ __ - . . ’ / . ’ ” -

lonėkit užsimokėt. K. čepulevičius, Lietuvių Auditorijos svet., 3133 So. ygS> drilg ŠtoTlUS, grosernes ii* 
raštininkas. >“al?ted. st-. nariai butinai .pri*'vcndžiu krautuves Chicairoi ir, bukite į susirinkimą, nes yra svarbus.; M iiuzių Kiaumvcs v.iiiuagoj ii

• P. K. nut. rašt. apielinkėse ir atstovauti senai
--------— įgyvendintą whole sale taba- 

l^Mikos jobberiu įstaig,. Turįs nuo-
■ Subatoje, Aug. 6 d., černausko dar- savą karą ir galintis kalbėti 
j že Saulei nusileidus. Perkūnas. lietuviškai

daujamas.
I Ogden avė., tarpe 9 ir 11 vai.

Cicero, III. — Lietuvių Raudonos 
Rožės Pašį Kliubas laikys mėnesinį 
susirinkimą Penktadienyj, Rugp. 5 d., 
7 vai. vak., W. Lukštos svet., 1500 S. __
49th Avė. Visi nariai dalyvaukite,, Oalpcmniins reikalina-»MĮneš turime daug svarbių reikalų ap-, bietuvLq ^l^smanas reikalingas 
tarti. Ben. Tumavičia, rašt. Pastebėtina proga salesmonui,

-----------  kuris turi patyrimo, arba kuris 
I Simnao Daukanto Dr-|a laikys mė- Igs atsakyti reikalavimams 

Visi nūnai maioucKiv umnaiiikyu n nes tnj susirinkimą Sekmadieny, Rug-1 °
kurie esat atsilikę su mokesčiu, ma- piučio 7 d., 12 yal. dieną, Chicagos vaikštinėti po Cigarų krailtU-

ROSELANDE pardavimui Storas, 
cigarų, kendžių ir visokių smulkių 
daiktų. Priežastis —• važiuoju Lietu
von. 114 E. 107th St.

unijos darbininkai samdomi.
J. J. DUNNE ROOFING CO. 

3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114

Nėra kito šaltinio
; iš kurio plauktų
. ’ Mek naudingų zinio

/»»»• N nu

mė- "■..SLA, 335 kp. mėnesinis susirinki- 
■AAIFIFB nias įvyk8 Penktadienio vak. 7:30 v.,jllSSIrltl] AUS. Rugpiučio 5 d., Raymond Chapel svet. ryto.UlHvUirifclJ MlfVa 816 w> 31st arti so. Halsted St.,O1O W • 015L oi. Urul OU. 

Vlffl nariai malonėkit nesivėlinti j 
j- . . ant susirinkimo. Taipgi ne pamirškit;
Kas, ką, kur, i . kada, užsimokėt mėnesinius mokesčius.

rengia, veikia ar kviečia Vaidyba.

ir čekiškai pagei- 
TARR CO., 3600

Gera proga įsigyti 4 flatų namą po 
kambarius, $500 cash. Kaina $7500.
12 flatų muro namas, gera trans- 

portacija. Namas 6 metų senumo. 
Rendos neša $9500 į metus.

Parduosiu arba mainysiu dviejų 
, aukštą muro namą 4-4 kamb. Kaina 

$4250.
5 kambarių cottage, furnace šildo

ma, elektra. Namas labai gerame sto- 
vyj, $500 cash. Kaina $3000.

Storas ir 2 kambariai, viršui yra
PARSIDUODA delikatesen ir gro- pagyvenimui 4-4 kambariai. Kampi- 

seris, taipgi ice cream, kendžių ir ci-;nis namas. Kaina labai žema $3800. 
garų, gera vieta dėl meat market. .
Kampinis Storas, ilgas lysas. Renda 2 aukštų medinis namas 4-5 kamba- 
tiktai $ 25. - r*a*’ Turi būt parduotas greitame

Persitikrinkit laike. Kaina $3200.
634 W. 57th St. Parsiduoda kampinis lotas 58x108

• ———————----------------------------- i ant ioo pgjų platumo gatvės. Kaina
DIDELE proga tam, kuris nori pa- $800, $200 cash.

daryti pinigų. Parduosiu arba mainy
siu pusę arba visą bekernės biznį. Su 
mažai pinigų galite įsigyte gerą biz
nį. Pardavimo priežastį patyrsite 
ant vietos.
1739 So. Halsted St. Box 953

M. J. KIRAS

Real Estate Improvement Co. 
3335 So. Halsted St.

Phone Yards 6894

KRAUTUVIŲ F1KČERIAI
Grosernių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken
džių, Bekemių, Mu
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 Sc. State Street

PARDAVIMUI bučernė arba mai
nysiu j lotą ar automobilių. 5026 So, 
Ashland Avė.

MARQUETTE Manor Šiaur-Rytinis 
kampas 66-os ir Rockwell St., 58x125. 
Labai prieinama kaina. Pašaukit Re- 
public 6765.

WENNERSTF.NS
•dohvniian u ppu 

TIKRI APYNIAI 
TURIINGAMF. SAIYKI f

TIKRI APYNIAI
MF.KUH NFRA [OKU 

KAIP S111L -
NE/ NEI VIENO■ *

. . , . „ ..... Chicagos r.ietuviy Auditorium
BndKeporto 1... fmėnesinis susirinkimas įvyks Pirma- 

i n‘: ■’jjy■ i ’ <V- 8 Uth

... • u . vakare, Auditorium svet., 3133 SouthI Bervvyn laimų miškus, apie buvus} ,
Černausko daržą. Trokas stovės 3200 
Lime St. iki 10 vai. ryto. Mokestis už 
troką vyrams $1.00, moterims 50c.1 5 
vaikučiams iki 13 metų veltui.

Gerbiąmi Kliubiečiai ir jūsų šeimy-(: 
nos. taipgi ir jus, kurie turite savo į 
mašinas nepravažiuokite pro šalį, bet - 
sustokite pas savo draugus Kliubie- 
čius, kur prie trukšmingos muzikos 
galėsite šokti ir linksmai laiką pralei
sti, kvėpuodami tyru, maloniu girių 
oru.

Gerbiami draugai! Kurie nepriklau
sote j šitą turtingą draugais ir finan
sais Kliubą, malonėkite atsilankyti į ___  _  ________
šį draugišką išvažiavimą, nes bus ir va’gio. 828 ^rbiat St. 1 lubos, 
draugiškas priėmimas naujų narių.

Matykite komisiją kuri stovės tro- 
ke ir vaišins svečius.K. Laucius, F. 
Wiršila ir S. Šimkus.

LIETUVIS Salesmanas reikalingas 
Pastebėtina progų salesjnanui, kuris 
turi patyrimo, arba kuris galės atsa
kyti reikalavimams vaikštinėti po ei- mašinos ant 41 Highway. mieste. Ra- 
jęarij krautuves, ūruK Storius, $ęro:-ier- Sykit laiškais R. Franskewięz, Caijney, 
nes ir kendžių krautuves Chicajfoj iri Mich.

Pardavimui garažas ir Chevrolet

Halsted St.
Gerb. Direktoriai ir Draugijų atsto

vai, nepamirškite visi atsilankyte.
Nutarimų rašt.

Furnished Rooms
RENDAI ruimas dėl vieno vaikino, 

šviesus, karštu 'vandeniu apšildomus, 
elektra ir visoki patogumai. 6627 So. 
Fairfield Avė.

RENDAI kambarys vienam ar dviem 
vyram ar merginom su valgiu ar be

LSS. 81 kuopos išvažiavimas įvyks 
ateinantį sekmadienį, rugpiučio 7 d., 
Jefferson giriose. Visi northsidiečiai 
prašomi atvykti. Valgio ir gėrimo 
nesivežkite — gausite ant vietos. t — r--------

Komitetas, nevedusį vyrą

PARENDAVOJIMUI kambarys vie
nam arba dviem vaikinam su valgių 
ar be valgio. 4516 S. Fairfield Avė. 
2n<l fl. Front.

VEDUSIAI porai dykai kambarys 
už prižiūrėjimą o kambarių flato pas

I. 3614 So. Halsted St.

j krautuves, <lruK Storius, įęroner- Sykit laiškais R. Franskewięz, Caijney, 
ir kendžių krautuves Chicagroj ir į Mich.

apielinkėse ir atstovauti senai įgy-j 
vendentą wholesale tabakos jobberių 
įstaigą. Turįs nuosavą karą ir galin
tis kalbėti lietuviškai ir čekiškai pa- __________________________________
geidaujamas. TARR Co., 3600 Ogden . •. , Q , .Ava fnmn o ir 11 v r Pnekiveli 448.3 Ilgiai parduodu 8 kamb. rezidenci-Avė. tarpe 9 ir 11 v. r. Rockwell 4433

Masical Instruments
Mazikoe Inetrtimentai

$750 Player Pianas už <$105 su ro
lėmis ir benčium. Pamatykit 6136 So 
Halsted St.
. ........................ " 1 ■■

Fumiture & Fixtures
Rakandai-ĮUisal

$60,000 vertės naujų bankruto ra
kandų. Sutaupyklt pirkdami šiuos 
naujus rakandus, Pigiai greitiems 
pirkėjams. Gražus Mohair parloro se
tas, riešutiniai valgomoj kambaric se 
tai,’ bufetai, 2-3-4 šmotą miegruimio 
setai, Wilton kaurai, lemuos, veic'ro- 
dŽiai, stalai, Coxwell krėslai, 4 kam
barių outfitąs tik $340. Dykai dasta- 
tymas, Fireproof Storage, 6542 N. 
Clark St., atdara vakarais iki 10, 2 
blokai N. nuo Deyon Avė. I

Real Estate For Sale
Namai-Žemš Pardavimai

PARDAVIMUI 2 flatų medinis na
mas 5-3 kambariai, gerame stovyje. 
Savininkas 1726 N. Mozart St.

PARDAVIMUI 5 kambarių mūrinis 
bungalow, visi {taisymai sudėti. Par
siduoda už cash. 7281 S. Maplewood 
Avė.

ją, labai dideli namai, geri didelei šei
mynai. Asbestos stogas, gelžiniai stu-' 
Ipai ir beams, mūras visur aplink, 2 ■ taf,"kampinis’ narnai
karų garažas, brukavota alley. Puikioj 
apielinkėj, arti katalikiškos bažnyčios, 
mokyklos ir karų linijų. 5654 S. Map- 
lewood Avė.

EKSTRA BARGENAS
Pardavimui lotas ant Western Avė. 

prie 69 St. labai aukštos rųšies kam
pų. Parduosiu pigiai arba mainysiu 
ant automobiliaus, garadžiaus ar kito 
biznio. Kreipkitės: Subatoj po pietų 
arba Nedėlioj visą dieną. 7002 South 
RockweU St., 2 lubos.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Uilaikom 
malevą, popierą, stiklus ir t L 

3149 So. Halsted St 
Phone Yards 7282

J. S. RAMANCIONIS. Tnn.

RUBIN BROS.

NAMŲ STATYTOJAI
4155 Archer Avė.

Tel Lafayette 8705—8700

Chicago
TURIU parduoti į dešimtį dienų 

biznio prapertę arti transfer kampo 
1114 W. 59th St. Krautuvė ir 3 fla- _
tai, kampinis namas, akmenihis pa- ---- ---------------------------------------------
matas. Rendos $100 j menesį. Kainai ELECTRIC KONTRAK I'ORJUii
$7200. Cash $1500. 

Savininkas,
A. ZURIS, 

6029 So. Champlain 
. Tel. Midway 3639

Seniausias iš lietuvių, kur duoda 
užganėdinimą. Įvedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik* 

menys, fikčerius ir t. t.
W. P, Stepnan Electric Co., (notinc.) 
2522 So. Halsted St., Chicago 

DIDELIS bargenas. Nupirksit biz- Phone Victory 7452
niavą lotą su mažu įmokėjimu. Ran
dasi prie didelių dirbtuvių, kur dirba 
250,000 darbininkų. 801 S. 4th St., St. 
Charles, III. Phone St. Charles 45.'.

Educational
Mokyklos

PARDAVIMUI 2 flatų namas 6-6 
kamb. moderniškas. Karštu vand< niu 
šildomas. 2 boileriai. Bargenas. Tuo- 
jaus galima užimti. 2 karų garažas, 
informacijų delei telefonuok Cicero 
2133 R. arba pamatyk savininką 1811 [ 

So. 51st Avė., Cicero, Agentų nereikia Prospect 4339.

MOKINAMEPARDAVIMUI gražus 2 flatų, 5 ir
6 kambarių namas, miegojimui por- Anglų kalbos, lietuvių kalbos, aritį- 
Čiai, arti karų linijos. Parduodu ies metikos, pilietybės, knygvedystės, 
turiu kitą namą. Bargenas $15.000 stenografijos ir kitų mokslo Šakų, 
greitam pardavimui. Savininkas 6134 AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 
S. Artesian Avė. 2 floras, Phonę1 J. P. OLEKAS, Mokytojas

8106 S. Halsted St., Chicago, IU.


