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74 žmonės žuvo juroj 
laivui paskendus

SAN FRANCHSCO, Cal., rug
piučio 30. — Vandenyne, apie 
trisdešimt mylių nuo San Fran- 
sisco, anksti šį rytą paskendo 
pasažierinis laivas “San Juan”, 
plaukęs iš San Francisco į Los 
Angeles su šimtu ir dešimčia 
pasažierių ir įgulos žmonių. 
To skaičiaus, kiek žinoma, 36 
žmonės buvo kitų laivų išgelbė
ti, dauguma kitų veikiausia žu
vo kartu su laivu.

Nelaime atsitiko, laivui “San j 
Juan“ susidūrus su Standard)

Oil kompanijos tankų laivu 
“S. C. T. Dodd”, kuris taipjau 
buvo sužalotas, tačiau ne taip 
skaudžiai. Jis padėjo kitiems 
atvykusioms laivams gelbėti 
skęstančio laivo žmones.

“San Juan“ paskendo vos 
penkioms minutėms praslinkus 
po susidūrimo. Kadangi nelai
mė atsitiko dar tamsoj, kai vi
si pasažieriai miegojo, ir ka
dangi “San Juan“ greitai ėmė 
skęsti, tai daugelis pasažierių 
tur būt nuėjo dugnan, uždary
ti savo kabinose.

Siūlo, kad Palestina Dr. Eckener planuo- 
butų pavesta Ameri- ja 100 p a s a ž i e r i ų 

“Zeppelinų” laivyną
butų pavesta Ameri 

kos globai

padaręs situacijos Pa- 
apžvalgą, sako, kad 
esanti perdaug maho- 
galioj, kad galėtų būt

BERLYNAS, rugp. 30. — 
Vokiečių spaudos dalis, esan
čioji stiprioj žyi(ų įtakoj, ėmė 
agituoti, kad darbas tvarkos 
Palestinoje žiūrėti butų paves
tas Jungtinėms Valstybėms.

Achtuhr Abendblatt įdėjo 
straipsnį, kurio autorius, taria
mai prof. Weizmanas, pasau
lio sionistų asociacijos pirmi
ninkas, 
les t i no j 
Anglija 
metonių
lygiai teisinga arabams ir žy
dams. Beliekąs todėl vienas 
kelias: Palestinos reikalą pa
vesti tokiai galingai valstybei, 
kuri nesanti susirišus su ma- 
hometonizmu ir nesuinteresuo
ta Tarpžemio politika. Vienin
telė tokia valstybė esanti Ame
rika. Ji nesanti Tautų Sąjun
gos narys, tačiau kai kuriuose 
kituose jos reikaluose bendra
darbiaujanti. Amerika esanti 
labai suinteresuota Palestina. 
Daug Amerikos žydų ten apsi
gyvenę. Amerikos pinigai gau
siai plaukią į Palestiną. Bo- 
ckefelleris davęs milionus Je
ruzolimo universitetui. Del ko 
tad, girdi, Amerikai nepaėmus 
mandato “šventajai žemei“?

300 žmonių prigėrė 
tvanuose Indijoje

K ARACHI, Britų Indija, rug
piučio 30. — Pundžabe, Indo 
upės potvyny prigėrė daugiau 
kaip trys šimtai žmonių.

Be to ėmė siausti koleros li
ga, kuri Larkanoj ir Sinde 
vieną dieną papiovė 104 
menis.

per
as-

YELLOWSTONE PR., Wyo., 
rugp. 30.— Nacionalinį Yellow- 
stone parką šį sezoną aplankė 
231,950 turistų.

ORĄ
Chicagai ir apielinkei tedera* 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai gražu, bet vakarop 
galima laukti atmainos; tru
putį šilčiau; vidutiniai pietų 
vakarų vejai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 62° ir 82° F.

Šiandie saulė teka 6:13, lei
džiasi 7:28. Mėnuo teka 2:19 
ryto.

prezidento Hoo-
Baltuose Bu-

korporaciją ke-

VVASHINGTONAS, rugp. 30. 
— Dr. Hugo Eckener, dirižab
lio “Graf Zeppelin“ vadas, ku
ris vakar buvo 
verio priimtas 
muose, pasakė, 
jąs organizuoti 
letui didelių dirižablių pastaty
ti ir operuoti transportacijai 
po visą pasaulį. Kiekvienas di
rižablis galėtų gabenti šimtą 
pasažierių. Tokią korporaciją 
jis norįs organizuoti Vokieti
joj, bet reikią gauti finansi
ninkų, kurie prisidėtų prie pa
statymo milžiniškų hangarų ir 
orlaivių. Dabartinė “Grafo Ze- 
ppelino“ kelionė aplink pasau
lį parodžius, kad ateities diri
žabliai turį būt greitesni, trum
pesni ir storesnį. Dabar Fricd- 
richshafene esąs statomas dar 
didesnis dirižablis, kuris gi
lėsiąs nekaip

56ta Tautų Sąjungos 
Tarybos sesija

GENEVA, Šveicarija, rugp. 
30. — šiandie atsidarė penkias
dešimt šeštoji Tautų Sąjungos 
Tarybos sesija.

Perkūnas trenkė
Telšių bažnyčią

Kauno “Liet. Aidas“ rašo, 
kad rugpiučio iš 8 į 9 dieną nak
tį į Telšių bažnyčią trenkė per
kūnas.

Didesnių nuostolių nepadary
ta, tik iš bokšto išplėšta kelios 
dešimtys plytų.

Zarasuose, kaip jau buvo ra
šyta, perkūnas trenkė kleboni
ją.

Tai antras šiemet atsitikimas, 
kad perkūnija tranko į žymes
nes vietas.

Valgė pasiutusio šuns 
mėsą; visa šeima su

sirgo hidrofobija
PRAHA, Čekoslovakija, rug- 

piučio 30. — Vietos fabrikinin- 
ko, Schneiderio, šuo pasiuto ir 
įkando vieną darbininką, ku
ris nuo to susirgo pagedimo li
ga.

Fabrikininkas liepė šunį nu
šauti.

Fabriko darbininkas, kuris 
šunį nušovė, parsigabeno jį na
mo, nulupo, o mėsą davė žmo
nai išvirti. Visi dešimt šeimos 
narių, tos šunienos valgę, su
sirgo hidrofobija. Jie tapo urnai 
nugabenti į Pasteuro InstitU; 
tą.

(Atlantic and l'aniflc Photo)

Anglijos hydroplanas, specialiai Rollsj-Royce padarytas tarptautiniam kontestui; bandy
muose padarė 350 mylių į valandą.

Žydų protestai dėl 
įvykių Palestinoj %

Kaltina britų valdžią dėl nesi
rūpinimo tinkamai apsaugoti 
žydų nuo arabų

LONDONAS, rugį). 30. 
East Enile vakar įvyko rėks
mingos žydų demonstracijos 
prieš tariamų “apsileidimą bri
tų administracijos Palestinoje“.

[Jungtinėse Valstybėse dabar 
visuose didžiuliuose miestuose 
žydai laiko triukšmingus ma
sinius mitingus ir rengia de
monstracijas, protestuodami 
prieš britų administraciją Pa
lestinoje ir iš viso prieš Angli
jos valdžią, kad toji nesirūpi
nus apsaugoti, kaip reikiant, 
žydų nuo arabų puolimų. Vi
sur renkami pinigai žydams 
Palestinojo padėti, o Bostone 
organizuojamas dagi Ameri
kos žydų “užsienio legionas“, 
kuris norima pasiųsti į Pales
tiną.]

Musulmonai taip pat 
kelia protestus

LONDONAS, rugp. 30. — 
Tuo tarpu kai žydai visur ke
lia protestus, kaltindami bri
tų vyriausybę dėl negynimo 
žydų Palestinoje, musujmonų 
vadai visose britų imperijos 
dalyse vėl protestuoja, kad 
britų valdžia laikanti žydų pu
sę.

Kolonijų ministerija išleido 
oficialų pranešimą, kuriuo nu
gina sionistų vado, il)-ro Wciz- 
mano, pranešimą, busią britų 
vyriausybė užtikrinus jį, kad 
ji duosianti daugiau konccsi-

atlyginsianti tuos nuostolius, 
kurių per riaušes buvę jiems 
padaryta.

Amerikos konsulato 
attache pasikorė

MONTREAL, Kanada, rugp. 
30. — Savo apartmento mau
dykloj vakar čia pasikorė Ho- 
rold Deane, 39 metų amžiaus, 
Jungtinių Valstybių konsulato 
Montrealy attache.

Pirmadienį, rugsėjo 2- 
rą, dėl Darbo šventės 
“Naujienos” neišeis, ir 
“Naujienų” ofisas bus 
uždarytas visą dieną. 
Bet sekmadienį, rugsė
jo 1 d. ofisas bus atda
ras, kaip paprastai, nuo 
9 vai. ryto iki 1 vai. po 
piet. “NAUJIENOS”.

Banditas !ir du polici
ninkai krito kantynėse

TULSA, Okh., rugp. 30. — 
Vieškely, netoli nuo Tulsos, 
įvyko kautynės tarp policinin
kų ir dviejų banditų, kurių 
vienas buvo paskilbęs pietų va
karuose galvažudys Diek Gregg. 
Glregg ir du kauntės policinin
kai, Ross Darrow ir Link Bovv- 
line, krito negyvi. Antras ban
ditas, Bob Dyer, kuris buvo 
pašautas, suimtas.

Prerijų ugnis gresia 
trims Manitobos 

miesteliams
W1NNIPEG,-Manitoba, Kana- ] 
, rugp. 30. — Greitai besi- 

degančių prerijų Į 
gresia pavojum trims 
vakarų miesteliams: .

Barens Biver ir Elin

da 
artinančios 
liepsnos 
žiemių 
Rennie, 
Flon.

Tų vietų gyventojai daro vi
sų pastangų gaisrui sulaikyti.

Britai pradės apleis
ti Reino kraštą 12 d.

LONDONAS^ rugp. 30. — 
Karo departamentas išleido įsa
kymą, kad britų kariuomenė 
pradėtų Reino kraštą evakuoti 
rugsėjo 12 dieną.

Evekuavimas turės būt pa
baigtas per tris mėnesius.

Kvota dėl Londono 
viešbučiu nejsileidimo 

Amerikos negro
LONDONAS, rugp. 30. — 

Britų vyriausybė pradėjo kvo
tą, dėl ko apie trisdešimt Lon
dono viešbučių atsisakė duoti 
kambarius Robertui S. Abbottui, 
Chicagos negrų laikraščio The 
Defender laidejui, ir jo žmo
nai.

Matė juroj skrendanti' 
nežinomą aeroplaną
NEW YORKAS, rugp. 30— 

Radio Marine korporacija pa
skelbia gautą praeitą naktį iš 
garlaivio “Coldvvater” radio 
pranešimą, kad vandenyne, apie 
400 mylių į rytus nuo Cape 
Hatteras, N. C., viršum garlai
vio praskridęs nežinomas aero
planas. Skridęs rytų linkui.

Jokių žinių nėra, kad koks 
įseroplanas butų rengęsis šiuo 
tarpu skristi per vandenyną.

Garlaivis “Coldwater” iš
plaukė iš Hamburgo į Savan- 
nah, Ga., rugpiučio 14 dieną.

Arabų-žydų riaušės 
Palestinoj tęsiasi

Vifo iki šiol užmuštų esąs apie 
1,000 žmonių; britai nukovė 
žymų arabų vadą

JERUZOLIMAS, rugp. 30.— 
Safade šiandie įvyko rimtų 
riaušių, kuriose penki žydai 
buvo užmušti ir penkiolika pa^ 
vojingai sužaloti. Anglų Slidi 
Petroleum kompanijos įmonė 
sudeginta.

Britų kareiviai Beisime nu
kovė vieną emirą, ir dėl to ba
linimai baisiai įnirto ant ang
lų. Nukautas emiras buvo kilęs 
iš žymios Arsalanų šeimos, ku
rios nariai vadovavo druzų su
kilimui Sirijoje.

Akre x vėl kilo riaušės

Gauta pranešimas, kad Akre 
naujo kilo riaušės, ir britų 

vyriausybė tuojau pasiuntė į 
ten jūreivių būrį neramumams 
patrempti, taipjau įsteigti ten 
kariuomenės centrą šiaurinėj 
Palestinoj. Kstinia žydų kolo
nija buvo visai arabų sudegin
ta.

is

Filmų aktorius nuteis
tas akmenų skaldyti 

dėl “alimonės”
LOS ANGELEISi, Cal., rugp. 

30. — Aukštesnis teismas nu
teisė čia žinomą filmų kome- 
dininką, Al. St. Johnsą, akme
nų skaldyti, kol sumokės pir
majai savo pačiai $1,600 už
vilktos “alimonės“.

Aktorius . teisinos, kad jis 
nieku bildu negalįs dabar su
mokėti, nes turįs išlaikyti savo 
tėvus, dabartinę pačią ir vai
kus, o be to dabar -esąs visai 
be, darbo.

Bet teisėjas (Bumeli buvo be 
širdies: “Skaldysi akmenis, kol 
sumokėsi, kad ir iki gyvos gal
vos,“ pasakė.

“Atrodo, kad iki gyvos gal
vos ir teks,“ atsakė aktorius.

Amerikiečiai apleido 
Jeruzolimo miestą

JAFA, rugp. 30. — Ameri
kiečių šeimos, kurios pradėjo 
bėgti iš Jeruzolimo, kai prieš 
savaitę laiko kilo ten riaušės 
tarp muvulmonų ir žydų, šian
die garlaiviu Canada atvyko j 
Jafę.

MIEGODAMAS PRIGĖRĖ

McALLEN, Tex., rugp. 30— 
Lechard Leverman, 32, kuris 
miegodamas vaikščiojo, nukri
to čia į kanalą ir prigėrė.

Sugriuvę namai pa
laidojo griuvėsiuo

se 70 žmonių
ALŽIRAS, Alžirija, rugp. 30. 

—Anksti šį rytą Alžire sugriu
vo vieni seni namai, savo griu
vėsiuose palaidodami daug 
žmonių. Tikras užbertų skai
čius dar nežinomas, nors spė
jama, kad jų bus tarp 60 ir 
70. Tuose namuose gyveno apie 
trisdešimt šeimų.

Nelaimė atsitiko, kai dar vi
si žmonės miegojo. Dviem va
landoj?) praslinkus nuo sugriu
vimo penki asmens buvo iš 
griuvėsių išimti dar gyvi.

Meksika uždarė ko
munistų laikrašti

MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 
30. — Praeitą naktį policija 
padarė čia kratą komunistų 
partijos spaustuvėj ir uždarė 
komunistų laikraštį EI Machetę. 
Keturi komunistai, jų tarpe 
laikraščio redaktorius Gonzales 
Lorenzo, areštuoti.

Gal Chicagos lietuvis 
traukinio užmuštas 

Pennsylvanijoj
COBRY, Pa., rugp. 30. —- 

Praeitą naktį čia buvo trau
kinio užmuštas vienas vyras, 
kaž-koks Joseph Bernot [gal 
lietuvis, Bernotas?] iš Chica
gos.

Nelaimė atsiliko, kai jis ban
dė, netoli nuo stoties, Įšokti į 
vieną einantį į vakarus prekių 
traukinį.

Sovietų tribunolas 
teis 120 asmenų

ASTRAGHANIS, SSSR, rus- 
piučio 30. — Sovietų revoliuci
niame tribunole čia prasideda 
didelė 120 asmenų byla, kuri 
trauksis gal būt porą mėnesių. 
Kaltinamieji yra daugiausiai 
priviatirfiai prekininkai, bet 
taipjau daug sovietų vietos fi
nansinių įstaigų ir sovietų pre
kybinių organizacijų valdinin
kų, kaltinamų dėl papirkimo 
ir kyšių ėmimo.

3 ŽMONĖS ŽUVO GAISRE

NEW YORKAlSs rugp. 30. — 
Gaisre, kuris čia sunaikino vie
nus keturių aukštų gyvenamų 
butų namus, trys asmens su
degė, o vienuolika kitų buvo 
sužaloti.

15-kos Metų 
Patyrimas

Išmokino Naujienų Pinigų Siuntimo Sky
riaus Vedėjus surasti greičiausius ir tik
riausius kelius pinigų siuntimo Lietuvon.

Naujienos pasiunčia pinigus paštu ir te
legrama. Pinigai išmokami į trumpiausj 
laikų.

Siųsti pinigus per Naujienas yra labai 
saugu, nes Naujienos apsaugoja Jūsų pi
nigus savo turtu ir savo geru vardu.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 
8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 
po piet.

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

Argentina Įveda aš- 
tuonių valandų 

darbo dieną
BUENOS AIREĮS, rugp. 30. 

— Argentinos senatas priėmė 
įstatymą, kuriuo įvedama pra
monėj astuonių valandų darbo 
diena, ir maksimom septynių 
valandą darbas nakties darbi
ninkams.

Belieka prezidentui pasirašy
ti įstatymą, kad jis įeitų ga
liom

Plikų duchoborų de
monstracija sukiš

ta kalėjiman
NELSON, Britų Kanada, rug

piučio 30. — | provincijos ir 
miesto kalėjimus tapo sukimš
ti pusantro šimto duchoborų, 
rusų religinės sektos narių, 
kurie vakar buvo surengę “pli
ką procesiją“ į miestą, bet bu
vo provincijos policijos sulai
kyti vieškely, penkiolika mylių 
nuo Nelson.

Visi procesijos dalyviai, vy
rai ir moterys, buvo visai pliki.

Žygiuotę į Nelsoną ducho- 
borai pradėjo prieš keletą die
nų, protcstuoilami tuo prieš 
areštavimą vieno duchoboro, 
Petro Volosovo, kaltinamo ry
šy su deginimu duchoborų mo
kyklų.

t

Meksikos banditai puo* 
le miesteli, nukovė 

8 žmones
MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 

30. — Spaudos pranešimais, 
banditų gauja puolė Tepel- 
meme miestelį, Oaxacos val
stijoj, apiplėšė, jį ir nukovė 
burmistrą, vieną tarybos narį, 
apsaugos korpuso vadą ir pen
kis kitus miestelėnus.

Palestinoj užmuštų 
žmonių skaičius siekiąs 

jau 1,000 
i .............

BEIRUTAS, Sirija, rugp. 30. 
— Apskaičiuoja, kad iki šiol 
užmuštų Palestinoje žmonių 
skaičius siekia 1,000. Prieš sio
nistus dabar esą susijungę 
krikščionys, mahometonys ir 
žydų arabai.

Jeruzolime žydai bandę iš
sprogdinti Omaro mečetę.

Haifoj, kuris dabar yra karo 
padėty, esą šimtas asmenų nu
kautų. Paskiausi pranešimai 
sako, kad Haifos miestas dega.
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Tarp Ghicagos
baigia jis. Ir jauti, kad jis pil
nai įsitikinęs tuo, ką sako.

Reporteris.

18-ta Gatve

Bridgeportas
M. J. Kirtis papuošė Bridgepor- 

tą įrengdamas puikią auto
mobilių pardavinėjimo įstai
gų-

Apiplėšė p. Bielskio aptieką; 
išnešė cigarus ir cigaretus; 
išlaužė saugiosios šėpos pir
mas duris, bet negalėjo įveik
ti antrųjų; neranda klerko.

kuria atidaroma šėpa. Pirmo
sios durys nuimtos nuo zavies- 
kų‘

Bet atlikę šią sunkiojo dar
bo dalį, plėšikai susidūrė su 
neįveikiama kliūtimi. Pasirodė, 
kad sopoje buvo dar ir antros 
plieno durys. Kaip jas įveikti? 
Bepigu buvo užsimoti kuju ir 
pagalba kalto ar kurio kito 
aštraus plieninio įnagio nukirs
ti pirmųjų durų užraktus. Ant
rosios gi durys mažos: čia ne
užsimosi kuju ir tinkamai ne
prieisi su kaltu. Taigi ir pali
ko šėpa neatidaryta. O kartu 
paliko nepajudinta tai, kas bu
vo joje.

Piktadariai ieškojo tur būt 
pinigų. Tą liudija jų darbas 
prie saugiosios šėpos. Tą liu
dija betvarke stalčiuose: gali
ma numanyti, kad jie visur 
knisėsi, bene užtiks pinigų.

Peržiurėjus kokios žalos pa
daryta aptiekoje, pasirodė, kad 
piktadariai išnešė tiktai cigarų 
ir cigaretų už keletą desėtkų 
dolerių. Vaistų neliesta. Neim
ta nė brangių tavorų, kaip kve
palų, kurių aptiekojė yra daug.

Galima numanyti, kad pik
tadariai išbuvo viduje gana il
gai ir kad jie šeimininkavo 
drąsiai, nebijodami, jogei juos 
kas nors išgirs.

Viršuje aptiekos turi kam
barį p. Jonas Gonaitis, tarnau
jąs aptickoj kaip klerkas. Jisai 
gal butų galėjęs girdėti bilde
sį apačioje, bet išrodo, kad 
kaip tik tą naktį jo nebūta na
mie. Ir nežinia, kas su juo at
sitiko —■* ar jisai nemiegojo 
namie, ar gal plėšikai yra ką 
pikto padarę jam.

Reporteris.

keti, tai susirgus pašalpos nė
ra. Tuomet kyla ginčai, kalti
nama valdybą ir patį kliubą. 
O tikrenybėje kaltė yra pačių 
kaltintojų.

Tad veng-kite to nelemto su
spendavimo. Taigi ateikite su 
naujais sumanymai kliubo labui 
.ir pildykite arba naudokitės ge
ru nutarimu.

Jau žinote, kad yra nutarta 
priiimti kliuban jaunuolius be 
įstojimo mokesties. Tėvai turė
tų sūnūs arba dukteris, kurie 
yra pasiekę 16 metų, rašyti į 
kliubą. Jaunuoliai niekur juk 
nepriklausė. Kodėl neatvesti 
juos į savo organizaciją ir ne
pratinti prie savųjų? Juk jau
nuoliai turės užimti musų vie
tas.

Baigiasi šiltoji vasarėle, bai
giasi išvaživimai į miškus, tu
rime rengtis žiemai. Lankyki
me susirinkimus ir tarkimės 
savo reikalais.—Raštininkas.

Patyrė Radio Pardavėjai Patars
Jums, kad visuomet apsimoka pirkti Radio iš pilnai 

atsakančių krautuvių, ir dėlto

Peoples Furniture Co.
KRAUTUVES

Kaipo didžiausios ir atsakančiausios Lietuvių Krautuvės 
Chicagoje dabar parduoda didžiausi skaičių

Atwate r

Naktį iš trečiadienio į ket
virtadienį plėšikai įsibriove p. 
______ > aptiekon, 1900 S. Hal- 

Bet nepelnė tiek, kiek
Su Bridgeportu 

lietuvių 
ruoti: 
lietuvių 
lietuvių 
mentinės krautuvės, dvi dide- įsipiršti nepajėgė 
lės rakandų krautuvės ir kelios jr 
automobilių pardavinėjimo įs
taigos.

Dabar M. J. Kiras, gerai ži
nomas realestatininkas, įrengė 
puikią automobilių pardavinė
jimo įstaigą, 3207-9 S. Halsted 

jis pardavinės Chrys- 
Plymouth automobilius, 

važiuoji Bridgeporte 
tuojau metasi į 

su 
ir Plv-

jokia kita Bielskio 
kolonija negali konku- st. 
čia randasi 

banka, 
teatrai,

didžiausia tikėjosi. Išsinešė tik cigarų ir 
du didžiausi cigaretų už keletą desėtkų do- 
dvi departa- lerių, ir tiek. O į saugiąją šėpą

S t. Čia 
ler ir 

Kaip
Halsted gatve, 
akis puiki elektrinė iškaba
užrašu — Chrysler 
mouth. Tai yra tikras papuoši
mas šios apielinkės.

Nėra abejonės, kad M. J. Ki
ras, kaipo sumanus ir gabus 
biznierius, turės pasisekimo ir 
automobilių pardavinėjimo sri
tyje. Nuoširdžiai linkiu, kad 
M. J. Kirui sektųsi kuogeriau- 
siai jo užmanymuose ir dar
buose. —žvalgas.

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris

Chicagos lietuvių so&aidė

nors matyti, 
darbavosi sušilę.

Kaip jie įsibriove?
19-toje gatvėje (sąlygą t vy- 

je) yra geležinis dangtis, pri
dengiąs skylę, per kurią pila
ma anglis į skiepą. Kad butų 
kiek šviesos skiepe, tai dang
tis išsaikstytas stiklinėmis aku
tėmis. Dangtis pririštas už vel
kės viduje, kad negalėtų jį kas 
nors iš viršaus pakelti.

Taigi ve piktadariai išmušė 
vieną stiklinę akį, užkabino 
kokiu nors kabliu, nutraukė 
virvę, kuri palaikė dangtį prie 
sąlygą t vio, ir sulindo vidun.

Kadangi kaip tik ties ta vie
la yra pravesta gasui dūda ir 
kadangi ji nesužalota, tai gali
ma spręsti, jogei piktadaris ar 
piktadariai buvo jauni vaikė
zai, kurie galėjo įlįsti vidun 
per palyginamai siaurų tarpą.

Įsibriovę “vidun, piktadariai 
susitiko ir su antra kliūtimi. 
Skiepo durys, vedančios iš a pa- V • •C1OS l 
storų 
dangtį dar iš viršaus kryžmais 
buvo perdėtas rąstas ir tvirtai 
įremtas į sieną ir į turėkles.

Kaip įveikė jie šią kliūtį? 
Pirmiausia jie išgręžė dvi sky
les dangtyje. Skylių ženklai 
matyli. Paskui, lur būt kaltu, 
išdrožta didoka keturkampė 
skylė. Per ją galima jau buvo 
įkišti ranką arba ir ploną vai
kėzą įkelti vidun. O toliau ne
besu n ku atidaryti durys, tik 
reikėjo išimti rąstas.

Atsidūrę aptiekoje, plėšikai 
lur būt visas savo jėgas dėjo 
atidaryti saugiosios šėpos du
ris. Ir tai šėpai žalos padaryta 
gana apsčiai. Kaltu ar kuo ki
lu numušta rankiena rodyk-

Sekmadienį “Aušrelės” išva
žiavimas' prie Desplaines upės, 
netoli Stickney daržo. Kam 
laikas pavelija ir kas atjaučia 
vaikučius, tai bukite tame išva
žiavime.—Tas Pats.

viršų, buvo uždarytos 
lentų dangčiu. Per tą

NEMALONUS 
KVAPAS

Kila iš nuodingos medžiagos, kuri 
pasidaro musu kūne laike virškini
mo. <
TRINERIO KARTUS VYNAS 
paliuosuos juos nuo to trubelio. Jei 
tu nervuotas, kenti aštrius galvos 
skaudėjimus, tai imk Trinerio Kar
taus Vyno tris sykius dienoj pusę 
valandos prieš valgi. Visose aptie- 
kose.

fėmykite

Kent
S<ni:i:\(.nii)

Cicero

Ubaginčje. Suvargę, išbliškę 
vyrai. Pagyvenę ir kiek jaunes
ni. Nejauku, kai pamanai, kad 
gali ir pats čia atsidurt^ nęte- 
kęs sveikatos. Vienas atlankiu
sių pastebi kitam: “Gaila žmo
nių, ir jie tikėjosi kadaise tur
to, laimės, patogios senatvės, o 
dabar”.... “Niekis”, atšauna ki
tas, “ko verti, tą ir gavo”. “Bet 
žiūrėk“, mėgina argumentuoti 
pirmasis. “Niekus šneki!”, sau
ja antrasis, tvirtas vyras, rau
donu veidu, lyg truputį mels ve
jančia nosimi, kodėl man čia m nuuiuou« icmiuvna 
nereikia prašyti prieglaudos?I lės, kuri nustatoma, kad atida- 
Sulyg žmogumi ir vieta“, už- ryti šėpą. Nukirsta rankiena,

Sekmadienį po pietų Lietuvių 
Liuosybės svetainėje įvyks Va
karinės žvaigždės kliubo pap
rastas susirinkimas. Nariai, bu
kite visi, ypatingai tiei kurių | 
ųiokesčiai yra užsivilkę. Tai yra 
svarbu. Jei mokes'niai nemo-

1) APDRAUDA (Imurancei Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) Ir kitokių atlieku 
per dideliai ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Tadų garų 
bargenų visose Ghicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St 
Tol. Rooeevelt 8500

Radio
Kent Radio 

Co. Krautu- 
protingiausį

Kodėl Žmonės 
Čia Taupina

Žmonės greitai patyria, kad yra tikras 
smagumas atlikinėti čia savo bankinius rei
kalus.

Delei draugiško nusistatymo linkui ko- 
stumierių, musų šeimina taupimo depozi- 
torių nuolatos didėja.

Parankumas taipjau yra svarbus fak
torius, nes šis bankas būna atdaras sere- 
domis ir subatomis vakarais iki aštuntai 
valandai.

CENTRAL"'“ BANK
TRUSTINft KOMPANIJA

1110 West 35th Street, ’T
Chicago

VALSTIJINIS BANKAS CLEARING HOUSE BANKAS

Darbininkų Automobilius
Piy mouth
CHRYSLER MOTOR CAR CO. 

PRODUKTAS

Kaina dirbtuvėj F. O. B.

*655
ir aukščiau

Nedaug žmonių težino šią naudingą 
vertę PLYMOUTH Automobilių. Pama- 
tykit ir pasinaudokit patys.

Del demonstravimo kreipkitės

M. J. Kiras
Motor Sales Co.

3207-9 South Halsted Street
Phone Calumet 4509

Su Skrin Grid Tūbom

PILNAI ĮRENGTI 
Puikiuose Kabinetuose

KAINA

$159:00
Ir aukščiau

Setai pilnai įrengti su A. C. 
Tūbom, Kaina

$99

Pirkdami Atwater 
Peoples Furniture 
vėse, padarysite 
veikimą savo gyvenime; įsigysi
te ekonomiškiausią ir geriau
siai įrengtą ir ištobulintą 1930 
metu mados Radio. —

Mokėsite teisingą kainą ir gau- b
site vien tik užganėdijantį pa
tarnavimą per musų mandagius 
ir patyrusius žmonės. —

Atsilankykite šiandien i bilę 
vieną Peoples Furniture Co. 
Krautuves ir duokite mums pa
rodyti šių setų platų rinkini 
musų Krautuvėse, o 
nepavelija

jei laikas

Pašaukite:

HEMLOCK 8400, —arba— 
LAFAYETTE 3171

Kad musų atstovas galėtų Jūsų
namuose demonstruoti ir pa
aiškinti apie šiuos setus visai 
Jūsų šeimynai.

Senus Setus imame Į 
mainus ant naujų

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI YRA SUTEIKIAMI VISIEM

south I ARGESTstow» 
\VEST SI

STOVĖS 

iveryTIIING
RUC5:

4177-83 ARCHER AVĖ. COR. RICHMONO ST.

4177-83 Archer Avė.
Brighton Bark

orThe homes \
2536-40.,W. 63r<* ST.fi MAPLEVVOOD AVĖ.

2536-40 W. 63rd St.
Marųuette Park

——



Šeštadienis, Rugp. 31, 1929

Tarp Chicagos 
Lietuvių

North Side
naująNorthšidėje padarė 

bulvarą vardu Augusta, kuris

—-------------------------- J---------------------------------------

jungia Ogden Avenue su Hum- 
boldt bulvaru ir Humboldt par
ku. Kaip daug kartų naujas 
daiktas teikia nesmagumo, taip 
ir bulvaras, kai kuriems pilie
čiams suteikė nemalpnumo: žiū
rėk, pilietis 
kaip tvarka 
pirma buvo 
kaip nori, o
tvarkos sargas surašys.
žiuoja bulvaru prekybiniai tre
kai, ir protokolas'. Kol įpras 
piliečiai naujai, tvarkai, tai ne 
vieną patiks toks nemalonumas.

—žinius.

tik pusė

niokylo- 
bendrai

NAUJIENOS, Chicago,

ir sustoja ne taip, 
reikalauja. Mat, 
įpratęs taip daryt, 
dabar ir protokolą 

Va-

SPECIALISTAS
nuo

REUMATIZMO
JEI turite kurioje nors kūno dalyje Įky

rius skaudėjimus, kurie neduoda jums 
miegoti, arba jei negalite vaikAčioti iA 

priežasties skaudėjimo, sustyrimo arba 
cuputirfto kojų, ar tai paeina nuo reu
matizmo. ar nuo kokios kitos ligos, ga
lima visam laikui iAsigydyti mano spe
cialiais vaistais.

Jei turite chroniškų reumatizmų, arba 
panašius j reumatizmų priepuolius ir be 
jokiu pasėkų bandėt viskų. nenusimin
kit. Galėsiu jums pagelbėti, jei pas ma
ne atsilankysite. Pasitarymas dykai, 
gu negalite ateiti asmeniškai, tai 
siųskit savo atstovų, arba rašykit dėl 
formacijų.

W. K. Chang's 
Dispensary

14 W. VVishington St., Room 616 
Nuo 11:30 ryto iki 4 va), po piet

SKYRIUS
1652 W. Division Street

Nuo f> iki 11 ryto ir nuo 4:30 iki 
vuKare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 

po piet.
Chicago, III.

bus sugrąžinta jiems 
įmokėtų pinigų.

Pamokos vakarinėse 
se padalintos yra,
imant, j septynius skyrius:

1. Pamokos 
svetimtaučiams 
pritaikytos suaugusioms ypa- 
toms.

2. Pamokos iš elementarių 
dalykų tiems, kurie dėl tos ar 
kitos priežasties nėra baigę 
pradinės mokyklos.

anglų kalbos
— ypatingai

Jei- 
prl- 
in-

7 
1

Specialistas išgydė
mane nuo reuma

tizmo
Kenčiau nuo reu- 

per dau- 
— turė- 

skausmuz ir 
styri mą deAinl 

mano kūno pustė.. 
Praleidau d a u r 
pinigų gydymuisi, 
bet man nebuvo 
geriau. Mano 
draugas p. Bake- 
cki, kuris dirba 
su manim tame 

fabrike, 
kad

W. K. ChaiiK yra 
specialistas gydy
me reumatizmo, 
kad reikia pas j 
nueiti ir paban-

. dyli jo specialių 
vaistų nuo t o s 

pačios ligos, nuo kurios jis kentėjo. Dabar 
lAaigydžiau jo metodu — vartodamas vaistus 
nuo reuinatiz.mo per mėnesį laiko, kaip man 
jis Įsakė ir gerai jaučiuos. Norėčiau pagel
bėti kitiems kenčiantiems patalpinant šj pa- 
reiAkinių laikražčiuose.

Mr. Joz.ef Sokolowskl
5340 W. Nevada St., Chicago, III.

Bobutė ir Anūkas 
kentėjo nuo reuma- 
tizmo. Abu išsigydė

Nuo daugelio metų turėjau chro
niškų reumatiz- 
1114. kuris mane 
taip k a n k i n o, 
kad neg a 1 ė j a u 
vaikSčioti d e 1 e i 
skaudėjimo, su
styrimo ir silpn
umo sąnarių ir 
visame kūne. — 
Suvartojau daug 
vaistų be pasek
mių ir jau bu
vau nustojus vil
ties, kad vaistai 
man pag eibės. 
Turėdama 60 m. 
amžiaus sprend
žiau, kad nėra to- 

__________ kių vaistų, kurie 
man pagelbėtų. 
Mano anūkas ken

tė nuo reumatizmo ir turėjo atdarų žaizdų 
kojoje. Vartojo jis specialius vaistus W. K. 
< hang ir tas jj išgydė. Aš irgi pavartojau 
tų ..istų ir pilnai pasveikau. Kas# kenčia 
nuo tos ligos, tas privalo nueiti i W. K. 
('hang gydyklų prie 1652 West Division St.. 
Chicago. III.

Mra. J. Altenhacher 
4226 N. Campbell Avė., Chicago.

Kentę nuo reumatiz
mo motina ir sūnūs 

abu išsigydė
Turiu jau 63 
tua amžiaus ir 
čiau nuo reumatiz
mo nuo 10 metų, 
turėjau skausmus 
ir sustyrimų visa
me kūne ir jokie 
vaistai neg a 1 S j o 
man pagelbsti. 
Skaičiau laikrašti 
ir radau apgarsini
mų apie specialis
tų nuo reumatizmo 
W. K. Chung, 1652 
VV. DiVision Street, 
Chicago. Maniau, 
kad reumatizmo li
gų specialistas ga
li man pagelbėti. 
Nuėjau ir paėmu
si pirmų bonka vai
stų pasij a u c i a u 
daug geriau — vė
liau paėmiau dau
sų kiekviena diena

me- 
ken-

giau ir mano kentėjimai — ——._ 
nuolatos mažėjo iki pagalios visai iAsigyd- 
žiau. Mano sūnūs per ilga laika kentė reu
matizmų strtnose. Nusivedziau jj pas W. K. 
(.'hang dėl tų pačių vaistų ir jis daugiau 
nebeturi skausmų strėnose. Tikiu, kad kas 
tik turi reumatizmų, gali iAsigydyti pas tų 
specialistų. .

Mrs. M. Jeske
4336 W. Henderson St.. Chicago.

Skausmai, sustyri
mas ir suputimas 

išnyko
Turėjau skausmus, 
sustyrimų ir suputi- 
mų sąnariuose nėr 
daugeli metų, daktarai aakfi man. kad 
tai yra arthritis. pa
nagi j reumatizmų li
ga. Bandžiau įvairius 
gydymus, dagi buvau 
nuvykus pas specia
listų New Yorke, vie
nok be pase k m i ų. 
Tūla dienų laikrašty 
perskaičiau apgarsinimą apie reumatiz
mo gydymą speciali
sto W. ?‘ 
Nuėjau | jo gydytu- 
ve. kad pradėti gy
dytis. paėmiau bonką 
vaistų nuo reumatiz
mo. pradėjau jaustis, 
kad man geriau — 
vartojau juos ir to

liau ir skausmai visiškai išnyko. Dabar esu 
laiminga, kad esu sveika ir karštai pata
riu tų speciali gydymų, kuris yra absoliu
čiai geras.

Mn, Anna Gorų
3240 W, Cullertou St., Chicago.

K. ('hang

Bridgeportas
SLA. 36 kuopos pranešimas

Šios kuopos susirinkimas į- 
vyks rugsėjo 4 dieną Lietuvių 
Auditorijos svetainėje, 3133 So. 
Halsted St., 8 valandą vakare. 
Tai bus trečiadienio vakaras.

Viši nariai ir narės kviečia
mi atsilankyti. Yra daug svar
bių reikalų svarstyti ir tarti. 
Kuopa jau senai neturėjo susi
rinkimo, taigi dabar pageidau
jama juo pilnesnis jos narių 
skaičius susirinkime.

Ši kuopa rugsėjo 29 dieną 
rengia vakarienę Lietuvių Au
ditorijos svetainėje. Visi na
riai turės pasiimti po biletą ir 
užsimokėti užvilktas duokles.

—J. Balchunas, rašt.

reading) klesos.
4. Pamokso sulyg reguliarių 

aukštesniųjų mokyklų kursų.
5. Pamokos 

taipgi siuvimo 
dirbimo.

6. Pamokos 
dalykuose.

7. 'Pamokos 
dalykuose, reikalinguose ama
tui ir pramonei.

Taipjau svarbią dalį pamokų 
vakarinėse mokyklose užims 
prirengimas asmenų, kurie no
ri įsigyti antrąsias pilietines 
popieras. Tas pamokas gali im
ti kiekvienas. Ir kaip geritai 
pasirodys, kad tie asmenys 
yra jau prisiruošę pilietybės 
kvotimams, taip greitai jie ga
lės eiti tokiems kvotimams.

Norintieji gauti pilnesnių in
formacijų gali kreiptis į bet 
kurią artimiausią jiems mo
kyklą. čia bus suteiktos 
reikalingos jiems žinios.

namų ruošos, 
ir skrybėlių

komerciniuose

technikiniuose

visos

Bridgeport North Side
Lietuvių namų savininkų susi

vienijimas Bridgeporte

Po Bridgeportą vis dažniau ir 
dažniau ima sukinėtis juodvei- 
džiai. Tuo lietuviai namų sa
vininkai Bridgeporte turi rim
tai susidomėti. Ir kai kurie jų, 
kaip susivienijimas lietuvių na
mų savininkų Bridgeporte, jau 
domisi. Kodėl ?

Jei neapsižiurės jie laiku, tai 
po laiko gali tekti iš Bridge- 
porto patiems keltis. Nes gali 
atpigti namai Bridgeporte, nu
pulti žem&s verte.

Mes esame visi namų savi
ninkai Bridgeporte. Nedaro 
skirtumo kurioj gatvėje to ar 
kito iš musų namas randasi. 
Svarbu, kad visi priklausytu- 
mėm prie Lietuvių namų šavi- 
ninkų Bridgeporte Susivieniji
mo. Ba kur randasi didesnis 
būrys žmonių, ten ir galybė jų 
tvirtesnė.

Galėtumėm ir daugiau ką nu
veikti, įtiktai reikia noro ir pri
sidėti biskį su darbu.

Savininkai namų, jeigu sutin
kate, kad reikia 
bę apsaugoti, tai 
jau šį darbą.

Susivienijimo
savininkų Bridgeporte susirin
kimas 
sėjo 4 
rijoje, 
kare.

savo nuosavy- 
pradėkite tuo-

lietuvių namų

įvyksta trečiadienį, rug- 
dieną, Lietuvių Audito- 
kaip 7:30 valandą va- 
Bukite visi.

—Niamų savininkas.

Sezonas mokytis 
jau čia

užsiregistruoti 
mokyklose gali 
iki rugsėjo 13

Vakar buvo suminėta, ku
riose mokyklose bus duodamos 
pamokos vakarais, šiandie pa
duodama keletas kitokių infor
macijų.

Norintieji 
mokslui tose 
užsiregistruoti 
dienos.

Mokslas Vakarinėse mokyk- 
ose prasidės rugsėjo 16 die

ną. Gruodžio 5 dieną rudens 
sezonas užsidarys.

Žiemos sezonas prasidės sau
sio 1-mą dieną.

Vadinamose Standard aukš
tesnėse mokyklose reikalauja
ma depozito užsidėti $5 iš kiek
vieno mokinia ar*ba mokinės. 
Aukštesnėse mokyklose, 
nesivadfna “Standard”, 
zito reikalaujama $2.

Tiems mokiniams ir 
nėms, kurie išklausys 
ient tris ketvirtadalius
rinių pamokų, įmokėti pinigai 
bus sugrąžinti; jeigu kuris mo
kinys ar mokinė naudosis mo
kyklos įnagiais, mašinomis, tai

kurios 
depo-

moki- 
viso 

vaka-

Humbukieriai

to

pridarytų vien 
komunistų, jau 
tautų.

Kažin ar buvo kada nuo 
laiko, kai žmogus atsirado ant 
žemės, tokių elementų, kurie 
butų taip žemai nupuolę doroj, 
kaip dabartiniai komunistei, 
kurie butų pasižymėję tokiais 
humbukais, kaip jie. Galima 
butų prirašyti 
gą humbukų, 
tik lietuviškų 
neskaitant kitų

O betgi atsiranda tokių, ku
rpe vis dar pasiduoda tiems 
liiiml.ukieriams. Ii- ne tik yra 
jų tarpe šiaip žmonelių, kurie 
nieko nesupranta. Atsiranda ir 
tokių, kurie, rodosi, ne visai 
žemai stovi.

Humbukais pasižymi ne vien 
lietuviški komunistai ir pučia 
neišmanėliams muilo burbulus. 
Meistrai humbukams yra ir 
kitataučių '.komunistai. štai 
vienas geras pavyzdis iš rusų 
kooper a t y v išk os valgyk los.

Chicagoje yra nemažas skai
čius rusų- Ir nevedusių jų tarpe 
rasime gal daugiau, negu lie
tuvių tarpe. Taigi jiems tenka 
daugiausia maitintis graikų 
restoranuose. Bet ve, 1922 me
tais tarpe plačiau matančių 
Chicagos northsidiečių rusų 
gimė mintis atidaryti koopera- 
tyvę valgyklą.

Ji ir buvo atidaryta Division 
gatvėje. Iš karto, pradžioje, 
kooperatyvui teko pergyventi 
materialių sunkenybių, o dar 
sunkiau atsilaikyti prieš puo
limą vietinių rusų komunistų. 
Kaip tik kooperatyvas pradėta 
organizuoti ir šaukti susirin
kimai, taip greitai komunistai 
ėmė daryti atakas prieš jį ir jo 
steigėjus. Komunistai visokiais 
huliganišjkais budais bandė 
kliudyti susirinkimus sušau
kiant, kėlė susirinkimuose di- 
džiausį triukšmą ir koliojo 
kooperatyvo organizatorius 
kontrrevoliucionieriais, balta
gvardiečiais, išdavikais ir “bar
stė” juos visokiais “kompli
mentais”, kokius tik jų, komu
nistų, protas galėjo sugalvoti.

Jie elgėsi lygiai taip, kaip 
lietuviškieji komunistai elgiasi 
koliodami Grigaitį, Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje valdy
bą . ir kitus nepakenčiamus 
jiems progresyvius žmones.

Rusai komunistai ne tik 
bandydavo sukelti triukšmą 
kooperatyvo susirinkimuose, 

nors patys nebuvo kooperaty
vo nariai, bet sukeldavo triukš
mą ir pačioje valgykloje — 
buk valgis netikęs, surasdavo 
visokias kitokias “priežastis”, 
kad tik pakenkus įstaigai.

Bet kooperatyvo organizato-

riai sugebėjo apsiginti nuo tų 
chuliganų, ir viskas klojosi gan 
gerai, iki kooperatyve atsirado 
jau pinigų. O kai jų atsirado, 
tai atsirado ir vilkų avies kai
lyje: tie patys komunistai, ku
rie pirmiau darė visokias šuny
bes kooperatyvui, pradėjo slap
tai organizuotis ir briautis į 
ji-

O kai tik prilindo jų į koo
peratyvą pakankamas skaičius, 
tai jie pasigriebė kontrolę į sa
vo rankas ir užėmė atsakomin- 
gas ir gerai apmokamas vie-

Na ir pradėjo Še i mini n- 
•koopuratyvo pinigėliais, 

paskyrė keletą šimtų do- 
komunistų laikraščiui

tas. 
k a uit i 
Tuoj 
lerių 
“Novy Mir”, Fosterio kampa
nijai į prezidentus ir, abelnai, 
visokiai komunistų propagan
dai.

Ir štai, kaip laikraštis “Raz- 
sviet” praneša, už liepos mė
nesį kooperatyvas jau turėjo 
nedatekliaus $400 — nežiū
rint to, jogei įplaukos buvo ne
mažos.

Žinoma, komunistų valdonai 
išmetinėja • nekuriems nariams, 
buk jie boikotuojantys koope
ratyvą ir einą valgyti į priva
čias valgyklas. Delei to, girdi, 
ir darosi nedateklius.

Bet kai pažiūri į dabartinę 
kalbamo kooperatyvo padėtį, 
tai pamatai, jog į kooperatyvą 
atėjo ne avys, bet vilkai avies 
kailyje;
įsibriove pasipelnyti ir išeik
voti tai, ką buvo sukrovę kiti. 
Organizatoriai šiandie jau su
pranta, kad jų taip sunkiu ir 
naudingu darbu naudojasi da
bar 
tie 
gali 
vo.

Taigi ir kai kurioms musų 
lietuviškoms organizacijoms, o 
ypač Susivienijimui Lietuvių 
Amerikoje, ga4i atsitikti taip, 
kaip rusų kooperatyvo 
jams, jeigu lietuviai
laiku tiems humbukienams 
lio. —Tavorščių draugas. 

? -r c-t <

kad komunistai jin

humbukieriai. Prie to, jie, 
pirmieji darbuotojai, dar 
būti išmesti iš kooperaty-

t verė
ne pas tos 

ke-

Bridgeportas

Kaip atsidarė gražus Ramo- 
va teatras, tūkstančiai 
žmonių iš įvairių apielin- 
kių atsilanko čia. Atlankę 
teatrą, kiti apžįuri gra
žius M. J. KIRO naujus 
mūrinius namus.

Kas tik pirks tuojau Bridge
porte namą, turės didelę naudą, 
nes namų ir žemės kaina Bridge
porte dabar labai pakilo.

Jei kas mano pirkti namą, 
pirmučiausiai turėtų atsilankyti 
į Bridgeportą ir apžiūrėti M. J. 
KIRO naujus mūrinius namus, 
2 aukštų po 5 kambarius.

Bridgeportas yra seniausia ir 
gražiausia lietuvių kolonija, čia 
randasi visi moderniški patogu
mai. Pinigai investuoti į namus 
atneš jums didelę naudą.

Jei tik turite kiek sutaupytų 
pinigų ir manote pirkti namą, 
tuojau važiuokite į Bridgeportą 
ir apžiurėkit M. J. KIRO nau
jus namus, nes tokių bargenų 
kitur Chicagoj nėra.

(Apg.)

Specialistas grydyme chrontAkų ir nauji] ligų. Jei kiti negalčjo -jumis išgydyti, atsilan- 
kykit pas mane. Mano pilnas iAegz.aminavi- 
inas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aA apst- 
inisiu jus gydyti, sveikata jums sugryA. Ei
kit pus tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino lAcgzaminavimo—kas jums yra.galutino iAcgzaminavimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackson Blvd., netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nede- 

lioj nuo 10 ryto ki 1 po pietų.
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PRANEŠIMAI
IŠVAŽIAVIMAS. Dr-stė Lie

tuvos Dukterų rengia triukšmin
gą išvažiavimą Nedėlioj ir Pa- 
nedėlyje, 1-mą ir antrą dieną 
Rugsėjo-Sept. 1929, priešais 
Tautiškas kapines. Užprašome 
visus be skirtumo atsilankyti į 
musų iškilmingą išvažiavimą. 
Bus graži muzika, prie kurioš 
galėsite linksmai laiką praleisti.

Kviečia Lietuvas Dukterys.

DAKTARŲ IR DENTISTŲ 
ATIDAI

Pastačiau Rražų muro namą lie
tuvių apgyvento.! apielinkė.i Detroite; 
yra labai tinkami kambariai dėl dak
taro, ypač dėl dentisto, nes Detroite 
lietuvio dantisto dar neturime, o 
lietuviu kolonija yra labai didelė.

THOMAS JURĖNAS
1405 West Minister St. 

Detroit, Mich.

Joniškiečių L. K. Kliubas rengia 
puikų išvažiavimų su programų, ku
ris ivyks rugsėjo 1 d,, 1929 m, S. 
Svelainio darže, 85 ir Kean Avė., 3 
blokai nuo Tautiškų kapinių i pietus. 
Užprašo visus atsilankyt ir, linksmai 
laikų praleist ant tyro oro.

— Komitetas.
/ _________ ___

Piknikas rengiamas International 
Lithuanian World’s Fair Assn of 
Chicago ivyks nedėlioj, rugsėjo 1 d., 
Svelainio darže, 83 ir Kean Avė. Bus 
visokių dovanų. Visi kviečiami at
silankyti. — Komitetas.

Pirmyn Mišrus choras rengia iš
važiavimų su db^anomis, nedėlioj, 
rugsėjo 8 d. i Jeitferson girias. Tad- 
gi visus, kurie nbrite laimėti gerų 
daiktų meldžiame U nepamiršti atsi
lankyti i ši choro išvažiavimų.

/ — Komitetas.

Brighton Park. — S. L. A. 176 kp. 
susirinkimas ivyks rugsėjo 2 dienų, 
po num 2959 W. 40 St. ir Sacramen- 
to Avė., lenkų svet., Vietos lietuviai, 
o ypatingai S. L. A. nariai turėtų 
jsitėmyti, kad dabar susirinkimai 
bus laikomi kas panedėlis kiekvieno 
mėnesio, vietoj pėtnyčios ir po virš 
pažimėtu antrašu, 7:30 vai vakaro.

Sekr. A. Trejonis.

S. L. A. 260 kp. mėnesinis susi
rinkimas ivyks 1 dienų rugsėjo, 
1929, 2 valanda po pietų, K, J. Ma
čiuko svetainėje, 2436 W. 59 St, 
Visi nariai kviečiami atslankyti, nes 
turėsime aptarti daug svarbių rei
kalu. Taipgi atsiveskite naujų 
kandidatų prisirašymui prie kuopos,

— M. Jasulevičienė, sekr.

S. L. A. 122 kp. mėnesinis susirin
kimas (vyks nedėlioję, rugsėjo 1 d., 
10 vai. ryte, svet. 4523 S. Wood St.

— F. Raila", rašt.
Simano Daukanto Draugija laikys 

menesiui susirinkimą. sekmadieny, 
rugsėjo 1 d, 12 yal. dieną, Chicagos 
Lietuvių Auditorium svet., 3133 So. 
Halsted St. Nariai malonėkite bū
tinai atvykti, nes turime svarbiu da
lykų apsvarstyti. — P. K., rašt.

Del geriausios rųšies 
ir oatarnavimo, šaukit

GREEN VALLEY
PRODUCTS'

Olselis šviežių kiauši
niu, sviesto ir sūrių.
Wm.J.Kareiva

Savininkas
4644 So. Paulina St.

Tel. Boulevard 1389 k Į . I .....-/

DRESIŲ DEZAENINIMAS
Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu
žius dėl savęs, ar b 8 
kaipo profesijų. Pa
mokos dieną ir vaka
rais. Ateikit ar rašy
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

MASTER COLLEGE 
190 N. State St. eor. Lake St.

1d augitas
JOS. F. KASNICKA, principalas

SERGANTYS 
ŽMONĖS! 

t I

esate kviečiamas pasitarti su 
Ross, dykai, dėl bile kurios 

ligos ar silpnumo.
Jąs 
Dr.

Valiausi ir geriausi 
Amerikos ir Europos 
metodai yra vartoja
mi gydyme Chroni
škų, Nervų. Krau
jo, Odos, Inkstų. 
Pūslės, Slapimosl ir 
visų Privatinių Li
gų. Specialia gydy
mas <fel vyrų, ku
rie. kenčia nuo lyti
nio silpnumo. 
Dr. Ross 30 metų 
sėkminga prakti k a 
ir tūkstančiai išgy
dytų pacientų yra 
užtikrinimas, kad 
pacientai bu u gydo- Specialistas 

m i veiksmingai ir sėkmingai. Jo ima
ma mokestis yra žema ir kiekvienam 
prieinama. Lengvi išmokSjitnai. IA prie
žasties jo imamos žemos mokesties, ser
gančiam nebėra reikalo nepaisyti savo 
nesveikumo.Pasitarimas dykai, paslaptis pilnai iš
laikomą. Tai neuždeda lokiu 16 Jubu pu
sės prievolių. Neatidėllokit. bet atsi
kreipki! šiandie pasitarti apie sveikatų. 

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St.

kertėj Monroe St.. Crilly Building. Im
kit elevatorių iki penkto augAto. kam
barys 506 dėl vyrų, kambarys 508 dėl 
moterų.

25 METAI SIAME 
PAČIAME NAME

Ofiso valandos: Kasdie 10 iki 5, Neda
liomis 10 iki 1 vai. po piet. Panedfi- 
liais, Seredomls ir Subatomis valandos 
yra prailgintos nuo 10 ryto iki 8 va
karo.

Universal State Bankas
Tai yra lietuvių tvirtovė iš kurios visi lietuviai netik 

gyvenantieji Chicagoje, bet ir apielinkėse gali didžiuotis'. 
Ta Banka kelia lietuvių vardą ir stato lietuvius pirmyn. 
Dėkojame gero noro lietuviams, kurie yra rėmėjais, kos- 
tumeriais ir depozitoriais musų Banko ir per kurių prisi
dėjimą tuos dalykus galima ivykdinti. Dabar yra geras 
laikas lietuviams perkelti savo depozitus i viršminėtą Ban
ką, atsilankant ypatiškai dienomis arba antradienio ir 
šeštadienio vakarais', kuomet bankas yra atdaras iki 8:30 
vai. vak. ir paliekant savo knygutes dėl iškolektavimo.

Taipgi, galite nusipirkti pirmus morgičius įdedant di- 
desnias sumas pinigų ant 6%.

Važiuodami į tėvynę Lietuvą galite užsisakyti laiva
kortes ant visų linijų.

Siunčiame pinigus į Lietuvą litais ir Amerikos dole
riais per paštą ir telegramų.

Galite apdrausti savo namus, nuosavybę, rakandus ir 
automobilius nuo ugnies ir kitų nelaimių.

Reikalaudami 'kokį patarnavimą malonėkite atsilan
kyti, o čia jums bus patarnauta kuoširdingiausiai ir tei
singai.

UNIVERSAL STATE BANK
3252 So. Halsted Street

Chicago, Illinois

PIRKITE
Atwatek Kent

Screen-Grid
Radio

Iš Elektros ir Radio Expertų
Inžinierių Krautuves

Tai neturėsite jokio nesma
gumo. Ant kožno pareika
lavimo mes savo kostume- 
riams patarnaujam dykai. 
UŽsisakykit Sau naują At- 
water Kent Radio šiandien, 
o mes suteiksime lengvius 
išmokėjimus — čielus me
tus mokėt ir be jokio nuo
šimčio. Musų kainos yra 
mažiausios.

Lietuviai elektros ir radio 
expertai inžinieriai ir savi
ninkai.

Krautuvė atdara vakarais 
iki 9 vai.

GENERAL E. RADIO STORE
3856 Archer Avė., Chicago, III.

Phone Lafayette 6195

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS

Eighteėnth Bond & Mortgage Organization
1618 West 18-ta Gatvė

I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.
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the Lithuanian News Puh. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8500
Editor P. GRIGAITIS
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$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
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Kas apgintų Anglijos piliečius įvairiose kolonijose, jeigu 
ji neturėtų pakankamai karo laivų?

Darbo Partijos valdžia neseniai pasiūlė Egyptui nau
jų sutartį, kuria einant iš to krašto turi būt pašalinta 
Anglijos kariuomenė ir atsteigta jame parlamentinė tvar
ka. Anglijos konservatoriai dabar atakuoja ir šitų daly
kų. Jie sako: O kų Anglija darys, jeigu, pav. musulmo
nai Egypte ims skersti gyvenančius tenai anglus ir kitų 
tautų piliečius, panašiai kaip arabai žydus?

Vikrus reakcijos propagandistai moka iš visko pasi
gaminti argumentų savo naudai. Todėl kovojantiems už 
žmonijos pažangų reikia nuolatos būt pasirengusiems at
remti klaidinančius atžagareivių išvedžiojimus ir prasi
manymus. Gera tečiaus, kad daugelyje šalių šiandie jau 
galima laisvai diskusuot kiekvienų visuomeninį klausi
mų. Laisvose diskusijose yra daugiau progos laimėti 
tiems, kurių pusėje tiesa^--

pati savo 
ir jų ne^

arba pa- 
ko-

DARBO DIENA.
t ■.

•Pirmadienį bus šventa, kad Amerikos darbininkai 
galėtų pasilsėti ir praleisti laiką su savo šeimynomis ar
ba draugais. Tai bus Darbo šventė.

Ji tapo įsteigta, kaipo pripažinimas tos svarbios ro
lės, kurią šio krašto gyvenime vaidina organizuotieji dar
bininkai. Bet darbininkų organizacijos, iškovojusios sau 
garbingą vietą Amerikos gyvenime, yra kolkas tiktai eko
nominės. Su darbininkų profesinėmis sąjungomis (uni
jomis) čia skaitosi ir stambiausieji kapitalistai, — bent 
daugelyje pramonės šakų. Bet politikoje Amerikos dar
bininkai kolkas dar beveik nieko nereiškia.

Tai yra pačių jų apsileidimas. Jiems atrodo, kad tik 
dirbtuvėje kapitalisto ir darbininko reikalai yra skirtin
gi, o šiaip gyvenime — ne. Tiesa, kada darbininkas par
sineša namo savo “pėdę”, tai jo doleris yra taip pat ge
ras, kaip ir kiekvieno kito žmogaus. Jisai praleidžia tą 
dolerį kaip geriausia išmanydamas, ir niekas jam nedaro 
priekaišto dėl to, kad jisai įsigijo pinigą sunkiu darbu, 
o ne kitokiu budu. Buvo laikai, kada dirbti buvo laiko
ma pažeminimu laisvam žmogui, nes tuomet dirbdavo 
vergai. Dar ir krikščionių “šventraštis” kalba apie dar
bą, kaip apie didelę žmogaus nelaimę, kaip apie “Dievo 
bausmę”, paskirtą jam už jo pirmųjų tėvų nusidėjimą. 
Bet tie vergijos ir baudžiavų gadynių supratimai Ame
rikoje jau yra išnykę. Darbas čia yra ne niekinamas, bet 
gerbiamas.

Amerikos darbininkas gauna didesnį atlyginimą už 
savo darbą, negu kurios kitos šalies darbininkai pasau
lyje. Bet ar jisai gauna didesnę savo darbo vaisiaus dalį 
už kitų šalių darbininkus, tai klausimas. Jo • alga yra 
aukštesnė, bet jisai ir daug brangiau moka už kiekvieną 
daiktą, kurį jisai perka. Kaipo vartotojo-pirkiko Ameri
kos darbininko padėtis yra toli-gražu ne puiki. Juk yra 
faktas, kad šimtai tūkstančių (o gal ir milionai) Ameri
kos darbininkų uždirba tiktai tiek, kad vos šiaip taip iš
maitina savo šeimynas.

O jeigu toks darbininkas netenka uždarbio — kas 
tuomet? O jeigu jisai apserga arba kokia kita nelaime 
jį ištinka?..

Šitokiuose atsitikimuose Amerikos darbininko liki
mu, galima sakyt, niekas nesirūpina. Valstybė ir visuo
menė jam į pagelbą neateina. O tuo tarpu kitose šalyse 
jau darbininkus valstybė apdraudžia nuo nedarbo, nuo 
ligos ir kai kur net ir nuo senatvės. Vadinasi, tose šaly
se darbininkas, netekęs vietos dirbtuvėje (jei tai įvyk
sta ne dėl jo kaltės) arba apsirgęs, arba netekęs dėl se
natvės pajėgų dirbti, gauna pašalpą, yra apsaugotas nuo 
elgetavimo ir bado.

Taigi Amerikos darbininkas yra iki šiol iškovojęs 
“pripažinimą de jure” tiktai savo darbui, bet ne savo as
meniui, kurio gerove turėtų rūpintis visuomenė. Šito pri
pažinimo darbininkai neįgis, kol jie nesusitars veikti ben
drai politikos dirvoje.

Darbo Diena butų patogiausias laikas jiems apie tai 
pagalvoti.

Apžvalgoj
VILEIŠIS AVANSUOJA

Kai Kauno burmistras, p. Jo
nas Vileilšis, rezignavo iš vals
tiečių liaudininkų sąjungos pir
mininko vietos ir iš pačios są
jungos, tai jo popieriai tuoj aus 
pakilo pas Smetoną. Lietuvos 
laikraščiai praneša:

“Kauno miešto burmistras 
p. J. Vileišis apdovanotas II 
laipsnio ir Kauno aps. valdy
bos narys p. Eustachas Bu- 
cevičius IV laipsnio Gedimino 
ordenais.”

“CHVOSTIZMAS

VIKRUS PROPAGANDISTAI.

t: vos 
mu’ 
kad 
yra

Prieš kiek laiko Komunistų 
Internacionalo centras pasiuntė 
iš Maskvos telegramą Amerikos 
komunistų partijai, įsakydama^ 
jai kovoti su “chvostizmu” 
(“khvos'tism”) savo eilėse. Kal
bėdamas apie tą įsakymą, “Ke
leivis” rašo:

“... Ką gi ištikrųjų Mask- 
Internacionalas ‘chvostiz- 
vadina? Mums rodos, 

šitas pravardžiavimas 
taikomas' toms komunis

tų srovėms, kurios eina pas
kui išmestus iš partijos va
dus.

“Bet jeigu ‘chvostais’ arba 
"uodegomis’ galima vadinti 
tuos komunistus, kurie eina 
paskui Trockį ar kitą vadą, 
itai tokiu pat vardu galima 
pavadinti ir ‘kazionus’ komu
nistus', kurie seka paskui Sta
liną bei jo adjutantus. Paga
lios ir visą komunistų Inter
nacionalą galima pavadinti 
saujalės vadų* ‘chvostais’, o 
visą jų judėjimą— ‘chvostiz
mu’.”
Išeina, kad visas bolševikiš

kas komunizmas tai—“chvostiz- 
mas”.

TAUTININKŲ VALDŽIA REN
GIASI KEISTI ŽEMĖS 

REFORMĄ

Militarizmas, imperializmas ir kiti reakciniai judė
jimai laikosi propaganda. Jie yra kenksmingi didelei dau
gumai žmonių kiekvienoje šalyje, ir jeigu žmonės varto
tų savo protų ir mokėtų tinkamai pareikšti savo valią, 
tai tiems elementams, kurie stoja už ginklavimosi didi
nimą, už svetimų tautų skriaudimą ir panašius nelem
tus dalykus, nebūtų jokios progos pasiekti savo tikslus. 
Bet reakcinintyi yra išsilavinę dumti žmonėms akis ir 
jie sugeba pakreipti liaudies protą taip, kad ji pati, to 
nenuvokdama, dažnai eina prieš savo reikalus.

Įdomių reakcinės propagandos pavyzdžių galima pa
stebėti kuone kasdien, štai tolimoje Palestinoje kilo kru
vinų susirėmimų tarpe arabų ir žydų. Anglijai, kuri tu
ri tos šalies “mandatą”, teko siųsti į “šventąją žemę” sa
vo karo laivus toms riaušėms malšinti. Ir tuojaus reak
cija sukruto. Anglijos atžagareiviai, kurie iki šiol žiurė
jo, grieždami dantis, kaip darbiečių valdžia veda dery
bas su Jungtinėms Valstijoms dėl nusiginklavimo juro
se, tuojaus pradėjo spaudoje kampaniją prieš visą dar
biečių taikos politiką. Kaip, girdi, Anglija galinti mažin
ti savo karo laivyną, kad šitoki įvykiai, kaip Palestinos, 
galį atsitikti bet kurioje Britanijos imperijos dalyje?

Lietuvos spaudoje dabar dis- 
kusuojama valdžios sumanymas 
keisti Steigiamojo Seimo pri
imtąjį žemės Reformos įstaty
mą. Tuo įstatymu buvo nusta
tyta, kad vienas savinikas ne
gali turėti daugiau, kaip 80 
hektarų žemės, o kas viršaus 
turi būti paimta į valstybės 
rankas, į vadinamąjį “žemės 
fondą”, iš kurio turėjo gauti po 
sklypą žemės biednieji žmonės 
—bežemiai ir mažažemiai.

žemės Reformos įstatymo ti
kslas buvo išparceliuoti dvarus. 
Juo einant daugelis dvarų, 
ypač stambieji, jau iki šiol ir 
tapo išdalinta. Bet dabar Sme
tonos-Voldemaro valdžia suma
nė Žemės Reformos įstatymą 
pakeisti tąja prasme, kad “že
mės norma” (kiek žemės gali 
turėti vienas savininkas) butų 
pakelta nuo 80 hektarų iki 150. 
Tai reiškia, kad mažesnieji dva
rai, kurių Lietuvoje yra gana 
daug ir kurie iki šiol dar nebu
vo valstybės liesti, 
parceliuoti.

Šituo pakeitimu 
valdžia, aišku, nori
ti Lietuvos dvarininkams, kurie 
daugumoje yra lenkai ir dauge
liu atvejų rodė atvirai savo ne
apykantą Lietuvos nepriklauso
mybei. Vadinasi, tautininkai,

paliks neiš-

tautininkų 
pasitarnau-

kurie visas Lietuvos sroves' kal
tindavo, kad jos pataikaujan
čios kitoms tautoms ir skriau- 
džiančios savo tautą, dabar pa
sirodo tikrais lenkų tarnais. Jo
kia valdžia Lietuvoje nebuvo 
padariusi tokios malonės lenkiš
kiems poneliams, kaip rengiasi 
padaryti Smetona su Voldema
ru.

Socialdemokratų laikraštis 
“Darbo Balsas”, kuris eina Kau
ne, rašo apie tą valdžios suma
nymą šitaip:

Pastaruoju laiku iš oficiozinių 
šaltinių patirta, kad ministerių 
kabinetas svarstąs žemės refor
mos įstatymo pakeitimą. Svar
biausioji pakeitimo es'me bu
sianti ta, kad dvarininkams pa
liekamos žemės normos dydis 
bus nebe 80 hektarų vienai šei
mai, bet 150 ha.

Smulkesniųjų dvarų skaičius 
Lietuvoje, kurių iki šiolei nebu
vo lietusi žemės reforma, yra 
didelis ir todėl paliekamos nor
mos padidinimas reiškia žymų 
sumažinimą žemės' išteklių že
mės reformos reikalams. Vy- 
rausybės pranešimais iki šiol 
paimtieji žemės reformai dva
rai jau baigiami išdalinti žemės 
reikalingiesiems. Jei iš mažes
niųjų dvarų nebus nieko paim
ta žemės fondan, tai ir pats tas 
fondas greitai išdils. Tuo tarpu 
norinčių žemės' gauti darbinin
kų, bežemių ir mažažemių vis 
dar tebėra minios.

Suprantama, kad jau pirmu
tinės žinios apie galimą žemės 
reformos įstatymo pakeitimą 
sukėlė nerimo ir susirūpinimo 
kaimo darbininkų ir mažaže
mių tarpe, žinia gavo gyvo at
balsio ir musų spaudoje. Jei 
musų politinio gyvenimo sąly
gos leistų visuomenei laisvai 
svarstyti šį klausimą ir laisvai 
dėl jo pasisakyti, nėra abejoji
mų, kad visoj Lietuvoj eitų 
karšti protesto mitingai.

Klausimas nenustos buvęs 
opus dėlto, kad šiandien dėl jo 
negali viešai pasisakyti tie, ku
riuos jis labiausia liečia, žemės 
reformos reikalas pagalios guli 
pačiam nepriklausomos Lietu
vos pagrinde. Kai 1918 metų pa
baigoje ir 19-ųjų pradžioje Lie
tuvos liaudžiai buvo pastatytas 
uždavinys iškovoti laisvę savar 
jam kraštui, į kovos būrius įsi
liejo masės. Ir tais masiniais 
savanoriais didžiulėj daugumoj 
buvo kaimo ir miestų darbinin
kai, bežemiai ir mažažemiai, tie 
bevardžiai kovotojai, kurių ka
pais nusėta ne viena Lietuvos 
apylinkė ir kuriems' duota ben
dras vardas — “nežinomas ka
reivis”. Tam “nežinomam karei
viui” pagerbti kasdien vakare 
ties Karo Muzėjum Kaune at
liekama griaudinga ceremonija 
kovose gyvais išlikusiais karo, 
invalidais. Tūkstančiai “nežino
mų” kareivių, atlikę savo parei
gą tėvynei, grįžo namo. Kiti vėl 
tūkstančiai, kovose betarpiai ne
dalyvavę, kovų metu su atsidė
jimu ir net pasišventimu dirbo 
tą būtiną ūkiškąjį darbą kariuo
menei aprūpinti, be kurio butų 
negalima jokia kova. Ir tų dir
bančiųjų tarpe vėl didžiulę dau
gumą sudarė tie patys' skurdo 
žmonės.

Kas juos vertė statyti savo 
gyvybę pavojun? Kas žino mu
sų liaudjy4*am aišku, kad jai ne
stinga kilnaus pasišventimo ben
driems Krašto reikalams, kil
naus sielio matyti savąjį kra
štą laisvą, apsišvietusį, matena-

liai ir kultūriniai tarpstantį. Jei 
musų liaudis nemoka kryžkelė
se šaukti apie savo tikrus nuo
pelnus savajam kraštui, tai tas 
dar nereiškia, kad ji 
nuopelnų nesupranta 
moka įvertinti.

Bet eidami kovon,
laikydami pačius kovotojus, 
vų dalyviai kantu sieke page
rinti ir savo materialę būklę. 
Karščiausis anų dienų siekimas 
buvo gauti žemes, padėti musų 
kraštui atitaisyti praeities 
skriaudas ir kiek galima teisin
giau išlyginti turtų padalinimą 
bent žemės valdyme. Žemės re
formos obalsis buvo tuomet 
lygiagretė vėliava su pačios ne
priklausomos, demokratiškos re
spublikoj obalsiu. Tie obalsiai 
buvo tiek galingi, tiek musų 
liaudies remiami, kad visos par
tijos musų Seimuose, išskyrus 
vadinamuosius pažang i e č i u- s, 
skaitė žemės reformą skubiau
siu reikalu. Dėlto ir žemės re
formos įstatymas, Seimo priim
tas, yra gana radikalus.

Koks yra reikalas keisti tą 
įstatymą dabar?

Tie, kurie jo pakeitimą su
manė, sakosi esą nusivylę dėl 
žemės reformos pasėkų, žemės 
reforma, girdi, privaišinusi pas 
muš dešimčius tūkstančių elge
tų. Naujakuriai esą skursta tuo
se pačiuose laukuose, iš kurių 
buvę dvarai vagonais gamino ja
vus, augino pavyzdingas galvi
jų bandas, tukino dvarininkus 
ir sočiai penėjo pačius dvarų 
darbininkus. Naujakurių žymi 
dalis, girdi, neįleido šaknų į 
gautuosius sklypus ir vėjo pa
pusti vėl nuo jų nuskrido.

Jau šimtą kartų buvo kalbė
ta, kad žemės reformą pravesti 
nereiškia tik išdalinti beže
miams sklypus. Naujakuriai tik 
tuomet butų galėję greičiau vir
sti našiais ūkininkais, jei val
stybė butų savo laiku atėjusi 
jiems pagalbon, jei ne pašalpo
mis, tai bent pakankamais kre-

ATĖJO “Kultūros” No. 8. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45 centai.

Bronislavos Poškaitės 
MUZIKOS STUDIJA

Mokinama Piano, Smuikos, S a x a- 
phone, Klerneta, Kornetą, Trombone, 
Armonikos, Man
dolinos, Gitaros, 
Balalaikos, ir visų 
kitų styginių in
strumentu, lavina
ma dai n a v i m o, 
taipgi mokina sce
nos ir balių šokius. 
Del platesnių in
formacijų kreipki
tės:
4262 Archer Avė.

Telefonas 
Lafayette 4787

ditais, tvarkingu reformos pra- 
vedimu. Tas nebuvo padaryta, 
nors turėjo būti vienu vyriau
siu ekonominių mūšų krašto už
davinių. Ir prieš tokią pagalbą 
visuomet ryškiai buvo nusista
tę kaip tik tie, iš kurių tarpo 
šiandien išeina mintis pakeisti 
patį įstatymą.

Pakeisti įstatymą dabartinė-

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets/

Nedėlioj ir Panedėly, 
Rugsėjo 1 ir 2

VISAS KALBANTYSIS 
PAVEIKSLAS

“The Black Watch”
dalyvaujant

Victor McLaglen, Myrna Loy, 
David Rollins

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Morrissey ir Miller Night 

Club, Frank Browne ir 
Lay La Velle

Taipjau kalbančios žinios.

Parduodam 
l-mus MORGIČIUS 

mokam

Galit atsiimti pinigus ant 
pareikalavimo

Justin Mackiewich
2342 S. Leavitt St.

Phone Canal 167$

šeštadienis, Rugp. 31, 1929 

mis sąlygomis nėra sunku. Bet 
pakeisti patį gyvenimą, išdilin- 
ti gilius jo reikalavimus ikišiol 
nepasisekė dar nei vienai vy
riausybei. Ankščiau ar kiek vė
liau jie vėl iškils su dar dides
niu įtempimu ir pareikalaus sa
vo įgyvendinimo.

(Straipsnio pabaigą nukando 
cenzorius.).
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Jau išbuvo ore 170- 
valandų

Vakar, kaip 3:30 vai. po pie
tų, Chicagos aviatoriai, norin
tys sumušti St. Louis rekordų 
420 valandų, jau išbuvo ore 
171 valandą.

Dar teieško New Yor- 
ko daktaro

Rugpiučio 19 dieną prapuo
lė Dr. Fr. M. Ende, kuris buvo 
atvykęs Chicagon iš New Yor- 
ko. Policija iki šiam laikui ne
surado jo.

Banditai pa s i šlavė 
$4,600

Mirė teisėjas Comer- 
ford

Ketvirtadienio vakare mirė 
širdies liga superior teismo 
teisėjas Frank Comerford. Tei
sėjas Comerford ką tik sugrį
žo iš atostogų ir tikėjosi imtis 
darbo teisme.

Du banditai, gražiai pasirė
dę, apiplėšė Jackson Brothers, 
Hosel & Go. kasierių. Jie pa- 
sišlavė $4,600. Plėšimą pada
rė prie ofiso durų, 3-čiame 
aukšte 'Postai Telegraph tro
besy, 332 S. La Šalie St.

A. A. FRANAS BIRVIDAS

Užmuštas darbininkas 
darbe

Vienas darbininkas užmušr 
tas, o kitas gal būt mirtinai 
sužeistas, kada prie statomo 
Montgomery Wiard & Co. tro
besio nuvirto nuo elevatoriaus

Graboriai_______
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui Bkyriia.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

krūva materiolo statybai. Už
muštojo darbininko vardas e yra 
Joseph Lacoranin, o sužeisto
jo — Tom Kimberly.

Nusišovė

draugas Ralph Bartuli sėdėjo 
prie stalo. Įėjo restoranai! vy
ras ir paleido šūvį į Domingo. 
Šis mirė kely į ligoninę. Gi šo
vė jas, išėjo iš restorano, įsėdo 
į automobilį ir nuvažiavo.

Emil Knocbel, tėvas astuo
nių vaikų, nusišovė vakar ry
te savo namuose, 8342 Kerfoot 
avė.

Nušautas italas
Restorane adresu 470 Og- 

den avė., nušautas Anthony 
Domingo, turėjęs Michigano 
valstijoj farmą. Domingo ir jo

Susilaukė trinukų
Gustova Cattelli jaučiasi, 

kad gamta apdovanojusi jį 
perdaug. Dalykas toks, kad jo 
žmona pagimdė net tris kūdi
kius vienu kartu. Kaip jus 
jaustumėtės?

Lietuviai Gydytojai
Tel. Brunswick 0624 

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

1579 Milwaukee Avė.
Kambarys 206 

Valandos: 9—12, 1—5, 6-8:80 
Sekmadieniais pagal susitarimų 

-------o------- K

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

L Advokatai_______

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakare
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIŠ"
ADVOKATAS

Lietuvės Akušeres
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

Byla prieš gasolino 
taksas

Chicago Motor Coach Com- 
pany gavo laikiną indžionkše- 
ną. O indžionkšenas yra toks, 
kad niekam nebūtų išleista 
$2,457, kuriuos kompanija su
mokėjusi taksų už gasoliną 
per rugpiučio mėnesį. Indžionk- 
šeną gavo tik Motor Coach 
kompanija. Kiti visi turi mo
kėti taksas už gasoliną. Gali
ma tečiaus numatyti, kad šios 
kompanijos pavyzdžiu pasdks 
kitos kompanijos taipjau.

kuris mirė rugpiučio 22 dieną 
ir palaidotas tapo rugpiučio 
26 d., o dabar ilsis Tautiškose 
kapinėse, amžinai nutilęs ir 
negalėdamas atsidėkavot tiems, 
kurie suteikė jam paskutini pa
tarnavimą ir palydėjo ji i tą 
neišvengiamą amžinybės vietą.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street 

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų 6 iki 8 vak. 

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas irakušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800 
-------O-------

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117

Telephone Randolph 6727
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9

Telephone Roosevelt 9090
Namie 8-9 rvte. Tel. Republic 9600

S. L. A. 178 kuopos
PIKNIKAS

Rugsejo-September 
1 dieną, 1929 

MORGAN PARKE 
Pukos Darže

Mes atmindami ir apgailėda
mi jo prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausia pa
dėką dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams. Kalbėtojui 
J. J. Bagdonui už įspūdingą 
prakalba; dėkavojame grabo- 
riui Radžiui, kurs savu geru 
ir mandagiu patarnavimu gar
bingai nulydėjo jį į amžinastį, 
o mums palengvino perkęsti 
nubudimą ir rūpesčius, dėka
vojame gaspadinėms už paga
minimą skanių pietų ir man
dagų patarnavimą ir pagalios 
dėkavojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms; o 
tau musu mylimas vyre ir tė
veli sakome: ilsėkis šaltoj že
mėje.

Barbora Birvidienė, sūnūs 
Jonas ir keturios dukterys 
— Bronislava, Marijona, 
Elena ir Louise.

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

Canal 3161

S. D. LACHAVICZ

I Dr. Henry, dentistas I 
I Danties i j Į
I Ištraukimas * | I 
I BE SKAUSMO I I 
Į 6319 So. Halsted St. Į

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte;
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

irLietuvis Graborius 
Balsamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

Patarnauja laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganė

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Universal Restaurant
Musų vir t i e n i a jjRjL 
dešros ir kopūstai^ 
primena mamytesE*^“'' ' -

valgius. |
A.A. NORKUS, sav|

750 West £
31st St. |

,Y

11402 So. Throop St.
Septynios dovanos: Vokiška klar

netą, Itališka armonika ir kiti...
Kistynės arba imtynės moterų.
Dainuos ponios Pukiene ir Kar- 

kovienė ir daug kitokių įvairumų: 
su prakalbomis ir juokais.

Neužmirškite tikietus dovanoms.
Pradžia 9 vai. ryto. Dovanu dali
nimas 2 vai. po piet. Įžanga veltui.

Kviečia Valdyba.

ZOPIJA RIŠKIENĖ 
po tėvais Belskaitė

Telefonas Yards 1138 Akių Gydytojai

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

’;#Phone V irgi m a 20 54 

jOŠĖPH VILIMAS 
Namu Statymo

*>KONTRAKTORIUS
4556 So. Rockvvell SU Chicago, III

Pilna Fizinė, 
ir Analitinė

Egzaminacija 
$5

Tegul Dr. C. C. Singley patars 
jums; jis specializavosi CHRONI
NĖSE ir KRAUJO ligose per pe
reitus 40 metų; ypač sifilio, jau
nystės socialių ligų, vidurių ir 
nervinio paįrimo srityse. Jūsų vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nėtas ligas. Atgaukite savo svei
kata. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.
SVEIKATA REIKSIĄ LAIMĘ

Dr. C.C. Singley, M.D.
20 W. Jackson Boulevard 

Suite 1615
Phone Harrison 1950

Vai.: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėl. 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. .po piety

---------------- ■ ■■  ..............—>

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 29 diena, 12:30 va
landa ryte, 1929 m., sulaukus 
43 metų amžiaus, gimus Luo
kės parap., Telšių apskr., Ubiš
kės miestelio, Kauno rėd. Pali
ko dideliame nubudime vyrą 
Joną, 3 sūnūs — Petrą, kuris 
gyvena Springfield, III., Vin
centa ir Juozapa, 3 dukteris — 
Zofija, po vyrų Johnson, gyve
na Detroit, Mich, Marijoną ir 
Oną, žentą Charles Johnson, 
marčia Kotriną, 3 seseris — 
Tekle Mažeikiene, Olga Karei- 
viene, gyvena Chicagoj, Barbo
ra šarnauskiene, gyvena Kin- 
caid, III ir giminės; Lietuvoj 
broli Aleksandra ir 2 seseris — 
Mikaliną Vitkauskiene ir Juze
fą Bukauskiene. Kūnas pašar
votas, randasi 723 W. 16 St.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
rugsėjo 2 diena, 9:00 vai. ryte 
iš namų į Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčia, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sįelą. o iš ten bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Zofijos Riškienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliude liekam,

Vyras, S'unai, Dukterys, 
Seserys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Skudas.

Moderniška Kokly čia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė. 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

—,r_---------------- *-------- ------ .— —-—
Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare. 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

—,—i---------------- .----------------------—
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po piet, 
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 8200
---------O---------

DR CHARLESSEGAL
Praktikuoja 20 metai 

• OFISAS
4729 South Ashland Ave„ 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną

Phone Midvay 2880
---------O---------

V, W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730
Tel^* Central 6390. Vai. 9—4.
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 3525.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La Šalie Street
✓ *

Vakarais nuo 6 iki 9 vaL 
Phone Boulevard 8697 

3315 So. Halsted Street

------- -

GYDO

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle 'Street
CHICAGO, ILL."--------

Nuo 9:30 iiki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 S. Union Avė, 

Tel. Roosevelt 8710 
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.

1646 W. 46th St.

1327 So. 49 CL

Telefonas
Cicero 8724

Telefonas 
Boulevard 6203

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagu, draugiška 

patarnavimą 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. RockweU St.
Virginia 1290

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phono Boulevard 7589

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:80 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St Chicago, III

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se 
nas žaizdas, ligas recta)

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėlioj nuo 10 iki 1 

3265 So. Halsted St.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare

Rez. 8201 Soith Wallnce Street

Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CRIRURGAS

Suite 296, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

Valandos: nuo 2 iki 7:30 vai. vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 1 iki 2 

valandai po pietų

Dr. J. W. Beaudettf
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So, Ashland Avė.

VALANDOS!

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piei 

4**

Telefonas Canal 0464 
-------O-

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomia Street 
Kampas 18th St.

Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakar* 
Telefonas Canal 1912 

Residence Tel. Fairfax 6353

f
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CLASSIFIED APS.
Educational

Mokyklos
REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 

AUTOMOBILIŲ AMATO
Praktiškos instrukcijos, darbas kol 

mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2640-42 Washington Blvd.

Rez. 6600 South Artesian Avenae 
Phone Prospect 6659 

w Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystes, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą į devynis mėnesius; 
augštesnį mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių igijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių
, Mokykla

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

CHICAGO, ILL.

fF—-------------------- ■ „m .. . . ................. .

Lietuvos Laisvės 
Bonų 

vertė vėl pakįlo.

NAUJIENOS 
moka 

augščiausią kainą. 
Priimame kasdien.

Atneškite arba siųskite 
paštu.

1739 S. Halsted St.
Chicago, Illinois

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

LEONAS KUKULSKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 29 diena, 1:15 va
landą ryte, 1929 m., sulaukės 
45 metų amžiaus, gimęs Tel
šių apskr., Alsėdžių parapijoj. 
Amc>;koj išgyveno 22 metus. 
Paliko dideliame nubudime gi
mines ir draugus. Laidotuvėmis 
rūpinas Juozapas Gudas, Repu- 
blic 8621. Kūnas pašarvotas, 
randasi 4605 S. Hermitage Av.

Laidotuvės įvyks rugsėjo 2 
dieną, 8 vai. ryte iš Eudeikio 
Koplyčios į Gimimo Panelės Šv. 
parapijos bažnyčia, Marųuette 
Park, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už vėlionio sie
la. o iš ten bus nulydėtas į Sv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Leono Kukulskio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Giminės ir Draugai.

laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Kitų

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel Blvd. 3201

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

naktį 
miesto 
Moteris 
bininkė.

2205 Lake St
Tel. Melrose 

Park 797

Sąžiningai ir 
pigiai patar
nauju diena ir 

visose 
dalyse 
pagel

ŽMOGAUS
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesnį kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pu
se kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų į namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų praktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. K. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 ..........
4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.

Phone Kenwood 1752

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1028

Rez. 2859 S. Leavitt St., Canal 2880 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9

Nedėlioj pagal sutarti

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas moteriškų, vyriškų, 

vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3102 S. Halsted StM Chicago 

arti 31st Street
Valandos 10 iki 11 ryto, 2 iki 4 po 
pietų, ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną

Advokatai

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekoą 

CHICAGO, ILL..

25 Metą Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Western Avenna

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

VALANDOS:.
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M. 

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbom St., Room 1111 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piatą 

Gyvenimo vieta f 
3323 South Halsted Street f 

Tel. Boulevard 1310
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0332 

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street 
Tel. Victory 0562 

Vai. 7-9 Utaminko, Ketverge 
ir Subatos vakarais.

Business Service
Biznio Patarnavimas

10% PIGIAU UŽ VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
rinus darbą mieste. Kedzie 5111.

J. S. RAMANCIONIS 
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

J. S. RAMANCIONIS, savininkas 
8147 So. Halsted St. 

Tel. Victory 7261
■hi|i lai ■> 11 i'

PILNAS šildymo plentas, visais 
atžvilgiais garantuotas. Vien ma- 
teriolas pilnam plentui, pigiau kaip 
galima $280. įrankius skolinam 
veltui. Taipgi plumbing reikmenos. 
Abbott Plumbing & Heating Supply 
Co., 520L W. Grand Avė. Berkshire 
1321, Mr. Bartunek.

I t « I -

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTOJHUS 

Statom naujus ir taisom senus na
mus, porčius, garadžius. Prieina
ma kaina. Darbas garantuotas..

2506 W. 69 St.
Tel. Prosnect 9856

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

karo. Nedaliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8.
Phone Canal 0523

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

J. P. WAITCHUS 
ADVOKATAS 
Nuo 9:30 iki 1 vai. 

127 N. Dearborn St.
Room 928

Tel. Franklin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare 
52 E. 107th St., 

kampas Michigan Avė.
Pullman 5950

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Pcrmufinu į 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morričius aut namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

l’hoi.e Vieton 2140
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Business Chances
Pardavimui Bizniai

Business Service 
Biznio Patarnavimas
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Miscellaneous for Sale
(vairas Pardavimai ____

Help Wahted—Malė
Darbininkų Reikia

Karpenteriai ir Džiaberiai
Remodeliavimas. — Porčiai.

Saules seklyčios. ---- Garažai.
Abelnas taisymas.
Apskaitliavimas dykai. — Cash 

išmokėjimais. 
Klauskite V. MISZEIKA

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

Kombinacija Fireplace
ir Radio Kabineto

Financial
Finansai-Paskolos

Paskolos suteikiama 
i viena diena

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

Gražiausių* artistinių ir futuristi
nių dezainų, kokių pasiekta statybo
je ar namu puošime. Kiekvienas ra
dio tiks šiai ugniavietei (fireplace). 
Parsiduoda pilnas su įdėjimu, už la
bai žemą kainą. Tas ugniavietes 
galima gauti įvairiu spalvų, kurios 
sutiktų su jūsų dekoracijomis; taip
jau galima gauti ispaniško dezaino.
Artistiniai Radiatorių Kabinetai

Musų radiatorių kabinetai yra pa
daryti tuo pačiu budu ir yra tikra 
naujanybė šitokiam įrengimui. Rei
kalingi agentai išimtinom teritorijom. 
Ateikite, rašykite, arba telefonuokite 

Ina Manufacturing Co.
3509 W. 63rd St.
Tel. Grovehill 1222

6 SOUTH SIDE VYRŲ mo
kintis R. E. biznio. Tai yra pro
ga prasimušti i viršų ir gauti 
gerą algą. Pasimatykit su Mr. 
Stencel tarp 9 iki 12 vai. ryte, 
6 iki 9 vak. 1203 W. 79th St.

-------- o--------

PARDAVIMUI 27 kambariu ru 
ming house, visi įtaisyti “Lig. 
house koeulnc”. Madison ir Halst< 
St. Visados parenduoti. Parduot 
iš priežasties ligos. Biznis yra g 
ras, 25 N. Halsted St. 

-------o-------

REIKIA salesmanų pardavi
nėti Chrysler ir Plymouth auto
mobilius. Gera propozicija. Pil
ną ar dalį laiko.

KIRAS MOTOR SALES 
3207 So. Halsted Street 

Calumet 4589

PARSIDUODA lietuviškas kotelis 
restaurantas ir saldainių krautuve 
54 kambariai, visi furnišiuoti, bizni! 
yra išdirbtas per 45 metus. Savinin 
kas apleidžia Cbicago, Peter Gadeikc 
1606 So. Halsted St.

------- O--------

PARSIDUODA štoras: delikates 
šen ir minkštų gėrimų. Renda ne< 
brangi, pagyvenimas užpakaly. At- 
sišaukit 4843 W. 14th St., Cicero, 111 

-------- 0J--------

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Fumished Rooms

REIKALINGAS virėjas j lunch- 
ruimį, trumpos valandos nuo 7 
ryto iki 1

TURIME keletą gražiai išforni- 
šiuotus kambarius dėl rendos,
karštu vandeniu . , šildomi
vanos visados, taipgi telefonas 
vietos, 1843 So. Halsted St. 
Roosevelt 8577.

ir 
ant 
Tel.

3959
Tel.

po pietų.
NEFAS

So. Kedzie Avė.
Lafayette 2391

PASIRENDUOJA kambarys dėl 1 
ar 2 žmonių. Mrs. Gregą, 3308 So. 
Union Avė., Ist fl. rear

REIKIA senyvo žmogaus ant far- 
mos. Turi būti mylintis farmos dar
bų ir nevartojantis svaiginančiu gė
rimų. Geram žmogui labai gera vie
ta. J. N., 4247 S. Maplewood Avė.

Skolinant Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

Jus < atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

IŠSIRENDUOJA 2 kambariai ge 
ru apšildomi dėl vaikinų arba že 
notos poros, 3423 So Leavitt St. 1 
lubos.

REIKALINGAS siuvėjas prie kos- 
tumeriško darbo, kuris supranta vi
sų darbų. St. Alekna, 2537 W. 63rd 
Street. j

.—------------------- -—;-------------------------------

AUKSO KASYKLA
Skubiai parsiduoda pelningas biz 

nis “Delicatessen store”, už pusi 
kainos, pigi renda už štorą ir 4 gy 
venimo kambarius. Randasi am 
Loomis Blvd., geriausioj vietoj. Auk 
sinė proga tam, kas supranta Šii 
dienų biznį.

Pašaukite
Tel. Prospect 3140

> 1 " > ......... . ............... —---------- -

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė lietuvių apgyventa kolionija, biz
nis daromas cash. Paaukuosiu pigiai 
ar mainysiu ant gero automobilio ar
ba mažo namo ar mažos farmos III 
valstijoj, 4104 S. Campbell Avė.

ir

FORNIŠIUOTI kambariai ant 
rendos garu apšildomi, su valgiu ar 
be valgio, švarus ir šviesus kamba
riai, $4.00 ir $5.00 savaitėje, 6542 
Woodlavvn Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

RIJIMAS rendon (jei vieno arba 
dėl 2 vyrų. 1502 So. 50th Ct., Ci
cero, III., 2-ros Ribos.

REIKIA moteries prižiūrėti 2 
metų amžiaus vaiką. Pragyve
nimas, kambaris ir alga. Atei
kite rytais tarp 9—10 v. ir va
karais tarp 8- 9. Mrs. Gregą, 
3308 So. Union Avė.

AUKSO proga bučeriui, delei la 
bai svarbios priežasties parsiduodž 
bučernė ir grosernė, kas nupirks ne 
sigailės. Ateikite persitikrinti, 4531 
So. Wood St. Lafayette 0649.

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $200 

arba $300, imame ’egalį nuošimti. 
Pinigus gausite i 12 valandų. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Ava.
Kampa* Hermitage Ava

KAMBARYS ant rendos dėl vaiki
no, su valgiu ar be valgio. Urnos 
lubos, 6752 Campbell Avė.

PARDAVIMUI arba mainymui ga 
solino stotis, lunch ruimis, 40 ake 
rių žemės, krautuvė ir 4 kambarh 
pagyvenimas, garažas 30x30 pėdi 
dėl taisymo karų.

Box 205 — 29 Basslake 
Knox, Indiana 

Atvažiuoti nedėlioj kaštuoja
ten ir atgal. Tel. 5446 Knox

Rd.

KAMBARYS ant rendos dėl pavie
nio vyro, .$2.00 j savaitę. 501 W. 
32nd St., 1-mos lubos.

REIKALINGA veiterka; nereikia 
dirbti nedėliomis.

553 W. 16th St.

$160.

MES DAROME 1. 2 ir 8 inorg; 
Čius. Eighteen Bond & Mortgage 

1618 West 18th Street
L F. Dankovrski, prez. 
C. T. Dankowski. ižd.

Co.

RENDON kambarys vyrams su 
valgiu arba be valgio. 2-ros laibos 
užpakalyj. 827 W. 33rd Place.

REIKIA patyrusiu operatorkų 
prie moterų šilkinių dresių. Atsi
šaukite tuojaus, Evelyn Dress Mfg. 
Co. 1370 Milwaukee Avė., 3 fl.

GROSĘRNĖ parsiduoda labai pi 
giai . Biznis galima daryti iš vist 
pusiu gerai, 6839 So. Loomis St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

BARGENAI CASH PIRKĖJAMS 
2 ir 3 šm. seklyčių setai, Mohair, 
Moųuette, Jacųuard, etc. $35 iki 
$69.40. 3 šm. miegamojo kamb. setai, 
su springsais ir matrasu, $39.75. 7 
šm. valgomojo kamb. setas $43. Kau
rai visokio dydžio. Dinette setai ąžuo
liniai $14.50. $750 Stark upright pia
nas $72. Šimtai bargenų. Victor, , 
4809 W. Lake St.. Atdara iki i10 vai.

3 šm. miegamojo kamb. setas $35. 
3 šm. lovos Davenport seklyčios se
tas $35, Victrolos $5, lovos $2, kau
rai $5, dresseriai $5, valgomojo kam
bario setai $10. gasiniai pečiai $5. 
pianai $25, buffetai, Radio, siuvamos 
mašinos $5. Ledaunės $5, vežimu
kai $5. Davbed $5. Vacuum valyto
jai $10. GAUGER, 541 E. 61st St.. 
prie St. Lawrence. Atdara utarn., 
ketvergo ir subatos vakarais.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

NAUJOS koncertinos, turinčios 
garsu ir gražų baisa, gražiai pa
darytos ir turi aluminum veikimą, 
parsiduoda už pigią kainą. Mes tai
some, nustatome ir perbudavojame. 
Walter Alex, 2003 Cullerton St.

Automobiles

PASIRENDUOJA tinkamas ruimas 
vaikinui. Su valgiu arba be valgio. 
Mrs. A. Baniulis, 3532 So. Lowe Av.

PASIRENDUOJA kambaris vaiki
nui be valgio. 3362 So. Auburn Av., 
2-ros lubos.

PASIRENDUOJA tinkamas ruimas 
dėl vaikino arba merginos. B. Se
reika, 3133 So. Union Avė., 3-čios 
lubos,' i

For Rent
PLATAI pasircnduoja 4 ir 5 kam

barių, garu šildomi. $40 už 4 kam
barių, $45 už 5 kambarių. 3249 So. 
Morgan St. Klausk janitoriaus.

RENDON 7 kambarių flatas, nau
jai dekoruotas, gražioje vietoje. Ele
ktra, maudynė; lietuviams atiduo
siu $5 pigiau. 332 W. 58th St. Tel. 
Wentworth 2835.

RENDON 4 kambarių fintai nau
jai dekoruoti, renda $14, <$15 ir $16, 
dideli porčiai. Kendžių krautuvė. 
3601 So. Union Avė., Blvd. 0470.

Personai
Asmenų Ieško

’28 
’28 
'29 
’29 
’27 
'29

BUICK coupe 5 pas. ____________$1350
BUICK 6 pas.  $975 
BUICK Sodan—Standard ____ Bargenas
ESSEX .......................    $550
E88EX Sedan—Didelis nuleidimas, naujas

OAKLAND Landeau Sedan________$395
FORD — Ttldor ...................  $475
McDERMOTT MOTOR SALES CO. 

713B So. Halsted St. 
Tri angle 9330

PAIEŠKAU doro vaikino ar
ba našlio apsivedimui, vidutinio 
amžiaus. Su doru žmogumi 
tiksiu bile kur gyventi.

NAUJIENOS 
3210 So. Halsted St.

su-

PAIEšKAU draugės, esu pavienė. 
Turiu savo ruimus, malonėkite su
sipažint. Mrs. L. N., 3131 So. Union 
Avė. Tel. Victory 9473.

REIKALINGA senyva moteris ar
ba jauna mergaite prižiūrėjimui tri
jų ir pusės metų vaikučio ir pagel
bėjimui namų ruošoje. Kambarys ir 
valgis. Kreipkitės į restaurantą. 1612 
N. California Avė.

REIKI/X patyrusių vciterkų, dieno
mis ar naktimis. Gera mokestis. 
Kreipkitės j Kelly’s Restaurant, 4818 
W. 22nd St.

Situation VVanted
Darbo Ieško

NAŠLĖ moteris su 4 metų mer
gaite ieško darbo prie namų, kam 
reikalinga prašau pranešti, M. Bal
čiūnienė, 917 E. 55th St., 3čios lu
bos, 34 apartmentas, 2 blokai nuo 
Cottage Grove Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI, mainymui arba 
rendai Hardvvare ir Paint štoras, 
>306 Archer Avė.

PARDAVIMUI 30 karų garažas ir 
gasolino 
išeina i 
Justice 
Springs

stotis. 8,000 gal. gasolino 
mėnesj. 7800 Archer Avė.,
Park,

60.
III. Tel. Willow

PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
catessen, pigi renda, kambariai už
pakaly, galima paversti bučeme. 
Turiu parduoti, nes einu iš biznio. 
5308 Wentworth Avė.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, gera vieta, išdirbta per daug 
metų. Parduosiu pigiai. 3213 So. 
ParnelI Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė su namu arba priimsiu mainais 
biznio lotus, 5840 S. Kedzie Avė.

PARDUOSIU arba priimsiu part
neri i Road House biznį, vyrą arba 
moterį. Aš esu našlė, negaliu vie
na apsidirbti. 8900 Archer Avė. Wil- 
low Springs, III. 1 mylia nuo” Kean 
Avė. i pietus. "

PARDUOSIU delikatessen krautu
ve. kendės, cigarai, aiskrymas ir 
smulkmenų. Kampinis štoras, g'era 
vieta. Parduosiu iš priežasties li
gos pigiai, 2657 Southport Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir 2 lotai, 
parduosiu pigiai, randasi gražioj 
apielinkėį, K. Chaklis, 1234 Elm St., 
St. Charles, III.

PARSIDUODA restaurantas geroj 
vietoj, ilgai išdirbtas, labai geras 
biznis, prie karų linijos ir ant biz
nio gatvės. Veikite greitai, Michigan 
Restaurant, 10801 Michigan Avė.

PARDAVIMUI restaurantas, gero
je vietoje, tarp dviejų karų linijų. 
Nupirksite už pirmą vidutinį pasiū
lymą. Turiu du bizniu, negalima 
apsidirbti. Atsišaukįt greitai, 6909 
So. Racine Avė.

PARSIDUODA Storas sale teatro 
— malt, hops, pap com, kendžių 
cigarų, cigaretų. Kreipkitės prie 
savininko subatoj ir nedėlioj po piet 
6842 So. Racine Avė.

PARSIDUODA pigiai geriausioj 
vietoj, gražiausia grosernė kartu ir 
rakandai; yra proga padaryti gerą 
gyvenimą irt pinigų, tarpe dviejų tea
tru: Milda ir Ramova, renda nigi, 
garu apšildomas. Priežastis svarbi— 
patirsite ant vietos. 3340 S. Halsted 
St., Chicago, III.

RETA PROGA
STUDEBAKER 1928 “Commander 

Sedanas”, iš priežasties ligos šeimi
nėje parduosiu savo praktiškai nau
ją Studebaker Sedaną; beveik nevar
totas ir yra pilnai geras kiekvienu 
žvilgsniu. Reikia karą pamatyti, 
kad ji įvertinti. Priimsiu $375. At
sišaukite tiktai nedėlioj, 2231 North 
Kedzie Avė., 1 apartment.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Mali

GROSERNĖ ir bučernė parsiduo
da su namu vienu aukštu, 4 kamba
rių pagyvenimas ir vienas ekstra lo- 
;as. Priežastis liga. 4738 South 
Seeley Avė.

PARSIDUODA restaurantas geroj 
vietoj ir geras biznis, lysas ant ke
purių ir pusės metų. Pagyvenimui 
cambariai įr garažas ant 2 karų. 
Turiu parduoti, nes turiu kitą bizni 
4224 So. Ashland Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

FARMA. Labai pigiai parsiduoda 
80 akerių farma, su gerais budin- 
kais, žemė 1 rūšies, duosiu ant leng
vų išmokėjimų ,kas nori gali pirkti 
su gyvuliais, žemdirbystės įrankiais 
ir su šių metų derlium, parduodu dėl 
senatvės. Platesnių žinių kreipkitės 
rašydami lietuviškai. E. Krivitzky, 
R. 3. Scottville, Mich.

AŠ ESU priverstas paaukoti sa
vo vėliausio modelio Buick Master 
Six Sedaną, mano važiuotą tik kele
tą Šimtų mylių ir yra kaip dieną aš 
jį pirkau. Užbaigimas, motoras, 
ballon tairai ir išmušimas yra visiš
kai kaip nauji. 4 ratų brėkiai. Pa
aukosiu jį tik už $350, nes man rei
kia pinigų. Karas kainavo man 
$1,950 tik trumpa laika atgal. Atsi
šaukite nedėlioj, 3349 W. Division 
St., arti Homan Avė., 2 apartment.

REO, vėliausio modelio 4 durų Se
danas. Našlė yra priversta paau
koti. Karas buvo storadžiuį per šešis 
mėnesius ir nebuvo vartojamas, jis 
yra kaip naujas. Paaukosiu jį už 
$275. 2538 North California Avė., 
1 apartment.

Miscellaneous for Sale
(vairus Pardavimai

KAILINIAI (fur kotai), pardavė
ju sempeliai, biskį suteptas pamu
šas. parsiduoda labai pigiai. Pašau
kite Central 0546, 162 N. State St. 
.Room 407.

ir sumanus vyrai 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cilindelių

Energižki 
rasti progą 
pažengimui 
nepaprastus __
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobėsy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpa lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausiu būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas dieną nuo 10 iš 
ryto iki 4 vai. po pietų.

PARSIDUODA Meat Market ir 
Grosernė ant dviejų didelių bizniavų 
gatvių, biznis cash, gera proga par- 
sidaryti pinigų. parduosiu pigiai, 
2409 West 47 St.

PARDAVIMUI grosernė. Renda 
$20. Nėra kompeticijos. Gera vie
la. 6236 So. Wentworth Avė.

Aš TURIU keletą 5 akrų šmotus 
žemės, geras juodžemis, arti Elgin, 
prie gražios Fox upės; labai tinka 
vištų ar daržovių ukiui; lengvi iš
mokėjimai. Ateikite ar rašykite’

E. L. DAVIS,
105 W. Monroe St., 
Tel. Randolph 7960

PARDAVIMUI grosernė, biznis 
šdirbtas per daug metų Parduosiu 

pigiai iš priežasties ligos, 2534 West 
45th PI.

210 AKRŲ, didelė bamė, vištinin- 
kas, garadžius, 11 kambariu 
gražus sodnas, geriausioj 
Kaina $70,000.

namas, 
padėty.

i

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.
REIKALINGAS darbininkas prie 

bizniaus namo. Patyrimas nereikalin
gas, 1464 Indiana Avė*

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė pigiai. Priežasti patirsite anf 
vietos, 4503 So. Hermitage Avė.

197 AKRAI, 167 dirbamos, 
8 kambarių namas, dideles 
du 300 pėdų šuliniai. Kaina

sodnas, 
barnės, 
$28,000.

PARSIDUODA Rooming House ir 
^estauranas, 16 furnišiuotų kamba

rių. Biznis gerai išdirptas, daugęliui 
žinomas per daug metų. Nepraleis- 
cit progos, 1616 S. Halsted St. Chi- 
cago, III.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, biznis išdirbtas per daug metų. 
Parduosiu už teisingą pasiūlymą, 
8407 S. Wallace St.

80 AKRŲ pienine farma $15,000.

Dauk kitų už mažesnes kainas.
J. H. SHAFFER AND CO.

803 Ridge Avė., Wilmette, III. 
Telephone 864

Farms For Sale 
Ūkiui Pardavimui

PARDAVIMUI arba rendavojimui 
t 73 akerių žemės su visais įtaisymais 
d nrie didelio upės kranto, cementinis □ kelias, eina pro šalj farmos. Pra-
- važiuoja 1000 automobilių į dieną, 

vieta tinkama dėl vasarnamio, gą
sdinę stoties ar kitokio biznio. Sa
vininkas mainys ant namo, loto, pri- 
ims biznį kaipo pirma jmokėjima. 

i, Perkant reikia įmokėti $1,000. •
, C. P. SUUOMSKI & CO.
s 3352 So. Halsted St.

Yards 6751

PARDUOSIU arba mainysiu far- 
mą 80 akerių. 38 dirbamos, 42 miš- 

- ko, namas 7 kambarių, didelė barnė, 
geras svirnas grūdams, didelis ga- 
ražas, smoke house ir vištininkas, 3 
šuliniai, vienas stuboj, barnioj ii 
lauke.

Irons, Michigan
1439 So. 50th Avė., Cicero, III.

2ros lubos iš fronto

Exchange-—Mainai
FARMERIAI. — Aš mainysiu 4 

t flatų muro namą į farmą, nepaisant 
- valstijos. Priežastis — liga. No- 
Į rintieji atsišaukite pas savininką, 

Chas. Jutkus, 4215 Elston Avė., Chi
cago, III. ----- o-----

MAINYSIU savo biznį-cot- 
tage, dviflatį arba triflatj amt 
farmos, tuščio loto, biznio ar 
kitokios real estate savasties:) 
2031 West 35th St. Lafayette 
0909. 

, ----- o-----

IŠSIMAINO bizniavas namas — 
štoras su 4 flatais. Flatai po 4 
kambarius. Namo kaina $9,500. 
Priimsiu j mokėjimui lotą; farmą, bu
černe, restaurantą arba automobilių. 
Šaukite Tel. Lafayette 5107.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI dvejų flatų mū
rinis namas arti mokyklos ir bažny
čios, 1734 N. Girard St.

---- -O-------

2 FLATŲ medinis ant cemento 
fundamento po 5 kambarius, elekt
ra, maudynės ir toiletai. Kaina tik 
$3,500, įmokėti tik $500, likusius iš
mokėjimui, 325 W. 52nd Place.

. T . .... _ .. - ......
PARDUOSIU' arba mainysiu biz- 

niavą namą, ant farmos arba ma
žesnio namo, 50 ploČiol lotas ir di
delis garažas dėl 14 troku išrenduo- 
tas. 3943 So. Francisco St.

PARDAVIMUI bungalow, aržuolo 
trimingas, furnisu šildomas, arti 
lietuviu bažnyčios ir mokyklos, priei
nama kaina, 1620 S. 51 Ct., Cicero.

PARDAVIMUI pigiai 2 flatų po 5 
kambarius medinis namas. Elektri
ką. maudynės, naujai įrengtas, di
delis bargenas, laimėsite už $2,500, 
332 W. 58th St.

BARGENAS Maniuette Parke 
prie bažnyčios, t9 ruimai bungalovv 
už $8,900. Renda $80 mėnesiui, 
$1000 įmokėti. Yards 6657.
...............—---------------------- —

BARGENAS 4 kambarių . namu
kas, mainysiu ant mašinųs ar loto, 
4538 So. Rockwell St.

DIDELIS BARGENAS. Biznio 
prapertė 2551 W. 59 St., didelis što
ras ir 5 dideli kambariai. Be krau
tuves $13,500, su krautuve $17,000. 
2551 W. 59 St.

PARSIDUODA lotas ant biznip 
gatvės greitai augančioj kolionijoj. 
Parduosiu už teisingą pasiulyma ant 
lengvų išmokėjimų, 71mos ir Hamlin 
Avė. 7242 So. Artesian Avę. Chas. 
Washgauskis.

•
DIDELIS BARGENAS. Ant biz

nio gatvės, 3821 S. Kedzie Avė., me
dinis namas ant cementinio pamato; 
3 po 5 kambarius flatai. Kaina 
$7,800, įmokėti $1,800. 2551 W. 59 
Street. 
. . . “ —.. ę— -

TURIU parduoti, kad užbaig
ti palikimą. Visas mūrinis na
mas gerame stovyje, 3 augštų. 
Rendos $85 į mėnesį. Kaina tik 
$6,500. Randasi 1722 String St. 
Kreipkitės prie savininko adre
su 4153 W. 21st PI. Tel. Lawn- 
dale 9835. - 1

PARDAVIMUI 6 flatų namas 
—nuo savininko. Vienų metų se
numo. Visi nauji lysai. Elektros 
refrigeracija, garo vacuum ap
šildymas. Randasi gražioj South 
Side vietoj—pusė bloko nuo Ra
cine Avė. $7,000 cash, likusius 
mažais' mėnesiniais išmokėji
mais. Rendos $4,600 j metus. 
Kaina $39,000. Theodore Stabe- 
row, 8449 So. Elizabeth St. Tel. 
Stewart 10408.

BIZNIAVAS namas 2 po 4 . 
kamb. ir beismente štorelis, nau
jos vanos ir toiletai. Parduosiu 
nebrangiai arba mainysiu j gro- 
sernę ar bučernę, arba i nedide
lį privatišką namą 2 po 4 kamb.

3336 So. Lowe Avė.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

DAR YRA KELETAS 
PUIKIŲ BARGENŲ - 
ATVAŽIUOKIT IR PA- 

MATYKIT JUOS
Pardavimui 2 aukštų nau

ji moderniški mūriniai na
mai, 2 flatai po 5 kamba
rius gyvenimai, su aukštais 
angliškais skiepais, stikli
niai uždaromi porčiai, gra
žiai aptverti lotai, o kaina 
tų namų labai prieinama. 
Nesivėlinkite ir .nebūkite 
paskutinieji, nes tie namai 
bus greit išparduoti. Tie na
mai randasi: prie 34th PI. 
ir Halsted St. — $10,800;

$11,-
ir Halsted St. — 
prie Auburn Avė. 
800; prie Mosspratt Street, 
— $11,800; prie Wallace — 
$10,800.

i
Jei turite $1,500 galite nu

sipirkti vieną iš tų gražių 
ir gerų namų. Kreipkitės 
pas

M. J. KIRAS
3335 So. Halsted St.

------ O-........
PARDAVIMUI 2 po 5 kambarius 

namas, cemento pamatąs. Pirmas 
augštas karštu vandeniu šildomas. 
Kaina $8,500. (mokėti $500, likusius 
po $40 į mėnesi, įskaitant nuošim
čius, 325 W. 52 PI. tel. Republic 1474 

-------O-------

4 FLATŲ mūrinis namas, randa
si Marųuette Maner. — Mainysiu 
ant bungalovv ar 2 flatų. Special 
Bargain.

6
1 ir 2rus morgečius padarome 
nuošimčio.
Legališkus darbus atliekam.

B. R. PIETKIEWICZ 
2608 W. 47th St.

4405 So. Fairfield Avė.
-------O-------

ant

EXTRA BARGENAI!
PARSIDUODA AR IŠSIMAINO
(1) 3 flatai po 4 rumus ir štoras 

su bučerne ir groserne, 2 karų ga
radžius. Namas su visokioms viga- 
doms. Baisementas. Randasi Brigh
ton Parke. Kaina prieinama.

(2) Grosernė ir delicatessen što
ras. 3 rum. prie biznio, 6 rum. ant 
viršaus, 4 karų garadžius. Extra 
lotas ant pardavimo. Special bar
gain. Kaina ...................... $13,000

(3) štoras, ice-cream, cigar and
notions, 4 rum. prie biznio, 6 rum, 
ant viršaus, 4 karų garadžius. .Extra 
lotas ant pardavimo. Labai gražioj 
vietoj. Kaina ....................... $10,800

(4) 2 po 6 ir 4 rum. prie štoro, 
grocernė, delicatessen, ice-cream 
biznis ir 2 trokai, vienas 3Vž tono, 
1 ton., geri trokai da nauji. Biznis 
vadinasi, Moving express & Coal 
delivery. Šitas biznis ištikrujų ge
riausias šiande yra. Žmones mo
tinas kas dieną, ir anglių reikia kas 
žiemą. Norėdamas pinigų padaryti, 
kreipkis ir ištirk tą bizni. Priežas
tis šeimynos nesutikimas.

Mes turme visokių bargenų cash, 
arba mainais, nes čia negalim su
talpinti. Nėra skirtumo ką jus 
turit, ar ką norit. Matyk pirma

Paul M. Smith & Co. 
4425 So. Fairfield Avė.
Phone Lafayette 0455
200 NUPERKA DU FLATU 
SKUBINKIS SU DEPOZITU
5 ir 4 kambarių namas geriausioj 

Vest Saidės daly, tarpe Hoyne 
<eavitt. Vanos, elektra, gasas 
iti patogumai.

Kaina tik $4500.
įnešti tik $200, o balansą 

jngvais išmokėjimais.
Kas pirmas tas laimės!

F. L. SAVICKAS,
726 West 18th St., 

Canal 1603 
- o-------

ir 
ir

labai

PARSIDUODA du namai, vienas 
zniavas medinis ir privatiškas mū
ris 4 flatų ir 2 lotai South Side. 
ainysiu ant naujo namo South

732 W. 18th Street 
linkas ant 2-rų lubų. Galima 
matyti po 6 vai. vakare.

CLEARING pardavimui keturių 
imbarių bungalovv, lietuvių apgy- 
ntoj kolonijoj. Savininkas Vincent 
larley, 5623 W. 64th Place.
-H ,—:-----------—  ;------------------------------- _

PARDUOSIU Brighton Parke 6 
imbarių medinį namą ant cemen
to beismento. furnisu šildomas, 
blokas iki Westem Avė. karu, 2 

okai iki Archer Avė. karų. Par- 
tosiu nebrangiai, norim važiuoti i

4011 So. Campbell Avė.

ŠTAI GERAS PIRKINYS
Akeris žemės su 7 kamb. namu iš 

medžio ir stuko su mūriniu skiepu, 
gerame stovyje. Arti miestelio, 
strytkarių ir cementinio kelio. Kie
me gražus medžai. žemė derlinga 
ir tinkama daržui. Netoli nuo dirb
tuvių, kurios nuolat dirba ir moka 
geras algas. Rami vieta, tyras, 
sveikas oras. Parsiduoda už $3900, 

verta dvigubai tiek. Lengvos pir
kimo ir išmokėjimo sąlygos, pelnin
gas investiuentąs ir nepaprasta pro
ga dėl gero uždarbio netolimoj atei
tyje. Nepraleisk Šios progos, o to
kių retai pasitaiko.

M. ROZENSKI
6542 So. Western Avė.

Chicago, III.

PARDAVIMUI muro namas 3 me
tų senumo, 2 po 4 kambarius, pe
čium šildomas, beisementas aukštas 
ir cementuotas, 4117 S. Campbell Av. 

----- —o--------

3 augštų mūrinis namas ir name
lis užpakalyje, viso dėl 9 šeimynų. 
Parsiduoda labai pigiai, nes savinin
kas išvažiuoja i Lietuvą, 2918 So. 
Union Avė., sav. 3čios lubos užpa
kalyje.

o

MODERNIŠKAS kampinis namas, 
šiaur-rytinėj kertėj 56 ir Winchės- 
ter Avė. 3 po 5 kambarius apart
mentai ir didelis štoras. Garu šil
domas. Parduosiu namą ir Storą 
arba vien namą, už $5,000 sutaupy- 
mą.

Klauskite Store
arba šaukite Prospect 7653

¥ .......... o
VERTI DOMBS BARGENAI 

30x125 Rockwell, tarp 70 ir 71 »t. 
30xJ25 Mozart, tarp 71 ir 72 rt.
5 Kambarių, garas, bungalow, Clearmont, 

arti 73 rt. $7,500, Jūsų pačių sąlyros. 
7131 S. Western Avė., 

Republic 9236

AR JUS turite išmokėtą lotą? Jeiru 
jus turite ir norite tikro namo savo šel- 
minal, mes pabudavoaime jums be jokio 
imokėjlmo — ounralow, 2 ar 3 flatų bile 
kokio stiliaus ir rūšies. Jeiru jus neturite 
loto, mes parelbėalme jums jj ieiryti. Pa- 
simatykit su mumis tuojaus.

STANLEY C. CHADWJCK & CO.
3234 Bryn Mawr Avė., 
Independence 1210-1

PIETVVAKARINIS kampas 53 gt. 
ir Union Avė., 3 augštų mūrinis, — 
štoras, 2 po 7 kamb. fintai. Našlė 
tu paaukoti. Lotas 60x125. $11,500.

D. J. O’CONNOR,
10 S. La Šalie St. Franklin 4465

• PARDAVIMUI 
GERIAUSIAS DVIFLATIS

MARQUETTE PARKE
‘J aiurfitu mūrinis Ir akmens. 
Pilnas beismentas.
2 karų garažas, 
WeatherBtripH, 
Langai su dangtukais. 
Varinfs rynos. 
Varinis dangtis ir pordiai. 
Variniai skrynai. 
8tonn doors. 
Užleidžiamos durys garažtuj.
Automatinis aliejaus burneris (Hardinge). 
Bryant gaso vandens fiildytojas, 
Frigid aires. 
Humphrey ftildytojai. 
Marmuro menteliai. 
Visos sienos drobe llmuAtos, 
Paneliai ir maliavotos. 
Klasterio kornizal. 
Heismeuto užbaigimas kaip virfiuje. 
Sienos ir lubos plasteriuotos. 
Tile grindys, kletkuotos sienos 
Maudynėse. 
Pilna maudynė beismente. 
Lempos sienose. ,
Drabužių chutes. 
Dideli klozetai 
Daug base plūgų. 
Viduje laiptai. 
Puikiausias ,hardware. 
Ifimufitos extra storos durys. 

Savininkas

C. H. SCHMITZ 
6503 S. Campbell Avė.

Republic 2545
—<--- -------------------------------------------

$3,700 NUPIRKS 5 kambarių na
mą. Medžiais apaugės 60x267 lo
tas arti Downers Grove. Lengvos 
sąlygos. Pamatykit O’Reilly prie
šais Belmont stotį.

KAD UŽBAIGTI palikimo reika
lus, pardavimui 2 flatų 5 ir 5 kam
barių medinis namas. 4945 South 
Marshfield Av. šaukite Prospect 2919

MODERNIŠKI 8 apartmentai pi
giai, 5 kambarių, užbaigti miegamie
ji porčiai, 8 karų garažas. Visi mo
demiški pagerinimai. Pajamų $3,800. 
Mažas cash jmokėjimas patikimam 
žmogui. Savininkas 7424 Bennett 
Ąve.

REIKALINGAS NAMAS 
nebrangesnis kaip $10,000 ant 

aš turiu:
68 St. 25x125 ....

52 ir Lowe kamp. 
Park 50x250 .......

1
1

lotas ant 
lotas ant 
lot. Vilią

Vertės $6,500, bal. cash 
A. S. DAPKUS,

6750 So. Campbell Avė.

maino

$3,500
$1,500
$1,500

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE, 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodama, mainom na
mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ir kas yra. Perkam notas, 
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

5 KAMBARIU medinis namelis, 
pečium šildomas, lotas 114 per 104 
nedas. 11150 So. Sacramento Avė. 
Mount Greenwoąd.

3 AUGŠTŲ mūrinis namas, per
dėm modemiškas, 8 rendos. B. Posvic 
1020 W. 19th St. 2nd floor.

PARDAVIMUI gražus 
rų medinis namas. Kitą 
mą padaryti bei s mente. 
7329 So* Claremont Av«i

6 kamba- 
flatą gali- 

Garažas.
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Kaip Miega Gyvuliai
Juo žemesnės rųšies yra gy

vulys, juo paprastesnė ir šiurkš
tesnė jo nervų sistema, juo ma
žiau toks gyvulys reikalingas 
miego, žemiausi nugarkaulių at
stovai beveik visai nemiega. Už
tat aukštesnio laipsnio gyvuliai 
reikalauja ir dažno poilsio, ir 
tvirto ilgo miego. Žmogus, dėl 
savo visapusiško veiklumo, rei
kalingas miego vos ne daugiau 
kaip visi kiti gyvūnai. Bet už
tai jis ir miega ramiau ir pa
togiau, nes jis sugebėjo apsau
goti savo miegą.

Kiti gyvuliai tuo atžvilgiu yra 
kur kas blogesnėse sąlygose! 
Nuolatinė baimė, kas sekundę 
laukiamas užpuolimas verčia 
juos miegoti “per pusę akies”, 
visuomet būti pasiruošus apsi
ginti, arba išsigelbėti. Ta aplin
kybė, žinoma, išdirbo kiekvie
nam atskiram gyvuliui savotiš
kas būkles miegui.

Miegoti aukštielninkai, pana-i

priešakinių kelių ir, palenkus 
užpakalines kojas, deda savo 
liemenį ant žemės; atsistodama, 
ji pirma pakelia užpakalį ir ga
lutinai išsitiesia jau nuo prie
šakinių kelių.

įdomu, kad lygiai taip ke
liasi ir visi gyvuliai, giminingi 
karvei arba arkliui. Visi gyvu
liai, kurie turi po du “pirštus”, 
kurių ryškiausias atstovas yra 
karvė, ir kurie visai nepanašus 
i karvę, kaip kupranugaris’, la
ma, žirafa, kiaulė, begemotas, 
elnias — visi, guldamiesi, nau
dojasi “karves budais”. Viena- 
nagiai gyvuliai, kaip arklys, 
zebras (margas laukinis arkliu
kas), tapyras, raganosis, visi 
gula taip, kaip arklys. Arkliai 
dažnai miega stovėdami; taip 
pat kartais daro ir kai kurios 
antilopes, kurios yra ne “dvi- 
nagių” veislės. Tačiau, pastebė
ta, kad arkliai, miegą stati, ne
pasižymi didele ištverme, toks

lovelė \ arba kėbuolė. Dar įdo
mesniu budu įsitaiso miegoti 
“skraidąs šuo”; susiviniojęs sa
vo odiniais sparnais kaip vik- 
satino medžiagos apsiaustu, tas 
žvėriukas kabo iš viso ant vie
nos lentelės, nes' kita laiko ta
rytum užkabikliu apkabinęs 
laisvą apsiausto” kraštą. “Ap
siausto” rauk dės sudaromas 
taip, kad pasidaro grioveliai 
lietui nubėgti. Panašiai, kaip 
tas “šuo”, pasikabina ir dange- i 
lis odžių ir šikšnosparnių, no.s! 
ir ne trjp įdomiai upeivy n i oda-; 
mi'apsiaustu. Beveik visi jk?j 
miega žemyn galva.

Labai savotiškai miega ežiai!I 
ir šarvuočiai (panašus į ežius), j, 
Pirmųjų duria kamuoliai šiuo i 
atveju daro didelio sunkumo' 
grobuoniams, užpuolusioms to
kį rad nj. Lygus kieti ir sli
dus kamuoliai antrųjų taip pat 
neleidžia nieko pradėti krauge
riams: šarvuotas žvėriukas ri
ti nū j as i, kaip kietas žaidimų 
kamuolys.

Neblogai pasiruošia poilsiui ir 
skruzdelių ėdikai: jie užsimeta

miegas ne taip stiprina juos, 
kaip tuos, kurie miega gulėda- 

Karvūs beveik niekuomet

šiai kaip žmogus, moka tiktai 
kai kurios į žmones panašios 
beždžionės. Pasidaręs sau ne-' mi. 
prieinamų miškų tankmėje kaž- neišsitiesia ant žemes ir neda-
ką panašų į hamaką (supamą da ant žemės galvos; gi veršiu- 
lovą), orangas (beždžionžmo-j kai dažnai pasideda galvą ant 
gis) mėgsta pasivolioti ir pasi- savo liemens šono. Lygiai kaip 
gerėti... šimpanzė nors ir ne- veršiukai, gula ir žirafos: jų 
miega aukštielninkas, bet jis ilgas kaklas išsitiesia per visą 
labiausiai mėgsta gulėti ant šo
no, pasidėjęs ranką po galva... 
Daug rečiau jis miega tupėda
mas, kuo, betgi, taip pat nesi
skiria nuo žmogaus: tibetėnai, 
kiniečiai, indėnai, juodžiai daž
nai naudojasi tokia nepatogia: 
miego būkle. Be šimpanzės pa-; 
našiai miega daugelis žemesnių l 
veislių beždžionių, nors kai ku
rios jų stengiasi įsikabinti sa
vo rankomis arba uodega už 
medžio šakos ir kitų daiktų. Tas 
papratimas tvirtai ko nors lai
kytis miegant taip įsišaknijęs | mo budo.
mažose beždžionėse, kad jos |sunki, bet minkšta 
dargi būdamos nelaisvėje mie-; gausus riebalų 
ga su tvirtai suspaustais pirš-' jaį minkštas patalas. 
tais arba kietai sušuktomis uo- miega ir sėdėdama, kaip žmo-

liemenį; galvą jos padeda ant 
šono.

Drambliai, raganosiai, bege-; 
motai ir kiti tiek pat dideli gy
vuliai nors ir gulasi, kaip bu
vo pasakyta aukščiau, bet dėl 
savo kojų trumpumo ir storu
mo jie negali jų palenkti po 
savimi — gulasi ant šono, taip 
kaip kiaulės.

Kaip miega ir Lietuvoje daž
nai gyvenusi pasišiaušėlė meš
ka? Galima pasakyti, kad toji 
ponia neturi vieno kurio gulėji- 

, ____ Ji nors ir riebi, nors
vilna ir 

sluoksitis yra
Meška

savo puikią uodegą išilgai per 
visą kūną, kuri pridengia jucs, 
kaip stogu; uodegos vidurys 
tęsiasi išilgai per vidurį, tar
tum 'stogo briauna, o tankus 
plaukai nusvyra į abi puses, pa
našus į stogo nuolaidumus. Ir 
šilta ir nebaisu lietaus: vanduo 
bėga per slidų to savotiško sto
go nuolaidumą.

—Kaip pasiklosi, taip išsimie1- 
gosi, — sako musų priežodis. 
Taigi, visos gyvos esybės tuo 
reikalu kuo daugiausia ir rūpi
nasi. “žiburėlis”.

Chicago. —Seržantas -Joseph Mooney tardo Willie Doody, 
kurį policija tik po ilgo medžiojimo tesugavo. Doody yra kal
tinamas’ dėl kelių žmogžudysčių ir daugelio plėšimų.

degomis.
Jų raumenys, 

trumpina ir juo 
džionės miegas, 
susitrumpina. įdomu, kad mu
sų kūdikiai miegodami suspau- timas pasiliko iš tų laikų, kai 
džia savo kumšteles taip stip- šunys gyveno laukiniu budu; 
riai, kad atlenkti jas būna la- ieškodami patogumo, jie sutryp- 
bai sunku; įkišus į tokią kum- aavo ir sulamdydavo 
štelę pirštą, pastarasis taip bus žoles ir 
sugriebtas,

savaime susi- 
stipresnis bež- 
juo labiau jie

gus, miega išsitiesusi ant pilvo, 
ant šono ir aukštielninka.

Kas nematė, kaip šunys, ei
dami gulti, trypia ir sukinėjasi 
vietoje, kol atsigula. Tas papra-

kietas 
šakeles. Apskritai 

kad kūdikis būna imant, šunų ir kačių veislės gy- 
galima net kiek pakelti, liepa- vuliai miega paprastu budu, be 
žadinus jo. Vadinas, žmoguje ypatingų prasimanymų: jei 

ries'taniuką ir
žadinus jo.
dar ne visai išnyko tie papra- ! į'ent susiriečia į 
t.imai, kuriais jis naudojosi se- pridengia nosį ir letenas savo 
nais laikais, laipiodamas po me- į gauruota uodega, lyg antklode, 
džius. Tiktai ypatingai gerame upe,

Nuolatinė kova dėl būvio ir karštyje, šuniški ir katiški gy- 
gyvenimo vietovių rųšys išdir- vuliai neatsisako išsitiesti ant 
bo gyvuliuose papratimus savo- $onOj išskėtę ir ištiesę į prieša- 
tiškus ir įvairiu. Vieni jų bu- kį savo letenas. x
di dieną, o miega naktį, kiti — Kengūra (gyvuliukai, kurie
priešingai, tiktai naktį ima veik- nešioja vaikus esamuose prie jų 
ti, o dieną miega. pilviukų tarbelėse), miega į-

Dabar sužinota, kad musų vairiausios' būklės gražumu: jie 
naminių raguotų galvijų prote- tik rūpinasi paguldyti savo gu
viai gyveno miškuose, gi ark- lunes... ?
lių, avių, ožkų protėviai visuo-j Kiškis, triušis ir daugelis Ki- 
met gyveno lygumose ir.aukš- tų smulkių graužikų daugiausia 
tuose kalnuose. Karvės iki šiam tik atsitupia, nuleidę pilvą ant 
laikui išlaikė ypatybę matyti 7<emes ir susirietę kamuoliuku 
■naktį, jos mielai ganosi nakti- (žiurkės, pelvės).
mis, tuo tarpu kaip arkliai n bet kuriam pavojui ištikus lei- 
avys naktį geriau miega. Pa-, džia jįem pabėgti... Voverė taip 
stebėta, kad kinkomieji jaučiai pat pamėgdžioja tą būdą, * 
darbingesni nakties laiku. Tą 
pačią ypatybę turi ir asilai. Ar
kliai, avys, ožkos tos ypatybės 
neturi.

Įdomu pastebėti skirtumas 
tarp arklio ir karvės atsiguli
mo budo. Arklys, guldamas, pir
miausia palenkia po savim už
pakalines kojas, o priešakines 
ištiesia beveik tiesia linija prieš 
save ir, 
kalinių 
kines. 
atbulai: 
šakines 
šokį ir 
užpakalines kojas. Karvė, reng
damasi gulti, nusileidžia ant

MANO ŠEIMI
NINKĖ
I'

Mano šeimininkė žema, stora, 
apvali, raudona. Dešimts metų 
atgal atvažiavo pas nusigėrusį 
vyrą,—dabar gražių, beveik iš
mokėtų namų garsi šeimininkė. 
Aš laikrodžio nepaisau, ji pri
kelia mane pečiaus trankymu 
ir puldinėjimu po virtuvę. Lai
ko daugybę įnamių, prižiūri 
juos, rūpinas, susibarus bėga 
taikyt, skundžiasi jiems, kad 
viskas brangu, griežtai reika
lauja užmokėti randą mėnesiui 
suėjus, neužmokėjęs dieną kitą, 
parėjęs į namus randa savo 
daiktus išdėtus į priemenę.

Bėga pirmutinė į krautuvę iš
pardavimui esant; pasirodžius 
perbrangu ir nieko nenuderėjus 
pardavėją iškolioja.

Prireikus' pataisyti prie na
mų, pati dirba; jei negali die
ną, tai nakčia. Maliavoj a po- 
pieruoja, kala, vyrą visada uja, 
davinėja daugybę įsakymų, nu
stoja tik tuomet, kai tas išves
tas iš kantrybės užsimoja duo
ti į “snukį”.

Mano šeimininkės mėgiamiau
sia valgis kopūstai, kiaulės uo
degos ir bulvės. Turi ji pa
slaptingą kamaraitę, kurioj 
kažkas rūgsta, ir užsidariusi jo
je ilgai kažką veikia. Nors ka
maraitę laiko užrakytą ir rak
tus daboja, kaip savo akį, bet

kai kada pasigenda pinigų ir 
jai dejuojant ir ieškant jų, vy
ras tyli ir nežiūri jai į akis. 
Apsirgus kaimynkai, mano šei
mininkė bėga pagelbon su bon- 
ka uksuso, maldaknige ir kaž
kuo paslaptingu surištu mazge- 
lin. Apleidžia ligonę tuomet, 
kai pašauktas gydytojas išveja 
ją laukan.

Mano šeimininkė atėjus žmo
gui—priima, išėjus— apkalba. 
Bėga dažnai mišių klausytis', 
prie komunijos, bet parėjusi iš 
bažnyčios atsidūsėjusi pasako: 
Kūno reikalus lengviau pildyti, 
negu dūšios.

Septynius vaikus marinus, du 
augina. Neapsakomai juos my
li ir daboja. Rengia storų sto
riausia, kad neperšaltų. Laiko 
langus visuomet uždarytus, kad 
vėjas neužpstų; apsirgs spiria 
valgyti mėsą ir gerti kavą, kad 
stipriau butų. Prireikus baus
ti, nuduoda, kad muša, labai 
šaukia ir grūmoja, bet išsprukę 
lauk vaikai juokiasi ir špygas 
rodo.

Mano šeimininkė po pietų 
pradeda negaluoti, pavakary j 
sirgti, laike vakarienės visiškai 
apserga; pasveiksta tuomet, kai 
vyras’ pasisodinęs ant kelių pa
myluoja... Pakol mano šeiminin
kė išpasakoja man savo kelio
nės nuotykius važiuojant Ame-j 
rikon, aš pasigaminu vakarie-1

nę, pavalgau ir gerokai nusnau- 
džiu pasirėmusi ant stalo.

Sykį mano šeimininke at
skleidė man savo sielą;—- Aš
kai kada pamanau, kalbėjo ji, 
kaip galės sukilti tiek daug 
svieto sudnai dienai atėjus? 
Kur jie pasidės? Jei juos su
dėti vienas ant kito kiek yra 
mirusių nuo svieto pradžios ir 
kiek dar mirs ligi pabaigos, tai 
jie dangų siektų, ir kur Dievas 
gaus tiek vietos juos sutalpint? 
O peklon eina daugiau žmonių, 
negu dangun,—iš kur velniai 
ims tiek daug smalos juos lais
tyt? Nei šį nei tą aš pama
nau kai kada.

Ir pati nusigandusi savo min- 
čių, persižegnojus nuėjo mano 
šeimininkė prie lovos ir atsi
klaupus pradėjo kalbėti vakari
nę maldą.—E. Drižaitė.

“Naujienų” skaity
tojų ir koresponden

tų dėmesiui
Amerikos, Lietuvių Daktarų 

Draugija renka visų gydytojų 
ir dantistų (lietuvių) statistiką. 
Jau sykį buvo atsikreipta per 
laikraščius —pranešti jai visų 
Amerikoje gyvenančių gydytojų 
ir dantistų adresus.

Vieni tuojau suprato reikalą 
ir atsiliepė, bet - statistika dar

nėra pilna. Ypatingai stinga 
vardų ir adresų jaunesnių mu
sų gydytojų ir dantistų, kurie 
gal būti lietuvių laikraščiais 
dar nėra susidomėję ir jų ne
skaito.

Todėl Amer. Liet. Dakt. Dr- 
jos' valdyba prašo “Naujienų” 
redakcijos paprašyti skaitlingų 
skaitytojų ir korespondentų su
rašyti yardus ir adresus visų 
savo ir netolimose kolonijose 
gyvenančių lietuvių*gydytojų ir 
dantistų. Tą prašoma atlikti 
tuojau.

Visas informacijas siųskite 
Amer. Liet. Dakt. Dr-jos sek
retoriaus vardu:

Dr.A. L. Graičiunas
3310 So. Halsted St., 

Chicago, III.
P. S. Manau, kad Amerikos 

lietuviams žingeidu žinoti, jog 
iki šiol man pasisekė įtraukti 
naujai rengiamam gydytojui ir 
dantistų sąryši n — šimtas ir 
vienuolika (111) gydytojų-chi- 
rurgų (M. D.) ir keturios de
šimts vienas (41) dantistas (D. 
D. S.). Viso 152 daktarai. Ir 
nors toji skai'tline toli gražu 
nepilna, nes daug randasi dak
tarų, kurie savo pavardes iš
mainė į svetimtautiškas’, —tan
kiausiai į Anglo-Saksiškas, arba 
kaip mes pripratę sakyti su- 
amerikonino ir į naują sąryšį 
r.ieį t raukti. Tai visgi 152 dakta
rai su akademišku mokslo lai
psniu—yra skaitlinė nemaža.

Chicagoj ir priemiesčiuose 
randasi gydytojų chirurgų (M. 
D.) keturios dešimtys (40), o 
dantistų (D. D. S.) dvidešimts 
vienas (21)— viso 61 daktaras.

Pridėkime dar aptiekininkus- 
chemikuš ir slauges (nurse’s), 
tai lietuviams lietuviai gali ap
tarnauti gydymo srityje paten
kinančiai.

Kiek Chicagoje randasi aptie- 
kininkų-chemikų ir kiek slaugių 
—pilnos skaitlinės neturiu. Ap- 
grabomis priskaitoma 27 slau* 
gės ir 17 aptiekininkų. Bet toji 
skaitlinė toli gražu nepilna. 
Kaip slaugių, taip aptiekininkų 
randasi Chicagoje ir priemies
čiuose kur kas daugiau.

Dr. A. L. Graičiunas,
Sekr. Am. Liet. Dakt. Dr-jos.

ĮVAIRENYBĖS
’ Šventa žemė veislin- 

ffiausia

Jerusoiima. Sulig cenzo, Pa
lestinos gimdymų skaičius pra
lenkia net tokias veislingas ša
lis. kaip Egyptas ir Rusija. 
Kuomet Rusijoj ant 10,000 gy
ventojų gimsta 408 vaikai, E- 
gypte 428 vaikai, tai “švento
joj žemėj” gimsta net 493 vai
kai. Palestinos gimimų skai
čius tris kartus pralenkia gi
mimus Švedijoj^ kur gimsta 
ant 10,000 gyv. 175 vaikai, ir 
pustrečio karto pralenkia visą 
Didžiąją Britaniją, kur ant 
10,000 gimsta 183, du kartu 
pralenkia Suvien. Valstijas, 
kur ant 10,000 gimsta 226, bet 
ir Italiją ir Japoniją pralenkia.

Jahvc’s palaiminimas vis kį- 
la. Jau 1926 metais ten gimė k 

ant kiekvieno 10 tukst. gyv. 
513 vaikai. 1927 m. jau 534 
vaikai; ir taip toliau. Pildosi 
“švento rašto” žodžiai, kad 
“veiskitės ir dauginkitės, kaip 
smiltys pajūry...”

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Tokia būklė

JONlSKIEClV L. K. KLU BAS
Rengia

PUIKU PIKNIKĄ
Rugsėjo (September) 1 dieną, 1929 m.

S. Svelanio darže, 85 St. ir Kean Avė.
3 blokai i pietus nuo Tautiškų kapinių ,

Bus ir žaidimų visokių, moterims pupų nešimas ant peilio, mergaičių 
papso gėrimas iš butelio, vyrų bėgimas, vaikų pajaus greitas valgymas, 
skrajojanti krasa, moterų greitas rūkymas cigaretų.

Visiems Kliubas duos dovanas. Užkviečia visus linksmai laiką pra
leisti ant tvro oro KOMITETAS.

KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXYYYYYYYXXXXXXYXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

STEPHENS’ MUSIC STUDIOS
f

tik atsigulęs ant užpa- 
kojų, palenkia prieša- 
Atsistodamas, jis daro 
pastatęs ir ištiesęs prie- 
kojas, pasiduoda į prie- 
drauge su tuo ištiesia

ir 
uodegą užsimeta sau ant nuga
ros'.

Yra nemažai gyvulių, kurie 
mėgsta aukštai miegoti. Įdo
mu, kad tas pasikabinimas nė 
kiek neapsunkina gyvulio rau
menų; pasikabinę žvėriukas ga
li ramiai miegoti, nė kiek nesi
bijodamas nukristi. Dalykas 
tas, kad jų nagai taip tvirti, 
ir sulenkti taip kumpiai, kad, 
būdami užkabinti, pavyzdžiui, 
už šakos’, puikiai išlaiko kaban
tį gyvulį.

Geriausiu panašių “kabuolių” 
atstovu yra žinomas “tinginys”, 
kuris miegodamas kabo, kaip 
savotiškos rųšies pakabinama

Steponavičia (Birutės vedėjas), Anelė Salaveiči- 
kiutė, ir kiti mokytojai duoda lekcijas

PIANO, BALSO, 
SMUIKO, ’CELLO 

IR TEORIJOS
Pradiniams ir toliau pažengusiems

----- STUDIJOS-----
4142 Archer Avė. (Brighton Park) 

11003 S. Michigan Avė. Room 10
(Roseland)

ir Lietuvių Auditorijoj (Bridgreport)
9

Del tolesnės informacijos ir pasimatymo telefonuokite:
LAFAYETTE 7552

PASAULY
Gražiausis Pasirodymas

SU TRIMIS

Chrysler
AUTOMOBILIAIS

Modeliai 77, 70 ir 66
Su jįj Nuostabiu Atsižymėjimu: 

Stipria Konstrukcija, Greitu Bėgimu ir 
GRAŽUMU

Kainos Dirbtuvėj F. O. B.

MODELIAI

77 ... . $1595 
70 ... . .$1245 
66 ..... $995

ir Aukščiau

Del Demonstravimo Kreipkitės

J.Kiras
■ . » , . - *

Motor Sales Co.
3207-9 SO. HALSTED ST. 

Phone Calumet 4509

XYYYYXXXYYYXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIXXXXXXYXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlXXXXXXXy
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Joniškiečiams
1905 metų pergyvenimai.

dar ne- 
žiauru- 

Mažiutis 
galo nei

Atminimai! Kiek daug jus 
reiškiat! Kaip gyvenimas 
blanksta, kaip laiko dulkės klo^ 
ja širdyj gražiausias vietoves. 
Jus vieni liekat neliesti, gra
žus, malonus, skaudus, ilgesio 
pilni! bet jus man esat skaudi 
žaizda... Vienatvėj jūsų takais 
aš grjštu savo vargingoji tėviš
kėn, kurių tuomet slėgė patam
sio galybė, troško laisvės j ieš
kantys žmonės, pralieta kraujo.

Mes buvom tuomet 
kalti vaikai, gyvenimo 
mai musų nelietė, 
mietselis neturėjo nei
pradžios, dumblinos gatvės bu
vo plačios, saulėtos. Bėgiadami 
po laukus, stebėjomės, kur pra
puolė “leidžiantis saule”, ko- 
kion bedugnėn galima nukristi 
priėjus “kraštų” kur debesys 
žemę siekia...

Dauguma iš mus vaikų buvo
me liudininkais skaudžių nuoti- 
kių , kurių reikšmę supratome 
tik laikui bėgant...

Atsimenu tų dienų, kiek 
džiaugsmo buvo įnešta į musų 
vaikiškas -sielas, kuomet atėjo 
nepažįstamas žmogus mokyk
lon, paklausė—vaikai! ar norit 
lietuvio mokytojo? — Norim! 
norim!— suužėm visi ir davus

nių. Stebėjaus', iš kur jų tiek 
daug! Kur jie eina? Kaip jų 
rasoti veidai blizgėjo saulės 
spandūliuos! Vėluko plevėsavi
mų lydėjo jo dainų garsai! Tai 
buvo demonstracija, kokios Jo
niškis nebuvo matęs. Dabar 
atminimuose lenkiu galvų aš 
prieš juos!

Mačiau nuskarusia jaunų mo
teriškę su kūdikiu ant rankų, 
lipdant proklemacijas. Padalino 
ji mums, vaikams, įprašė par
nešti namiškiams. Ar»teko tai 
nežinomai kovotojai išvysti savo 
idėjos progiedrulius?!

Kiek vargo turėjo kalbėtojai 
stengdamiesi įtikinti žmones, 

j kad leista sakyti prakalbos, 
laikyti susirinkimai, tverti 
“lietuviška” valdžia ir t.t. Bet 
žmonės prie pirmo pamatymo 
žandaro ar kareivių išbėgioda
vo slėptis, tie praeidavo šipte-

bet atsitiko kitaip: suėję sveiki
nasi tarp savęs, juokauja, sve
tinių patėmija, reiškia draugiš
kumų, širdingi. Pasijutau su 
jais tarp jų,—narė. Jaučiu ma
lonumų, patekusi tarpe taip 
širdžiai artimų žmonių.

Joniškiečiai gali didžiuotis 'tu
rėdami valdyboj tokius veik
lius, pilnus energijos' žmones 
kaip p. Budginas, panelė An- 
čiutė, p. Sniukas ir kitus, tai 
kliubo tvirta atspara.

Jei randasi tarp joniškiečių, 
mačiusių arba dalyvavusių mi- 
nėtuos nuotakiuos, spaudžiu 
draugiškai rankų.

—E. Drižaitč.

jo mėnesio pirmas pirmadienis 
yra viena iš astuonių legališ- 
kų švenčių.

Darbo Diena Suv. Valstijose 
reiškia visai kų kita vaikams, 
nes paprastai toje dienoje “va- 
kacijos sezonas” užsibaigia, ir 
jie turi stoti prie darbo — vy
kti i mokyklas, nes paprastai 
viešos mokyklos visoj šaly vėl 
atidaromos pirmų dienų po 
Darbo Dienos. (FLIS)

Beveik 150,000 gydy 
tojų Suv. Valstijose

Darbo Diena— 
tautiška šventė

jos apie 149,521 
gydytojų. Iš jų 
New Yorko val-
Pennsylvanijoj, I \*. \ I ) I o s

NAUJAS MODELIS

Suv. Valstijos turi dauginus 
gydytojų, negu bile kita šalis 
pasauly. Turi 
užregistruotų 
18,634 gyvena 
stijoj, 11.405
10,893 Illinois ir 8,854 Califor- 
nijoj. District of Columbia turi 
34 gydytojus dėl kiekvieno 
OOO gyventojų, Californija 20 
dėl kiekvięno 10,000 gyvento
jų, Colorado, Nevada, New 
York ir Missouri 16 ir Wiscon- 
sin tik 10, Idaho 7. Kuomet 
Massachusetts turi 78 gydyto
jus dėl kiekvieno 100 ketvirtai- 
niškų mylių. New Jersey turi 
50, ir New Yorkas 39. Texas 
turi tik 2 ir Alabama, North 
Dakota, Montana ir *Wyoming 
mažiaus kaip vienų.

Suv. Valstijose turime 127 
gydytojus dėl kiekvieno 100,- 
000 žmonių, Vengrija turi 37, 
Italija 71, Danija 70, Vokietija 
64, Čekoslovakija 58, Norvegi
ja 57, Latvija 55. Švedija 35, 
Suomija 25, Meksika 24, Lietu
va 21, Jugoslavija 13, Gvate
mala 7, Bolivija 7 ir Persija 3.

Skaitlius medikališkų mo
kyklų, kurios yra Amerikos 
Medikališkos Asociacijos pripa
žintos, sumažėjo nuo 80 iki 74. 
Dviejų medikališkų mokyklų 
čarteriai buvo atimti už parda
vinėjimų medikališkų diplomų, 
ir keturios kitos mokyklos ne
pripažintos dėl netinkamumo. 
1927 m. kiekviena pripažinta 
medikališka mokykla reikalavo 
net dviejų metų kolegijos dar
bo pirm negu aplikantas galėjo 
būti priimtas.

1928 m. 20,545 studentai įs
tojo į medikališkas mokyklas. 
Kas mot apie 4,000 mokyklas 
užbaigę pradeda veikti kaipo 
gydytojai. Beveik du trečdaliai 
mokyklas baigia turėdami apie 
27 metų senumo arba jaunesni.

(FLIS).

Darbo Vyčiai, pirma didelė 
darbo organizacija Suv. Valsti
jose, įsteigė Darbo Dienų kai
po tautiškų šventę.
Pradžioje gyvavimo Darbo Vy

čiai buvo slapta drabužių darbi
ninkų draugystė, organizuota 
1869 m. Philadelphijoj. Visi su
sirinkimai ir jos visi darbai bu
vo labai slaptai laikomi. Neuž- 

mai, keršijimas naivių žmonių I ilgo skyriai pasirodė visoj 
vieni kitam. Vadai išbėgiojo, Pennsylvanijos valstijoj. Dau- 
išsislapstė, pateko kalėj iman.gybė angliakasių prisidėjo prie

Joniškį surakino mintina baimė, organizacijos. Skyriai pasirodė 
Buvo nyku, trošku, klaiku... kitose valstijose ir 1885 m. jau 

Kalėjimas perpildytas, buvo nar^ ^ur®J° 500,000.
■ — ” .... . . . Darbo Vyčių programas v.ie-

mas. Tarp suimtųjų buvo kele- sai buvo paskelbtas 1881 m. 
tas moterų (gaila, kad vardų ^andė suvienyti visus darbinin- 
nebepamenu); viena mergina P 
išsisukdavo nuo mušimo duo-|slus’_ 
dama kareiviams slaptai papiro
sus. Pamatęs oficeris, taip kir
to merginai kirčiu, kad ta ap
alpo. Kareivis tapo nubaustas. 
Nuo to įvykio niekas' iš kali
nių nebesulaukdavo širdingumo.

Pritrukus kalėjime vietos, 
kaliniai buvo vežami į Šiaulius. 
Nebuvo galima išsilaikyti never
kus matant tų reginį. Sumesti 
ant šiaudų vežimo, sumušti, 
kruvini, žaizduoti, sutinę.

Jodamas pro šalį juokdamasis 
suramino kažkas mano verkian
čių seserį: “Nieplač barišnia, mi 
jieščio priejiedem”.

Joniškiečiai negalėjo visai 
paslėpti krūtinėj pagiežos: vie
nų šventadienį jojant pro baž
nyčių kareiviams pasipylė į juos 
nuo šventoriaus akmenys ir ply
tos. Keletas buvo nuo arklių 
nublokšti ir sužeisti. Buvo 
duotas įsakymas šauti į žmo
nes, bet kulkos lėkė į bažnyčios 
bokštų. Įnirtęs oficieras šovė 
pats, krito prie grotelių )iegy- 

Paskui gerokai vos dvi moterys. Daug sužeistų 
vilkaus” buvo.

Neilgai džiaugėsi joniškiečiai 
darbo lauke. Nenujautė užtaisy
tų kilpų—kilo reakcija. Prasidė
jo areštai, išdavimai, sušaudy-

ženklą nepažįstamam apleidom Sirdėti mušam« kalini^ dejavi- /I ’ I ’ tA 1 1 1 1VA ■ 1 *• 1 11 L tilt ZX I T Z"X 1 Z"X

Vėliaus augesni 
nešini “vėlukų

mokyklų, prisirišę raudonų no
sinę ant šakos ėjome namo.

berniukai 
buvo policijos

suimti ir sumušti, kad pasakytų 
kur yra pasislėpę jų broliai.

Rusui mokytojui atsisakius 
apleisti savo vietų, ant rytojaus 
nuėję mokyklon radom išdaužy
tus langus, viską, vidui sulaužy
tų, tik degantis “ikonas” ker
tėj buvo neliestas...

Caru ir carienės paveikslai, 
išdurtomis akimis, aukštin ko
joms buvo pakabinti rinkoj ant 
žuvelių vežimo. Daugumos iš 
mus tuomi ir baigėsi “mokslas”.

Šiptelėju atsiminus tų tamsių 
rudens naktį, kuomet susitarę 
vaikų būrelis, sumigus tėvams, 
išlindom per langų, nuėjom į 
gerai tuo kart žinomo joniškie
čiams šnipo Bartkaus dukters 
vestuves. 1

Paleidom švirklų vandens per 
langų.. Sprogo žiburys. Kilo 
panika. Pradėjus šaudyti, mes 
laimingai pabėgom tamsoj. Man 
įkritus dumblinau, buvau iš
trukta ir parvilkta, kad tik bė
don nepatekus.
apkumščiuota, kam
mažiausia iš visų būdama. į Joniškiečiai negalėjo pamirš-

Ant rytojaus klausėmės viso- ti tos baugios7 nakties, kuomet 
kių kalbų: atsirado mačiusių, | tapo paleistos paskalos, jog 
kaip apsiginklavę vyrai norėjo į juodašimčiai eina iš kaimo kai-

Budriko užganėdinimas yra garantuotas arba jūsų pini 
gai maloniai grąžinami

/

jdeda-

Kiti

Dykai Demonstravimas Jūsų Namuose

at-

O

Leiskite musu atstovui 
važiuoti jums patogiu laiku 
ir nuvežti pas musu paten
kintus kostumerius ir paro
dyti jums musų darbų.
Bile kur iki penkios dešimt 

mylių nuo CHICAGOS

REMODELIA- 
VIMAS

Vidaus ir iš lauko 
atliekamas speciali
stų su daugelio me
tų patyrimu.

VIŠKOS
Leiskite parodyti 
jums, kaip jus gali
te labai pigiai pa
daryti viškas išren- 
duojamas.

I MARVEL CONSTRUCT1ON “ 
’ 428 South Kedzie Avė.
| Tel. Nevada 6820
j Vardas .

| Adresas

I Telefonas

3417-21 So. Halsted St
Tel. Boulevard 4705 

Budriko Krautuvė Atdara Vakarais

kus, prityrusius ir neprityru- 
stengdamiesi pamokinti 

neprityrusius. Rugsėjo 5 d., 
1882 m. Darbo Vyčių abelnas 
susirinkimas įvyko New Yor- 
ke. Didelė vieta buvo paskirta 

’ I prie Union Stjuare ir nariai bu
vo pakviesti tenai nuvykti ir 

’ | pamatyti pirmų darbo parodų.
Tai buvo pirmas toks apvaikš- 
čiojimas ir pirnui Darbo Die
nos Paroda.

New Yorke pirmieji žinks- 
niai buvo padaryti įvesti įsta
tymų. kuris pripažintų pirmų 
rugsėjo mėn. pirmadienį lega- 
liška švente ir jų pavadinti 
Darbo Diena. Kitos’ valstijos 
tuoj pasekė tų pavyzdį. Bet 
pirmas įstatymas buvo priim
tas Colorados valstijoj 1887 m. 
Tais pačiais metais Oregon, 
New Jersey, Ncw York ir Mas
sachusetts priėmė panašius įs
tatymus. Visos kitos valstijos 
ir teritorijos, apart Filipinų, 
pasekė pavyzdį ir dabar rugsė-'

šnipų nušauti. Davatkos, (Jo
niškis garsus tuomet jomis bu
vo) dienai auštant matę bėgant 
pagrioviais nuo jo namų kažko
kius baisius uodeguotus į vel
nius panašius sutvėrimus ir

Mes klausėmės ir šnibždėjo- 
mės tarp savęs... Nestebėtina, 
kad joniškiečiai pasižymi drau
giškumu, bei solidariškumu. 
Mat, jie tuomi turtingi yra jau 
iš mažens!

Nuo to įvykio šnipą visuomet 
lydėdavo kareiviai.

Sykį iš šnipo buvo skaudžiai 
pasijuokta. Darant kratų musų 
namuose, laužant spintas, žiū
rint paloviais, ieškant batsiuvio 
vaikino už literatūros platini
mų, antrame namo gale supuolu- 
sios moterys apvilko vaikinų 
andaroku, apsupo skara, ramiai 
praėjo pro kieme pastatytų sar
gyba ir laimingai apleido mieš-

man, plaudami žmones ir ne
trukus ateis į Joniškį piauti.

Apsiginklavęs vyrų būrys 
su dalgiais ir tam panašiais 
ginklais išėjo kelių pastoti. 
Tamsių naktį susikovė su kitu 
buriu Kažin kuo butų pasibai
gę, jei nebūtų į laikų patėmiję, 
jog mušasi patys tarp savęs. 
Kiek išgąsčio ir ašarų turėjo- 
mes mes vaikai sulindę palo
viu, kad mus nerastų juodašim
čiai ir kaip buvo baugu laukti 
mirties!

Bet tas viskas jau praeitis: 
daugelis iš mus, tuomet linksmu
čiai vaikai, dabar suaugę vyrai 
ir moterys su laiko ruožais 
veiduose. Kiti suklupo po lai
ko našta, kitų kapai smilgomis 
apaugo.

Ėjome... bėgome... puolėme... 
kentėjome... kovojome... jieško- 
jome — j ieškome gyvenimo. 
Gyvenimas pro pirštus teka...

Upeliai išdžiuvo, takeliai už
žėlę. Paliko ant sargybos anų 
laikų tik viena liudininkė, pa
slaptinga, išdidžiai graži, tai 
Jonškio bažnyčia. Rodo savo 
krūtinėj kulkų žaizdas, rodo lai
kui ir jaunųjai kartai anų laikų 
tragedijų ir kančios nežinomos 
liks.

Ėjau aš pamatyti joniškie
čius. Norėjau laike mitingo!

Šnipas gaudamas iš valdžios 
1K> dešimtį rublių už kiekvienų 
išduotų žmogų, daug baimės bu
vo įvaręs joniškiečiams: reikė
jo menkiausios šnipo nemalo
nės, pikto kaimyno įskundimo, 
kad atsidūrus kalėjiman. Už
ėjus reakcijai, jis pražudė daug 
žmonių, bet už tas šventvagiš
kas žmųgžudybes brangiai už
mokėjo-—1908 m. tapo nušautas.! prisiglaudus kamputyj, niekeno

Jei bučiau piešėja, tai par-' nepatymėta (kaip galima išbu- 
neščiąu iŠ atminimų ant drobės ti kitose draugystėse) prisisiū
tą minią patvinusių gatvę žmo- rėti, pasiklausyti, pasvajoti,

I

Namų Pakėlimas, Pamatai, Saulės 
Seklyčios, Murinės ar Medinės 

$5 įmokėti, trys metai išmokėjimui

PORČIAI
Pasidžiaujjkite pa
togumas priekinių 
ar užpakaliniu por- 
čių.

i

PAMATAI
Cementiniu bloku, 
mūriniai, ar cemen
tiniai. Pekėlimas ir 
ištiesimas. Geras 
darbas.

GARAŽAI
Kaip mediniai, taip 
ir mūriniai; jie pa
tys užsimoka už 
save rendomis.

PLUMBINGAS
Plumbingas ir mau
dynės, tile grindys 
ir sienos 
mos.

___ -__ u._ .______________________——____

Modelis 91 Majestic
f

—visai naujas radio ... naujas išradimas Radio moksle!

8 Tūbų elektrinis su Super Dynamic Speakeriu, varto
jantis naujus 45 tubus ... su dadėčku keturių rūšių 
tunijimu. Visai nėra jokio ūžimo (yra humless). Labai 
puikiai išrodantis, Angliško išmarginimo Cabinet, 

Amerikos riešuto medžio

$1 <37.50
Tubu

Pilnai Įrengtas su Tūbomis - $160 
$10 tereikia Įmokėti

modeliai: Modelis 72 — $125; Modelis 92 
$167.50; Modelis 81 — -kombinacija su 

gramofonu — $265

Jos. F. Budnk, inc
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TARPUSAVIS KO
MUNISTIŠKAS TE
RORAS ARGENTI

NOJE
(“Naujienų” Korespondento)

Maskvinė “Spauda” ir 
talkininkai

Vietinėje (ispanų) kalboje 
yra tik vienas komunistiškas 
laikraštis “EI Internacional”. 
Kitose kalbose komunistinių 
laikraščių kaip ir nėra, jei ne
skaityti privatinės Pavlovsįcio 
savaitinės komtaradaikos “No- 
vyj Al ir”, italų savaitraštuko 
ir lietuviško “Rytojaus” su 
“Darbininkų Tiesa”.

Komdavatkos giriasi simpati
jomis masėse, bet laike prezi
dento rinkimų visame Buenos 
Aires, kur yra arti 3 milionų 
gyventojų komunistai gavo tik 
kelis šimtus balsų. Balsavo 
tik Maskvos' buterbrodininkai ir 
muilabaksių “oratoriai”.

Socialistai gavo virš 20,000 
balsų.

Lietuviški chamunistai susi
deda iš 7 dykaduonių, kuriuos 
čia darbininkai vadina “raudo* 
nomis erkėmis”. Jie nieko ne
dirba, tik naktimis kompartijos 
plakatus lipina ir rengia lietu
viams tanculkas, —t pezus me
džiodami.

Chamunistus čia iškėlė kun. 
Daknys' ir konsulas Skinkis sa
vo davatkiška politika. Bet da
bar rytoj iečiai visai nusmuko: 
pasitraukė nuo jų patys erštai 
—Bronius ii’ Liuda švedai ir 
per savo “Darb. Tiesų” kelia 
aikštėn visas “Rytojaus” šuny
bes. Kova ambicijų ir asme
niško keršto, kuri atidarė žmo
nėms akis...

“Ryt.” pardavė Arg. liet, 
darbininkams kelis šimtus savo 
neregistruotų akcijų (serų), o 
už tuos pinigus “erštai” namus 
pasistatė. Mizara čia juos tvė
rė, bet, kaip Švedas rašo, jis 
tik kekšynus lankė ir per nak
tis lėbaudavo už žmonių pini
gus. Taip, kad visas raudonų
jų erkių šauksmas eina vel
niop. Žmonės pažino juos ir 
susiprato. Iš pačių darbininkų 
susitvėrė “Arg. Liet. Socialistų 
Sąjunga.” Šis reiškinys galu
tinai sudemoralizavo bolševikiš
kų “spaudų” ir šundaktario 
Štabinsko šlamštą, kuris, drau
ge su konsulu Skinkiu, ir bol
ševikus de jure pripažino, pul
damas Arg. Liet. Soe. Sąjun
gos organizatorius. Girdi, so
cialistai puola visas esančias 
liet, organizacijas ir... spaudų.

kur darbininko akys nuo darbo 
kraujuose skęsta. Aš mačiau 
draugą Juozų, kurio rankose 
nuo sunkaus darbo atsivėrė gi
lios skylės ir nuo nugaros nusi
trynė oda—mėsos raudonuoja; 
darbo padarytos žaizdos užrai
šiotos skudurais ir pro skudurus 
sunkiasi puikiai ir kraujas, bet 
Juozas dirba, kad palaikyt kū
ne gyvybę ir pai’emt “D. Tie
sų”.

Ir įtuom pačiu kartu, kuomet 
mes ir visi darbininkai gyvenam 
panašiai Juozui, po Brooklyno 
gatves švaistosi smakrą paspy- 
riavęs krakmolka Mizara ir 
smerkia kapitalo slegiamus dar
bininkus!.. Taip, jam svetimas 
darbininkų gyvenimas.

Dabar pažiūrėsime, kaip Mi
zara išrišo kalbamąjį incidentą. 
Bet mus laikraštis mažas', tai 
atsakysim tik į svarbesnius jo 
bliurbalas.

Mizara pradeda: “Gerai pa
žinojau B. Švedų. Iš jo buvo 
galima tikėtis šito ir pana- Y _ , ,saus .

Taip. Ir aš jį gerai pižnojau. 
Tai asmuo paeinantis iš ubagų, 
bet nachališkai siekia aristo
kratiško gyvenimo ir garbės. Jis 
rašo, kad aš kėliau armydelius. 
bet neparodo už ką ir su kuo.

Toliau Mizara zaunija: “B. 
Švedas ir Lietuvoje, esant Kau
no kalėjime, buvo anarchistuo- 
jančiu, ką liudija daviniai gauti 
iš autetingų šaltinių”.

Neaišku, ką jis įsivaizduoja 
žodį “anarchistuojantis”. Bet 
kur Mizara surado tokį “aute- 
tingą” šaltinį? Greičiausiai, jo 
paties klyne toks “autetingas” 
šaltinis atsivėrė.

Toliau Mizara vėl tvirtina, 
kad aš ir prie “jo didybės” kė
liau armydelius. Taip, prisipa
žįstu—kėliau armydelius su juo 
ir jo sėbrais, su kuriais jis per 
dienas ir naktis trankydavosi 
po kekšynes, o sugrįžęs iš ten 
į redakcijų surūgęs, susiraukęs, 
kai naginė, kabinėdavusi prie 
redakcijos darbininkų, ant kurių 
pečių stovėjo visas laikraščio 
padirbimus ir išleidimas. Mums 
nervus raižė jo, ir jo draugų

Draugučiai apie savo orakulų
Mizara-Rasoda čia labai “at

sižymėjo”. Apie jo darbą dar
bininkų klasei jo bendradarbis 
ir kolega “Darb. Tiesos” nr. 
tarp kita šitaip rašo:

Rasodos-Mizaros tulžis truko

Galų gale Rokas surado mo
mentą išlieti ant manęs smalos 
tulžį, kuri pas jį Argentinoj 
per metus laiko tvinko. Jis pri- 
paškudijo “Laisvės” špaltas, 
bet tuomi tik parodė savo su- 
lepšėjusį išdidumą, po kuriuo 
slepiasi šlykštus egoizmas, no
rai laipioti kitų galvomis. Tiek 
to.

Mizaro aiškinimas ir nuo
sprendis (“Laisvė” iš 7 vasario 
šm.) linkui argentiniečių inci
dento, man primena Lietuvos 
teismų prokurorus, kurie sulyg 
žvalgybos liudininkų prirody
mais, gvoltuoja Lietuvos pažan
gesnius darbininkus. Tą “lai
mę” man teko patirti ant savo 
kailio net 3 kartus, ir per pus
penktų metų tupėjimo kalėjime 
persitikrinau, kad ir su visais 
darbininkų politkaliniais vyko 
panaši komedija. Dabar tą pa
čia komediją su manim ir mano 
draugais atkartoja ne koks 
nors buržuazinis prokuroras, 
bet Mizara, kuris save net ne
sigėdi pasivadinti komunistu.

Mums dvasiniai skaudu, kuo
met mes priklausom darbininkų 
klasei ir kas diena jaučiam sun
kių darbininko būklę, kenčiam 
bedarbę arba fabrike dirbam, 1

pasielgimas, ir ne sykį jam

Ideal Redflash Boileris

[Atlantic and Pacific Photo]

William J. Wrigley, Jr., “čiugumo” karalius, stambiausias 
išdirbėjas “chewing gum”, iš centinio biznio susikrovęs daugelį 
milionų dol.

akis pasakiau, kad jo draugai 
yra latrai ir “Rytojaus” duob
kasiai. Ir šiandien tegul jis 
jų darbeliais pasidžiaugia, ku
rių jau pavardė^ atžymėtos Ar
gentinos lietuvių darbininkų 
spaudoj. Jis riejosi ne tik su 
manim, bet ir su kitais; mes vi
si pamenam, kas darėsi su juo 
per trečių atstovų suvažiavimų. 
O kas darydavosi per politinės 
mokyklėlės pamokas, kuomet jis 
mokinius pradėjo įtikinti, kad 
vergija neįeina į feodalistinę 
gadynę, o tik baudžiava; gi mo
kiniai darodinėjo, kad įeina, tik 
pas vienas tautas buvo madoj 
vergija, o pas kitas—baudžiava. 
Už tai Mizara kėlė didžiausių 
lemų ir net buvo paketinęs 
bėgti į Nortus.

Toliau rašo, kad jis tikėjosi 
mano pabėgimu arba būti pra
šalintu nuo “Rytojaus”. Bet jei
gu jis' tikėjosi, kodėl viešai sa
vo nuomones nepareiškė. Gi to
dėl, kad jis žinojo, jog aš ne iš 
tų bėgunų paeinu, nors jis to 
ir labai laukė ir išvažiuodamas 
sutraukė prie “R.” tarybos vi
sus kabačninkus ir jiems įsa
kė, jei kas atsitiks, duoti jam 
žinių. x

Toliau mauroja, kad jis skai
tęs' kelis kartus mus atsišauki
mą, ir nesupratęs ko mes no
rim, padarė išvadą— kad mes 
apšmeižėm visą bendrovę. Asi
las. Ten aiškiai liudija, kad at
sišaukimas nukreiptas prieš sau- 
jalę piktos valios žmonių, bet 
ne prieš visų b-vę (jei kas iš 
Nortų darbininkų norėtų pama
tyti tą atsišaukimą, mes pri- 
siųsini, lai pamatys, kaip Miza
ra šėtoniškai meluoja). Jis me
luoja, nes jam rupi išteisinti 
saVo draugus, su kuriais jis 
trynėsi po kabakus. Jis gina 
judošius, kurie raportuoja poli
cijai draugijinius reikalus, ir 
šaip prasimanymus plepa prieš 
sau nepatinkamus ašmenis.

Argi gali būt Mizarai vieta 
Komunistų partijoj? Niekados! 
Per provokatorių liežuvius tū
kstančiai geriausių liaudies vai-
kų supuvo- kalėjimuose, tūks
tančiai žuvo ant kartuvių, tuks- 

į tančiai sušaudyta, ir kiek dar

70° Pavasar*° Šiluma 
Kiekviename Kam
baryje tiktai su

Radiator Apšildymu
Leiskite mums suteikti jums apskaičia
vimu kainos American Radiator apšildymo 
įrengimo, be jokiu pareigu iš jūsų pusės, 
Kėliausio koki pinigai gali pirkti, nežiū
rint kek mokėtumėt. Jus nusistebėsite 
kaip pigiai galima tai atlikti su pinuos 

klesos nauja medžiaga.

24 mėnesiai išmokėjimui

AJAX HEATING CO

cDimEroif*
BRĘWING

811 W. 37 St.. P
5200 So. Ashland Avė.

Tel. Republic 5751 ar Prospect 5749 
Pasaukite ar ateikite oas mus šiandie.

NAUJIENOS, CHIcago, UI.
T5oų*atsitikimų bus! Aš jaučiu 
link provokatorių ir jų gynėjų 
didžiausią neapykantą, nes ir 
man pačiam per jų liežuvius 
prisiėjo daug kartų nukentėti.

Mizara meluoja, kad mes ne- 
klausėm partijos. Kada Partija 
baltušninkiniams įsakė nešmeiž
ti mus ir liepė mums grįžti prie 
“Rytojaus” (mes sutikom) tai 
baltušninkiniai atsakė, kad 
“Rytojų” komanduoja ne komu
nistai, ir pridūrė, kad jie jau 
turi kitus darbininkus. Musų 
grįžimo reikalavo ir iš Roma
no atvažiavę delegatai per su
sivažiavimą, už tai juos' baltuš- 
ninkihiai iškoliojo. čia Mizarai 
rupi pridengti savo šališkumą 
Pąrtijos skraiste, kad mus vi
sapusiškai paversti kaltais. 
Niekšas!

Alaus Gėrikai

Gerai įsižiūrėkite butelio paveikslą. Reika
laukit vien tik AMERICAN CLUB. Pirkit 
keisais nuo savo groserninko, iš delikatesen 
krautuvės, nesvaiginamų gėrimų pardavinė
tojo arba telefonuokit

REET

MPANY
Bou evard 2538

gaus tą patį seną “kiek” gerdami AMERI
CAN CLUB, taip kaip jie gaudavo prieš pro-/ 
hibicijos laikus, nes AMERICAN CLUB yra 
taip pat padarytas, kaip senas geras alus 
buvo daromas, tai yra iš Rinktinių Miežių 
Salyklo ir geriausių Apynių,' pilnai išraugin
tas ir šešių mėnesių senumo; tik biskis alko
holio iš jo yra išimtas.

AMERICAN CLUB yra gerai virškinantis

AMERICAN CLUB yra raumenų 
I 

augintojas

AMERICAN CLUB yra kaulų augintojas

AMERICAN CLUB yra gyduolė nuo k 
nevirškinimo ''h .

AMERICAN CLUB yra gyduolė nuo A 
nemigės. • \

Mizara šaukia, kad mes jokiu 
budu negalėjom reikalaut algų. 
Link algų štai ką turim pridėt: 
mes paskutiniuoju laiku gauda- 
vom 80 p. į mėnesį, o paprastai 
pragyvenimas Bs. Aires' mieste 
į mėn. atsieina vienam žmogui 
100 pesų, kų mes ir reikalavo
me. Bendrovės įplaukų imant 
ištisus metus kas menesiui tek
davo 1200 p.; pagrindinių išlai
dų turėjo daugiausia pasidaryt 
600 p.; bet kur itau, “nepapras
to^’ išlaidos viršydavo pagrin
dines išlaidas, kurios' pareidavo 
per Mizaros kabačninkų gerk
les. Bet ir pats Mizara dykas 
būdamas imdavo iš b-vės iždo 
kas mėnuo 100 pesų, gaudavo 
gerų atlyginimų už pasivažinė
jimus, popierą, laikraščius ir 
da retkarčiais gaudavo iš Nor-

~■ ■■ —■ ■ ■— , ■' ■ 
tų dolarių, bet prieš 3 men. sar 
vo išvažiavimo dar reikalavo 
pakėlimo algos iki 150 pesų.

Vienu žodžiu, Mizara surado 
progų išleiti ant manęs' kibirą 
pamazgų, nes jis gerai žino, jog 
esu paprastas darbininkas, pro
tekcijų pas nieką neieškau. O 
jis—įsilaužęs į Partiją ir jau 
šiokią-tokią išsidirbo reputaciją 
Partijos viršūnėse, aišku, jam 
ir meluoti lengva. Bet tegul jis 
meluoja, tegul gina judošius, 
vis vien jis tuom savo ašmenį 
darbininkų akyvaizdoj nepakeis.

—B. švedas.

Komunistus draugučiai sumanė 
nužudyti

Rytoj iečiai baisiausia neap
kenčia tų žmonių, kurie jų afe
ras kelia viešumon. Jiems tik

r 8
konsulas Skinkis patinka, kad 
jų opozicijai daro vien meškos 
patarnavimą.

Argentinos bolševikų dorybę 
“Darbininkų Tiesa” (taip pat 
bolševikiška, leidžiama “Ryto
jaus” įkūrėjų iir redaktorių, B. 
ir L. švedų, bet iš ten pasi
traukusių) tarp kita parodo, 
aprašydama įdomiai, kaip ko- 
munistai iš “Rytojaus” stovyk
las bandė nužudyt -savo buvu
sius draugus švedus (“Naujie
nose” tas aprašymas jau buvo 
paduota, todėl čia jo nekarto
sime.—“N.” Red.).

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk tvnewriten

F R S O



r-— — • —.................i

Sveikatos Dalykai

Kova su ligomis
Gilioj senovėj, laukinių žmo

nių protas sekė tuos pačius ke
lius sveikatos pagerinimui. Vi
suose atsitikituose nemokytas, 
neišlavintas protas stengiasi li
gą apgalėti burtais, magika ar
ba tiesiog šaukiantis’ prie die
viškos galybės.

Egyptiečiai filtriuodavo Mi
liaus upėj purviną vandenį. 
Juozapo šulinys, netoli Gizeh, 
buvo kastas tris šimtus pėdų, 
per akmenį, 3 kol prieita prie 
tyro vandens. Visi žinome kaip 
fiziniai sveiki buvo senovės 
Grekai. Romėnai pirmiausiai 
suprato kanalizacijos vertę. Jie 
atvedė tyrą vandenį nuo kal
nų, ir įtaisė požemines srutas 
išmatoms nutraukti. Nėra abe
jonės, kad visi tie žygiai buvo 
labai svarbus sveikatos palaiky
mui.

Vėliau, viduramžy, karai, blo
ga valdžia, fanatizmas, ir be
galinis ištvirkimas nustūmė 
žmonių progresą keliais’ šimtme
čiais atgal. Visos sanitarės’ prie
monės buvo suspenduotos, ir 
žmonės gyvendavo tokiose vie
tose kur buvo tinkamos tik gy
vuliams. Jie retai kada praus- 
davos ar skalbdavo drabužius. 
Išmatos būdavo metamos ant 
gatvių. Visos' ligos buvo skai
tomos kaip Dievo bausmė, ir 
maža buvo daroma, kad apsigy
nus nuo jų. Keturioliktam 
šimtmety užpuolė maras ar
šiausioje formoje, ir per trumpą 
laiką užmušė ketvirtą dalį visų 
žmonių gyvenančių to laiko ži
nomame pasauly. Tas tęsėsi 
per kelis šimtus metų. Raupai 
buvo labai išsiplėtoję.

Išpalengvo žmonių padėtis 
pradėjo gerintis, nors progre
sas buvo nepaprastai mažas. 
Prietarai ir ignoracija, tamsu
mo dvynukai, visuomet pasiren
gę buvo sutriuškinti tuos, kurie 
drįso atskleisti gamtos lapus.

1628 m. Harvey turėjo daug 
sunkenybių, net iš mokslininkų 
puses, kol privertg pripažinti jo 
išrastą kraujo cirkuliaciją. Kol 
Jennerio nebuvo sumanyta, 
1798 met. raupai buvo taip pa
prastu dalyku, kaip šiandie 
tymai. Nuo 1830 m. iki 1860 
cholera Suv. Valstijose daugu
moje vietų buvo paprastu daly
ku. Pirmutinėj devyniolikto 
amžiaus daly,-, gydytojai apie 
nekurias ligas tik spėti tegalė
davo, ir tai dažniausiai klaidin
gai. 1831-32 metais Europos 
aštuoniolikoj miestų, kuriuose 
buvo apskaitoma apie keturi ir 
pusė milijonų gyventojų, iš jų 
50,000 mirė cholera. Vengrijoj 
laike tos pačios epidemijos, 
cholera mirė vienas žmogus iš 
kiekvienų keturias' dešimts še
šių žmonių; Montrealy vienas 
iš dvidešimts, New Yorke vienas 
iš šimto; Albany vienas iš sep
tynias dešimts septynių. Net 
1873 m. choleros siautė devy
niolikoje šios šalies valstybių.

Šiltinė būdavo kaip kokia 
rykštė,’ kurią pasekdavo skur
das. t

Prieš civilį karą geltonoji šil
tinė būdavo paprastu dalyku 
New Orleans, Galveston, Mobi
le, Key West, Pensacola, ir 
Charleston, S. C. Philadelpia, 
Baltimore, Portsmouth, New 
York, ir kiti miestai kęsdavo 
nuo daugybės epidemijų. Fatki- 
nai, nemažiau kaip devynias 
dešimts geltonosios šiltinės epi
demijų Suv. Valstijose pasiro
dydavo.

Kaip skirtinga yra padėtis 
šiandien. Moderninė medicina 
tikrai pradėjo veikti nuo didžio
jo francuzo Louis Pasteur lai
kų, nuo 1857 iki 1885 m. Pas
teur sėkmingai išrišo klausimą, 
kad epidemijos priežastis yra 
puvimas, - rūgimas ir panašus 
procesai, kurie yra įvairių bak
terijų darbas.

Toliau medicinos darbas sėk
mingai vystėsi ir vis dar labiau 
vystosi, nešdamas žmonėms ne- 
apkainuojamą pagalbą.

r

Kojų hygiena
Kojų hygiena yra nors 

paprastas dalykas, vienok la
bai svarbus. Dabartinė civili
zacija priverčia nekurias 
kūno dalis daugiau dirb
ti, negu buvo gamtos’ skir
ta. Musų kojos dėl įvairių už
siėmimų dažnai nusilpnėja, ir 
turi būti gerai prižiūrimos, kad 
butų galima jas užlaikyti ge
ram stovy.

Kojų priežiūra turi prasidėti 
kūdikystėje. Visi išrkypimai tu
ri būti gydomi kuonakščiau- 
siai. Paprastai, gydytojams la
bai lengva atitaisyti kojas be 
jokios operacijos, jei vaikas 
esti atnešamas gydymui pir
muose amžiaus metuose.

Nusilpnėję riešai ir kojos kū
dikystėje dažnai esti dėl kokių 
nors trukumų. Vaikai turi 
gauti tinkamą maistą, tokį, ku
ris' turi visas reikmenis kūno 
augimui. Jei tas daroma, vaiko 
kauleliai sutvirtėja ir nelinks
ta, kuomet jis pradeda stotis ir 
vaikščioti. ‘

Vaiko kojų avimas labai 
svarbus. Kaulai greit iškaipo- 
mi, jei vaikai'dėvi netinkamas 
kojines ir čeverykus. Vaikai tu
ri būti basi kuodaugiausiai, 
ypač kuomet jie esti namuose. 
Kojinės turi būti užtektinai di
delės, kad nevaržytų kojų. Taip- 
pat reikia atsargiai išrinkti če
verykus.

Kerpant nagus', patartina 
juos kirpti skersai, nenuker
pant kampų, nes kuomet tas 
daroma, nagas pradeda augti į 
vidų, žmonės, kurie turi labai 
daug ant kojų vaikščioti, turi 
labai gerai prižiūrėti kojas. Jie 
turi kas vakaras, kuomet par- 
eino nuo darbo, nusiplauti ko
jas, ir apsimauti švarias koji
nes ir kitus čeverykus. Rytme
tį, taip pat reikia švarias koji
nes' apsimauti.

Dabartiniais laikais čeverykai 
daromi daug geresni. Augštos 
kulnįs ir smaili galai eina iš 
mados. ISTekurios čeverykų 

dirbtuvėj daro tik tokius čeve
rykus, kurie prigelbsti kojoms 
atsitaisyti. (FLIS).

Suvirs 8,350,000 darbi
ninkų Amerikos 

išdirbystėse
Komercijos Departamentas 

paskelbė surinktas skaitlines 
apie išdirbystes ir tų išdirbys- 
čių darbininkus.

Cenzas parodo, kad nuo 1923 
m. skaitlius darbininkų vis že
myn puola. Priežastis to yra 
įvedimas visokių mašinų, ku
rios pavaduoja darbininkų ,vie
tas. 1927 m. darbininkų buvo 
8,351,257.

[Pacific and Atlantic

Prašykite savo 
suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th- St., Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus, 
3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

“Zuikis”. — Hans Greune, 
kuris slapta — “zuikiu” atva- 
žiavo North German Lloyd nau
juoju laivu Bremen, pirmoj to 
laivo kelionėj į Ameriką. Lai
vas pasiekė New Yorką į 4 die
nas, 18 valandų ir 17 minučių.

1,700,000 darbininkų pasam
dyti “textile” išdirbystėje; 886- 
000 mašinerijų produkavimo 
išdirbystėje; 867,000 medžio ir 
panašiose industrijose; 835,000 
geležies ir plieno išdirbystėje; 
679,000 maisto išdirbystėse; 
550,000 popieros ir spaudinimo 
industrijose, 495.000 transpor- 
tacijos; 395,000 chemikalų in
dustrijoj ir tt.

1927 m. Amerikos išdirbys
tėse medžiagos suvartota įki 
$35,000,000,000 vertės ir pro
duktų vertė buvo $62,000,000,-

(FLIS).

Darbo žinutės
Moterų vieta namie Texas val

stijoj.
Dalias miesto (Texas valsti

joj) majoras paliuosavo visas 
ištekėjusias moteris nuo mies
to darbų, sakydamas, kad “iš
tekėjusių moterų vieta yra na
mie.”

Kokio tvirtumo turi būti 
tarnaitės?

Californijoj. sulig priimto 
akto 1929 m. legislaturos, tar
naitės (waitresses) neprivalo 
nešti dauginus kaip dešimts 
svarų tropais į viršų ir žemyn, 
ir nuo jų negalima reikalauti 
pakelti penkiasdešimts svarų 
laike savo darbo.

Kova prieš bakterijas.
Massachusetts Valstija vėl 

paskelbė kovą prieš viešą abru- 
są ir viešą gėrimo puoduką, 
kurie seniau radosi visose vie
šose vietose. Dabar yra nelega- 
lišku vartoti vieša abrusą ir 
viešą gėrimo puoduką fabri
kuose, darbo vietose, išdirbys
tėse ir pan. vietose. (FLIS).

t

Michigan elevatorių 
merginos laimėjo

Michigan valstijoj tūlas na
mų statytojas tapo nubaustas, 
kadangi jis atsisakė pildyti 
valstijos įstatymą, kuris reika
lauja,- kad elevatoriuose butų 
merginoms (darbininkėms) sė
dynės. Namų statytojas norė
jo vesti savo biznį kaip jam 
atrodė geriausia, bet teisėjas

SVARBUS PRANEŠIMAS CHICAGOS MOTERIMS
Nepaprasta proga Chicagos ir Chicagos apie- 
linkiu lietuviams moterims įsigyti kailinius 
kautus (Fur Coats) pigia kaina. Dąbar yra 
£eriausiasx laikas pirkimui kailiniu kautų. 
August-Rugpiučio mėnesyje žydeliai daro išpar
davimus senu Fur Coat, o pas mane gausite 
naujausios mados ir nupiginta kaina — savo 
kostumeriams parvežani tiesiai iš dirbtuves vi- 

, sai naujus Fur Coat’us. Mes garantuojam vi
siems savo kostumeriams, kad musų kautai yra 
visi naujausi, musy krautuvėje nėra nei, vieno 

senos mados kauto.
Moteris, kviečiam Jumis naudotis musų siuli- 
jimu šiame Augūst-Rugpiučio mėnesyje, nes 
specialiai kainos papigintos — platus pasirin
kimas. Laukiu Jūsų. Su tikra pagarba Jums,
BURBOS CL0AK SHOP

3214 So. Halsted Street
Tel. Victory 2477

w:V.‘£5fflE
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su tuo nesutiko ir privertė ap
rūpinti sėdynes.

Keturios valstijos vis dar netu
ri kompensacijos įstatymų.
North Carolina ką tik įvedė 

savo naują kompensacijos įsta
tymą; palieka tik keturios val
stijos—Arkansas, Florida. Mis- 
sissippi ir South Carolina be 
darbininkų apsaugoj ančių įs
tatymų. (FLIS).
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" Ką daryt, kuomet 
suareštuotas

Kas daryti, kuomet suareš
tuotas, yra klausimas, kuris 
gal užinteresuos visus su tuo 
dalyku neapsipažinusius.

Kiekvienas- prasikaltėlis gali 
būti suareštuotas. Ir ne tik 
prasikaltėlis, — nes policistas 
gali suareštuoti asmenį, kuris 
neaiškiai elgiasi. Įstatymai 
nustato baudžiamus prasikalti
mus. Prasikaltimai yra įvairių 
laipsnių svarbumo, — žmog
žudystė yra aršiausias prasikal
timas, tarp kitų yra užpuoli
mai, apvogimai ir tt. Kai ku
riose vietose peržengimas vie-

$165
Neapsigaukite! Tvirtesnio — ge
resnio — su gražesniu ir malo
nesniu balsu kito tokio Radio 
Amerikoje nėra kaip Fada Radio. 
Persitikrinkite musų krautuvėje.

General Radio Store
Didžiausia Radio Lietuvių Krau

tuvė Rrighton Parke
, 3856 Archer Avenue

netoli Rockwell St., 
Telefonas Lafayette 6195 

Chicago, III.

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC’O
♦ 
arba

Eitra Pale Alaus
Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali

m.
—ė4-

tinių regulacijų yra prasikalti
mas.

Norint suareštuoti kokį nors 
asmenį, reikia nueiti į sudžią 
(taikos arba policijos, arba pas 
panašų viršininką), papasakoti 
jam visus faktus, įvardinti 
žmogų, kurį norima areštuoti 
ir prislėgti, kad tie faktai yra 
teisingi. Jeigu teisėjo suprati
mu prasikaltimas yra tikras, 
tai išduos įsakymą (varantą) 
suareštuoti žmogų. Tas įsaky
mas pavėlina policistui, polici
jos tarpui arba kitam viršinin
kui suareštuoti įvardintą as
menį. \

Policistas arba kitas oficie- 
rius paima įsakymą ir suima 
įvardintą asmenį. Policistas ga
li vartoti antrankius, jeigu rei
kalinga. Jeigu suareštuotas as
muo nenori eiti su policistu, tai 
policistas gali imti bile kokias 
priemones priversti jį, ir net 
jeigu suareštuotas asmuo norė
tų nuo policisto pabėgti, tai 
gali jį šauti.

Įvairių valstijų įstatymai pa
vėlina policijai imti suareštuo
to asmens fotografiją, padary
ti pirštų įspaudos rekordą, pa
daryti kratą ir atimti nuo jo 
apkaltinančius daiktus.

Dar Liko Vien Tik 30 Dienu • *
Po to Jus turėsite turėti šilumą 

Savo Namuose
Neatidėliokite ilgiau. Jus dar galite įsivesti šilimą į savo 

namus į laiką, jei tik veiksite tuojau. '
Kodėl laukti kol jum reikės mokėti 30 iki 40 nuoš. 
daugiau už medegą apšildymui? Kodėl nepadaryti to 
dabar ir sutaupyti visus tuos pinigus ir išvengtį rupes
nio. įsitaisykit apšildymą laiku. Nepaisykit dabartinio 
karšto oro, nes į 60 dienų jums bus jau malonus šil
tas namas. Jūsų pačių naudai mes patartume jums 

. veikti tuojau.
Pašaukit mus telefonu arba atlankykit musų ofisą, o 
musų inžinieriai, atsisėdę su jumis, mielu noru ap- 

, svarstys apšildymo reikalus ir išaiškins jum, kaip 
galit įsitaisyt šilimą savo namuose sekančiai žiemai, 
kad nesutrukdžius kasdieninių darbų. Vtea, kas jum 
reikia, tai Įmokėti tik tiek, kiek- jjalite. o balansą mo
kėti mažomis mėnesinėmis mokestimis duosim laiko 
riet iki dviejų metų.

Veikit tuoj, nes žiema netrukus busTaigi neatidėliokit ilgiau
Jeigu norite plentą įsitaisyt patys, tai musų inžinierius padarys planą ir išdėstys darbą 
taip aiškiai, kad net mažasis jūsų sūnūs galėtų padaryt darbą.
Mes paskolinsim jum visus reikiamus šiam darbui įrankius veltui.
Mes laikom taipgi visas, tvirtai garantuotas, reikmenis plumbingui sutaupinančiomis 
pinigus kainomis ir parduodame jas taipjau lengvais išmokėjimais. Atlankykit mus, 
pirm negu pirksit kur kitur, ir įsitikrinkit, kad mes esam tie žmonės, su kuriais jum 
parankiausia turėt reikalas.
Jus galit pasiteiraut apie musų patikėtinumą ir sąžiningumą pas ši patį dienraštį, ir 
jie rekomenduos jum pirkti reikmenas iš musų, ba jie žino musų sutaupančias pini
gus kainas ir teisingą pirkliavimą su lietuviais per pastaruosius 25 metus. Nusitarę 
atlankyt mus, bukit tikri, kad užeisit reikiamon vieton.
Musų vieta yra amt bloko tarp 21st ir 22nd Sts., pusės blogo ilgas geltonas namas, mū
rinis, su dideliu užrašu ant namų:

Atdara vakarais iki 8 vai 
Atdara nedaliomis iki 1 valandos

2117-29 South State Street,
Telefonai 
0642-0643-0644-0645

Musų South Chicago Skyrius randasi prie
9300 Commercial Avė. Tele,ona's'aginaZ d4e8V7rlamcn'u’

Yra įvairus budai suarešta
vimo. Pav., jeigu žmogus daro 
triukšrpą, tai jį galima suareš
tuoti apeliuojant į policistą. 
Nes kai kuriuose atsitikimuo
se policistas gali areštuoti be 
įsakymo.

Antras žinksnis yra išklau
symas. Sudžia sušaukia visus 
liudininkus, kurie ką nors žino 
apie reikalą ir apkalba visą at
sitikimą su jais. Nekuriose 
valstijose apkaltintam žmogui 
duodama progos pasiaiškinti. 
Prirodymai prieš apkaltintą 
žmogų turi pertikrinti sudžfą, 
kad yra teisinga byla prieš jį. 
Jeigu tokių prirodymų nėra, tai 
apkaltintas gali būti paliuo- 
suotas.

Bet kuomet yra prirodymų, 
tai apkaltintas gali būt tuoj 
slidžios nubaustas. (Daugelyje 
atsitikimų teisėjas gali nuteisti 
prasikaltėlį sulig savo nuožiū
ros.) Tokiame atsitikime pra
sikaltėlis gali daryti vieną iš 
dviejų dalykų. Jis gali pristaty
ti prirodymus, kad jis nekaltas, 
arba gali apeliuoti į augštesnį 
teismą.

Daugelį sykių reikalas per
duodamas augštesniam teismui 
dėl tolesnio nusprendimo ir

.'a

šeštadienis, Rugp. ?1, ’29 ‘ »**- — —*--- 
tada prasikaltėlis turi pristaty
ti paranką ir gauti advokatą.

Ta paranka (kaucija) yra 
užtikrinimas, kad prasikaltėlis 
pribus asmeniškai ant tolesnio 
išklausymo, kitaip paranka 
prapuls. Paranka gali būti pi
nigai arba nejudinamas turtas. 
Abiejuose atsitikimuose drau
gas prižada turtą teismui. Jei
gu prasikaltėlis nepasirodo ant 
tolesnės provos arba išklausy
mo, tai kaucija žūva. Svarbu 
prasikaltėliui bandyti sumažin
ti parankos sumą lig mažiau
sio laipsnių^ Yra žmonių, kurie 
varo tiRrą biznį iš užstatymo 
kaucijų prasikaltėliams, ir jie 
ima augštus užmokesčius už tą.

Advokato klausimas yra dar 
svarbesnis. Yra daug gerų ad
vokatų. Yra gerų “legal aid” 
draugysčių. Yra daugelis gerų 
viešų apgynėjų. Yra advokatų, 
kurie neturi patyrimo ir jų ne
žinojimas teisių padaro iš jų 
prastus Apgynėjus. Negalima 
spręsti ar advokatas geras ar 
blogas iš sumos, kurią jis rei
kalauja. Todėl svarbu turėti ge
rą advokatą arba “legal aid” or

ganizaciją. (FLIS).




