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V • • 25 I92| • . •Kinų nacionalistai 
apleidžią Hankovą

Protestai ir demonstraci 
jos dėl Sacco ir Van

zetti nužudymo

Japonija kalba apie karą 
su Kinais

Genevoj, Šveicarijoj, demon
stracija ties Jungt. Valstybių 
konsulatu

Protestų demonstracijos dėl 
Sacco ir Vanzetti nužudymo

GENEVA, Šveicarija, rugp. 
23. — šiandie po pietų ties 
Jungtinių Valstybių konsulatu 
čia buvo padaryta skaitmenin- 
ga protesto dėl Sacco ir Vanze
tti nužudymo demonstracija.
Minia puolS 'I'jivi'

rumus
ii ngros

Kiny nacionalistai aului- Japonai kalba apie kary
džiy Hankovą su kinais

Norį išgelbėti Nankiną; 
nizuoja naują armiją 
šiauriečių jėgas

orga- 
prieš

PEKINAS, Kinai, rugp. 23. 
— Del vyriausiojo nacionalistų 
karo vado, gen. Čian Kaišeko, 
atsistatydinimo, Nankino val
džia beveik visai susmuko, ir 
dabar Kuomintango (|M>litines 
nacionalistų partijos) radikalai 
rengiasi apleisti Hankovą. Jie 
reorganizuoja savo kariuomenę 
Nankinui ginti nuo šiaurės ge
nerolo Sun čuanfano armijos,! 
kuri taipjau siekia persikelti 
per Jangtse upę dvyliką mylių 
žemiau Nankino.

Rankove buvo paskelbta for
mali proklamacija, kuria įsa
koma nacionalistų valdžią ir 
Kuomintango vykdomąjį komi
tetą perkelti į Nankiną.

Generolas Tang šenči iš Kiu- 
kiango atvyko j Hankovą, ka
me jis organisuoja naują armi
ją Nankinui ginti.

TOaIO, rugp. 23. — Patys 
galingiausi Japonų laikraščiai, 
Tokio Nichi Nichi ir Osakos 
Mainichi, atvirai ėmė reikalau
ti, kad Japonija pradėtų karo 
žygius prieš Kiniją, jei pastaro
ji neatsisakysianti nuo padi
dintos akcizės japonų medvil
nės manufaktūrai.

Mainichi pareiškia, kad jei 
“tokia Kinų arogancija“ nepa
siliausianti, tai Japonija bu
sianti priversta savo sutarties 
teises ginti ginklo jėga. Kinija 
dėl to turinti pasirinkti, ar ji 
norinti turėti Japoniją draugą, 
ar Japoniją priešą.

50 kraštų dalyvaus radio 
konferencijoje

Meksikos politikieriai norį

VVASHINGTONAS, rugp. 23.
Prekybos sekretoriaus Hoo- 

vero pranešimu, tarptautinėje 
radio konferencijoje, kuri įvyks 
VVashingtone ateinantį spalių 
mėnesį, dalyvaus penkios de
šimtys valstybių. Konferencija 
stengsis sutvarkyti tarptautinį 
visokios formos radio komuni
kacijos taisyklių kodą.

GENEVA, Šveicarija, rugp. 
23. — Vakar vakarą gaisrinin
kai savo šmirkštynėmis tris 
kartus nuvijo minias demon
strantų nuo Amerikos konsula
to, protestavusių prieš Sacco ir 
Vanzetti žudymą. Demonstran
tų būrys puolė ir apdraskė vie
tos American Express kompa
nijos agentūrą. Minia taipjau 
atakavo Tautų Sąjungos 
mus ir daugelis langų buvo 
menimis išdaužyta.
Francuzai planuoja boikotą 

merikos Legionui

PARYŽIUS, rugp. 23. — Ra
dikaliuos organizacijos žada šį 
vakarą laikyti Paryžiuje mil
žiniškas protesto dėl Sacco ir 
Vanzetti nužudymo demonstra
cijas.

Planuojama taipjau paskelb
ti visuotinas boikotas Ameri- 

>kos Legiono konvencijai, kuri 
Į dabar įvyks Paryžiuje. Havro, 
! Bulonės ir šerburgo uostų dar- 
Ibininkai bus prašomi nedirbti 
jokio darbo laivams, kurie at- 
I tibens Amerikos logioninkus.

Tuo tarpu Amerikos ambasa
da ir konsulatas sustiprintos 
policijos sargybos dalijami.
Protesto demonstracijos Lon

done

ru-
ak-

Ashley’o prapuolimas oloje 
buvus klasta Lietuvos žinios,

y 9 ii

L M mO Vi

Tai buvęs sąmokslas išgarsinti 
olą ir tuo būdu vilioti turis
tus

MAURE PRIGĖRĖ TRYS 
ŽMONĖS

I Pacific and Atlantic Photo!
Massachusetts gu berną to: dus Alvan T. Fulier, kuris at

sisakė susimilti pasmerktiems mirties bausmei anarchistams, 
Sacco ir Vanzetti. Pastarieji buvo pirmadienio naktį elektros 
kėdėj nužudyti.

Sacco ir Vanzetti kūnai 
busią vežiojami po 

miestus

Danija rengiasi panaikinti 
mirties bausmę

MEKSIKOS MIESTAS, 
piučio 23. — Meksikos 
Konfederacijos kongrese dele
gatas Eduardo Quiroz pareiškė, 
kad, baigiantis dabartinės 
Meksikos vyriausybės terminui, 
tam tikri profesiniai politikie
riai norį sukelti krašte naują 
pilietinį karą. Jis dėl to pasiū
lė rezoliuciją, kad organizuo
tieji Meksikos darbininkai, 
spauda ir vyriausybė neleistų 
tokiam karui įvykti.

, rug-
Darlx> Degančiu aeroplanu nu

sileido žemėn

LONDONAS, 
Komunistai rengia 
pietų dideles protesto 
stracijas Hude Parke.

rugp. 23. — 
šiandie po 

demon-

BOSTON, Mass., rugp. 23.— 
Sacco-Vanzetti gynimo komite
tas šiandie paskelbė, kad praei
tą naktį nužudytų elektros kė
dėj anarchistų, Nicolos Sacco ir 
Bartolomeo Vanzetti, kūnai bu
sią specialiai padirbtuose kars-

liau jie gal busią atvežti ir į 
Chicagą. ’ .

Automobilių gamyba 
kiek sumažėjus

WASHINGTONAS, rugp. 23.
— Prekybos departamento 
skaitmenimis, automobilių ga
myba Jungtinėse 
šių metų liepos mėnesį

“karų“, palyginti 
birželio mėnesi ir 
liepos mėnesį 1926

263,405
313,983
354,394

Valstybėse 
davė 

su 
su 
m.

Dabar bus “Kinkajou”
NEW YOBKAS, rugp. 23. 

laikom o j čia Amerikos šoki
mo meisterių konvencijoje, ku
rioj dalyvauja arti tūkstančio 
kojų raitymo meno specialistų, 
buvo nulemta, kad viešpataująs 
1927-28 metais šokis bus 
kajou.“ To šokio kūrėjų 
ja, jei norit žinoti, yra 
Edna Hothard Passapae,
yorkietė, kuri savo kurinį 
monstravo konvencijoje, ir 
tuojau jį vainikavo.

“ Kin
kų rė- 
Mrs. 
new- 

de- 
toji

PAGIMDĖ TREJUKUS

TOLEDO, Ohio, rugp. 23. — 
Netoli 
merio 
gimdė 
nūs.

nuo čia gyvenančio far- 
Clyde Cox’o žmona 
trejukus, visus tris

pa- 
su-

KOPENHAGA, Danija, rugp. 
Teisingumo minis teris 

netrukus 'pa- 
įstatyme

23.
Ryttėr rengiasi 
siūlyti parlamentui 
projektą, kuriuo mirties baus
mė Danijoj butų visai panai
kinta. Praktikoje, jau per 
daug metų mirties bausmė Da
nijoj nebetaikoma.

NASIIVILLE, Tenn., rugp. 
23. —O. P. Pilė, valstybės ka
syklų inspektorius, oficialiai 
pranešė gubernatoriui Peavy, 
kad geologo Lavvrence Ash
ley’o prapuolimas Nick-a-Jack 
oloj, netoli nuo Shell Mound, 
Tenn., buvus klasta, papildyta 
tuo tikslu, kad privertus vy- 
riatmybę -tiesti pro t«. oljj. -vals
tybės vieškelį ir patraukti tu
ristus.

Savo pranešime Pilė tvirtina, 
kad p. Ashley buvęs susimoki- 
nęs su tam tikrais vietos žmo
nėmis su pagalba pasakų apie 
mokslininko prapuolimą, apie 
ieškojimus jo, apie užtiktas to
je “šešių mylių ilgumo“ oloje 
puikiausias, stebuklingas sa
les, išgarsinti olą taip, kad pri
viliojus turistus ir darius gero 
biznio. Ashley per tą tariamą 
jo prapuolimo laiką oloj nė ne
buvęs. Pilė sako, kad jis pats, 
pasiėmęs penkiasdešimt maine- 
rių, ėjęs į olą Ashley ieškoti. 
Ties žiotimis jis palikęs vieną 
vyrą daboti. Jiems truputį pa» 
ėjus į olą, dabotojas pašau
kęs juos grįžti atgal: jie pama
tę, kaip Ashley išlindęs iš miš
ko ir skubiai ėjęs namo, išsi
lenkdamas olos žiočių, kame jis 
pastebėjęs žmonių. Ashley, 
kurs paskui pasakojęs, kad jis 
buvęs užbertas urve, iš kurio 
jis, po beveik išttsos savaitei: 
darbo, su dideliu vargu i^/įku 
sęs, nerodęs jokių urve buvimo 
ženklų: jo rūbai ir balai buvę 
švariausi.

Monika sustiprina kovę 
su banditizmu krašte

Tarptautinė susisiekimo.
konferencija

Rudžių kaimo, Kamajų vals
čiaus liepos 15 d. išėjo uogauti 
dvi mergaitės ir vienas berniu
kas ir nesugrįžo. Ant rytojaus 
buvo leistasi ieškoti. Visi trys 
rasti klampioje pelkėje maure 
prigėrę. Ta pelkė vadinasi Var- 
liakalnis ir yra kitkart buvęs 
ežeras, kurio paviršius užaugo 
liunu. šis liūnas nebe vieną jaii 
yra

NEATSARGUMO AUKA

BEIČIAI, Bokiškio valse., lie* 
pos 17 d. pik Gudonės 5 meti| 
vaikas bežaisdamas įkrito į šu* 
linj ir prigėrė. Vaikas buvo pa- 
liktas vienas.

GARSAUS MIŠKO AIDAS
Rokiškio valsčiuje yra miš* 

kas vadinamas “Audros šilu”* 
Jis yra garsus visoje apylinkė* 
je uogomis. Seniaus jaunimas 
susirinkdavo uogauti, o dabar 
susirenka pasilinksminti. Jeigu 
tas pasilinksminimas butų dof 
ras, tai prieš tai niekas niekų 
ir neturėtų, bet dabar tame 
miške jaunuoliai girtuokliauja 
ir pešasi.

•
Liepos 17 d. ten jaunimo su

plaukė iš keturių parapijų, 
basliais galvas skaldėsi ir pei
liais badėsi.

ŽIVULCIŠKĖ, Leipalingio 
.Yalsčiet'JB *8 <1. čia iš Nemuno 
ištraukta trys skenduolės pa
nelės. Sako, buk Druskininkų 
miestelio gyventojos. Besimau
dydamos ten buk ir prigėrę.

ŠLAPI KOS, Seirijų vals
čiaus.— Birželio 12 d. prigėrė 
besiirstydami trys vaikai.

Neramių protesto demonstr
O Hay- dėl Sacco ir Vanzetti nu- 

pasiųstas j Denison, žudymo įvyko vakar įvairiuose 
Jungtinių Valstybių miestuose 
—NeW Ybrke, Bostone, Pitts- 
i’urghe, Philadelphijoj, Chica- 
goj, Detroite, San Francisco 
ir kitur. Bostone dėl to buvo 
areštuota daugiau kaip 150 
demonstrantų, San Franciscoj 
127; daugiau ar mažiau buvo 
areštuota New Yorke, Chica- 
goj, Pittsburghe etc.

Clevelande buvo išsprogdin
ta bomba St. Joseph’s katalikų 
bažnyčios klebonijos tarpdury. 
Žalos betgi maža tepadaryta. 
Del bombos sprogimo policija 
kaltina Sacco-Vanzetti simpati- 
zuotojus.

SHENANDOAII, Iowa, rugp.
23. — Aviatorius serž. < 
nes buvo
Iowa, pargabenti j Omahą la
kūną Clarence Chamberliną 
žinomą skridiką iš New Yorko 
į Vokietiją. Netoli nuo She- 
nandoah Ilaynes aeroplanas už
sidegė ore, 2,000 pėdų aukštu
moj, ir jis buvo priverstas leis
tis žemyn. Aeroplanas sudegė, 
bet lakūnas išliko sveikas.

Brazilijos miestas nu
kentėjo nuo audros

L1SABONAS, Portugalija, 
irugp. 23. Kolonijų mlniste- 
ris gavo iš Macau, Brazilijoj, 
gubernatoriaus kaiblegramą, 
kurioj prašoma $17,000 dėl au
dros nukentėj tįsiems sušelpti. 
Smarki audra, kuri siautė pra
eitą šeštadienį, apdraskė val
džios trobesius, daug gyvena
mųjų namų sugriovė ir keletą 
žmonių užmušė.

Fašistai Japonijoje skai 
tų milioną narių

TOKIO, rugp. 23. — Jei gali
ma tikėti Japonų “Tautos Dva
sios Išlaikymo Draugijos“ vir
šininkų skelbimais, tai fašiz
mas Japonijoje sparčiai plečia
si. Tautos Dvasios Išlaikymo 
Draugija — o tai oficialiais 
Japonų fašistų organizacijos 
vardas — turinti krašte jau 
septyniasdešimt skyrių ir, ben
drai, milioną narių. Vyriausias 
organizacijos tikslas yra kova 
su radikalizmu ir bolševizmu.

a- Chicagos policija tokios de- 
nionts racijos neleisianti

Chicagos policijos viršininko 
padėjėjas Alcock pareiškė, kad 
nužudytųjų Sacco ir Vanzetti 
kūnų viešai rodyti Chicagoje 
nebusią leista.

Sacco ir Vanzetti kūnai 
busią sudeginti

GENEVA, Šveicarija, 
23. — Tautų Sąjungos trečioji 
tarptautine susisiekimo ii 
tranzito konferencija šiandie 
prasidėjo. Nors Jungtinės Val
stybės nėra Tautų Sąjungos 
narys, vis dėl to konferencijoj 
dalyvauja jų delegacija, Hugh 
B. Wilsono, Amerikos ministe- 
rio Šveicarijai, pirmininkauja
ma. Turkija taipjau savo eks
perto atstovaujama.

rugp.

MEKSIKOS MIESTAS, rug
pjūčio 23. — Laikraščio Uni- 
versal pranešimu, prezidento 
Calleso valdžia, per karo miniv- 
terį, davus įsakymą sustiprinti 
karines operacijas prieš šia n 
ir ten krašte tebeveikiančias 
banditų gaujas, ypatingai Vera 
Cruz ir Michoacano provincijo
se, idant galų gale kraštą visai 
nuo jų apvalius.

NEW YORKO KAPITALISTO 
DUKTĖ NUSIŠOVĖ

Tvanai rytų Sibire ima 
atslūgti

VLADIVOSTOKAS; Sibiras, 
rugp. 23. Tvanai, kurie at
lankė rytų Sibiro Pajūrio sri
tį, ima jau atslūgti. Tvanų pa* 
daryti nuostoliai siekia apie 
150 milionų. rublių.

VAIKAS PRIGĖRĖ SRIUBOJ

What price woman?

LOS ANGELES, Cal., rugp. 
23. — Kru taniųjų 
artistas, komikas
Chaplin, pagaliau atsiskaitė su 
buvusia savo pačia, Litą Grey 
Chaplin’iene. Artistas sumoka 
jai 625,000 dolerių ir vaikų 
fondan 200,000 dolerių, bendrai 
$825,000. Vaikai pasilieka prie 
motinos. Visa išsiskyrimo ir 
atsiskaitymo su savo pačia by
la Chaplinui, kaip apskaičiuo
ja, parėjus $1,100,548.

paveikslų
Charlie

Senutė audege

()TTAWA, III., rugp. 
Praeitą naktį netoli 
ugnis sunaikino vienus gyvena
mus namus. Liepsnose žuvo 
senutė Sarah Leavengood, 89 
metų amžiaus.

, 25.,— 
nuo čia

BOSTON, Mass., rugp. 23.— 
Sacco-Vanzetti gynimo komite
tas gavo žinią, kad miestų vy
riausybės žada neleisti viešų 
nužudytųjų kūnų parodų, o lo
dei tą savo sumanymą metė.

Sacco ir Vanzetti kūnai, to
dėl bus sudeginti. Sacco pele
nus pasilaikys jo žmona, o 
Vanzetti pelenus pasiims pa
starojo sesuo Luigia į Italiją.

4 asmenys žuvo namams 
sugriuvus

SANTA BARBARA, Cal., 
rugp. 23. — Vartydama revol
verį rankose, netyčia nusišovė 
čia New Yorko kapitalisto 
Langdono Ervingo duktė, Cor- 
nelia, 19 metų amžiaus.

PASSAIC, N. J., rugp. 23.— 
Įkritęs į bliudą srubos prigėrė 
Lodi miestelėno Iioulso Olli- 
viero keturiolikos mėnesių sū
nūs. Motina buvo išėjusi į 
krautuvę, palikus namie kūdi
kį ir didelį bliudą sriubos ant 
grindų.

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

Iš viso gražu; nedidele tem
peratūros atmaina; stiprokas, 
daugiausiai žiemių rytų vejas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 60° ir 63° F. v

šiandie saulė teka 6:06,- lei
džiasi 7:39. Mėnuo teka 3:06 
ryto.

LOS ANGELES, Cal., rugp. 
23. — Central avė. šį rytą su
griuvo gyvenami dviejų aukštų 
namai, kurių griuvėsiuose bu
vo palaidoti keturi asmenys. 
Vienas jų buvo atkastas, jau 
nebegyvas; kitų trijų dar ieš
koma.

DEL SKRYBĖLAITĖS ŽUVO
PO AUTOMOBILIU

SIIELTON, Neb., rugp. 23.
Lydia Strate, 16 metų mer

gaitė, iššokusi iš automobilio 
ginėsi savo skrybėlaitę, kurki 
vejas buvo jai nupūtęs nuo gal
vos. Pro šalį lėkė kitas auto
mobilis, ir mergaitė buvo vietoj 
užmušta.

APIPLĖŠĖ BANIU

AUSTIN, Tex., rugp. 23. — 
Trys jauni, gražiai apsitaisę, 
banditai vakar puolė čia Uni- 
versity Banką ir automobiliu 
paspruko su $6,500 pinigų.

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

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

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

2. Per NAUJIENAS yra patogauaia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais ir, ^taipgi per skyrius ir paštą ii kitų 
miestų

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

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

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. H5th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA. 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.
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SEIMININKĖMS KELRODIS 
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvi Seimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari-

RODYKLt No. <>8
Virimo Receptas

Populiariškumas plotų avižų kaipo 
pusryčių valgio nuolat didėja. Moks
lininkai atrado, kad avižos ne tiktai 
turtingos proteinu, bet jose randasi 
ir riebalų daugiau negu kituose ko
kiuose grūduose. Jus galit pirkti šitą 
sveikų maistų tandžiuose pakeliuose, 
parengtą greitam naudojimui. Plo
tos arba kočiotos av ižos yra tai Įs
tabiausia naudojamos iš avižų padaro. 
Sekantis receptas parodo kaip pada
ryti skanius, sveikus kukulius, skir
tingus nuo visokių kitokių.

AVIŽINIAI KUKULIAI
1 puodukas plotų aivžų
1 puodukas saldaus pieno
2 šaukštai moliasų
1 kiaušinis
*4 šaukštuko druskos 
šaukštai riebalų 
1 puodukas miltų 
4 šaukštukai kepamo pauderio 
Užvirink pieną. Užpilk ant avižų, 

ir lai pastovi pusę valandos. Dadėk 
maliosus, druską, riebalus ir suplaktą 
tą kiaušini. Susijok krūvon miltus 
ir kepamą pauderį. Dadek i mišinį. 
Drėbk šaukštu į taukuotą blekinę. 
Kepk karštame pečiuje apie 20 mi- 
nutų. Iš to padarysi 15 kukulių.

Virtuvės Patarimai
Sena knyga arba žurnalas yra ge

rai nuvalymui apačios proso. La
pai lengvai nusiplėšia kada susitepa, 
ir vėl lieka nauji švarus lapai kitam 
sykiui.

Apdžiovinti krekeriai, suris ir vai
sių košelė su kava po gerų pietų yra 
skanus užkandis.

Bandyk, naudok virtuvėj alumino 
indų kuodaugiausia. Jie yra netik 
nebrangus, bet ir tvirti ir lengvi.

Pasirenkant pajų lėkštes reikia at
sargiai rinktis Imkit tokias kurios 
nepakilę viduryje, nes pajus viduryj 
išsivers. Geras pajus būna storas 
nežiūrint kur vidaus sudėČkas rasis.

Maliavota virtuvė yąti daug sani- 
tariškesnė, ir dulkės nei nešvarumai 
netaip greit susirenka ant maliavotų 
lentynų.

Istiesų yra visuomeniška pareiga 
Seimininkėms išmazgoti pieno bon- 
kas suba kitokias pirm grąžinimo

Naminiai Pasigelbėjimai
Po išvalymo balto šilko, išlaiky

mui jo sjpalvos, išplauk jį vandenyje 
įlašinus keliolika tašų lemono skysti
mo. Du šaukštai balto acto plauna
mam vandenyj taipgi pagelbės išlai
kyti nuo pageltonavimo.

Nuėmimui taukų plėtmų nuo mar
muro, valyk su košele padaryta ir 
Euller’s earth ir vandens. Leisk tai 
košelei pastovėti ant plėtmo keletą 
dienų.

Padengimui pradrėskimų ant ra
kandų užtepk tas vietas su jodinu ir 
leisk nudžjuti. Nušveisk su geru ra
kandų valytojų.

Grožės Patarimai
Abclnai, žinoma kad .vyrai valgo 

penia ug maisto kuris jiems negeras, 
o moterys valgo permažai. Kada 
pradedat taikyt maistą, reikia laiky
tis to kolei manot kad reikalinga. 
Reikia vengti krakmolinių ir saldžių 
valgių. Su arbata ar kava nenau
doti cukraus. Duona reikia apkenin- 
ti ir naudot visai mažai sviesto. Rei
kia valgyt dikčiai vaisių ir daržovių. 
Geik vandens kuodaugiausia. Vie
nas, iš svarbiausių dalyku ko reikia 
vengti kuomet apriboji valgius (diet) 
tai vidurių užkietėjimo ir nevirški
nimo. Bandyk būt kiek galima veik
li, miegok užtektinai ir kelk anksti 
rytą.

Ypatiška Sveikata
Žmonės turėtų geresne sveikatą 

jei atmintų kad jų skilvis yra dirb
tuvė, o ne žaismės vietą. Nekuriu 
suvalgo daug aiskrymo, lemonado, 
dešrukių, riešutų ir kukuruzų. “Aš 
turiu turėt maišiuką popkornų”. — 
“AŠ turiu turėt maišiuką pinacų”. 
Tankiausia suaugusieji pasirenka tą 
valgį ir duoda vaikams kuomet jie 
esti sykiu. Skilvis tada turi dirbti 
ne tik suvirškinimui paprasto reika
lingo valgio, bet ir virškinime viso
kių priekamšų Supratlvva motina 
visada nešasi su savim bonkn lemo
nado ir namie darytų pyragaičių ka
da eina su vaikais j pikniką arba cir
ką, ir kada vaikai išalksta ji duoda 
jie»;rs užkasti, ir jie suvalgo taip ly
biai kaip kad valgytų pirktus niekus 
kokius kas pasiūlo.

Nužemintos kainos nuo 25% iki 50%
Visi seklyčios setai ir valgomojo kambario setai bas par
duodami nužemintomis kainomis bėgyje 10 dienų. Pirk
dami sučedysite iki 50%, tad pasinaudokite iia proga. 
Išpardavimas prasideda su 19-ta diena šio menesio ir už
sibaigs 29-tą d. šio mėnesio.

Globė Furniture Uphostering Oi
6637 So. Halsted St. Tel. Wentworth 6890

5c. <♦> .<♦> <♦> <♦> <♦> <♦> <♦>

WENNERSTEN'S
moheinian

TIKRI APYNIAI
TURTINGAME SALYKLE

PEILIUKAS
Kas ten cypia? Kas ten 

knyburiuoja? Ką ten veiki, tu 
išdykėli,

Jis prieina, pasilenkia ties 
mano galąstuvėliu, stveriu ma
ne už ausies ir ima sunkiai ko
sėti.

—A-a-a-? Vėl peiliukai? Kcbe- 
kclie-kche! — rėkia tėvas ir 
atima iš manęs peiliuką ir ga
ląstuvėlį. — Toks palaidūnas! 
Užuot sėdėjęs su knyga... kebe- 
kehe!

Aš pradėjau balsu verkti. Tė
vas suskeba man kelis kartus 
per žandą. Motina atbėga iš 
virtuvės užraitotomis rankovė
mis ir gvoltą kelia:

Tyliau! Tyliau! Kas čia 
rados? Delko ko tu jį muši? 
Neturi Dievo širdyje? Ko tu 
nori iš vaiko? Dievulėli tu ma
no!

—Peiliukai?! rėkia tėvas
ir kosti! —Mažutis vaikelis!.. 
Toks palaidūnas!... Kche-kche- 
kelic!.. Negali verčiau su kny
ga pasėdėti? Aštuonerių metų 
vaikinas!...Aš tau duobiu pei
liuką, tuščiaglvį Nei iš šio nei 
iš to peiliukai!... 'kche-tkche- 
kehe!

Dievuli, ko jam taip rupi 
mano peiliukas? Kuo mano pei
liukas taip jam nusidėjo? Ko jis 
taip payksta?....

11,105 daktarų sako, jog Lucky Strike Cigaretai 
mažiau negu kiti įrituoja švelnias gerklės sienas ir 

mažiaus kenkia bile vienas kitų cigaretų

Photo by Strauss Peyton
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Queena Mario—
Metropolitan Operos žvaigždė, sako:

TEN IR Iš 
LIETUVOS 

PER HAMBURGĄ
Ant musu trijų Sriubų laivų 
NEVY YORK . HAMBURG 

DEUTSCHLAND 
ALBERT BALLIN 

RESOLUTE, RELIANCE 
ir populiariški vieno kabin 

laivai,
Cleveland, Westphalia, 

Thuringia
Europinės kelionės asmeni

niai vadovaujamos
z---------------------------------------- i

Iš NEW YOR- 
KO IKI KAU
NO IR ATGAL

Plūs ¥. S. Revenue taksai

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

Hamburg-American Line 
United American Line*, Ine. 

General Agente
177 N. Mkhigan Avė. 

Chicagu, III.

GERESNIO SKONIO
Švieži tikri apyniai 

sumaišyti su turtingu salyklu 
Nėra Artificialhi Prieskoniu

f“----------- -------
LOUIS OKAPAL

KONTRAKTORIUS
.
Asmeninis patarnavimas suteikia
mas dėl jūsų kontraktinių reikala- 

I vimų. Cementinis ir plytinis dar
bas — musų specialumas. Smėlis, 
žvyras ir cementiniai bloksai par
davimui.

į 89 N. Main St. Aurora, 111.
Tel. 259G

L - ________ -

Ganykitės “i JAUTIENOSE”

I.
Klausykit, vaikučiai, aš jums 

papasakosiu istoriją apie peiliu
ką, ne prasimanytą istoriją, bet 
tikrų, kuri atsitiko man pa
čiam.

Jokio daikto pasaulyje aš taip 
negeidžiau, kaip peiliuko; jokio 
daikto aš taip netroškau turėti, 
kaip peiliuko, savo peiliuko! 
Kad tas peiliukas gulėtų sau 
mano kišenėje, ir aš galėčiau 
kada tinkamas jį išsitraukti ir 
ką tinkamas juo piauti. Ir te
gu mano draugai žino!

Tuoj pradėjau lankyti prade
damojo mkslo mokytojo Jūselio 
mokyklą, jau turėjau peiliuką, 
t. y. beveik, bemaž peiliuką. Aš 
j j pats pasidirbau. Išplėšiau 
plunksną iš žąsies sparno, iš 

I iš vienos pusės apkirtau, kitą 
pusę išlyginau ir įsivaizdavau, 
kad tai esąs peiliukas ir kad 
jis piaunąs. *

Kas tai per plunksna, kad 
ji bala? Kurių galų nešiotis 
plunksnų su savim? — klausia 
manęs tėvas, ligotas žydas gel
tonu išdžiuvusiu veidu, ir kos
ti kruni. —štai tau: plunksnų, 

i žaislų... kcbe-kclie-kcbe!
—Kas tau darbo, kad vaikas 

žeidžia? - atsako jam motina, 
žemutė žydė šilkine skarale ant 
galvos.—Rėkia! Tjk širdį sau 
paėda.

Vėliau, kai ėmiau mokytis iš 
Možės knygų, jau turėjau gan- 
gieit tikrą peiliuką, irgi savo 
darbo. Radau kažin kur plieno 
plokštelę iš motinos “krinoli
no”, gražiai įtveriau ją į me
džio gabaliuką, ilgai galandau 
plieno plokštelę į puodą ir be- 
galąsdama įsipjoviau, žinoma, 
visus pirštus.

Pažiūrėk, pažiūrėk, kaip 
jis susikruvino, tavo mylima-

j sis!—rėkia tėvas ir taip paima 
mane už rankos, jog kauleliai 
rekš t eria.—Puik us bern i u k as,

kche-kche-kche! •
Oi vargas man! rėkia mo

tina, atima iš manęs peiliuką ir 
meta jį į krosnį, nežiūrėdama 
mano verksmo.—Dabar pabaig
ta.

Bet netrukus įsigijau kitą 
peiliuką,—tikrų tikriausią pei
liuką. Kriaunos medinos, ap
valios, pilvotos, panašios į ver- 
pelę, kuprota gelažte, kuri ga
lima buvo atlenkti ir sulenkti. 
Norit žinoti, kaip aš jį gavau? 
Susitaupiau kapitaliuką iš pus
ryčių ir nusipirkau tą peiliuką 
iš savo draugo šleimelio už 
septynis skatikus gyvais pini
gais, o trimis pasilikau jam 
skalnas.

O, kaip aš savo peiliuką mė
gau! Kaip jį mylėjau! Ateinu, 
būdavo, namo iš mokyklos al
kanas, pailsęs, mieguistas, muš
tas (mat aš tuomet buvau ką 
ik p žadėjęs mokytis Talmudo 

pas mokytoją Motę “Giltinę”; 
mes mokėmės “apie jautį, ba
džiusį karvę, tai mane kažko
dėl reikia mušti...), - - ateinu 
namo ir pirmučiausia išimu sa
vo peiliuką iš po juodosios spin
tos (ten jis buvo išgulėjęs visą 
dieną, nes mokykloj nedrįsau jo 
laikyti, o name—šiukštu kam 
sucrcli, kad aš peiliuką turiu). 
I v iCmęs peiliuką ilgai jį gloS- 
čir n. paskui ėmiau pjaustyti 
lakštelį popierio, kirsti pusiau 
šiaudelius, ir tik po viso to dar
bo pradėjau raikyti savo dalį 
duonos į mažutes, mažutes rie
keles, durstyti jas į gelažtės 
smaigalį ir dėlioti j burną. Vė
liau, pRoš eidamas gulti, jj 
apr eičiau, aptryniau. Paėmiau 
galąstuvėlį, kurį buvau radęs 
musų aukšte, spioviau į jį ir 
ėmiausi tylomis darbo— galąsti 
peiliuką, galąsti, galąsti...

Tėvas šliką užsimovęs, sėdi 
su knyga, kosti ir skaito, kosti 
ir skaito; motina yra virtuvėje, 
triūsia aplink duoną. Aš nenu
stoju savo peiliuko galandęs. 
Galanda, galandu...

Aš atmenu savo tėvą beveik 
visuomet sergantį, išblyškusį, 
geltoną ir piktą, nepatenkintą 
visu pasauliu. Del menkiausio 
menkniekio jis įsikarščiuoja ir 
ryžtas tiesiog man galą padary
ti. Laimė, kad motina apgin, 
išvaduoja mane iš jo rankų.

O mano peiliuką užmetė; už
metė taip, jog' per astuonias 
dienas peiliui ieškojau jo, ieško
jau ir niekur negalėjau rasti. 
As rinitai apverkiau, apraudo
jau kuprotąjį peiliuką, gerąjį 
peiliuką. Koks paniuręs ir nu
smurgęs buvau .mokykloj, atsi
mindamas, jog pareisiu namo 
sutinusiais skruostais, ištam

pytomis, raudonomis nuo Mo
tės Giltinės rankų ausimis, 
vis dėl to, kad jautis badė kar
vę, — ir neturėsiu į ką kreip
tis, kam pasiskusti. Vičvienai
tis pasilikau bd kuprotojo pei
liuko, vienas kaip pirštas, ir 
niekas, niekas nemato mano 
ašarų, kurias aš slapta liejau 
naktį savo lovelėje. Tyliai iš
siverkdavau, nusišluostydavau 
akis ir užmigdavau. O ryto me
tą vėl į mokyklą, vėl “jautis 
badęs karvę”, vėl Motės Gilti
nės dužiai, vėl tėvo apmaudas, 
keiksmai ir kosėjimas. Niekas 
neturi man atspėjamos valan
dėlės nusiskundžiamo žvilgio, 
nė vieno meilaus šypsnio — aš 
vienui vienas, vienutėlis visam 
pasauly...

i
II.

Nuo to laiko praslinko me
tai, gal ir pusantrų. Ruvau jau 
beužmirstąs kuprotąjį peiliuką^ 
Rot, matyt,, man paties dangaus 
buvo lemta visą vaikystę ken
tėti dėl peiliukų. Tad mano 
nelaimei gimė naujas peiliukas, 
naujitelaitis, retenybė, puikiau
sias peiliukas, dviem geležtėm, 
brangiom plieno geležtėm, ašt
riomis kaip skustuvas, balto
mis kaulo kriaunomis, vario 
vinutėmis... sakau jums: pei
liukas retenybe, tikras zavjalo- 
vinisL.

Kaip pateko j mano rankai 
tas brangusis peiliukas, apie 
kurį aš nė svajoti nedrįsau? 
Tai ištisa istorija, liūdna, bet 
graži istorija. Klausykit, pra
šau jus, atsidėję, Pagalvodami.

Koks galėjo man atrodyti, 
“skustasnukis”, žydiškas vo
kietis, ku’is gyveno pas mus, 
rangovas Herr Hercas Hercen- 
hercas, kad kalbėt jis kalbėjo 
žydiškai, bet vaikščiojo be ke
purės, be barzdos, be peisų, 
o jo švarkas buVo, atsiprašant, 
apkarpytas aukščiau pusės ūgio 
skvernais? Pasakykit patys,

įstaiga tėvas nubunda, lyg iš kaip galėjau tverti ir neleipti 
mųego: juokais, kai šitas pusiau žy-

“Aš visuomet maniau, kad.tai yra nepa
prastas apsireiškimas, jogei daugelis Ope
ros vyrų ir moterų pageidauja rūkyti Lu
cky Strikes. Paklausus, aš dasižinojau, 
kad rūkytojai suranda, jogei tai yra vie
natiniai cigaretai kurie teikia pilną sma
gumą ir be jokio jritavimo jų gerklės. Aš 
irgi dabar galiu tą pat pasakyti apie Lu
cky Strikes. Man jie labki patinka ir visai 
neturiu baimės, kad jie man balsui pa
kenks.”

oru©

Šiuomi liudijame, jog mes 
žemiaus pasirašę egzame- 
navome 11,105 kortelių su 
parašais liudijančių tei
singumą viršaus paduo
tojo pasakymo.

Lybrand, Ross Bros 
ir Montgomery 

Atskaitų vedėjai ir 
Auditoriai

New York, July 22, 1927

It’s toasted
NEĮRITUOJA GERKLĖS—NEREIK KOSĖTI

das, pusiau vokietis kreipėsi 
į mane kažin kokia keista žydų 
kalba su daugeliu “a”:

—Nūn, lieber Knabę, \vas 
lernstu diese Wocbe?

—Chi-chi-chi!—- juokiaus ir 
slepia veidą rankoj.

—Sage sage docli, mein He
bes kindeben, was lernstu diese 
Woehe?

—Chi-cbi-clii!.. Bb-o-l-ok! 
(Možės knygų skyrius) — iš
rodžiau ir sprukau iš kamba
rio.

Bet visa tai buvo pradžioj, 
kai dar nebuvau jo pažinęs: vė
liau, kai susipažinau arčiau su 
šituo vokiečiu Herru Hercu 
Hercenhercn (jis išgyveno mu
sų bute ištisus metus), aš jį 
taip pamilau, jog man neberū
pėjo, kad jis nesimeldžia ir ne
simazgoja rankų prieš valgy
damas. Iš pradžių aš nesupra
tau, kaip tat jis išlieka gyvsas, 
toks .nusidėjėlis būdamas. Kaip 
Viešpats Dievas jį laiko gyvą 
pasaulyje? Kaip jis neuž- 
springsta bevalgydamas? Kaip 
jam plaukai neslenka iš nuogo
sios galvos, Iš mokytojo Motės 
Giltinės buvau girdėjęs, iš jo 
paties burnos, kad šitas vokie
tis žydas esąs vilktakas, pavir- 
tėlis, t. y., kažkokio žydo vėlė 
pavirtusi vokiečiu, kuris vėliau 
galįs virsti vilku, galviju, ark
liu arija, rasit, antimi.

(Bus daugiau)

1323-1923
Istorijos apžvalgą parašė 

K. Binkis ir P. Tarutis
Tiedu naujos dvasios Lietuvos rašytojai, lengva ir kiekvienam 
suprantama kalba pradeda savo raštą:

“Vieta, kurioje stovi dabar Vilnius, Senovėj buvo apaugusi 
milžiniškomis giriomis. X—XII šimtmečiais veik visa Lie
tuvos žemė žaliavo liepomis, aržuolais, ošė šimtmetinėmis 
pušimis ir gaudė eglių tankumynais, o tų girių pavėsy 
liūliavo didžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upės.*'
Ten, tose giriose, gyveno briedžiai, stirnos, šernai, meškos, 

ūdrai ir daugybės kitokiu laukinių žvėrių; o paupiais knibždėti 
knibždėjo bitelių spiečiai ir saldu meduti darė.

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

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

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

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

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingo*.
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MISSISSIPPI UPES PUT 
VINIUI PRAĖJUS

Vanduo jau nuslūgo, bet dabar 
ten siaučia badas. Ilgos, skur
das ir mirtis.

Didysis pavasario potvinys 
Mississippi upės klony, užsilie- 
jęs labai didelius plotus žemės 
ir sunaikinęs daug ūkių, o taip
jau pasiėmęs ir daug gyvasčių, 
jau užsibaigė. Vanduo jau nu
slūgo ir upė sugryžo j savo pir- 
mykščiąją vagą. Bet potvinio 
pasėkos dar nėra išnykusios.
Vieton potvinio, visame šiame 
dideliame plote daba;- siaučia ij"“ 7’am' leisti 
"keturi Apokalypso raiteliai’’— ?. . ■ ... ... ., , , ,. . . x. (Motinos irgi išbadėjusiosskurdas, badas, ligos ir mirtis. Į 
O kartu, ranka rankon eina 
piktadarybės ir patvirkimas. 
Potvinys praėjo, bet pagimdy
tas vargas pasiliko gal dauge
liui metų.

ėjus daugelis gyventojų neturi 
ir kur prisiglausti, neturi sa
vo pastogės. Jų pasėliai liko 
sunaikinti ir jie neturi kuo 
maitintis. Niekuriose apielin- 
kėse pasisekė išnaujo apsėti 
laukus, bet turi laukti rudens 
iki užaugs javai ir vėl bus 
maisto. Pietinėse valstijose, 
kur auginama bovelna, vanduo 
pasiliko ilgiau ir laukai liko

"BAYER ASPIRIN” 
UŽTIKRINA SAUGUMĄ

I Kaip laikraščių koresponden
tai praneša, padėtis visame po
tvinio plote yra labai bloga, o 
ypač pietinėse valstijose. Vah 
kai miršta desėtkais. Bet ir 
suaugę yra perbadėję, lengvai 
tampa pellagros aukomis. Daug 
žmonių serga geltonuoju dru
giu, plaučių uždegimu ir kito
kiomis ligomis ir daugelis jų 
miršta, nes nėra medikalinės
pagelbos. Daktarų yra tiek ma- neužsėti, taip kad tik sekamais 
žai, kad ant 26,000 gyventojų metais, rudeny, jie susilauks 
pripuola vos 4 daktarai. Jie yra vaisių. Kaip didelių nuostolių 
persidirbę ir taipjau suskurdę, Ipotvinis padarė parodo ir tai,' 
nes gyventojui patys nieko ne- kad vien tik į pietus nuo Mem- 
turėdami, žinoma, negali ir phis, Tenn., nuostoliai siekia 
daktarams apmokėti. Daktarai virš vieno biliono dolerių. O 
yra tiek persidirbę, kad jie nuo tuo tarpu sušelpimui nu kentė* 
lat laiką pasitarimus ką dar jusiu nuo potvinio aukų viso 

i numirti, sudėta tik $15,000,000. Valdžia 
ir gi jokios pagelbos nukentėju- 

labai susirūpinusios, kad negali siems neteikia, 
savo kūdikių išmaitinti.

Potvinis sunaikino visą 
ventoj ų turtą, suardė ir 
namus, taip kad potviniui pra-

gy- 
jŲ

DIDELIS RUGP1UĖID IŠPARDAVIMAS 
JOS. F. BUDRIKE) KRAUTUVĖJE

Nukentėjusius vis dar šelpia 
Amerikos Raudonasis Kryžius, 
kuris savo pašelpa gal šimtus 
tūkstančių gyvasčių išgelbėjo. 
Bet jam suaukotieji pinigai jau 
baigiasi ir netrukus Raudona
sis Kryžius turės visai paliauti 
davęs kokią nors pašelpa. 
čiaus ir duodamoji pašelpa 
labai mažytė tik po 10c į 
ną. Ir iš tų 10c daugeliui 
seina gyventi visą dieną,
jokios kitos pagelbos, ar uždar
bio nukentėjusieji neturi.

Te- 
yra 
die- 
pri- 
nci:

ATMIERKENT

Rakandai, Pečiai, įmovos, Stalai, Komodės, lAhnpos 
ir t. p. Aukštos rųšies Pianai, Panatropes Phono- 
grafai, Brunswick Radiolos, Freshman Radios. Kai
nos vasaros metu sumažintos ir ant lengvų išmokė
jimų. Pamatyk Naujus Radio 1928 Modelius.

JOS. F. BU JRIK (Ino.)
3417-21 S. Halsted St. Phone Boulevard 4705

Tau Smetona vazine
ja pasikinkęs Ii 
liškus fašistus! Buti-
nai kiek vienas įsigy
kite Juokų mėnesinį 
žurnalą “Rimbą” ir
pamatykite kaip jis važiuoja ir kas jį veža. Dėk 
konvertan savo antrašą ir 10c tuoj “Rimbas” 
bus pas tamstą. O jei prisiusi $1, tai “Rimbas” 
per visus metus tamstą lankys nešdamas links-
niurną.

“RIMBAS”
1 Bateman Place So. Boston, Mass.

Pinigai Lenkijon
Vilniaus Krašta

Siunčiami per Naujienas pašto perlaidomis ir 
kableg rainomis 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.

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

■I

ko beturčiais, vandeniui sunai 
kinus jų turtą. 'Daugelio jų 
ūkiai atsidūrė bankų rankose. 
Bet ir patys bankai nežino ką 
daryti, nes ūkiai neteko vertės: 
niekas nenori imti ūkių, nes ne
žino kada panašus potvlnis ve) 
gali pasikartoti ir viską sunai 

I kinti. Jeigu plantatoriai susi 
laukė tokio sunkaus likimo, tai 
likimas bednuomenės, kuri dir- 

; bo tiems plantatoriams, yra dar 
sunkesnis. Didžiumoj prie ūkių 
dirbo juodveidžiai, kuriems bu

l vo duodama pašiūrė ir šiek-tiek 
buvo primokama už jų darbą. 
Ukius sunaikinus nebėra darbo 

■ ir darbininkams, nebėra ir pas- 
! togės, nes vanduo ją nunešė. 
Darbininkai ten stačiai badau
ja. Todėl nestebėtina, kad vi
soj potvinio apygardoj yra la
bai padidėjusios piktadarybes: 
badaujantys vagia nuo tokių 

j pat skurdžių, kaip ir jis, o mo- 
i terys iš desperacijos už skati- 
ikus parduoda savo kūną, kad 
! gauti nors kąsnelį duonos. Dar
bininkai, kurie dar gali, bėga i 
šiaurines valstijas, ten didinda
mi bedarbių skaičių. Ant vietos 
gi darbo negalima gauti, nes 

i plantatoriai jei ir norėtų savo 
laukus apdirbti, neturi pinigų 
darbininkų algoms apmokėti.

Skurdą didina ir vien korup
cija pasilaikanti politika. Ji gal 
ir yra didžiausia šios didelės 
nelaimės kaltininkė. Jau senai 
buvo nurodoma į didelį Missi- 
ssippi upės potvinio pavojų. 
Buvo išdirbti planai kaip tą 
pavojų pašalinti. Bet tam buvo 
reikalinga didelė valdžios ir di
džiųjų miestų pagelba. Politi
kieriai gi nieko nedarė iki už
klupo didžioji nelaimė. Bet ir 
užklupus nelaimei, valdžia ir 
visokie politikieriai netik nesi
rūpino šelpimu nukentėjusiųjų 
ir nelaimės ištiktų, bet dar tą 
šelpimą trukdo. Nelaimė yra 
tokia didelė, kad vien aukomis 
potvinio ištiktas apygardas at
statyti negalima. Tečiaus nė 
kongresas, 'nė valstijų legisla- 
turos nieko nėra padariusios 
tame dalyke. /

Kaip politikieriai trukdo at
statymo darbą ir kelia ūkinin
kų neapykantą prieš miestus ir 
miestiečius, vaizdžiai parodo 
New Orleans elgėsis. Kada 
tam dideliam ir turtingam in
dustriniam miestui gręsė po- 
tvinis, tai liko nuspręsta iš
sprogdinti dambas ir užlieti 
vieną parapiją, kad tuo išgel- 
b«ti miestą. Ūkininkams nuo
stolių atlyginimui miestas pa
sižadėjo paskirti $3,000,000. 
Bet kada tuo užliejimu vienos 
parapijos liko išgelbėtas visas 
miestas, tai dabar miestas ne
benori mokėti padarytųjų ūki
ninkams nuostolių ir visą rei
kalą vilkina, kad prikalbinus 
tuos nuostolius užmokėti visą 
valstiją, nors tie nuostoliai li
ko padaryti vien miesto išgel
bėjimui.* Politikieriams 4aip

1 1.. ■. ------------

“besirūpinant” visi ūkininkai 
turi badauti ir neturi jš ko fh- 
vo ukius atstatyti.

Netik apie New Orleans, bet 
ir visoj Louisiana valstijoj pa
dėtis yra labai rusti. Ten dau
giausia auginama cukraus nen
dres. Pasėti jų po potvinio 
jau nebespėta. 'Be to per kelis 
pastaruosius metus cukraus, 
nendrių auginimas nešė didelių! 
nuostolių, taip kad visi ūkinin
kai paskendo skolose. Augina
ma gi buvo pasitikint, kad gal 
ateity cukraus nendrių rinka 
vėl pasitaisys ir ūkininkai ga
lės atsigauti. Veik visos planta-j 
cijos dabar turės pereiti ban
kams. Gyventojai maitinasi 
Raudonojo Kryžiaus 10c. pašal
pa į dieną, bet ką jie turės da
ryti kai ta pašelpa liks sustab
dyta? O visa valstija nesirūpi
na nukentėjusiais, nes jos poli-1 
tika perdėm yra supuvusi ir 
pilna suktybių. Tai gimdo vie-1
nų miestelių neapykantą prieš ir užrašomas gydytojų virš dvi 
kitus, užvydą laimingesniais, dešimtis penkių metų nuo 
nenukentėjusiais nuo potvinio 
ir tas neleidžia valstijai susi-1 A. ... 
tvarkyti savo reikalus. —K. B. eUf! is

7 Dantų gėlimo 
------- -  Neuralgia

Kiekvienas nesulaužytas 
l “Bayer” pakelis turi patikrin
tus nurodymus. Parankus bak- 
siukai iš dvylikos tabletų kai
nuoja keletą centų. Aptiekoriai 

prje 1 taipgi parduoda buteliuose po 
cigarą į ’r T00.

Juokai
Nieko neprirodo.

Konduktorius prieina 
žmogaus, kuris laiko 
burnoj:

—Šiame traukiny uždrausta 
rūkyti.

žmogus su cigaru: Aš ne rū
kau.

Konduktorius: — Bet jus tu
rite cigarą burnoj.

Žmogus su cigaru: — Tai 
kas iš to? Aš turiu kojas čeve- 
rykuose, bet aš šiuo laiku 
vaigštau.

seka daktarus.

Yards 4951
Mrs. Aniclia Jarusz-Keushillas 

AKUAERKA
3252 So. Halsted SL

DAROME:

Kol jus nematot “Bayer Kry
žiaus” ant pakelio arba ant tab- 
let’o, tai jus dar negauna t tik
ro Bayer Aspirin, kuris yra už-I 
tikrintas per milionus vartotojų '

Galvos skaud.
Lumbago
Reumatizmo
Skausmų

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutari,;.

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

CHICAGO, ILL.

Vartokit be jokios Baimės 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akiu jtempinią, ir galvos 

skaudėjimą

Viršuj Universal
State Bank

NAUJAUSI PHONOGRAPIIAI

KIMBALL
Naujas 1927 m. modelis 
Geriausios vertės visur

— LietuviškiColumbia Rekordai
W. W. KIMBALL CO

306 S. Wabash Avė. 
KIMBALL BUILDING

Įvairus Gydytojai

Telefonai:

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milvraukee Avė.
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

Telephone Yards 09M

DR. MAURIGE KAHN 
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną. 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis auo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaza 82M

DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyių, 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 
31 lt. Naktį

South Shore 2288 
Boulevard 4186

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

ne

—Tai jūsų suims yęa grabo- 
rius? O man rodės, 
sakėt, jog jis

—Visai no.
kad jis seka 
profesiją.

kad jus 
yra gydytojas. 
.Aš tik sakiau, 
paskui medikalę

Didelė klaida.

Vyriškis ir moteriškė susiti
ko po daugelio metų nesimati- 
mo.

Moteriškė meiliai sako: — 
Ar atsimeni, kad dabar yra ly
giai dešimt metų, kaip tu man 
pasipiršai ir aš atsisakiau už 
tavęs tekėti.

—Taip, atsimenu, — atsakė 
vyriškis, bandydamas būti man 
dagus: — Tai yra vienas iš 
smagiausių mano atsiminimų.

Materialistas.

Ai, Jonai, ar gyvenimeJis:
yra kam didesnė reikšmė, kaip 
meilei.”

Jis: “Ne, mano mieloji —Ar 
vakarienė bus greit?

■ M||JI I
Tel. Boulevard 0214

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paulina St., Chieago, III.

k. — "

Pinigus gražiname
. už tuščią keną

Dr. A. R. BLUMENTHAI
OPTOMESTRIST

'i ei. Boulevard 6487
4649 Sb. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
Kenvvood 1752

Praktikuoja 20 metų

A. VIDIKAS-LULEVIGH
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akule- 
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi PennsyL 
vanijos Jigon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

Valandos nuo 
8 ryto iki 2 po 

, nuo 6 iki 
. vakare.

DR. G. SERNER
LIETUVIS '

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

Tel. Boulevard 7679 *

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

APRŪPINAME VISUS JŪSŲ REIKALUS LABAI GREITAI
— pirkime ir pardavime —

NAMU, LOTU, FARMŲ, BIZNIŲ
i DOKUMENTUS
) KONTRAKTUS
J PALIUDYMUS
I IR KITUS DOKUMENTUS

Musų Ofisas atdaras dėl visų
S. J. DARGUŽIS .

Real Estate—Notaras
807 W. 18th St. Tel. Canal 4960

Lietuviai Advokatai

^ilzenbau1!

Jeigu jums nepatiks

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearbom St., 'Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
3823 South Halsted St. 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
19Q No. State St„ Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
8335 So. Halsted St.

Po pietų nuo 8:30 iki 8:00 vai. vak. 
Nedaliomis . nuo 10 ryto Iki 12 

Tel. Yards ąiU
Bylos visuose teismuose. —- Ab
straktai. —• Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiama.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE
77 W. Washington

Cor. Washington and
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8895
....  I ———-M-

BLDG. 
St.

Clark

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos

Chieago, 111.' 
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

11756 Sb. Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Nnmų Tel. Pullm.n 6377

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
Specialistas Moteriikų, Vyrišką 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas 310? So. Halsted StM Chieago 

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterą Litų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6358

Lietuvis Kontraktorius
A. A. OLIS

Metropolitan Electric
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone ( anai 2591

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 PStnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 
V&lccir&is

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

Pėtnyčios

Pilzenbaur 100° grynas 
malt exf raktas I

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

Haymarket 8385

Suvertam šviesas h 
elektros jiegą j nau 
jus ir senus namus i 
mainom naujas liam 
pas j senas; duodami 
ant lengvo išmokiji 
m o.
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Pusei meti ______ ___-.......
Trim* minėsi am* ________
Dviem minealama............ .....
Vienam minėsiu! ____ ___

Chicagoje per neiiotojusi
Viena kopija ......._______  8c
Savaitei ...................  18c
Minesiui ____   75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje,
paltui

Metams -------- ------------------- w $7.00
Pusei metų _____  8.50
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I Apie Įvairius Dalykus
<

LAIMĖJO ‘ KARĄ.”

Lietuvos klerikalinė Darbo Federacija, kaip žinoma, 
suskilo, kuomet krikščionys demokratai buvo pavaryti iš 
valdžios. Federacijos “prezidentas” Ambrozaitis nutarė 
eiti išvien su Smetona, o Raulinaitis ir kai kurie kiti va
dai pasekė kun. Krupavičių ir išėjo opozicijom Paskui 
Ambrozaitis sušaukė nepaprastą Federacijos konferenci
ją, kad ji užgirtų jo poziciją, — ką konferencija ir pada
rė. Raulinaitis, pralaimėjęs konferencijoje, pareiškė pa
sitraukiąs iš Federacijos.

Bet Raulinaitis su savo šalininkais kontroliavo dar 
vieną federantišką organizaciją — Mažažemių ir Nauja
kurių Sąjungą, kuri buvo įsteigta prieš rinkimus į tre
čiąjį Seimą (kad pasižvejojus balsų, prisidengiant nauja 
firma). Šios Sąjungos “prezidentas” buvo Raulinaitis. 
Kad užtikrinus sau “prezidentavimą” ilgesniam laikui, 
jisai įrašė į tos organizacijos įstatus paragrafą, kuriuo 
einant Mažažemių ir Naujakurių Sąjungos viršininkai 
renkama trejiems metams.

•Raulinaičio “cinas”, vadinasi, turėjo galioti dar ko
kiam dvejetui metų. Tečiaus liepos, m. 25 d. jisai jo stai
giai neteko.

Tuo pasirūpino jo konkurentas Ambrozaitis. Būda
mas Maž. ir Naujak. S-gos valdybos narys, jisai sušaukė 
valdybos posėdį ir pastaramjam tapo nutarta “daktarą^ 
Raulinaitj pašalinti iš “prezidento” vietos, o pastatyti į 
ją ištikimą Ambrozaičiui žmogų — Kasakaitį.

Tuo budu griuvo ir paskutinė federantų tvirtovė 
prieš smetonininkų atakas.

Ir ne nuostabu. Lietuvos federantai tai “juodieji 
bolševikai.” Jie tokie pat rėksniai, demagogai ir aky- 
plėšos, kaip ir maksviniai “vieninteliai darbininkų liuo- 
suotojai”; tik jų spalva ne raudona. Natūralūs todėl 
daiktas, kad jie visoms keturioms puolė į glėbį tiems 
smurtininkams, kurie šiandie valdo Lietuvą. Kai nuo 
valdžios atsimetė krikščionys demokratai, tai federantų 
dauguma atsižadėjo net savo globėjų ir penėtojų ir nu
ėjo su valdžia.

Bet Lietuvos žmonėms tai dar geriau, kad tie ele
mentai galutinai nudardėjo į atvirų demokratijos priešų 
stovyklą. Dabar bent visi aiškiai matys., kad jie nėra jo
kie darbininkų reikalų gynėjai.

LIŪDNOS SKAITLINĖS.

Lietuvos Šaulių Sąjunga išleido knygą “Neužmiršk 
Lietuvos”, pašvęstą Amerikos lietuviams. Jos tikslas, 
matyt, buvo supažindinti pagrįžtančius iš Amerikos žmo
nes su jų gimtuoju kraštu ir pažadinti juose norą pasilik
ti Lietuvoje arba, jei važiuotų atgal Amerikon, remti 
Lietuvos reikalus.

Leidinj gadina priesaiką sulaukusio ir konstituciją 
sutrempusio Smetonos atvaizdas, bet šiaip jame randasi 

ir naudingos skaitymo medžiagos. įdomių skaitlinių, pav. 
yra padavęs savo straipsnyje apie Lietuvos plotą, klima
tą, ūkį, gyventojus ir 1.1, p. A. Klimas. Ne visos, beje 
jos yra malonios. Taip, perskyrime apie Lietuvos gyven
tojus skaitome:

“Lietuvoje yra raštingų žmonių, kitaip sakant 
mokančių skaityti bei rašyti, tik 35,1%; pusiau raš
tingų, arba mokančių tik skaityti arba tik pasirašy
ti savo pavardę, yra 20,0%. Amžiaus atžvilgiu, ma
žiausia analfabetų yra tarp 20 ir 29 metų amiaus, bū
tent, 20,4%. Tarp 10 ir 19 metų ir tarp 30 ir 39 me
tų amžiaus yra beveik vienodai analfabetų, būtent, 
OQ A C/. »

Čia mes patiriame, kad netoli pusė Lietuvos gyven
tojų, būtent — beveik 45 nuošimčiai nemoka nei skaityt, 
nei rašyt.

Mokančių ir skaityti ir rašyt tėra tik 35 nuošimčiai, 
t. y. tik apie trečdalys žmonių. Du trečdaliu, vadinasi, y- 
ra tikriausia to žodžio prasme tamsunai!

Tai yra liūdni faktai. <
Ko stebėtis tuomet, kad Lietuvos žmonės pirma rink

davosi atžagareiviškas kunigų ir jų pastumdėlių valdžias, 
o paskui nesugebėjo atsiginti nuo susimokinusių smurti
ninkų?

Tas pasibaisėtinas Lietuvos tamsumas tai — cariško

Bakteriofag’ai arba li- 
g*os peru naikintojai

Nematoma bakterija. — Pran
cūzų ir austrų pranešimai.— 
Bakteriofagai ir ligos perai. 
—Dr. Kankino eksperimen
tai.- 
r eile.
—Kaip bakteriofagai 
perus naikina.— 
irgi turi priešų.— 
sergančiame kūne
riofagai ir epidemijos.— Kny
ga apie bakteriofagus.

Ką pastebėjo I)r. d’He- 
—Kas yra bakteriofagas. 

ligos 
Bakterijoj 

Kas dedasi 
— Bakte-

niekas

Vokietijos aviatorius August Friedrich Loose, kuris bandė 
skristi iš Bremeno į Chicago, bet delei nepatogaus oro turėjo su- 
gryšti atgal į Vokietiją.

^Trečiadienis, Rugp. 24, 1927

linkus. Butų gerai ir kitos— 
:et... nevisur Smetona įlindo, 

įievisur jo balsas girdimas. Ne
jau ir musų ekonominė buitis 
gerėtų dėl Smetonos “galybes”, 
kaip sako “Lietuvis“. Dabar 
trys nedalijami vienetai: “Tau
ta, Smetona ir Bažnyčia”. Taip- 
pat trys minusai: “socialdemo
kratai, valstiečiai liaudininkai 
ir krikščionys demokratai“. Bet 
kalėjimų sienos dar storos, o 
žmonės botago klauso...

—Tindi-Rindl.

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

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

DZScholl's 
"Z^ino-pads

A pliekose ir 
čeverykų 

krautuvėse

Dr. 
kiek

kad

Prieš kiek laiko tapo suras
ią nematoma bakteri ja. Ta bak
terija per daugelj šimtmečių 
yedė atkakliausią kovą su įvai
rios rųšies ligų perais. Labai 
galima, kad žymiame laipsnyj 
ta bakterija prisideda prie 
žmogaus gyvasties palaikymo. 
Tai nepaprastai bakterijai duo
ta bakteriofago (bacteriopha- 
ge) vardas.

Iš Francijos ir Austrijos pra
nešama, kad įšvirkštymu bak
teriofagų pasisekė išgydyti 
I raujalige ir maru sergančius 
žmones. Prieš keletą metų nie- 
l as nežinojo, kad gyvūnai ir 
žmogus turi savyje bilionuus 
bakteriofagų; kad tas misteriš- 
1 as gyvis ar augimų) minta li- 
į. ų perais, ir kad prie tinkamų 
sąlygų jis atakuoja visokiausių 
ligų perus. Choleros, dėmėto
sios šiltinės, maro perai bak- 
tcriofagui nedaro skirtumo — 
\ isus jis lygiai naikina. Kai 
kurie mano, jog epidemijos 
niekuomet nesibaigtų, jeigu 
nebūtų bakteriofago.

Tai nėra pasakojimas apie 
kraujo baltuosius rutulėlius, 
kurie kariais naikina ligos pe
lus. Nuo senai buvo spėjama, 
kad baltieji kraujo rutulėliai 
I .įdeda ligas nukovoti, nors 
j į ta funkcija dar ir šiandien 
nėra tikrai įrodyta. Tuo tar
pu bakteriofago istorija tik da
bar prasideda.

Vieną dieną 1896 m. 
I lankiu sumanė patirti, 
L gos perų turi upes Jumna 
dijoj) vanduo. Pasirodė,
kubiškame vandens centimetre 
buvo 100 ligos perų.

Dr. ILankin paėmė kiek van
dens, perleido jį per porcelė- 
i inį koštuvų, pašalindamas tuo 
1 udu visus ligos perus, ir su
pylė jj į du buteliu. Kaip j 
vieną, taip ir į kitą butelį jis 
į Įėjo choleros bakterijų. Po to 
jis vieno butelio vandenį atvi- 
> irto. choleros perai at>-
.*• i rado ir atviri ntame vandenyj 
ir dauginosi labai sparčiai. Mat, 
i holeros perai yra labai sunku 
sunaikinti. Jeigu jau ir van
dens virimas nesunaikino pe
lų, tai nevirintame vandenyj 
jų buvo galima laukti dar dau
giau. »

Bet koks Dr. Ilenkino buvo 
nusistebėjimas, kuomet jis pa
stebėjo, jog keturioms valan
doms praėjus butelyj, kur bu
to nevirintas vanduo, choleros 
T erai visiškai pranyko. Mato
mai, koks tai misteriškas daly
tas, kurį pašalino virinimas, 
pasiliko nevirintame vandenyj 
ir visiškai sunaikino choleros 
į serus. Kas tai galėtų būti? 
Per porcelėninį koštuvą nega
lėjo įsigauti joki bakterija.

Dr. 1 lankiu išaiškinti to 
reiškinio negalėjo; negalėjo tai 
padaryti nė kiti mokslininkai.

1915 m. Dr. Felix d’Herelle, 
Pasteuro Instituto čiepų sky
riaus vedėjas, pradėjo įdomius 
eksperimentus. Netoli nuo Pa
ryžiaus stovintis būrys raitelių 
ėmė kraujalige sirgti. Dr. d’He- 
rek pastebėjo, jog kas tai ne-

matomas neleidžia kraujai i ges 
perams daugintis kūne. Gi la
boratorijoj tie perui visiškai 
pranykdavo, nežiūrint j tai, 
kad jie jokiais vaistais ar nuo
dais nebuvo naikinami.

Dviem metam praėjus Dr. 
d’Herelle paskelbė savo tyrinė
jimo rezultatus, pavadindamas 
nematomus ligos jx?rų naikin
tojus bakteriofagais (bakterijų 
naikintojais).

Bakteriofagas, sako d’He
relle, yra gyvas daiktas, o ne 
kurios nors rųšies organiškas 
nuodas. Jis yra mažiausias gy
vas sutvėrimas pasauly. Iš ko
kios medžiagos tas ultra-mik- 
robas susideda ir kokios rųšies 
gyvenimą jis veda, — 
negali tikrai pasakyti. .

Nors mokslininkas ir negali 
paties bakteriofago matyti, bet 
jis mato jo darbus. Kuomet 
pagaminama atatinkama bak- 
teriofagams kultūra ir įmeta
ma jon choleros perai, tai pa- 
stebiama neįmanomai įdomus 
reiškinys. Choleros perai pra
deda lyg brinkti. Jie darosi vis 
didesni ir didesni ir, ant galo, 
plyšta. Po to perai visiškai 
pranyksta.

Iš to Dr. d’Herelle padare 
išvadą, kad bakteriofagas įsi
gauna j ligos perą ir ten pra
deda daugintis. Tuo pačiu lai
ku jis gamina kažkokį chemi
kalą, kuris naikina perą. Kuriam 
laikui praėjus bakteriofagų at
siranda tiek daug, kad ligos 
mikrobas (peras) nebeatlaiko 
ir plyšta. Plyšusis mikrobas 
greit tampa sunaikintas.

Tuo budu kova eina nevien 
tik tarp žmogaus ir bakterijų; 
su bakterijomis kovoja ir bak
teriofagai. Vadinasi, išeina, kad 
nuo ligų nėra liuosos net ir pa
čios ligų nešėjos, bakterijos, 
kurios, jeigu galima taip pasa
kyti, užsikrečia bakteriofagais.

Bet ar bakterijos gali nuo 
savo priešų apsiginti? Musų 
nelaimei, jos gali tai padaryti. 
Kad apsiginti nuo priešų, žmo
gus išrado visokius įrankius; 
laukiniai žvėrys ginasi nagais 
ir dantimis. Dagi kirminai į- 
lenda į žemę, kad apsisaugoti 
nuo paukščių. Nieko panašaus 
negali padaryti bakterija. Už
tat ji turi kitokj apsisaugojimo 
būdą. Ji apsitraukia lyg apval
kalu, pro kurį bakteriofagas 
negali į vidų įsigauti. Be to, 
laikui bėgant bakterijos prade
da gaminti antitodus, kurie ne- 
itralizuoja bakteriofagų gami
namą chemikalą.

Dabar mes galime sau įsi- 
vaixduoti, kas dedasi sergan
čiame kurie. Kai pas žmogų 

pasireiškia karštis, šaltis ar 
kitokie ligos ženklai, tai reiš
kia, jog ligos perai įsigavo į 
kūną ir pradėjo savo pragaiš
tingą darbą dirbti pirm negu 
bakteriofagai suspėjo atatin
kamą užpuolimo kampaniją iš
vystyti. lai pareina nuo ,to, • 
kad bakteriofagai su naujais 
priešais negali tinkamai kovo
ti, kol nesusi pažįsta su jais. 
Geriau pažinę, priešus, bakterio
fagai be jokio pasigailėjimo 
ima juos naikinti.

Bet, jeigu sergantis žmogus 
nuolat eina silpnyn, tąsyk mes 
galime spręsti, jog ligos perai 
spėjo apsitraukti apvajkalais 
apsigynimui nuo bakteriofagų. 
Maža to, sunkesnė liga reiškia 
dar ir tai, kad bukterijos spėjo 
pagaminti daug nuodų, kurie 
silpnina organiztną. Jeigu to
kiame kritiškame momente bak
teriofagai pradeda žūtbūtinę 
kovą su ligos perais, tai tan
kiai ligonis pasveiksta.

Vienok bakteriofagai beko
vodami gali pavargti, tąsyk be- 
sveiksiąs ligonis vėl sunkiai ima 
sirgti.

■ . ................................................................. —

Šis tas iš LietuvosKodel epidemijos užeina ir 
praeina? Bakteriofagų atradi
mas lengvai tą klausimą išaiški
na.

Prileiskime, kad šalyj pra
dėjo siausti naujos rųšies in- 
fhienza. Bakteriofagai nuolat 
randasi musų kūne. Vienok su 
naujos ligos perais iš pradžių tas” Smetona, ir pirmas musų 
jie negalėtų tinkamai 
Tad pirmomis dienomis mirtin- Į silenkė taip pat Smetonai. Na 
gumas nuo 
ytin didelis, 
savaitėms ar 
pančių žmonių bakteriofagai jau 
pradėtų geriau ligos perus pa
žinti ir juos naikinti.

Bakttriofagai, kaip ir ligų 
perai, gali persiduoti tino vie
no žmogaus kitam. Persirgusių 
influenza žmonių bakteriofagai 
yra, taip sakant, patyrę karei
viai, kurie žino, kaip reikia su 
influenzos perais kovoti. Kuo
met tokie bakteriofagai paten
ka į dar nesirgusio žmogaus 
organizmą, tai jie yra geriau
sias apsigynimas nuo influen
zos.

“ Veteranai” bakteriofagai 
persiduoda vis plačiau ir pla
čiau ir, ant galo, jų turi be
veik visi ligos dar nepaliesti 
žmones. Tąsyk epidemija pra
deda silpnėti ir, pagalios, visiš
kai pranyksta.

Bet kaip ir kiekvienas kovo
tojas, bakteriofagas privalo vi
są laiką “treniruotis”. Keliems 
mėnesiams ar metams po epi
demijos užsibaigimo praėjus 
bakteriofagai susilpnėja nuo 
nieko neveikimo, tąsyk epide
mija gali vėl pasikartoti.

Ar negalima tad gauti bakte
riofagų, kuriems, sakysime, jau 
teko su šiltine kovoti, ir įleis
ti juos j sergantį tęjn liga 

organizmą? Ar tai nesulaikytų 
ligos besivystymą? Dr. d’He- 
rele mano, kad tai galima pa
daryti ir pataria mokslininkams 
daryti toj kryptyj eksperimen
tus.

I>r. d’Herelle’s knyga apie 
bakteriofagas nesenai tapo ang
lų ,kall><>n išversta. Ji skai
tosi lyg kokis romanas. Skai
tant ją, nenoroms pradedi pa
vydėti tiems žmonėms, kurie 
gyvens ateityj. Jie bus daug 
laimingesni, negu mes, nes jie 
mokės tinkamiau nuo ligų ap
sisaugoti, o susirgus— išsigy-

šiauliai, 1927. VIII. Šiandien 
i į
daug kas keičiasi, naujoviška. 
Visų gerklės tegali tartai vieną 
žodį “Smetona”. Ir “preziden-

kovoti.' garlaivis Smetona, ir papa nu-

epidemijos butų Į ir į Šiaulius atvažiavo Smetona! 
Praėjus kelioms 
menesiams scr-

Rodos entuziazmas. Bet murai 
nesilenkia, vėliavos... viršinin
ko įsakymu plevėsuoja. O au
tomobily Smetona, per krutinę 
persirišęs raiščiu. Prie vartų 
Smetona, bažnyčioj Smetona, 
rinkoj Smetona, cerkvėj Sme
tona, dvare Smetona, fabrikuo
se Smetona... na ir Smetonos 
nepasigailėjimu sušaudytas ka
linys, ištremtas valstietis liau
dininkas, cenzūros 
užkišamos gerkles, 
etc... O Smetona 
prasta galybe, bet
vadas, kuris priešingai parti
joms nusistatęs, bet remiantis 
vieną išganymo partiją—tauti-

kumščiais 
laikraščiai 

nėra nepa- 
tautininkų

Lietuviai
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Republic * 7868 
CHICAGO, ILL.

..................... .................................................. ... -

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.I it i— i i ■■

DR. M ARGERIS
3421 So. Halsted Street 

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

Ofiso ir Res. Tel Boulevard 5918
DR. A. J. BERTASH

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

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

L ................ ■ « ............................ —

Kas kam rupi

Jaunikaitis: Jau panele grį
žote iš kelionės? Na, tai dabar 
papasakokite* kokią tutr$į(fte 
kelionę ?

Panelė: Ach! 
baisią! Tris valandas troškau’ 
pašto vežime, sekančias tris
valandas kepiau vagone.

Jaunikaitis: Duodu garbės 
žodį, kad dabar pąnelė likot 
dar gardesnių kąsneliu. I

žinote, labai

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

4910 So. Michigan Avė
Tel. Kenwood 5107

Valandos: į nuo 9 iki 11 v,al- r,ytej 
( nuo 6 iki 8 vai. vakaro

V—. ■ ■■ i i . ■ » i . i—

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Chicago, III.

GELEŽINES LOVOS
Pilnos mieros geležinės lovos, rie
šutinio medžio spalvos užbaigimo, 
trijų panel efekto galai. 2 colių 

. storumo postai, CQ 7 K 
puikios vertės už.....  I w

CENTRAL DISTRICT 
FURNITURE CO.

3621-25 S. Halsted St.

GYVENIMAS
Minesini* žarnai**

Antanas Žymontas
Redaktorius-Leidija*

900 W. 52nd Street
Chicago. III.

Tel. Boilevard 3669 *
Gyvenimui Turinys Rugp. mčn.
Siela ir Medžiaga
Musų amžius
Juliui Janoniui — eilės,
Ič Cikliaus Kalėjime — eilės, 
Ištraukų ištraukos.
Iš mano atsiminimų,
Žemiatė
Prenamerata metama ------ $2
Pašei meti............ ........ $1
Kopijų................................  20c

i
.......... , /

Daktarai
Dr. A. J. KARALIUS

Gydytojas ir Chirurgas
3303 S. Morgan St.

Chicago, 111.
Tel. Boulevard 2160

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

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė. Room 209 
KampjiH North Avė. ir- Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po piety, G iki
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia 
b ------- — i >

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. <el. Boulevard 
7820. Res., 6641 So. Alhany Avė. 
Tel. Prospect 1930.* Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nfedėlioj 10 iki 12 d.

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 S'o. We»tern Avė.

Tel. Lafayette 4146
„ i □ J nuo 9 ik* 11 v< ryt0 Valandos ( nu0 g 9 va|t Vak,

■■i ■ ................ — 1

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

4645 So. Anhland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, H,L.

z 1
Off. Yards 3557 Res. Uemlock 13s5
DR. JONAS MOCKUS

DENTLSTAS
Valandos: nuo 9 ryti) iki 8 vakaro

Nedalioj pagal sutartj
3401 SOUTH KALSI J,D SI Kl.liT 

CHICAGO, II.L.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

linksminosi iki pradėjo temti. 
Paskiau, pradėjo skirstytis na
mo.

Tai toks smagus ir malonus 
buvo Nauienų atletinis pikni
kas.—Savas.

Gražus Atletinis Naujienų
Piknikas

eis atletinis Naujienų pikni
kas buvęs nedėlioj, rugpiučio 
21, ištiktųjų buvo gražus. Kaip 
vakar Naujienose' vieno buvo 
minėta, kad šiame Naujienų 
piknike dalyvavo 5,000 žmonių; 
nėra abejonės, kad jų tiek ir

Automobilių matėsi, Wiscon- 
sin, Indiana, Michigan, Pennsyl- 
vania, ir kitų Illinois artimų ir 
tolimų apielinkių. Vadinasi, į 
Naujienų pikniką suvažiavo 
žmonės iš artimų ir tolimų ko
lonijų. O suvažiuoti buvo ver
ta. Kuomet suvažiuoja daug 
lietuvių į vieną daiktą, tai ga
lima susitikti žmonių-pažystamų 
su kuriais nesimatyta per 19— 
20 metų. Dr. Margeris pasako
jo, kad jis susitikęs vieną šei
myną, kurios nebuvo matęs per 
19 metų. Stebisi daktaras, kad 
vaikai tos šeimynos jau tokie 
dideli ir ta šeimyna taip gra
žiai ir turtingai gyvena.

Tokių malonių susitikimų ir 
atnaujinimų pažinčių buvo šim
tais. Ir kiekvienas iš to būna ■1 i 
patenkintas.

Telephone Hemlock 0066 
DR. B. J. ROOTH 
LIETUVIS DENTISTAS

Ofiso valandos:
9 iki 12, 1 iki 5, 6 iki 8:30 
7054 S. VVestern Avė.

KAS NAUJO MUZIKOJE

NAUJI LIETUVIŠKI RE-
KORDAI IR ROLĖS

Ar nori būti linksmas ir sveikas? 
Išgirsk šiuos Naujus Lietuviškus Re
kordus: Vanagaičio, Babravičiaus,
Butėno, Kipro Petrausko ir kitų.

{dainavo A. Vanagaitis
16071—Karvutė ir Doleris 
16073—Reikia lept, dalis 1 ir II

įdainavo J. Kudirka
16064—Piauti linksma ir Pasisėjau 

Rūtelę
16060—Prapuoliau motuše ir Liepė 

tėvelis
16059—Vienas žodis ne šneka ir

Iš Rytų šaleles
16055—Tų mergelių dainavimas ir 

Kieme mergelė auga
16056 Kad galėčiau ir

Kai aš buvau neženotas. 
16054—Dzinguliukai ir

Dul-dul dūdelė
Įgrajino Lietuviška Orkestrą

16057—Pabučiuok mane ir
Ragana Polka

16065—Kalakutai šiauduose ir
Garbės Polka

16066—Tamsios akys Valcas ir 
Volgos burliokų daina

16053—Linksma porelė Polka ir 
IJnksmas medžiotojas

16052—Ištikimas draugas Polka ir 
Regina Valcas

16049—Kaimiečių Valcas ir 
Kitayanka Polka

{dainavo Jonas Butėnas
16048—Lopšinė Daina ir 

Išgėriau septynias
16044—Kalinio Daina ir

Mano gimtinė
16041—Mes be Vilniaus nenurimsim 

ir Girtuoklio Daina
16040—Eina garsas nuo rubežiaus ir 

Oi kai aš pas močiutę buvau 
16038— Lakštingalėlė ir Aguonėlė 
16037—Kada noriu verkiu ir

Ant ežerėlio rymavo
Dainos kitų artistų

Kas Sukatos vakarėlį ir
Meilė tėvynės nemari 

šventas Rokas ir Scrantų 
melagis-komiška daina

Laimė ir nelaimė ir
Bevaikis—komiška daina 

Muzika, muzika ir
Dainuok sesute Lapunale 

Neverk brangi ir
Rigolette—
{dainavo K. Petrauskas.

KAINA PO 75c VIENAS
Siunčiame j kitus miestus, perkant 

6 ant sykio apmokame persiuntimo 
lėšas.

JOS. F. BUDRIK (Ine ), 
3417 So. Halsted Street

Chicago, III.
Didžiausia Muzikos Krautuvė.

Kaip jau buvo seniau minėta, 
Naujienų piknikuose apsi
reiškia didelis lietuvių kultūrin
gumas. Tik pamanykit. *Keli 
tūkstančiai lietuvių suvažiavo į 
vieną vietą ir taip gražiai, taip 
draugingai praleidžia sau links
mai laiką. Iš tokios minios pa
sitaiko visokių žmonių. Bet su
sipykimų ir muštynių nei vie
nos. čia tai jau girtinas lie
tuvių elgęsis. Didelis lie
tuvių, (o gal Naujienų išauklė
tų) kultūringumas.

šiame Naujienų piknike kas 
norėjo šoko, kas norėjo daina
vo, kas norėjo kalbėjosi: vi
siems buvo suteikta pilna liuo- 
sybė ir draugingumas.

Tai toks buvo malonus, links
mas ir jaukus Naujienų atleti
nis piknikas. Gerai, kad Nau
jienos dabar jau surengia į me
tus du tokius gražius piknikus.

Dabar prisiminsiu apie pro- 
I rrama.

Jau iš paskelbto Naujienose 
šio atletinio pikniko programo 
galima buvo numanyti, kad 
orogramas bus gražus, links
mas ir įvairus. Taip ir buvo.

Lygiai 3 valandą po pietų, 
programo vedėjas, A. žymon- 
tas, atėjo su muzikantais 
prie platformos. Žmonių minios 
iau buvo apstojusios platformą 
iš visų pusių.

Pirmiausia susirinkusiai mi
niai perstatė “Miss Chicago”— 
Kazlauskaitę. Bet ji, jau būda
ma moteris, negalgjo likti tik
roji Miss Chicago. Sekama po 
jos mergina liko pripažinta 
kaipo Miss Chicago. Čia vi
siems lietuviams buvo smagu, 
kad lietuvių šeimynos išauklėja 
okias gražias dukteris ir sū

nūs* .
Norkus su Požėla pradėjo kil

noti sunkias vogas. Beikia pri- 
oažinti, kad Norkus turi stip- dėjo švarką ant šalygatvio, pa- 
rias rankas, o ypač, stiprias s i raitoj o marškinių rankoves ir 
kojas. Jis ant kojų atlaikė I .šmakt! vieną “upper cut”.
storą geležinę dūdą ant kurios “Strenžeris” pasviro, pama- 
buvo sugulę 20 vyrų, lai tik- te, kad ne juokai. Paėmęs tvir
tas milžinas. tą pozą, jis paleido kumštį at-

Požela buvo užsidėjęs 200 gal, bet nepataikė. “Body-guard” 
svarų vogas ir ant tų vogų iš tuo tarpu įsuko antrą pažandę 
■jalų užsikabino po vieną vyrą kairės. “Strenžeris” luomet, 
'r jis viską suko į ratą. Pas išsikeikęs stipriai lietuviškai, 
kiau uždėjo ant jo storą stalą, suėmė, lig meškinas (nes yra 
ant to stalo padėjo sunkų prie- diktas vyras) musų “body 
kalą, ir du vyrai, sustoję iš guard”, perlenkė ir pasirito ant 
šalių, su kūjais plakė tą prie- žemes. Išrodė, kad lietuvis, 
kalą. Maniau, kad Požėlos ne- kuris vežiojasi “body guard” 
liks gyvo, bet jis viską lengvai jr kuris vis kartojo “that’s all 
atlaikė. right”, neteks savo sargo.

Adomas Wedzes parodė savo
rankų tvirtumą, lankste sto- sargo, nors mažo žmo-
riausias geležines štangas, plėšė £aus> butą vikraus. Kaip tik 
kortų kalades ir lankstė sto- pis pasijuto begulįs apačioj, 

vinis. Vienas pitsburgie- tu«j kojomis surakino pervir- 
norėjo persitikrinti, ar iš-pušį an jo “strenžerį”, na ir guli 

tos

Briilgeportas
Kumštinių sportas

Ir kumštynių sportas Bridge- 
l>orto lietuvių tarpe užima žy
mią vietą. Tik kadangi jis ne
pakilęs taip aukštai, kaip pa
vyzdžiui, ristynės, golfas arba 
besbolas, tai kumštynės įvyks
ta ne tam tikrose vietose ir ne 
paskirtu laiku, bet pripuolamai, 
kur, kam, kaip ir kada pasitai
ko.

yra tikri, jokio grafto, jokių 
suktybių nebuvo. Kuniščiuota- 
si ne dėl “show”, bet ištikrųjų. 
Ir kumščiavbsi, kaip jau minė
ta, ne bet kas.

Reporteris, išgirdę^ apie šias 
kumštynes, kuone kramtė pirš
tus, kad jis nežinojo apie jas 
iš kalno. Matyti, toks jau yra 
jo giliukis, kad apie prašmat
niausius įvykius jis turi rašyti 
vis iš kitų atpasakojimų.

Reporteris.

Roseland

štangos yra 
atėjo ant plat- 
bandė ištiesti 
bet nepavyko.

nieko

ir 
štangas, 

nuo platformos

ras 
t i s, 
tikrųjų 
tvir-tos. 
formos 
tas
Suėjo 
nepešęs.

Paskiau prasidėjo ristynės. 
R ištikai traukė bosus kas su 
kuo turi ristis. Pagal bosai iš
puolė taip:

Bill Bartash su Ivan Podub- 
ny. Tiedu ristikai ritosi apie 
penkias minutes ir ritosi gra
žiai. Bartash laimėjo ristynės.

Bancevičius ritosi su Tra- 
kum, vadinamu South Chicagos 
milžinu.
Bancevičiui teko perkąsti kie
tas riešutas, ritosi apie 7 minu
tes. Matomai, ėmėsi iš visų jė
gų, bet galų gale Bancevičius 
laimėjo ristynės.

Kodis ritosi su J. Kirkum. 
Bistynes laimėjo Kodis. \

Požėlai papuolė ristis su mažo 
ūgio ristiku, su Nainiu. Jiedu 
iš L ikro yridarė juoko. Galima 
sakyti lavinosi kaip katė su 
pele. Tų ristynių pasižiūrėti bu-1 
vo tikras smagumas.

Galų gale buvo matrosų 
box’as. Tame matrosų box*e da
lyvavo visi ristikai. Bet iš pub
likos neatsirado nei vieno. Ma
tomai, bijojo. Tame box’e irgi 
pridaryta daug juokų.

Programas tęsėsi dvi su vir
šum valandas. O publika vjsą 
laiką žiurėjo su dideliu paten
kinimu tų visokių štukų ir ris
tynių. Visų 
džiaugsmas

Išsiskirtę, 
že, juokėsi,

veiduose matėsi 
ir patenkinimas, 
po programo, dar-

• kalbėjosi, šoko,

Vienos tokios įdomios kumš
tinės įvyko visai nesenai dar. 
Neminėsiu kumštinių dalyvių 
vardų. Galiu pasakyti, kad da
lyviai buvo profesijos žmonės. 
Kumštynės įvyko pereitą savai
tę, naktį iš trečiadienio į ket
virtadienį, taip apie 2 vai. ryto, 
kad žmonių mažiau maiAytųsi.

Dalykas buvo toks. Vienas 
lietuvis ir jo pažįstamas išėjo 
iš trobesio, kuris randasi prie 
32 gatvės ir Halsted st. Su jais 
kartu išėjo ir “body guard”. 
Gatvėj musų lietuvis sutiko ki
tą, gerai pažįstamą lietuvį, taip 
pat profesijos vyrą, kuris argu
mentavo su “taxi cab” šofe
riu.

’/ * J l

Musų lietuvis įsikalbėjo su 
buvusiu gatvėj ir prądėjo mosi
kuoti rankomis. O jo “body 
guard” pamanė, kad “bosas” 
susipyko su rastu gatvėj vyru. 
To jam ir užteko. Pripuolęs ar- 
tin, jis kibo į “strenžerį”. Tas 
pastūmė jį į šalį. “Body guard” 
ilgiau nieko nelaukdamas, pasi-

labu taip, vienas kitam negalė
dami daryti nieko. Supratę, 
kad tuo budu kumštynės negali 
būt išspręstos, jiedu pasileido 
ir atsikėlė.

Musų lietuvis, turintis “body 
guard”, vėl prabilo: “That’s 
all right”. “Body guard” išsi
traukė ilgą peili iš kišeniaus.

Stovėjęs kitoj Halsted gatvės 
pusėj policistas, pamatęs peilį, 
ilgesnį negu 4 colių, buvo be
einąs per gatvę, kad pareikala
vus, idant mūštynes butų ve
damos sulig taisyklių j» jis betgi 
sustojo, nes pastebėjo, ftad “bo- 
dy guard” nubloškė peilį į šalį.

“That’s all right”, vėl prabi
lo “body guard” bosas.

Tuo tarpu “strendžerio” koja 
ar kas biesas paslydo. “Body 
guard” pasinaudojo momentu, 
pagavo jo galvą pažustin, ir, na, 
vanoti: dešinėj pažastyj laiko 
galvą, o kairiaja ranka bak
snoja “strendžerio” “pikčerį”. 
Kai kairioji ranka pavargsta, 
tuomet pagriebia kairėn pažas
tei! galvą ir jau “fipisą” bak
snoja dešine ranka. Ir vis klau
sia: ar užteks?

Pagalios, nors labai buvo 
kantrus “strendžeris”, vienok 
neiškentė ir pareiškė, kad už
teks.

“Body guard” ir jo bosas nu
vedė nukentėjusį į jo namą, 
nuprausė, paguldė lovon, ir, 
išėję lauk, parvažiavo namo. 
Nuėjo savais keliais policistas.

Kaimynai, gyvenantys apie- 
linkėj, pasakojo Reporteriui,

štai jau baigiasi vasara, 
giasi taipgi išvažiavimai į miš
kus ir kitas vėtąs. Galima sa
kyti, kad šiemet išvažiavimai 
gerai pavyko, labiausia tai 
“Aušros” knygyno, nes pasitai
kydavo oras gražus, žmonių 
atsilankydavo dtisėtinai daug 
ir vakare, pakvėpavę tyru oru, 
žmonės grįždavo vėl į savo žie
minius butus ir džiaugdavos 
nors keletą valandų praleidę 
tyrame ore.

Yra čia tik vienas nepaten
kintas vyras, tai M. Bacevičius, 
šiais išvažiavimais. Jis verkia 
per “Vilnį” delko išvažiavimai 
nekviečią kalbėtojų. Mat, jis da 
bar skaitosi save “spykeriu.” 
Tai ištikrųjų tas yra negerai: 
roselandiečiai turi spykerį ant 
vietos ir nekviečia kalbėti! Tai 
tie “vėplos” komiteto nariai: 
nesusiprato pakviesti naujai iš
keptą kalbėtoją!

Betgi, tovaršč BaceviČ, nerei
kia nusiminti: dar bus progų, 
nes parės neišėjo iš mados, ir 
galėsi paspikintl.

M. Pusžemaitis per savo ga- 
zetą jau užbaigė pliovones 
nepatinkamų žmonių.

Jis tik prorečiais parašo 
viską po biskį. Tik kažin
dėl M. Pusžemaitis neparašo po 
biskį apie kilbasjiinką ir raud\- 
nojo biznio redaktorius? Butų 
gerai žinoti, kaip per “fortžiu- 
lajų”, išvažiavę j Michigan 
“steitą”, ant ūkės pas farmerį 
praleido laiką.

Kaip kaimynai praneša, tai 
buvęs tikras cirkas: sakoma 
buvę tiek baltojo muio, kad 
kai kurie ar kai kurios vaikš
čiojusios ant visų keturių. Kiti 
pasakoja vėl, kad mokinosi 
vaikščioti kaię “farmerial ke
turkojai” vaikščioja.

Kaip ten viskas dėjosi, tik
rai nežinau, bet nekurie labai 
pasipiktinę. Tai butų gerai, 
kad M. Pusžemaitis apie viską 
po biskį aprašytų: vis tiek yra 
svarbu žinoti, kaip “darbininkų 
vadai”, išvažiavę, praleidžia lai
ką.

Jei M. Pusžemaitis nepraneš, 
kaip ten buvo, tai praneškite 
“Naujienų 
su

bair

jam

apie 
ko-

reporteriui, o tas 
mielu noru aprašys plačiau.

— Reporteris.

Town of Lake
Kas su jamis bus?

P-as M. Lesinavičius 
krautuvę ir dirbtuvę, kuri 
duoda ir taiso laikrodėlius, žie
dus, fonografus ir tt. Jo krau- 
uvė randasi adresu: 4412 So. 

Wood st.
šeštadienyj, rugpiučio 20, 

trautuvėn įėjo dvi lenkutės 
mergaites, viena kurių gal ko
čios 12 metų, o kita — pora 
metų jaunesne. Krautuvėj bu
vo paliktas laikrodėlis įdėti 
stiklą. Savininko žmona pasa
kė, kad už stiklą ir darbą rei
dą sumokėti 35 centai.

Nedaug. Bet mergaitės, ažuot 
mokėjusios, pasigavo laikrodėlį 
r išbėgo lauk. P-ia Lesinavi- 

čienė vytis mergiščių negalėjo, 
kadangi ji yra ligola moteris. 
O gal ir neverta buvo vytis.

ši žinutė, kaip matote, visai 
menka. Bet ji yra labai reik
šminga. Ji verčia rimtesnį žmo
gų paklausti: kas su tomis mer
giščiomis tbus, kai jos paaugės? 
Jau jei dabar, sulaukusios vos 
10—12 metų, jos bėga nemo
kėjusios 35 centų, tai kai pa
augės — koks jų amatus bus 
tada? Ir ne 35 centai svarbu — 
svarbu yra tai, kad dvi jaunčs 
mergaites, dar nepradejusios

turi 
par

Yra dar, žinoma, laiko jas sd- 
valdyti. Bet ar jų tėvai žino, 
ką jų dukterys daro? Ir, jei ži
no, —- ar jie supranta, prie ko 
veda šie pirmieji jų dukterų 
bandymai? Ar jie supranta pa
vojų, kuris laukia vos pradėju
sias gyventi mergaites?

Veikiausia, kad /nesupranta, 
nes padorių tėvų vaikai, pado
riai auginami. Kad išdykauja 
tai daro būdami 1/uryj kitų vai
kų. Bet kai jie yra vieni, tada 
tokių išdykavimų neparodo. O 
čia kas kita čia jau galima 
numatyti pirmieji busimų kri
minalistų žingsniai.

* '' i **■*
Sužeista lietuviai ijimy. Bet tų puldinėjimų irgi 

Sekmadienyje rugpiučio 21, negalima skaityti “svarbiais

GYDO 
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyr^ ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal,

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. Nedė- 
lioj nuo 2:30 iki 4;30 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Marshali Blvd.

TELEFONAS CHAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

dieną, kaip 12 vai. dienos, ke
letas Town of Lake lietuvių 
patiko nelaimė. Dalykas buvo 
toks. P-ia Sabickienė, gyvenan
ti, rodosi, 4030 S. Paulina avė., 
jos jaunas sūnūs, p-as Tarilis

reikalais.” — XXX.

Bridgeportas
Chicagos Lietuvių Auditori- 

; susirinkimas į-

Pastaba: Mano ofiaas dabar randas) 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH

flgti p
-tvaiffii

(.1 ET U VIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Palengvins akių {tempimą, kuris 
ti priežastimi galvos skaudėjimo, 

akių aptemimo, nervai o ta
rno, skaudamą akių karit{, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia -ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at-

i kreipiama į mokyklos vaikus. Vai. 10
1 iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
/ Tel. Boulevard 758S

jauucio BUIAUO; tuo

su žinomi ir Jonas Vilkinus iš- J08 Bendrovės
važiavo automobiliu pasivaži-j vyko rugpiučio 8 dieną Audito- 
ngti I rijos svetainėje, 3133 So. Hal-

[sted st. Atstovų nuo draugijų
Nuvažiavo jau netoli Gary,!susjrink0 nedaug. Nutarimų j 

Indiana. Kelyj Jonas Vilkirius padaryta keli. Menedžeris pra-> 
mėgino pralenkti busą. Belenk-, nešė, kad didžioji svetainė ma- 
damas pateko į ravą ir automo- jievojama ir dekoruojama, kad 
Lilis apvirto.

Pasekmės tokios: p-ia Tari- 
lienė guli ligoninėj sunkiai su
žeista. P-ios Sabickienės vai-

f ji bus išdabinta labai gražiai. 
Darbas pasibaigs- rugsėjo pra 
džioj.

Atidarymui sezono Bendrovė
kučio koja sužeista, bet ne taip nutarė surengti vakarienę, 10 
pavojingai. Pačios p. Sabickio- d, rugsėjo, su muzikaliu pro- 
nės 1__
užgautas.

Kas kaitas? Atsakymas: ne-į 
atsargus važiavimas. —Rep

25 METU PATYRIMO
Pritaikyme ftkiniy dėl vinokių akių

JAN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir 
pritaikimo akinių

1801 South Ashland Avė.
Platt Bldg., kamp. 18 St., 8 augštas

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

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vak.
Nedėlioj uždaryta.

Te!. Canal 0523.

■- ----------- — ■ —------------------------------

a Tel. Boulevard 4139
kakta sužeista ir veidas j gramu didžiojoj sveta|Vėje. 

Šokiai bus mažosiose svetainė- 
'se. Komisija išrinkta iš darb- A. MAS AIŠKIS 
i ščių narių, — tai vakarienę ir 
programą surengs gerą.

Tikėtai jau atspausdinti. 
Juos galima gauti pas komisi
jos narius: Bacevičių, 3326 S. 

|Union avė.; J. Dimšas, 3116 
f S. Halsted st.; M. Miščikaitie- 
inę, 3119 So. Morgan st.

Gerbiama publika medžiama 
tikietus įsigyti iškalno. Atsi
lankę

Melrose Park
Rugpiučio 21 dieną Draugys-Į 

te Sūnų ir Dukterų laikė mė-i 
nosinį susirinkimą p. Vaičiūno 
svetainėje, 15 avė. ir Lake str.

Pirmiausia buvo išduotas ra
portas iš atsibuvusio pikniko, 
kuris surengta liepos 24 dieną. 
Pasirodė, kad draugijai liko 
pelno $17. Butų buvę ir dau
giau pelno, tik ne visi nariai 
dalyvavo piknike. Vienok su
rasti tuos, kurie nebuvo pikni
ke, nebegalima, kadangi komi
tetai nedasiprotėjo surinkti 
atvirutes tų, kurie dalyvavo 
piknike. Turint tas atvirutes, 
butų buvę galima žinoti, kurie 
neatsilankė ir iš jų reikia dar 
iškolektuoti pinigus. O tie ne
buvėliai turėtų sumokėti po 
vieną dolerį bausmės.

Toliaus buvo svarstomas 
klausimas, liečiąs tuos drau
gus, kuriems dar pereitais me
tais buvo nutarta duoti dova
nos — draugus, ką nebuvo sir
gę per 10 metų nuo įstojimo 
draugystėm Bet dėl kokių ten 
priežasčių, neįvyko nei balius, 
nei dovanos nedalinta.

Taigi nutarta surengti tam 
tikslui balių su pamargini- 
mais. Baliaus surengimui iš
rinkta komitetas iš trijų ypa
tų, kurin įėjo J. Vitartas, J. 
Mokevičia ir A. Bartulis.

Paskui jokių svarbių reikalų 
svarstyta nebuvo, apart poros 
draugų asmeniškų užsipuldinė-

nesigailėsite. —A. M-nė. 
komisijos narė.

Nepamirškite
Nepamirškite, kad trečiadie- 

nyj, rugpiučio 25 d., “Naujie
nų” trdbėsyj jvyks Lietuvos So
cialdemokratų Rėmėjų Fondo 
(Chicagos kuopos) susirinki
mas. Bukite visi! Pradžia 8 v. 
vakaro. —Sekretorius.

18-tos gatvės apielinkė
Ant 18 gatvės, ties Newberry 

3t., sekmadieny, kaip 9:30, mo
teriškė ėjo per gatvę. Tuo tar
pu važiavo vienas automobilis 
nuo Halsted gatvės, o kitas — 
Halsted linkui. Moteriškė bėgo 
nuo vieno automobilio, pateko i 
po kitu.

Sužeistą, dar gyvą įnešta mo
teriškę aptiekon, kuri randasi 
ant kampo 18-tos gatvės ir 
Halsted.

Nugabenta ligoninėn, mote
riškė mirė pirmadienyj.

Panedėlio ryte dar rasta ne
laimingos moteriškės čeverykas.

Rep.

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

3307 Aubnrn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoje

Laidotuvėse i.atar- 
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir
by stos.

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

SKYRIUS: 
32*^8 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4068

savo gilią ir 
gerb. pralotui

PRANCIŠKUS SHEDWILAS
Persisgyrė su šiuo pasauliu rugpiučio 22 dieną, 6:45 ryto, 1927 

metų, sulaukęs 54 metų amžiaus. Paėjo iš Kauno rėdybos, Tauragės 
apskričio, Kvedernos parapijos, Pajurėlės sodžiaus. Amerikoje išgyve
no 29 metus. Priklausė prie sekančių draugijų: Lietuvių Politikos Pa
šelpimo Kliubo, Lietuvių D. K. Gedimino, Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos, šv. Franciškaus Serafično ir šv. Petro ir Povilo. Paliko didelia
me nuliūdime Amerikoj moterį Oną, sūnūs FranciŠkų ir Kazimierą, 
brolius Kazimierą ir Petrą, seserį Veroniką ir visus gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 841 E. Kensigton Avė., Kensington, 
111.

kad jiems pirmą sykį tekę ma-igyventi, jau atsistojo ant sly- 
tyti kumštynes, kuriose, jie daus kelio.

. r
Laidotuvės jvyks ketverge, rugpiučio |25 dieną, 8:30 yal. iš ryto j 

Visų Šventų parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus nuly
dėtas j šv. Kazimiero kapines.

Kviečiame dalyvauti visus gimine:; draugus ir pažįstamus laido
tuvėse.

Nuliūdę liekame, Moteris Sanai Broliai ir Sesuo.

šiuomi reiškiu 
širdingą padėką _ 
M. K r už ui, šv. Jurgio parapijos 
klebonui ir kitiems kunigams ir 
vorgonininkams, atlaikiusiems 
gedulingas pamaldas, laiduo
jant mano vyrą ALEKSAND
RĄ BYANSKĄ rugpiučio 17 d. 
š. m.
P. Mažeikai už gerą ir manda
gų patarnavimą.

Dekuoju visiems gėlių aukuo- 
tojams, gėlių nešėjoms, gėlių 
vežėjui L. Burbai, grabnešiams 
ir visiems kitiems, kurie teikė
si dalyvauti mano vyro laidotu
vėse.

O no Byanskicnė ir šeimyna.

AFTER ILLNESS
Let Tanlac build you up
If illncss hasdaimed you forą vietim, 

If your health is poor, your vitality low, 
build back robust health with Tanlac.

It is natuie’s own body builder, made 
from roots, herbs, and barks. Over 52 
million bottles already šoki.

Many thousands of happy healthy 
folks owe their present sparkhng health 
to Tanlac. Some of theąp are yourown 
neighbors. They’ll gladly tell how 
Tanlac restored tnem to robust health. 
Over a hundred thousand letters from 
ę*ateful friends are on file thanking 

anlac for the good it has dope.
Yoitrdruggist has Tanlac. Get a trial 

bottle today, and start on thc road back 
to vigorous, sturdy health.

TANLAC
TOC/R HEALtm
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

prasta moteris. Ji yra lošėja. 
Kaip teko nugirsti, dalyvavu
si p. Vaičkaus teatre, lošusi 
Keistučio Kliubui. Kaip didelė 
artistė, prastų rolių nelošianti, 
bet lošia vis kokios karalaitės, 
kokios panos roles. —Rep.

Help Wanted—Femrfle
Darbininkių Reikia ____

Real Estate For Sale 
Namai-žemi Pardavimui

Town of Lake North Side
Dar apie “surprais paves

Ivaskevi- 
nebepamenu

Nesenai čia buvo net trys 
“surprais parės” viena diena. 
Viena jų rengta bučeriui Alek
sui Tunkiui, kita — 
čius, o trečia 
kam.

Žinoma, kaip ir paprastai, 
kūmutės kolektavo duokles. Ir 
turėjo duoti po penkinę, o ki
tas ir po dešimtinę, — ypač 
biznieriai.

Bet su tuo jau Chicagos lie
tuviai apsiprato. Bet ve kame 
bėda: parės rengėjai netik ko
lektavo, bet kaip teko patirti, 
statė reikalavimų, kad jų parė- 
se aukotojai ir dalyvautų. O 
tuo tarpu kaip gi galima daly
vauti dviejose arba trijose pu
rėse ?

Reporteris bent keliems 
riteriams patarė kitą kartą 
daryti taip: į vieną 
eiti, j 
tečią 
gerų 
Town 
klauso.

Antra vertus. Reporteriui ne
suprantama kodėl kai kurie 
biznieriai nenori lankytis sur
prais parių. Gal jie nežino tos 
gražybės, to linksmumo, tų 
smagumų, kuriuos sugalvojama 
surprais parose? Taigi jis pa
duos bent

kitą pasiųsti 
vaikus. Tik

pačiam
žmoną,
bėda,

patarimų
biznieriai ne-

Sužeidė J. Mittskų
Kctvtige, rugpiučio 18 d., 

northsidiečiams gerai žinomas 
J. Mittskus, 1508 N. Leavitt st., 
kuris su troku patarnauja North 
Sides lietuviams, taipgi prista
to minkštus gėrimus, grįžo na
mo iš Morning Star Kliubo ir, 
privažiavęs prie North avė., 
ant Leavitt st. sustojo apsidai
ryti, ar galima važiuoti sker
sai gatvę. Bet pamatė, kad iš 
rytų, North avė., visu smar
kumu atlekia mašina^ Taigi ir 
laukė, kada jinai pralėks. Ikt 
kas tai atsitiko su ta mašina, 
kad ji visu smarkumu prilėkus 
smogė j kairią pusę troko, smar
kiai sumušė priešakį troko, 
taipgi pridarė nemažai medžia
giškų nuostolių ir sunkiai su-

biz- žeidė J. Mittskų. Kadangi tro
pą- kas buvo pilnai prikrautas bak
uti- sų su minkštais gėrimais ir bu- 
o i 
kad

vo sunkus, tai mažiau nuken
tėjo. Bet mašina, “Cadilac”, 
kurioj važiavo kokie tai lenkai, 
visai susikūlė ir liko nutempta 
į garažą, o mašinoj važiavu
sieji lenkai, nors būdami smar
kiai sužeisti, tapo areštuoti ir 
nugabenti į policijos i

kad jie svetima mašina važiavo.
Taigi J. Mittskus reikalauja 

porą pavyzdžių. , 75 dolerių už padarytus nuo- 
, . . t „ stolius ir sutaisvma troko.Ne taip senai ant Bridgepo.’*- 

to rengta parė vienai mimai.1 
Sukolektuota aukų ne daugiau- Chicagos Lietuvių Draugijos 
šia. Kad padidinus “iždą”, su
manyta ve koks triksas pačioj rios ir gavo pirmą daktarišką 
parėj: kaadngi mama buvo sto- pagalbą nuo draugijos daktaro 
ra ir kadangi ji jautėsi pu
sėtinai įkaitusi, tai užsimanė 
pašokti su svečiais, bet ne vel
tui. Kiekvienas, kuris norėjo 
su mama šokti, turėjo Išsiimti 
iš kišenio penkinę, apspjauti 
ir prilipdyti ją prie nuogos 
mamos krutinės; jis galėjo šo
kti su mama tol, kol penkinė 
nukris. Penkinei nukritus, ėjo 
kitas kandidatas prie mamos, 
ir taip toliaus — paeiliui.

Sakoma atsiradęs vienas 
gudruolis, kuris vieton seilių 
pavartojęs snarglį, kaip klijus. 
Ir ar todėl, kad snarglis buvo 
tirštesnis, negu seiles, ar gal 
todėl, kad mamos krūtinė buvo 
perdaug įkaitusi, ir išdžiovino 
snarglį, šio gudruolio penkinė 
nieku budu nenorėjo nukristi, 
ir, sakoma, mama kuone patru
ko bešokdama.

Antras pavyzdis butų dar į- ventojas Pranas Gedvilas, gyve-: 
domesnis. Bet skaitytojams nęs 311 E. Kensington avė. Mi- 
gali nepatikti. Taigi nebepasa- rė sulaukęs 54 m.

Velionis visiems 
viams buvo gerai 
nes nuo daugelio 
biznierius ir buvo 
žmogus. Prie jo 'biznio buvo ir 
salė, kurioj veik visos vietos 
draugijos laikydavo susirinki
mus ir darydavo mažesnius pa-

Announcements
___________ Pranešimai

S LA 38 kuopos nariams pranešu, 
kad užsimokėti duokles jie gali 
pas mane namuose (3200 Lowe 
ave.). Eidamas finansų raštininko 
pareigas, noriu atkreipti kiekvieno 
36 kuopos nario domę i tai, kad 
jūsų teisės Susivienijime pirmiau
sia nriklauso nuo to, ar esate už
simokėję mokesnius, ar ne. Narys, 
neužsimokėjcs per tris mėnesius, i ... . . . .. .
esti suspenduojamas. Taigi, kieno tuos aphkantus, kurie gah dirb- 
mokesnlai užvilkti, ateikite, nelauk-1 įį tiktai keletą valandų dieno
dami, kol įvyks kuopos susirinki-1 . , «<■
inas, pas mane į namus ir užsimo- orba vakarais. Ofisas at
kakite. —J. Balchunas, daras iki 5 vai. kasdien ir su-

SLA. 36 kp. ifnansų »^št. katoj pO pįet. Nepraleiskite šią

Draugijų Konferenciją priklausau- 
čių prie Chicagos Lietuvių Auditori
jos Bendrovės, atsibus Rugpiučio 26, 
1927, Auditorijos name, 8 vai. vakare. 
Geistina kad visi pribūtų laiku. J. J. 
Evaldas sekret.

VYRAI IR MOTERYS
Padauginkite savo įplaukas. 

Galite uždirbti virš $50 kas sa
vaitė. Lengvas darbas, trumpos 
valandos. Mes pamokinsim jus 
šiam darbe. Taipgi priimsim

Business,Chances 
^rvj m ui B_i aąląĮ

PARDUOSIU Soft Drink Parlorį, 
restauraciją ir hotelj su namu arba 
vieną biznį skyrium. Greitam parda
vimui, mes turim kitą biznį.

127th St.
Cor. Albany Ave. 
Blue Island, III.

BARGAIN
Parsiduoda 2 flatų medinis namas 

6-7 kambariai, abudu flatai fumace 
apšildomas. Namas randasi geroj 
apielinkėj ant Paulina St., 55 ii 
Garfield Blvd. Neša gerąs įeigas. 
Parduosiu labai pigiai arba mainysiu 
ant automobilio. Su mažu priedu.

šaukit
< Tel. Bevcrly 4082

Nuo 8 valandos ryto 
iki 9 vai. vakare.

Financial
F nanMaLPaakolos

ANTRIEJI niorgičiai byle kokia su
ma, padaryti Ir nupirkti j vieną die
ną, geromis sąlygomis. Pamatykite 
mane pirmiausia.

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 820 Central 62601

81

L. NARMONTA
(Normantai tė)

E. Madison St. Room 312

Persona^
Asmenų Ieško

Help Wanted—Female .
Darbininkių Reikia

For Rent

Z Z Z REIKIA jaunos merginos prie abel-
• P^’JJUŠKAU savo pusbrolio Lau- ; no namų darbo. 321 So. Kilpatrick 

r.no Meilūno, kuris gyveno M>lwau- [ Ave Co(uml)us 9731. 
kee, Wis. Meldžiu atsiliepti, ar kitų 
meldžiu pranešti kur jis dabar randa
si.

IGNAS MEILŪNAS, j
2601 Chicago Ave., Sioux City, Towa 6 kambariai parendavoiimui vyram 
------------------------------ ------------------ su valgiu ar be valgio. 727 W. 21 si St.

Pajieškau savo brolio yilimo Ambro- i Boor 
sės, paeina iš Lietuvos Kauno rėd. J 
Pirmiau gyveno 167 Washington St., 
VVorcester, Mass. Taigi malonėkit at- 
sišaukt jei gyvas esi, o jei kas apie 
jį žinote, tai aš prašau suteikit man 
žinią už ką busiu dėkingas. T
Igas laikas kaip nežinau kur jis ran- 
las.. Bronis Ambrozius, kapitonas 11 
bateerijos, vadas, Alytus, Lietuva.

Musical Instruments
M uzi koą Inst ru men t ai

PARDUOSIU savo Ceadėr grojiklį 
Bet jau pianą sU 75 voleliais ir suolelis už $75.

1 Priimsiu $30 cash, o kitus išmokėji
mais j 3 mėnesius nuo tinkamų žmo
nių.

Heln Wanted—Malc
Darbininkų Reikia

SAVESTY, 
6512 So. Halsted St.

stoti I REIKALAUJU reprezentantų viso- 
k’ se lietuvių kolonijose, uždarbis $50 

North ave. ir Oakley ave., kur j savaitę ir aukščiau, bedarbis ar dar- 
buvo iškamantinėti. Paaiškėjo, be būdamas nedaro skirtumo. Rašykit 

toj
B. Jasudes & Co.,

2015 So. Robey St. Chicago, III,

J. Mittskus priklauso prie

Savitarpinės Pašeljios, iš ku-

5 — VYRŲ — 5 
Alga

Turi gerai išrėdyti ir kalbėti 
angliškai.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

GRAŽUS 4 kambarių nauji rakan
dai. greitam pardavimui. 3 šmotų 
parloro setas, 7 šmotų riešutinis val
gomo kambario setas, 3 šmotų mieg
ruimio setas, springsai. matr&sas, vir
tuvės setas, 2 kaurai 9x12, lempos ir 
maži kaurai, viskas už $340, dalimis, 
6542 N. Clark St.

Matvkit Mr. Anthony 
134 N. La Šalie St.

Rm. 1514A. Montvido. Nors Dr. A. Mon- 
tvidas sako, kad Mittskaus Šo
nas gana smarkiai sužeistas, 
bet jis tikisi, kad nepoilgo ligo
nis pasveiks ir vėl galės pa
tarnauti North Sidės lietu
viams.

Patartina North Sidės lie
tuviams, kad pamačytų atsteig- 
ti padarytus nuostolius daryda
mi biznį. Kaip visiems liorlh- bitingas, ir turite 25 metus amžiaus, 

>‘r gyvenat Chicagoj mažiausiai vie
nus

REIKALINGAS buferis arba pusi
ninkas mokąs bučerio darbą. Atsišau- 
’cit tuoj, 4358 So. California Avė.

4 kambarių sempeliniai rakandai, 
pigiai už cash, tik $295. 3 šmotų rie
šutinis miegruimio setas, 3 žmotų mo- 
hair parloro setas, 7 šmotų riešuti
nis miegruimio .setas, du 9x12 kau
rai, 2 pastatomos lempos, library sta
las, veidrodžiai, miegruimio kauras, 5 
šmotų pusryčių setas, viskas už $295. 
Mr. Preston, 3631 S. Halsted Street.

Automobiles

žinoma, Mitts- 
sąžiningas biz- 
už prieinamą

sidiečiams yra 
kus parankus, 
nieris ir visai 
kainą patarnauja žmonėms.

Vahickio burdingierius.

Kensington
Mirė Pranas šedvilas

Užvakar po ilgos ligos pasi
mirė senas Kensingtono gy-

Padvigubinkite savo uždarbį " 
Uždirbkite pinigų kas savaitę
Viena Chicagos seniausia ir atsako- 
mingiausia firma turi tris vietas lie
tuvių departamentuose. Tai yra pro- 
ra pasisekimui. Jeigu jus esate am-

PARSIDUODĄ 1Q24 Chevrolet tou- 
ring pigiai, turi .būt parduotas grei
tai, Jawgiel, 174*7 West 47th Street.

metus, tai atsišaukite šiandie.

Mr. CONSIGNY
Suite 505

6 N. Clark St.

Business Chances
_________Pardavimui Bizniai___ _

PARDAVIMUI biliardinė, nesvaigi
nančių gėrimų parloras, randasi la
bai geroj vietoj, parduosiu pigiai. S. 
Pasco, 12217 So. Halsted St. Phone 
Comniodore 0951.

SOFT Drink Parloris parsiduoda
Geroj vietoj. Tel. Victory 9768

REIKIA selesmenų pardavinėti ge
riausiai pasiutų siutų, nuo $24.50 iki 
‘‘‘32.50. Pradėkit tojaus, gera mokes
tis. Ring and Wilson, 3459 Cottage 
Grove. Avė.

Real Estate For Sale
_____ Namai-Žemė Pardavimui_____

SU mažu jmokėjimu galite 
nupirkti Aaują 6 kambarių mu
ro bungalow puikiai pabūdavo* 
ta ir moderniškai įrengta. Jei 
kas nori, gali pirkti ir už cash. 
Namas randasi puikioje Mar- 
quette Park apielinkėje, tik 
trejetas blokų nuo parkų, arti 
gatvekarių ir boulevarų. Pirkė- giai?i742 ^isth'piace. 
jas gaus lengviausias išmokėji
mo sąlygas. Kreipkitės:

7114 S. Campbell z\ve.

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
naujas garadžius tik dar baigiamas 
būdavot. Randasi 3967-69 Archer Avė. !

JOKANTAS BROS., 
4138 Archer Avė. 

Tel. Lafayette 7674

NEROKUOJAM KOMIŠENO 
už antrus morgičius už $100, 
$200 arba $300.

SMALL LOAN SERVICE 
1647/ W. 47 Str.

PARDAVIMUI namas ir lotas pi

2-rus MORGIČIUS
Padarome i porą dienų 

PETRZILEK BROS & CO 
1647 W. 47th St.

SUSTOK rupinties apie pirkimą, 
arba mainymą namo, loto, fanuos, 
ar biznio. Ateik pas mus, pavesk 
t»j rūpestį mums ir busi laimingas. 
Mes turim daug bargenų jums pa
siūlyti ir daug selsmanų, kurie greit 
gali išmainyti arba parduoti jūsų 
pnapertę. Stanko & Nestor, 5097 
Arcner Avė. Lafayette 6036.

PARDAVIMUI geroj vietoj gara
žas, 50X125 pėdų lotas—arba mainy
siu ant namo, neskiriant apielinkės. 
Prieinama ‘kaina. Garažas randasi 
North West Side. Del platesnių infor
macijų kreipkitės pas VVilliam Gritė- 
nas, 3241 So. Halsted St. Phone Bou- 
levard 5066.

PARDAVIMUI pigiai narhas su 
minkštų gėrimų bizniu arba be biz
nio. Biznį mainysiu j mažą automo
bilių. 2508 W. 38th St.

Kas nori greitai
Parduot—Mainyt ar Pirkt 

Namą 
Biznį 
Automobilį 
Farmą

Atsiliepkite pas mus
Gerus Bargenus greit 
pašarangą išleidžiam.

Musų kostumeriai laukia, ką turit, 
dėl musų turgaus praneškit telefonu 

Canal 4960
807 W. 18th St.

per

>

PARDAVIMUI 2 fialų mūrinis na
mas 4-4 kamb. ir 2 kamb. stoge, 6^ 
pėdų cementuotas basementas, 2 ma
šinų garažas. Randasi gražioj vietoj 
prie bulvaro, gatvekarių ir parkių, 
biskį aptaisius iš vidaus, galima par
duoti už $9000. Mano kaina $6500, pi
nigais $800 arba daugiau. Matykit

PAKALNĮ 
(Pakel) 

6949 So. Rockwell St. 
Henrlock 0367

PARDAVIMUI 2 aukštų medinis 
namas, 15 kambarių, toiletai ir va- į 
nos. Savininkas turi parduoti greit, 
rą!d Avenue. Meehan, 3811 Erne- STOGDENGYSTF
-------------------------------------------------- ' Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas

NAMAS ir lotas pardavimui, ge- garantuojamas už $4. Automobi- 
ra vieta dėl lietuvių. 1721 String St. Į trok,1 Patarnavimas Chicagoj ir 

_______________________ *________ apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu- 
iriu-____ mo* Didžiausia dr geriausia stogųPUSE akro, 6 kambanų namas, ga- dengimo (stai(Įa chicagoj. Tik paty- 

sas, elekua telefonas vanduo. Dr. uniJo8 darbininkai samdomi. 
Kirkvvood, 3939 W. North Ave. Tel. i
Belmont 2407. J. J. DUNNE ROOFING CO.

Miscellaneous
įvairus

AKMENINIU frontu cottage, 8 
kambarių, naujai dekoruota, alyvų 
šildoma, su $2000 galit veikti. Phone 
Kedzie 6026—4131 Gladys Avė.

J. J. DUNNE ROOFING CO. 
3411-16 Ogden Avė., 

Phone Lawndale 0114

PARDUOSIU nebrangiai sa
vo 17 metų įsteigtą biznio pra- 
pertę, 24X135, 
kitus išmokėjimais, krautuvė, 
6 kambarių flatas, 2 karų ga
ražas. 1647 W. 63rd St. Pros- 
pect 3394.

KANDYS 
BLAKĖS

• DALESK1TE JUMIS PALIUOSUO- 
I TI NUO BEREIKALINGO RUPES- 
; ČIO APIE RAKANDUS. KAINA PI
GI. DARBAS GARANTUOTAS. EX^ 

$15 000 cash TERMINATING CO., 159 N. DEAR- eM.),uuu casn, bqrn pHQNE DERB0RN 494L

NAMAS, 2 LOTAI
Parsiduoda 8 kambarių namas, pa

togioj vietoj, 2 lotai žemės, graži pie
vutė, vaisiniai medžiai. Visai arti 
prie Marųuette Parko. Apžiūrėti ga- ■

KONTRAKTORIUS
Budąvoju namus ir taisau 

Pigiai ir greitai 
S. A. ZOLP

834 W. 33rd St. 
Tel. Boulevard 0527

x x.- .. ... , i FLASH AUTO Service, 2634 Mil-
tr±a,'1'w'a r..",’ « p J" i Ave. Spaulding 847«. Pilnas

Te. P os- QverhaaĮing. Cilinderiai, nauji pisto- 
pect 949b. , na. ringiai jr tt. bile vienam 4 -cilin-
■ __ _ 1 ■_ .■■■■ » į derių karui, $49.50, su darbu. 6 cilin-

derių karui, $63.80, 12 metų garan
tija už darbą. Taupykit šį skelbimą.Exchange—Mainai

MAINYMUI 2 aukštų medinis na
mas, 4 flatų, 5-6 kambarių, elektra, 

1 gasas, vanos, šiltas vanduo, vandens 
tanka, 50 pėdų lotas, neša gerą ren
dą, yra netoli, nuo Halsted gatvės, 
mainysiu ant bungalovv Roselande ar
ba West Pullmane, J. Zilevičia, 11956 
S. Halsted St. Tel. Pullman 6115 ar
ba 6435

Mainys
Grosemes 
Bučefrnes 
Lotus

x Automobilius

FIKČERIAI 
rosemių, Bučer- 

nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken
džių, Bekemių, Mu- 
bų special urnas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 Sc. S^te Street

KRAUTUVU

-GENERALIAI kontraktoriai, plyti
nis darbas, plumbingas, namų pama
tai, garažai, perdirbimai, nauji ir se
ni, lengvios sąlygos. Gaukit musų 
apskaitliavimą prieš pradendant dar
bą. Bell Contracting Co. Harrison 
0697, nedėlios vakarais Plaza 1820.

ANT
Taipgi turiu 2 flatų muro namą 

dabar statomą labai grąžoj vietoj ku- * 
rį parduosiu pigiau negu kad tamsta 
galit gaut kitur. Pinigais tiktai $2500 Į 
arba daugiau.

Taipgi statau visokius namus 
kantraktų.

JOHN PAKALNIS
( PbIcoI )

6949 So. Rockvvell St. 
Phone Hemlock 0367

Namų 
didelių 
mažų 
vidutinių
Tuoj teiraukitės pas

S. J. Dargužis
807 W. 18th St. 

Canal 4960

RėlKIA prie presų darbo, namų, 
prie dažų, įrankių ir mašinerijos, eks
pertų prie galutino užbaigimo planų, 
sumanymų. Groetchen Tool and Mfg. 
721 Fulton, Haymarket 6961.

ant,TVERIASI dabar korporaci
ja, reikalauja keletą vyrų su 
vadovystės gabumais. Rekordus 
viršijantis pardavinėjimas. Del 
informacijų saukit Mr. Frank 
P. Lang, 1917 N. Crawford avė. 
Albany 5032.

Farms For Sale
Ultiai Pardavimni

F A R M O S

tVYRŲ
Kurie turi ir moka važinėtis 

; su automobiliais. Jei jus turi
te uždaromą karą, mes turime 
pelningą ir gerą vietą laike jū
sų liuosų valandų ir nedėldie- 
niais.

Atsišaukite tuojaus.
Mr. Luckenbach 

Suite 505
6 N. Clark St.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Vfalevojam ir popieruojam. Užlaikom 
malevą, popierą, stiklus ir t. L 

3149 So. Halsted St 
Phone Yards 7282 

J. S. RAMANčTONIS.

$430 eųuity, 55 pėdų Elmhurst lo
tas, arba mainysiu j automobilių. Mr. 
Krull, Monroe 2142, prieš 6 vakaro.

Formos pardavimui lietuvių koloni
joj, Michigan valstijoj, prie gerų ke
lių ir prie miestų,

40 akrų farma, sodas ir budinkai, 
prie pat kelio, ir prie leikos, gera žu
vauti ir medžiot, kaina $1200.

50 akrų farma, geri budinkai, 2 ar
kliai, 5 karvės, kiaulės, vištos, žąsys, 
antys ir farmų padargai. Kaina $7000, 
arba mainoma ant Chicagos praper- 
tės..

60 akrų farma, 2 arkliai, 5 karvės, 
5 kiaulės, vištos, šienas, javai, farmų 
mašinos, kaina $6500, arba mainoma 
ant miesto prapertės.

120 akrų farma, geri budinkai, že
mė No. 1, javai, šienas, kaina $8000; 
tik reikia įmokėt $4000.

500 akrų farma, geri budinkai, Šie
nas ir javai, farmų mašinos ir gyvu
lini, kaina $2000, arba mainoma ant 
miesto ■ prapertės.

Dar prie tam turime visokių farmų 
mainyt ir parduot.

Anton Jankovvsky, 
R 1, Box 82, 

Ludington, Mich.

amžiaus.
vietos lietu- 
pažys tarnas, 
metų buvo 
pasiturintis

kosiu.
Na, ar 

lietuvių 
parose”? 
išmanėlių 
nori eiti 
pasiųsk.

Bet “Naujienų” Reporteris, 
kuris “supranta daugiau”, žiu- rcllginuls. jjs pats irgj priklau- 
ri i surprais pares kitaip, negu prie (laugelio draugijų, kitų 
tie biznieriai. Jis todėl ir gar- draugijų buvo viršininku, tan- 
sina tas pares iškalno stengda- |<įausia kaaierium, nes jis buvo 
masis pranešti, kada ir kur jos tcisillgas imogus ir turėjo di- 
V. S.‘ . . ... . . d-lj žmonių pasitikėjimų, taip

Ir kadangi rengėjai jam retai kad u ie jo vict suk5si veik 
tepraneša apie rengiamas pa
res, tai jis prašo, idant 
praneštų tie, iš kurių buvo ko- 
lekluoti pinigai.

• — Reporteris.

negražu, ar nesmagu 
rengiamose “surpnjs 
Bet, ot, atsiranda nc- 

biznierių, kurie ne- 
į tas pares, nors tu

Help Wanted-~Male-Femaie
Darbininkų Reikia

dclj žmonių pasitikėjimą, taip

Brighton Park

visas vietos lietuvių judėjimas, 
jam qpe^jaus prieš keletą metų sun

kiai susirgo, liko dalinai para- 
ližuotas ir daugiau nebepa- 
sveiko.

Laidotuvės bus rytoj, iš namų 
į bažnyčią, o iš ten į šv. Kazi
miero kapines. —R.

Surprais- parė p-niai Onai Dam
brauskienei (Dambrow)

27 dieną rengiama 
“surprais parė” 
Dambrauskienei, 

2514 West 45 st.
Announcements

Pranešimai

PARDAVIMUI Soft Drink Parlor, 
su visais paisymais, geroj vietoj, prie 
pat bulvaro, prie pikniko daržo, ge
ra biznio vieta, renda pigi; vieta dar 
nėra atidaryta, tik reikia stoti j biz
nį su mažu jmokėjimu. J. Zilevičia, 
11956 So. Halsted St. Tel Pullman 
6115 arba 6435 ,

PARDAVIMUI moderninis bunga- 
low, garažas, medžiai, krūmai ir 
kaina $12,000, cash $3,500.

6616 So. Washtenaw Avė. 
Telephone Republic 3594

tt. RUBIN BROS.

Rugpiučio 
labai šauni 
p-niai Onjtf 
kuri gyvena
(Brighton Park). Parė įvyks 
Ciceroj, Liuosybes svetainėje.

Rengėjos yra p. Ožolienė, gy
venanti Brighton parko apielin- 
kėj, ir p-nios Dambrauskienės 
sesuo.

P-nia Dambrauskienė yra ne

....Roseland, — Rugpiučio 25 d. 8 v. 
vakare, Aušros kambarfiuose, 10900 
So. Michigan Ave. įvyks.Liet. Darbi
ninkų Namo B-vės direktorių susirin
kimas. Siame susirinkime bus įvai
rus raportai fr bus svarstoma prisi
rengimai prie išvažiavimo, kuris tu
rės įvykti Rugsėjo 4 dieną. Visi di
rektoriai būtinai turite atsilankyti 
paskirtu laiku. J. Tamašauskas, sek r.

VYRAI IR MOTERYS 
AR JUS NORITE DIRBTI? 

AR JUS GALITE SUVARTOTI 
PINIGUS

Ar jus norite dirbti vieną valandą 
nuo 7:30 iki 8:30 kiekvieną vakarą? 
Iš priežasties pasidauginimo musų 
biznio, mes atidarėm keletą naujų 
departamentų, nėra skirtumo ar jus 
esate profesijoj arba turite amatą, 
mes turime vietą dėl jūsų, jei jus tįk 
pašvęsite vieną valandą kiekvieną 
vakarą, mes mokėsime jums $40 j sa
vaitę. ' '

MES PERTIKRINOME KITUS
MES PERTIKRINSIME IR JUMIS 

Šis darbas netrukdys jūsų dabartjnio 
užsiėmimo. Darbas yra paprastas, 
patyrimas nereikalingas ir visai ne
reikia nieko pardavinėti. Jus galite 
tikt tai vietai, jei jus turite 25 me
tus amžiaus. Jei jus esate tas žmo
gus kuris nori pasiekti ką nors aukš
tesnio, negu dabartinis jūsų užsiėmi
mas, todėl atsišaukite asmeniškai u- 
tarninke, rugpiučio 23, 8 vai. vakare, 
12 aukštas, Towers Bldg., 6 N. Mi
chigan Avė. Tas tiktai liečia tokius 
darbininkus, kurie nori dirbti, kurie 
nori ko nors atsiekti. Randasi neap- 
ribuotų progų šiame naujame projek
te, bet jus turite veikti greit, — VEI- 
KIT TUOJ — nes tos vietos bus už
imtos labai greit. Tai yra didžiausia 
proga Chicagoj, ir jei jus esate ge
ras darbininkas ir atsakysite j tai 
greit, nes aplikacijos nebus priima
mos po utaminko, rugpiučio 23, 8 vai. 
lygiai, 12 aukštas.

TOWER BUILDING
6 N. Michigan Avė.

PARDAVIMUI pigiai Soft Drink 
Parlor fikčeriai, su visais įtaisymais, 
galima iškraustyti kur nori. J. Žile- 
vičia, 11956 So. Halsted St. Tel. Pull- 
man 6115 arba 6485

PARDAVIMUI 5 kambarių namas, 
ant akrinio loto, garu šildomas, yra 
gasas, elektra, kaina $8300, atsišaukit 
10566 H®man A v., Mt. Greenwood, 111.

NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8700

Chicago

PARDAVIMUI grosernė, kendžių 
vaisių ir ice cream krautuvė tarpe 
dviejų mokyklų Brid^enorte. Kas pir
mas tas laimės. 919 W. 83rd St.

PARDAVIMUI delikatesen Storas. 
Savininkas eina į didesnį biznį. 1010 
West 69th St.

MANAGERIO
Gera proga atsakančiam vy

rui su kapitalu investuoti ir pa
daryti pelną ir vesti Chicagoj 
ofisą.

Atsišaukit asmeniškai
Mayflower Transit Gt>. 
1001 Consumers Bldg.

220 S. State St.
“Long Distance Movers 

of Household Goods”

Buk Gaspadarius
Mokėk Rendą Sau
Pirk S; namą už $1000.00
Nupirksi 4 fl. po 4 kamb. mur. na

mą, reikalingiausi įrengimai.
Visai nejausi kaip rendos likusius 

išmokės.
Pasiteirauk —

S. J. Dargužis
807 W. 18th St.

Canal 4960

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

už^anSdinim^. {vedam elektros d ra
tus? motorus, taisom elektros reik

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

Phone Victory 7452

A

PARSIDUODA saliunas nebragiai, 
lysas 5 metams, renda pigi, sekiurit 
nėra, su pragyvenimu. ’

11946 So. Halsted St. 
West Pullman.

■ - „I _______ - ■................ .. ..r-------

PARDAVIMUI pigiai ir greit bar- 
bernė 2 krėslų, biznis išdirbtas, 39 E. 
107 St. J

žvaigždė
!■ • X

• Englevvoodo apielinkėj 
Tik $500.00 cash. *
NUPERKA:

4 flatų gerą muro namą
2 po 6 kamb. ir 2 po 5 kamb. 
Lotas 50x125
3 Garažai
Rendos j. mėn. $261.
Kaina tik $23,000.00 
Visi patogumai.

toji Laimė?Kam
Tas kas matys ši bageną.

Juk tai tikra dovana!
Teiraukitės pas

S. J. Dargužis
807 W. 18th St. 

Canal 4960

Financial
Finansai-Paskolos

2- RI MORGICIAT.
3- TI MORGIČIAI 
6% Nuošimčiai 

Paskola suteikiama
j vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus 

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

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

Educational
Mokyklos

MOKINAME
Anglų kalbos, lietuvių kalbos, arit
metikos, pilietybės, knygvedystės, 
stenografijos ir kitų mokslo šakų. 
AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKIS 

J. P. OLEKAS, Mokytojas
<106 S. Halsted St.. Chicago, I1L

AR JUS NORITE 
didesnį užmokesnį, geresnes darbo 
sąlygas? įleiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Eiectric 
Mechanikos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
rinus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su gęru mokes- 
tim Darbą surandame $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važiuoti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus. '
FEDERAL AUTO ENGINEERING

SCHOOL
1507 W. Madison Street


