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Vėl vienas sovietų'negrįžėlis’ 
Slaptingai dingo Paryžiuj

Sovietų červoncas vis 
labiau krinta

So-
vis
21

VARŠUVA, rugp. 10. — 
vietų Rusų červonco vertė 
labiau krinta. Dar liepos 
dieną Varšuvos “juodojoj bir
žoj” červoncui mokėjo 9 zlo
tus 25 grašius, o dabar už čer
voncą nebeduoda nei 9 zlotų.‘Nevozvraščencų’ draugija susirupinus Ii 

kimu sovietų prekybos delegato Fein 
bergo, kuris, šaukiamas į Maskvą, atsi 
sakė grįžti

PARYŽIUS, rugp. 10.—Pa
ryžius turi naują sovietišką 
sensaciją. Misteringu budu 
prapuolė vienas sovietų preky
bos"" atstovybės narių, Feinber- 
gas, kuris buvo govęs iš savo 
vyriausybės įsakymą grįžti į 
Maskvą, bet atsisakė įsakymo 
klausyti.

Paryžiaus policija kol-kas ne-

surado jokių dingusio sovietų 
delegato pėdsakų. #

Feinbergo likimu stipriai yra 
susidomėję jo 
tie, kurie jau 
traukę ryšibs 
džia ir įstoję
vozvraščencų”, vadinas, į atsi
sakiusių grįžti į bolševikiją 
buvusių sovietų diplomatų ir 
kitokių valdininkų, eiles.

Sovietų prekybos at
stovybės Berlyne 
galva areštuotas

draugai, ypačiai 
pirmiau yra nu- 
su sovietų val- 

į vadinamų “ne-

Maskva kaltina j j dėl išeikvo
jimų, bet suimtasis sako, 
kad kaltinimai esą sufabri
kuoti

Amerikos kapitalis
tas apie savo vizitą 

sovietų Rusijai
Nusivylęs, kad bolševikijoje 

esą nieko negalima matyti, 
išskiriant tą, ką valdžia no
ri, kad turistai matytų

VARŠUVA, rugp. 10. — Ką 
tik atvykęs į Varšuvą iš Ru
sijos Frank II. Smith, New 
Jersey bankų ir apdraudos ko- 
misionierius ir Lavvrence Port- 
land Cement kompanijos pre
zidentas, apie savo, vizitą so- 
vietijai sako:

“Į, Rusiją aš vykau kartu su 
430 kitų asmenų. Musų kelio
nę buvo prirengęs sovietų tarp- 
turistinis* biuras. Amerikoje vi
sai musų keliautojų partijai 
buvo duota bendra viza, bet 
prieš išvykimą iš Stokholmo 
mums buvo pranešta, kad jei
gu viena jauna mergina, kuri 
rašinėjo žurnaluose, negiriamus 
straipsnius apie 
ją, nepaliksianti 
tai nė vienam 
leista Įvažiuoti į

vadovais-rodytojais. Kiekvienai 
astuonių asmenų grupei buvo, 
pristatytas vienas vadovas. Mes 
matėme tik tą, ką musų vado
vai norėjo, kad matytume. 
Mums buvo užginta vąikščio- 
ti vieniems gatvėse. Mes bu
vome tikri vadovų-rodytojų ka
liniai. *

“Negalėdami nieko kita ma
tyt Rusijoj, išskiriant tik mu
ziejus, parkus ir krautuves su 
konfiskuotonlis buvusių turtin
gų Rusijos žmonių ir aristo
kratų brangenybėmis, mes tu
rėjome klausytis savo vadovų- 
rodytojų pamokslų apie komu
nizmą ir ateizmą. Einant j 
Kremlių, mums buvo užginta 
imtis kameras.

BERLYNAS, rugp. 10.—So
vietų vyriausybes įsakymu ta- ( ....... ---- ...
po suimtas Ivanas Samoilovas, L<ajrgs charalambos Simopoulos, graikų pasiuntinys Jungtinėms 
vyriausias sovietų prekybos' at- Valstijoms 
stovybės Berlyne vedėjas.

Samoilovas yra sovietų kal
tinamas dėl 1 

mo 20 tūkstančių dolerių 
stovybės pinigų.

Chicago. — Graikų progresyvės asociacijos delegatai. Sėdi iš

sovietų Rusi- 
musų grupės, 

musu nebusią 
C v

Leningradas — iširęs miestas

“Mergina pasiliko Stokhol
me. Atvykę j Leningradą, mes 
turėjome deklaruoti, kiek kas 
turime pinigų, graznų etc. ir 
tam tikri agentai ėrųė keisti 
musų dolerius į rublius, duo
dami už dolerį tik 1 rublį 94 
kapeikas, nors mieste mes ga
lėjome gauti mažiausiai 10.

“Leningrado išvaizda yra 
baisi. Dauguma namų be lan
gų; gatvės taip iširusios, kad 
vaikščioti sunku. Žmonės nu
skurdę. Visur matyt iširimas.
Turistai — rodytojų kaliniai

“Maskva atrodo geriau. Vy
riausybė žiuri vizituojančių tu
ristų. Kai tik mes įžengėm į 
sovietų Rusiją, musų grupe 
tuojau buvo aprūpinta valdžios
- .........-- ■- ■ ■

“Priėmimas” Maskvoj

“Viešbučiai Maskvoje, nors 
už kambarį be vonios ima be 
galo brangiai, nesusilygina nė 
su trečios klasės mažiausių 
Amerikos miestų viešbučiais.

“Sustojus mums ties savo 
viešbučių Maskvoje, antrapus 
gatvės susirinko didelis būrys 
žmonių, šūkaujančių: ‘šalin 
Amerikos kapitalistus’ Į mus 
buvo paleista dagi akmenų.

Maisto stoka Rusijoj

“Grįžtant traukiniu į Lenki
ją, mes susitikome su trimis 
Amerikos inžinieriais. Jie. dir
bo kasyklų rajone per šešis 
mėnesius. Pasakojos, kad vie
toje, kurioj dirbo, per penkias 
dienas neturėję ko valgyti. Jie 
gaudavo 3,000 rublių mėnesy, 
bet važiavo iš Rusijos be cen
to, nes ką pelnydavo, visi pi
nigai išeidavo maistui.”

Moteriškė, vyras pas
merkti mirti elektros 
kėdėj už žmogžudybę

iORRSii

NEWCASTLE, Pa., rugp. 10 
— Už nukovimą vieno polici
ninko apiplėšimo metu, teismo 
vakar čia buvo pasmerkti mir
ties' bausmei Mrs. Irene Schroe- 
der ir jos sėbras piktadary
bėje, W. Glendigue.

Dieną, kada jie turės būt nu
žudyti elektros kėdėj, paskirs 
valstybės gubernatorius.

b
Chicagai ir apielinkei tedera* 

lis oro biuras šiai dienai prana* 
šauja:

Iš viso gražu ir vėsu; leng
vi ir vidutiniai žiemių ir žie
mių rytų vėjai.

Vakar temperatūros buvo vi
dutiniškai 75° F.

Šiandie saulė teka 5:52, lei
džiasi 7:58. Mėnuo teka 9:27 
vakare.

Penki Alpių kalnų lai
piotojai užsimušė

ROMA, rugp. 10. — Praneša, 
kad Alpių kalnuose vakar vėl 
penki asmenys užsimušė, ban
dydami lipti j amžinu sniegu 
padengtą kalno viršūnę.

Šiemet nepaprastai daug ne
laimių atsitinka Alpių kalnuo
se. Turimomis žiniomis ligšiol 
kalnuose užsimušė tarp 35 ir 
40 kalnų laipiotojų.

X doSr at Fordas pranašauja 
10 mėnesių darbo

Suėmimas sukėlė didelį vie- i -•
tos spaudos susidomėjimą. Pa- metus pramonėje 
reiškiama nuomonė, kad Samoi-  
lovo byla iškelsianti į aikštę W1NDSOR, Ontario, Kanada, 
labai interesingų užkulisio da- rugp. 10. — Pasikalbėjime su 
lykų santykiuose tarp sovietų | Border Cities Star bendradar- 
valdžios ir jos užsienio agen
tų.

Samoilovas ginasi esąs ne
kaltas ir sako, kad kaltinimai 
jo išeikvojimu esą sovietų 
agentų sufabrikuoti tikslu dis
kredituoti jį, anba įbauginti, 
dėlto, kad jis savu noru rezig
navęs iš savo augštos vietos 
ir viešai pareiškęs, jogei visai 
nutraukiąs santykius su da
bartine sovietų valdžia.

Iš savo pusės Samoilovas pa
davė skundą prieš sovietų val
džią, kaltindamas ją dėl kon
fiskavimo dabar viso jo turto, 
kokį buvo palikęs sovietų Ru
sijoje.

Kinai nepriima atsa
komybės už komuni
stų smurto žygius
ŠANCHAJUS, Kinai, rugp. 

10. — Centralinės Kinų vald
žios užsienių reikalų ministe
rija Nankine vakar paskelbė, 
kad vyriausybė negalinti, atsa
kyti 
gius 
šoje.

C.

biu, Henry Ford, automobilių 
fabrikininkas, pareiškė, kad, 
nedarbo klausimui išspręsti, 
automobilių pramonėje turėsią 
būt įvesti dešimties mėnesių 
darbo metai.

Pasak 'Fordo, opiausias šian
die klausimas esąs kaip sure
guliuoti pramonę, kad darbi
ninkai turėtų nuolatinį darbą. 
Jis numatęs’, kad bent auto
mobilių industrijos busią įsteig
ti dešimties mėnesių’ darbo me
tai. Vasaros mėnesiai esą ne
tikę mėnesiai fabrikuose dirb
ti, dėl to jie busią atostogų 
mėnesiais.

Taip betgi sureguliuot pra
monę, sako Fordas, imsią lai
ko. nes tiek darbininkams tiek 
fabrikininkams reikėsią prisi
rengti ir prisitaikyti naujoms 
sąlygoms.

Tačiau, sako Fordas,; dides
nių dalykų buvę atsiekta pra
monėj, minėtinai, astuonių va
landų darbo dienos ir penkių 
dienų darbo savaitės.

už komunistų smurto žy- 
prieš svetimšalius Čang-

T. Vang, užsienių reika
lų ministeris, pareiškia, kad 
nė jokia vyriausybė negalinti 
būt kaltinama už minių smur
to darbus. Del komunistų tero
ro Čangšoje centraline valdžia 
busianti atsakinga tik tą at
vejį, jei pasirodysią, kad prie 
komunistų smurto buvę prisi
dėję ir valdžios kareiviai.

Anglija proponuoja 
bendrą akciją Ki

nuose
LONDONAS, rugp. 10. — 

Kadangi situacija Kinuose, da
rosi vis rimtesnė, Britų vyriau
sybe, kaip girdėt, proponuoja, 
kad Jungtinės Valstybės, Japo
nija, Francija ir Anglija ben
drai veiktų svetimšalių gyvy
bės ir turto gynime Kinuose.

Žemės drebėjimas
ALCOY, Ispanija, rugp. 10. 

— Vakar čia buvo jaustas že
mes drebėjimas, labai išgadi
nęs gyventojus.

Lenkų prezidentas 
išvyko j Estiją

VARŠUVA, rugp. 10. — 
Lenkijos prezidentas Moscickis 
vakar išvyko į Estiją. Kelio
nėje jį lydi, be daugybės kitų 
valdininkų, užsienių reikalų mi- 
nisteris Zaleskis ir departa
mento rytų reikalams viršinin
kas Holuvko.

Varšuvos spauda daug rašo 
apie Moscickio kelionę į Esti
ją, duodami jai didelės svar
bos, nors tikrina, kad tai esąs 
tik revizitas Estijos preziden
tui Strandmanui ir neturįs nė 
kokių politinių nei militarinių 
tikslų.

$1,180,000 gaisras

Rumanija, rugp.
Gaisras vakar čia su-

GALATZ, 
10. 
naikino keletą didelių prekių 
sandėlių, padarydamas, kaip 
apskaičiuoja $1.180,000 nuosto
lių. Gaisrą gesinant dešimt 
žmonių buvo sužeisti.

Rugpiučio 20 d. Kaune pra
sidės (Lietuvos, Latvijos, Esti
jos ir Vokietijos geležinkelių 
konferencija. i

šeši Europos kraštai 
turi arti 6 milijonų 

bedarbių
LONDONAS, rugp.

Apskaičiuota, kad šeši Euro
pos kraštai — Anglija, Vokie
tija, Austrija, Vengrija, Itali
ja ir Francija — šiandie turi 
bendrai arti 6 milijonų, tiks
liai 5,949,290, bedarbių.

Atskirai kiekviena tų valsty
bių bedarbių turi:
Anglija, daugiau ne 2,000,000 
Vokietija 
Italija ...
Vengrija 
Austrija 
Francija

Francijos bedarbių skaičiun 
įskaityta daugiau kaip 100 
tūkstančių streikininkų, metu
sių darbą tekstilės fabrikuose.

10.

2,757,000 
. 322,290 
. 400,000 
. 450,000 
. 120.000

12 Nikaraguos suki 
lėlių krito kovoj su 

kareiviais
MANAGUA, Nikaragua, rug- 

piučio 10. — Praneša, kad ties 
Nance Dulce vakar įvyko kru
vinas susikirtimas tarp suki
lėlių būrio ir valdžios' 
menės dalies. » 

Pasak pranešimo, 12 
lių buvo nukauti, kiti
sužeisti ir du gyvi paimti j ne
laisvę. Suimta taipjau sukilė
lių 
tas

kariuo-

sukilė- 
dvylika

amunfcijos kiekis ir kele-

Rusų tremtinio pabėgi
mas iš Archangelsko

ROTERDAMAS, Olandija, rug- 
piučio 10. — Atplaukusiame iš 
Archangelsko norvegų garlaivy 
Balto užtikta slaptas keleivis, 
rusų ūkininkas Antona Fiodo- 
rovič. Pasirodė, kad jis, kartu 
su kitu sovietų tremtiniu, bu
vo pasislėpęs garlaivy, tačiau 
prieš laivo išplaukimą iš Ar
changelsko Fiodorovičo drau
gas buvo čekistų surastas ir 
sušaudytas. Jam pačiam pavy
ko išsigelbėti.

15 arklių sudegė, žaibui 
uždegus tvartus

LEXINGTON, rugp. 10. — 
Gaisre, kuris sunaikino Ken- 
tucky arklių lenktynių asocia
cijos tvartus, žuvo penkiolika 
reisinių arklių. Nuostoliai sie
kia per. 50 tūkstančių dolerių. 
Tvartai buvo žaibo padegti.

7 angliakasiai už
mušti, 16 sužaloti 
kasykloms įgriuvus

POTTSVILLE, Pa., rugp. 10 
— Penktadienio naktį įvyko 
didelė nelaimė Gilbertono ang
lies kasyklose. Kasyklų viršui 
įgriuvus septyni angliakasiai 
buvo užmušti, o šešiolika ki
tų sužeisti, kai kurie turbut 
mirtinai.

Gilbertono kasyklos priklau
so Philadelphia and Reading 
Coal and Iron kompanijai ir 
yra dešimt mylių tolumo nuo 
Pottsvillės. Per keletą mėnesių 
jos buvo uždarytos ir tik dar 
bar buvo pradėti priruošiamie
ji darbai.

Negavęs $10,000, iš
sprogdino banką ir 

pats žuvo
FORT W0RTH, Tex., rugp. 

10. — Vakar į vietos Stock- 
yards National banką atvyko 
nepažįstamas vyras su nedidele 
valizai te rankoj. Priėjęs prie 
rašomojo stalo,. kur sėdėjo 
banko prezidentas Pier ir vice
prezidentas Pelton, nepažįsta
masis pasakė:

“Man reikia $10,000, tuojau. 
Nejuokauju. Už mano galvą 
yra paskirta didelė pinigų su
ma, ir aš nepainiu, kas su ma
nim atsitiks, šioje vaikaitėj 
yra nitroglicerinas: jei neduo
sit man pinigų, jūsų bankas 
tuojau išlėks velniop.”

Banko prezidentas nuėjo ne
va pinigų atnešti, palikęs Pel- 
toną šnekinti banditą, ir tuo 
tarpu alarmavo policijai, ku
rios ilgai nereikėjo laukti.

Pamatęs policininkus banko 
duryse, banditas ištraukė iš sa
vo valizaites kažkokį butelį ii’ 
trenke aslon. Įvyko baisus 
sprogimas’, kurio banko vidus 
buvo išdraskytas. Pats bombi- 
ninkas ir vice-prezidentas Pel
ton buvo užmušti ir keli kiti 
buvę banke asmenys skaudžiai 
sužaloti.

Sprogdintojas vėliau buvo 
pažintas kaip Nathan Martin, 
vietos gyventojas, pirmiau dir
bęs kaip automobilių taisyto
jas, bet pastaruoju laiku bu
vęs be darbo. Martino kūną 
pažino jo paties brolis* Herber
tas. Pastarasis sako, kad jo 
brolis ligšiol niekados blogais 
darbais neužsiimdavęs. Polici
ja jtaipjau sako, kad, nežiūrint 
Martino pasisakymo bankinin
kams, busią už jo galvą esan
ti paskirta didelė pinigų suma, 
ji neturinti jokių jo krimina
linių nusikaltimų rekordų.

LIETUVOS ŽINIOS
Kala geležinius pančius 

Lietuvos spaudai
KAUNAS. — “Id. štime” j- 

dėjo Vidaus reik, ministerijos 
pagaminto spaudos įstatymo 
projekto.

Įstatymas apimsięs visą spau
dą — periodinę ir neperiodi
nę. štai keli to įst. bruožai. At
sakingojo redaktoriaus atsakin
gumą nustato Vyriaus. Tribu
nolo valstybės gynėjas. Jis tu
ri teisę sutikimą ir atšaukti. 
Atsak. red. turės įnešti užsta
tą, iš kurio bus apmokamos 
pabaudos. Užstato didumą nu
stato taikos teisėjas. Su atsak. 
red. atsakingas ir leidėjas. Už 
neteisingas apie valdininkus ži
nias redaktoriai bus labai bau
džiami. Nubaudus laikraštį, jis 
neturės teisės rinkti aukų. Val
stybės žinios, pranešimai, dek
laracijos turės būti spausdina
ma be sutrumpinimų ir t.t.

Jei toks įstatymas bus pri
imtas, spauda bus visai pakir
sta.

Žmogus 21 metų pasiu
to ir mirė

ERŽVILKAS. — Liepos mėn. 
15 d. Bulaičių k. Eržvilko valsč. 
piL Malakauskienės pasiuto 
bernas (darbininkas).

Prieš tris mėnesius minimas 
vyras pagavo šuniukų, kuris 
jam biskį įdrėske. Tą dieną 
šeimininkų namuose nebuvo, 
tad ir pasisakyti nebuvo kam. 
Tik sekančią dieną šeiminin
kui siĮgrįžųi bernai pranešė 
apie atsitikimą, bet į tai ma
žai tebuvo kreipiama dėmesio, 
o kad nuramintų buvo patep
ta juodu ir,žaizda užgijo.

Nuo įkandimo dienos žmo
gelis tapo kažl^okis keistas: 
pradėjo atsikalbinėti, nerimau
ti, ir štai suėjus trims mėne
siams 10 vai. ryto pradėjo blu- 
dyti, o antrą dieną pradėjo 
daužytis ir rėkauti: “šuo, šuo!” 
Buvo pakviestas vietinis gydy
tojas, kuris pripažino pasiuti
mą ir pasakė, kad nėra vilties 
pagydyti.

Gydytojui išvažiavus, jis pra
dėjo putoti ir po kelių valan
dų mirė.

Pabėgęs buvęs kariniu.-
kas nusišovė

Buv. Lietuvos kariuomenės 
aukšt. karininkų kursų lekto
rius pulk, černiveckis, kuris 
dėl piktadarysčių elektros sto
ty pabėgo iš Kauno Paryžiun 
ir ten buvo laiškanešiu, šio
mis dienomis nusišovė, paleis
damas kulką sau į kaktą.

Bankininkas suimtas

Valdžia globos autobu
sų judėjimą

KAUNAS. — Nuo ateinan
čių metų sausio 1 d. susisie
kimo min. užmiesčių autobusų 
judėjimą paimsianti savo glo
bom Bus įsteigtos iš 3 mil. lt. 
kelių fondas. Be to, bus ajale- 
ti mokesčiais autobusų savi
ninkai ir benzinas. Autobusų 
bilietų kaina bus sulyginta su 
geležinkelio biletais, kad auto
busai nekonkuruotų geležinke
lius.

Graikų laivas sudegė
LEIXOES, Portugalija, rugp. 

10. — Uoste čia gaisras sunai
kino anglies gabenamą Graikų 
laivą Avgy.

Įgulos žmonėms* vos aplei
dus degant; laivą, jame įvyko 
baisus sprogimas.

BALTIMORE, Md., rugp. 10. 
— čia tapo suimtas Wm. E. 
Waldman, Maryland Trust Co. 
paskolų departamento galva. 
Jį kaltina dėl išeikvojimo $60,- 
000 banko pinigų.

KAUNAS. — Ties “Maistu” 
judėjimas nukreiptas iš plento 
per Fredą. Pakelėj privežta 
daugybė bosų su smala. Vieto
mis plentas jau išlietas.

LIETUVON
Siunčiame Pinigus 
Paštu ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai - - -

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO. ILL.



NAUJIENOS, Chicago, IR

Socialinis draudimas 
svetur

Lavinimias gydytojų socialiniam 
draudimui Čekoslovakijoje

Dabartinė gydytojų patar
navimo ir ligonių rupinimo 
būklė ligonių kasoms daugeliu 
atvejų nepakankama. Svarbiau
sia priežastis, kad gydytojai, 
einą į socialinį draudimą, nė
ra tam paruošti. Geriausias 
reikalo išsprendimas butų, jei 
medicinos fakultetai įvestų so
cialinės medicinos ir adminis
tracijos katedras. Bet to nė
ra. Čekoslovakijoj tėra ad
ministracinės praktikos semi
narai tik tokiems gydytojams, 
kurie nori būti miestų, apskri
čių ir rajonų gydytojais.

Todėl ligonių kasos pačios 
rūpinasi supažindinti gydyto
jus- su socialinio draudimo rei
kalais. .Tam ruošiama kursai, 
paskaitos, leidžiama brošiūros.

■ Taip, pavyzdž. socialinės' medi- 
. cinos sąjunga prie Mlada ge- 

nerace čsl. lekaru buvo suruo
šus! eilę kursų supažindinti 
jaunesniems gydytojams* su so
cialinės sanitarijos ir socialinio 
draudimo klausimais. Bet tai 
tebuvo tik provizorinis dalykas. 
Ligonių kasų administracijos 
gydytojų buvo pasiūlyta cent
rai! nei socialinio draudimo į- 
staigai; kad gydytojai, kurie 
nori tarnauti socialinio draudi
mo įstaigose, butų, pirma prak- 
tįkantai prie ligonių kasų gy
dytojų. Praktika tęstųsi ma
žiausia pusę metų.
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Šituo projektu narių mokėji
mai sudarytų 41%, darbdavių 
37% ir valstybės ir k. viešų
jų organų 22%.

šį įtastymą manoma pradėti 
gyvendinti nuo 1932 metų sau
sio 1 d.

šis įstatymo projektas smar
kiai kritikuojamas tiek darb
davių organizacijų, tiek krikš
čioniškųjų ir socialistinių pro- 

ą sąjungų. Socialistinės 
., pasisako,, už 

teriiorialines ligonių kasas.
Austrijos darbininkų ligonių 

kasos 1928

Į praktiką fesinių sąjungų, 
priimami įgyję gydytojų diplo- profS-gos, pav.

• ' mus ir išbuvę ne mažiau dvie
jų metų ligoninių tarnyboj. Jie 
butų atlyginami maždaug tiek 
pat, kaip antros' eilės gydytojai 
ligoninėse, šis pasiūlymas li
gonių kasų sąjungos priimtas 
Tik kiek sunkumų sudaro silp
ni ligonių kasų finansai. Tuo 
pat metu nurodyta, kad rei
kalinga garantijų, kad po prak
tikos gydytojai tarnautų ligo

m.

Draudžiami visi 
išskyrus jurinin- 

nenuolatiniai 
uostų darbi-

darbininkas

draudimo įstatymas, kurs iki 
šiol veikusius nuostatus is es
mes pakeičia.
darbininkai,
kus. Įtraukta ir 
darbininkai, kaip 
ninkai ir pan.'

Pagal įstatymo,
draudžiamas tik nedarbingumo 
atvejui, kilusiam dėl ligos. Me
dicinos pagalbos neduodama. 
Taip pat neduodama medicinos 
pagelbos ir šeimos x nariams. 
Įnašai sudaromi per pus iš na
rių, per pus Iš4 darbdavių. Ben
drosioms kasoms įnašas 2.3 
procentai ir kasyklose 4.9 pro
centai. Apdraudžiamųjų dalis 
visais atvejais 1.15 procento.

1 . . ,S. S. S. R. trūksta gydytojų I mimnkaujant I rv • • 1 •

Neseniai išleista 
valdiška statistika

SSSR. jaučiama didžiule gy
dytojų stoka. Tik ligonių ka
soms 1929 m. truko 2600 gy
dytojų ir daugiau kaip 10,000 
felčerių.

Kadangi nesitikima greit su- 
gydytojų, tai

Vyriausybe mano gydy-

norma.
atsitikimai: 

apiplėšimo 
namų arba

apie “apibrėžtą” kanibalizmo 
formą, nes batakai galvažu- 
džiavimu nesiverčia. Jie nelie
čia nei misionierių, nei kitokių 
svetimšalių, net nelaisvėn pa
imtų priešų. Jų kanibalizmas 
liečia tiktai savosios kilties na
rius ir yra teisinė 

Baudžiami tokie 
užpuolimas naktį 
tikslu, užpuolimas
žmogaus, sanguliavimas su tos 
pačios giminės vyro žmona ar
ba vedimas žmonos iš vedu
siųjų teises sulaužusio giminės. 
Nusikaltęs šiems dalykams yra 
teisiamas “bendruomenės na
muose”, kuriuos atstovauja 
ant mietų stovis podiumas, da
lyvaujant. visai liaudžiai, pir- 

; vyresniajam.
Teisia vadinamasis “prisieku
siųjų suolas”. Minėtieji nusi
kaltimai yra baudžiami be jo
kių suminkštinimų ■ mirties 
bausme, kuri įvykdoma tokiu 
budu.

į aną pasaulį—visi dalyvaujan
tieji iškilmėse būdavo apdalina
mi senelio kunti. Batakai ta
tai aiškina taip: girdi, s’enelis 
daug mieliau'nori gyventi jau
nuose kūnuose, negu skaus
muos sunkia mirtimi mirti.

Panašus paprotys yra apra
šytas graikų istorininko Hero- 
dito. tur būt, skytų kilmės 
esančioj masagetų tautelėj, 
kurią 530 m. prieš Kristų nu
kariavo Ęersų karalius Kvras 
I. Labai seni žmonės' būdavo 
masagetų nužudomi ir kūnas 
būdavo suvalgomas kartu su 
paplautu veršeliu.

------ --------------------------------------------
ir kitoms, kurios yra pasieku
sios aukštesnį kultūros laipsnį 
už savo kaimynus, irgi nesveti
mas kanibalizmas. Ten yra net 
turgai žmogienai parduoti, 
žmogieną valgydavo ir civili
zuoti, su laiku išnaikintieji 
Antilų salų karibai.—A. Gč.

Et DEL JU8U ŽOLYNU UI PAPARČIU H 

(skystas žolynų 
MAISTAS

Vartojainas reko
menduojamas kvįetki- 
ninku per 15 metų. 
MEW PLANT LIFE 
ra ekonomiškas, be 
kvapsnio ir patogus. 
Tai vra idealės trąšos 
lel medžių, gėlių, krū
mų ir žolvnu.
f’AKSrnUODA PAS VISUS KVIETEI 

’VKIS IR BUKLIU SANKROVOS!
(ZENKE’S)ĮLlblv l\lb *9 f
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— pagarsėjęs visame pasaulyje

Pinaud’s
Shampoo

Palieka jūsų plaukus 
blizgančius, sveikus ir 
ne perdaug sausus. Pas 
jūsų pardavėja. arba 
priBiųsklte 60c už pilno 
didumo bonką.—Pinoud. 
Dept. M.. 220 E. 21 SU. 
New York. (SempeUo 
bonkutč dykai).

MALU
KAHPO

DEL IS1PIOVIMU IR 
ŽAIZDŲ 

Neprileiskite užsikrėtimo! 
Gydykit kiekvieną isipio- 
mą, žaizdą ar įsibrtžimą 
su šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku Zonite tik
rai užmuša perus. Taipgi 
pagelbsti užgyti.

WISSIG
Pasauliniame kare

Seno Kr a j aus

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDD VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UžSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciallškai gydo ligas pilvo, plaučių, inkšti) ir pūslės, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. vak. Nedaliomis iki 12 d. 
4200 West 26 St., kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5573

NAUJOS KNYGOS

Be to, ligonių, kasų sąjungos 
buvo pasiūlyta eentr. g'oc. drau
dimo įstaigai, kad butų įveda
ma nuolatinjai kursai tiek jau 
dirbantiems ligonių kasose gy
dytojams, tiek jauniesiems. 
Centr. soc. draudimo įstaiga 
tam pritarė.
Į vedi: mas socialinis draudimas 

Belgijoj

kuriuo įvc- 
draudimas 
invalidumo

apdraudžia- 
ne senesni

nedaugiau 12,000 frankų 
metus, ši suma pakelia- 
1900 frankų, jei samdinys

Belgijos vyriausybė paruošė 
įstatymo projektą, 
dama privalomas 
ligų, motinystės ir 
a t ve j u.

Šituo įstatymu 
ini visi samdiniai,
65 metų ir gaunatieji atlygini
mo 
per 
ma
yra vedęs ir dar po 1000 fran
kų nuo kiekvieno vaiko, ne se
nesnio 14 metu. Įstatymas'ne- 
verčia privalomai draustis dir
bančius namų tarnyboj, savi
valdybėse, viešose įstaigose ii 
amatiiir.kus. Bet jie gali būti 
privalomai draudžiami išleidus 
atskirą parėdymą, šiaip, šie vi
si asmens gali draustis fakul- 
tativiai. I

Draudimo organais butų, pa
našiai kaip Anglijoj, savitarpi
nes organizacijos. Kas nebūtų į 

. nariu tokių 
nizacijų, tiems steigiama

darbinink ų
įstatymas
, gi pats draudimas skirstyti į keletas atskirų mo- 

tik 1929 m. ir tebeve- kslo disciplinų/ būtent į moti- 
| nystės apsaugos, sanitarijos, 

kadangi išėjo i profesinių ligų ir 1.1.
mokslus gydytojai 
praktika užsiimti tik 
savoj specialybėj.

Dėl gydytojų stokos gydyto
jams draudžiama užimti ne 
gydytojo tarnybą.

Iš visų inteligentinių profe
sijų gydytojo profesija SSSR, 
yra

— 1,210.676) narių, rfaį 
iš kurių vien Vienos miestui tuos 10,000 gyventojų turi iki 
tenka 484,102 nariai.
sias narių skaičius, buvo kovo 
1 d.—986,848 
rugsėjo 1 d. 
vid. skaičiaus 
buvo susirgę 
748,062 kartus 
70!) dienų (gavo ligos pašalpą 
arba gulėjo ligoninėje). Toliau, 
butą 11,891 gimdymas, už ku
riuos mokėta pašalpa už 450,- 
769 dienas. Iš ICO narių vid. 
susirgo (buvo nedarbingi) 51.4 
narini ir 70,0 nedarbingų atsi
tikimų.
bingas atsitikimas tęsėsi 20.5 
dienų. 100

Austrijos 
socialiniam

draudimui 1928 metų. Imant
domėn 1923 m. davinius, tenka laukti naujų
atsiminti, kad 1927 m. novela SSSR.
tarnautojai iš darbininkų ligo- tojų mokslo metus,, §utrumpin- 
nių kasų buvo išskirti, žemės ti iki 4% metų ir sudaryti gy- 
ukio
draudimo 
tik 1928 m 
įvestas 1
damas ir šiandien.

1927 metams, 
tarnautojai, nebuvo išleista 
statistikos. Lyginti 1928 m. 
tegalima tik su 1926 m.

1928 m. Austrijoj buvo 85 
ligonių kasos (175—1926 me
tais). 1927 m. padaryta kasų 
:ujungimas, todėl taip daug 
kasų ir sumažėjo. 76 kasose 
buvo vidutiniškai 1,069,491 
(1826 m.

privalomo dy tojams atskiras specialybes, 
išleistas Medicinos mokslą norima su-

ir* didžiausias
1,122,197. Iš 

1,069,491 nario 
549,334 nariai 
ir iš viso 5,335,-

galėsią 
griežtai

_ - v.
' prasčiausia apmokama, 
ir nenuostabu, kad mies-

Mažiau- izĮ gydytojų, o kaimuose 20,- 
000 neturi vieno gydytojo.

Civilizuoti žmog 
ėdros

Miškuotoj ir kalnuotoj 
rinėj Borutos dalyj iki šių die
zui užsiliko senovinė kultūra. 
Nors sala priklauso olandams, 
bet vietinė batakų tauta gali 
visai nepriklausomai gyventi.

šiau-

Vidutiniškai 1 nedar- Ši tautele daug kuo panaši i

gimdymų.
1 nariui 

savitarpinių orga-pigos dienos.
pa- l?nė 13,70,

moterų narių iš- 
(1926’ m. --3,17)

Vyrams š. skait- 
moterims 15,44, o

gelbinės kasos. Nustatytos to- su gimdymais 16,56. 
kių savitarpinių kasų narių 
nimumas.

Lėšos sudaromos iš narių, 
darbdavių ir viešųjų i 
Nariai moka patys'. Jų mokėji- ’ lijonai šilingų. Atsargos kapi
niai nustatomi statuto. Darb- talui atskaityti 
davių mokėjimai ne didesni 1926 m.—^6.2%, 
2'/< samdinio gaunamo atlygi
nimo.
motinystės 
50% tuberkuliozui. Šiuo pi’o- 1 kijektu numatyta, kad reikalin
ga vienam nariui pajamų ne
mažiau 372 frankų, {šios Paja
mos pasiskirstytų 
ligos pašaipa . 
užsitęsusios ligos

mi- 100 nariui vid. tenka 0,83 
' mirties atsitikimų.

Iš viso pajamų 105,9 milijo- 
organų. nai šilingų, išlaidų —104.8 mi-

Vdlstybė teiks dalį lėšų nistracijos 
draudimui ir iki pajamų, j

1.1%, kada 
1925 m. — 

ir 1924 m. —14%. Admi- 
i išlaidų 9.7% visų 
Administracijos išlai

dų 1 apdraustajam per metus 
tenka 9.62 šilingai arba poi 
mėnesį

savo kaimynus, .Malajų salos 
gyventojus, ypatingai kūno di
džiu, veido ir galvos forma ir 
plaukų spalva. Batakų tautos 
istoriją susekti nelengvas da
lykas. Manoma, kad jie yra 
buvę indusų įtakoj, kurie apie 
pirmą šimtmetį Javoj buvo į- 
klirdinę savo dinastiją ir iš 
ten plėtė savo valdžią į kitas 
kaimynines salas, kol pagaliau 
XV šm. tapo manometonų su
naikinti. Bęt visų įdomiausia 
tai. kad ši tauta, nors turi n.u- 

valdymo formą, 
susirenkantį

susirinkimą, iš sena 
skaitymo ir rašymo,

taip:
48 fr. 

ir invali-

0.80 šilingo.
Olandijojdraudimas

Pasmerktasis su ištiestom 
rankom pririšamas prie me
džio. Tada bįatakų gydytojas 
ima traukti giesmę,- o kiti da
lyviai ceremonialiai jam prita
ria. Paskum kiekvienas išsi
renka sau dalį gyvosios aukos 
kūno ir taip gabalais po gaba
lo. prie jo pačio akių, suval
gomas. Paprastai pirmasis pa
sirenka giminės vyriausia arba 
nuskriaustasis nuteisto ausis, 
kurias budelis nupiauna. Tada 
pasisavina ir kiti gimines na
riai savo pasirinktąsias kūno 
dalis ir suvalgo. Taip nelaimin
goji auka sulaukia ilgo ir pilno 
kančių galo. Sako, kad auka 
vieninteli skausmo baisa išduo- >
da —kai pirmą kartą peilis pa
liečia jo kūną. Dalis mėsos iš
kepama. Ji sutaisoma su vadi
namais “sambulo” prieskoniais, 
kurių sudėtis dar nepasiseko 
sužinoti, nes jie pilnai ir tiks
liai sutaisomi tik išimtinais 
atsitikimais, kai būna toks 
teismo mirties sprendimas. Jei
gu nuskriaustoji šalis yra ne 
vedęs vyras', bet šiaip žmogus, 
tai jis turi teisės vienu kirčiu 
aukai galvą nuimti. Smegenys 
paliekami burtų reikalams, 
kiaušas vartojamas kaip tro
fėjų. Visoj ceremonijoj daly
vauja tiktai vyrai. Moterys 
neprileidžiamos paragauti žmo
gienos. Čia aprašyta bausmes 
forma vartojama už pavienius 
atskirus nusikaltimus arba už 
keletą susižengimų —tai baus
mė už nepasitaisymą. Daugu
ma kitų nusikaltimų baudžia
ma pinigine pabauda.

Batakų senovės palikimai 
taip pat liudija, kad ankstybes- 
r.iais laikais seneliai laisva va
lia duodavosi suvalgomi. Jeigu 
koks narys arba 
jausdavo savo 
šias, tai jis,

Dr. Kari Wehner mano, kad 
kanibalizmas nėra nekultūrin
gumo ir primityviškumo požy- 
mys. Reikia tiktai atsiminti 
žmonių aukas Meksikoj ir tą 
faktą, kad ir ten žmogiena bū
davo valgoma. O juk tatai 
dėjosi toj šalyj, kur buvo di
džiausi palociai ir gražiausios 
šventyklos, kur buvo pavyzdin
gas kalendorius, sudarytas’ pa
gal astronomijos davinius. Ir 
Naujosios Zelandijos maorai 
buvo anaiptol ne primityviška 
tauta, o vienok ir ten buvo 
valgomi priešininkų kūnai, ži
nomoms vidurinės Afrikos tau
telėms monbuttu, niam-niam

Gaunamos “Vienybes” Knygyne
V1RĖJE. Išleista 1926 metais. Apdaryta ........................... 1

1,054 patarimai kaip virti įvairius valgiai.
MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro ....... :

Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 
vaikams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ......       I
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu- ' 
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 
yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau
sias paštas.

KAUNO ALBUMAS ......................................................................... 50
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ............  $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ......................    50

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista 
1926 metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ........... ............................
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

193 Grand Street

$2.50

$1.50

$3.00

.55

Brooklyn, N. N.

žemdirbys 
jėgas išnyku- 

limonams prino
kus, įlipdavo į medį ir pasika
bindavo rankomis po šaka. Jo 
vaikai ir kaimynai susirinkda
vo po medžiu ir giedodavo:

Laikas jau atėjo; vaisius jau 
prinoko; ’ x

vaikius jau prinoko; jis turi 
nukristi. •

Tada žmogus nukrisdavo že
myn, ir jo sūnūs palydėdavo jį

sištovėjusią
nustatyta tvarka 
tarybos 
lavinasi
turi nuosavą literatūrą —šven
tai laikomus rašytus veikalus 
ant skiedrų arba pluoštų, pa
puoštus daugybe spalvotų dia
gramų ir 
tauta dar 
žmogieną.

piešinių, — kad ši 
ir šiandien valgo 
Gal reiktų kalbėti

1 d. Olandi-Nuo
joj pradėjo veikti naujas ligų

š. m. kovo

■ • ...............................-- MM
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Racine,WjsKORESPONDENCIJOS
Užmuštas jaunas lietuvis 

auto nelaimėje
Detroit, Mich

Susivienijimas ir bolševikai

Komunistai dabar tokią ko
šę verda, kurios ir jie patys 
nepajėgs iškabinti. Tą košę jie 
patys nei nebandys valgyti, o 
tik jąja šers kitus. Bolševikiš
ko seimo delegatai dabar va
ro agitaciją, kad kuopos ne
siųstų narių mokesnius Susi
vienijimo centrui, bet kol kas 
pasilaikytų pas save, o paskui 
perduotų “Mizaros centrui”.

Ir mažiau suprantančius na
rius bolševikams jau pasisekė 
suagituoti: tie nebesiunčia 
vo mokesnius į centrą, o 
silaiko namie. Ir štai jeigu 
bar bile kuriam iš tų narių 
sitiktų nelaimė, — susirgtų
ba numirtų, — tai kas tada? 
Netektų pomirtinės arba pašal
pos ligoj. Juk komunistai tada 
tik rankas nuplautų.

Pas mus yra vienas buka
protis bolševikas, kuris varo 
šlykščiausią agitaciją. Jis kaip 
įmanydamas visus kitaip ma
nančius žmones purvais drab
sto. Juodina net tokius žmo
nes, kurie su politika nieko 

bendra neturi. Pavyzdžiui, Dr. 
Jonikaitį, kuris yra ramus žmo
gus ir niekam nieko blogo ne
daro, o žiuri 
jos reikalų. 
Z. Ra ir Dr. 
vo. O tai dėl
atsisakė su bolševikais eiti, ir 
pasiliko ».xtik’*mas Susivieniji-

Daubaras, 19 metų 
sekmadienį, rugpiu- 

išvažiavo su draugais 
pasivažinėti

sa- 
pa- 
da- 
at- 
ar-

tik savo profesi- 
Bet bukapročiui 

Jonikaitis užkliū
to, kad daktaras

Nors aš ir ne pranašas, bet 
visgi drįstu spėti, kad su De
troito kuopa gali atsitikti tas 
pat, kas atsitiko su Worceste,- 
rio Susivienijimo kuopa. Taip 
befit atrodo iš šalies žiūrint.

— F. Lavinskas.

šie lietuviai realestati- 
ninkai pasirengę jums 

patarnauti

S. L. Fabian & Co
809 W. 35th St.
Tel. Boulevard 0611

S. P. Kazwell & Co
2839 W. 63rd St.
Tel. Republic 8899

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St.

Pranas 
vaikinas, 
čio 3 d., 
(svetimtaučiais)
automobiliu.

Jie važiavo per Milwaukee. ir 
nepastebėjo. kad kryžkelės 
šviesos liepė jiems sustoti. Tuo 
laiku bėgo greitai kitas auto
mobilis, ir abudu susidūrė.

Pranas Daubaras buvo už
muštas vietoje. Suskaldyta jo 
galva ir krūtinė sumušta, 
tus gi . važiavusių kartu 
Daubaru sužeidė 
gviau, o

Jauno 
dę tėvai,

Pranas 
mas
Gaila tokio

vienus' 
kitus sunkiau, 
lietuvio paliko nuliu-
brolis ir sesuo.
Daubaras buvo links-

visuomet ir 
jauno

draugiškas, 
vyro.

3 dieną. S. L. A. 
laikė susirinkimą.

Rugpiučio 
100 kuopa 
Nutarė rengti pikniką Midway 
Parke rugpiučio 17 dieną.

Vieta graži. Bus visokių 
žaismių. Taipjau žada atva
žiuoti Kenoshos jaunuoliai bes- 
bolininkai, idant persiimti su 
raciniečiais. šiemet Racino 
jauktas ketina nepasiduoti 
nošiečiams.

Lauksime rugpiučio 17 
nos ir pamatysime, kurie 
riau lošia.

Taipjau žada atvažiuoti iš 
Kenoshos daugiau svečių 
nikan.

Visi raciniečiai bukite 
nike kad pamatyti, kaip 
nuodai loš.

Ki- 
su 

len-
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— J. F.
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Kas Dedasi Lietuvoj
Ultimatumas Smeto 

nos raštams par
duoti

įdėtas

9,

“Lietuvos Žiniose 
toks raštas

“Varpo” B-vės spaustuvė, 
Kaunas. 

Akcinė Bendrovė 
“PAŽANGA”

Kaunas, Maironio g. 14 b.
1930 V. D. m. birželio 26 d.

Jau išėjo iš spaudos p. Vals
tybės Prezidento raštų 4 to
mai.

šiuos raštus Akcinė Bendro- 
išplatinti 

gyventojų 
inteligenti-

, NAUJIENOS, Chicago, III.

(Pacific and Atlantic Photo]

Berlynas. — Generolas con 
Steuben, ainis von Steubeno, 
kuris padėjo Amerikai iškovo
ti nepriklausomybę.

linga atsiųsti knygų, Akcinė 
Bendrovė “Pažanga” prašo 
Tamstos neatsisakyti laike 
dviejų savaičių nuo rašto gavi
mo dienos atsiųsti 

tarnautojų 
įsigyti, 
ir kitų 
esančių

Bendrovei 
norinčių 

Sąrašas tar- 
visuomenės 

provincijoje,

sąrasą 
knygas 
nauto jų 
veikėjų
gali būti atsiųstas vėliau.

i Su aukšta pagarba 
“Pažangos” Bendrovės Valdyba 

įkapėmis, Kun. Mironas*,
D. J. Blynas.

J.

yra dar negirdėtas bu- 
bizniui varyti,

Tai
das bizniui varyti, kad val
dančiosios partijos lyderiai ul
timatumu reikalauja jų tavorą 

tokio biznio 
“tautinin- 

fašistų, nes

pirkti! Matyt, 
sistemos Lietuvos 
kai” išmoko nuo
Lapenas ką. tik yra grįžęs iš 
Italijos.

Tie’
raštai’

tam raštinės darbininkui. “Sp. 
Fonde“ rasi ir mokslo veikalų, 
ir grožinės literatūros ir rašti
nės reikmenis.

“Spaudos Fondas” —koope
racijos pagrindais 1922 m. įs
teigta prekybos bendrovė. Tą 
b-vę įsteigė būrelis veiklesniųjų 
mokytojų, kurie suprato reika
lingumą tokios įstaigos. Įsistei
gęs “Sp. Fondas” tuojau pradėjo 
gaminti pradžios, vidurinėms ir 
aukštesniosioms mokykloms va
dovėlių, ir pedagonės reikmenų.

Kai kurie ‘‘Sp. Fondo” vado
vėliai, pav., Esmaičio “Sakalė
lis“, dominuoja visose pradžios 
mokyklose. Tas rodo, kad “Sp. 
Fondas” parenka ir leidžia to
bulus vadovėlius. “Spaudos Fon
das” dar ir kitoj srity vąro gilią 
kultūros vagą, būtent, jis leid
žia musų jaunųjų rašytojų ori
ginalius kurinius. Antai, Švaisto, 
Kielos, Cvirkos, Kapnio ir kt. 
raštai išleisti “Sp. Fondo”. Tai
gi, “Sp. Fondas“ musų jaunie
siems, ibepradedantiems darbą 
rašytojams ateina pagclbon, iš
veda juos į pasaulį. Be origina
lūs lietuviškos literatūros “Sp. 
Fondas” leidžia nemaža ir vers
tinių grožinės literatūros veika
lų. Pav., A. France “Pingvinų 
sala” yra be galo didelis indelis 
musų verstinen literaturon. Be 
grožinės literatūros “Sp. Fon
das” leidžia ir mokslo veikalų.

Negalima praeiti tylomis ir 
pro “Sp. Fondo” leidžiamas Bib
liografijos Žinias, kur kruop
ščiausiai užfiksuojama kiekvie
na lietuviška musų knygų rin
koj pasirodžiusi knyga. Be to 
“Sp. Fondas” mokykloms išleido 
“Lietuvos žemėlapį”, leidžia 
gaublius, o nesenai išleido ir 
“Žalgirio mūšio” Mateikos re
produkciją.

Vasaros ŠALČIAI
Greitas pa
lengvinimas 
bet kuriam 

šalčiui,
Skaudančiai 

gerklei, 
Galvos 

skaudėjimui 
ar kitiems 

skaudėji
mams' /

----------j.----- ------------------—.

Be to, “Spaudos Fondas” turi 
mokslo priemonių skyrių. Moks
lo priepionių komplektais jis 
aprūpiną pradžios, vidurines ir 
aukštąsias mokyklas.

Mokslo .priemonėms gaminti 
“Sp. Fondas” turi savo dirlytu- 
ves, kuriose dirbama geografijos 
preparatai, knygrišystės įran
kiai! etc. ,

Mokslo premonių per metus 
“Sp. Fondas” parduoda, maž
daug už 10.000 lt.

“Sp. Fondas” rašomąją med
žiaga aprūpina visas valdiškas 
įstaigas ir daugeli privačių.

Įdomu pažymėti tas faktas, 
kad “Sp. Fondui” paėmus mo
kesčių depantmentoi banderolėms 
popieriaus tiekimą, popieriaus 
kaina 1928 m. nuo 12 lit. už 1 
kig. krito ligi 4,50 lt., o 1929 
m. popieriaus kaina krito net 
ligi 3- lt. Vadinasi, “iSlp. Fondas“ 
kai kuriuo atveju gali reguliuoti 
ir popieriaus rinkos kainas.

Be knygų leidimo ir tiekimo 
rašomosios medžiagos “Sp. Fon
das” dar leidžia su savo firmos 
ir Lietuvos rašytojų atvaizdais yra naudingos.

sąsiuvinius, kurių platinama mi
lijonai egzempliorių.

Kaune “Sp. Fondas” turi di
delį knygyną ir sandėlius, o pro
vincijoj 6 skyrius ir 20 kny
gynų - klientų, su kuriais pa
laikoma glaudus prekybiniai 
santykiai.

Didžiausias “Sp. Fondo” sky
rius yra Šiauliuose: Be to, “Sp. 
Fondas” palaiko prekybinius 
santykius su Amerikos lietuvių 
knygų prekybos įstaigomis — 
Brooklyne “Vienybė“ 
“Lietuva” ir Vilniuj 
knygynu.

Metinė “Sp. Fondo
(ta —3 mil. lt. “Spaudos Fondas” 
rūpinasi, kad lietuviška knyga 
praskintų kuo plačiausius sau 
kelius į sodžių, pasklistų masėse. 
Tai yra gražus ir didelis darbas, 
kurį dirbant “Sp. Fondui “reikia 
palinkėti geriausio pasisekimo 
jo užsibrėžtame kilniame darbe.

Čikagoj
Šlapelio

apyva-r-

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

MARGUČIO PIKNIKAS 
Rugpiučio 17 August 
“The O A K ” Darže

(Archer Avė. ir 121st St. netoli Lemont)
Bus jvairus programas. Įžanga 50 centu.
Programe dalyvaus daug Chicagos artistų, kumštininkas JUO

ZAS VINČA ir ristikas JACK GANSONAS.
Golfo mėgėjai galės golfuoti COG HILL golflinkse, kuris ten 

pat yra.
Chicagiečiai galite užeiti Į Margučio ofisą atsižinoti smulkme

nas. Gausite planą kaip nuvažiuoti. Adresas: 2437 W. 69th St. (an
tras blokas i vakarus nuo Western Avė.). Telefonas: Grovehill 2242.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų Įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

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

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

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždavinį. pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint

Feen:amint
Laxativas

kurj jus 
kramtote kaip 

gumą.
Nėra kito skonio 

kaip mėtos

iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

fflMEL,

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

Užsiprenumeruoju Naujienas 
čiu $.... 
Vardas 
Adresas 
Miestas

Svarios, Grynos, Sveikos ’ 
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, Atžvieii- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knyrati “Eye Care” arba Eye 
Beaaty” Dykai

INIAUJIEINIOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III. i
Seniausias ir didžiausias lietuvių dienraš

tis Amerikoje.
Metinė prenumerata Chicagoje, Lietuvoje 

ir kitur užsieniuose metams $8.00, pusei metų 
$4.00; Suvienytose Valstijose metams $7.00, 
pusei metų $3.50.

Atnaujinimui prenumeratos arba užsira- 
šymui patogumo delei vartokite šį kuponą. Iš- 
pildykite ir iškirpę kartu su money orderiu ar
ba čekiu siųskite žemiaus paduotu adresu:

padaro jūsų 
DVIEJU 

AŠMENŲ BRITVĄ 
(Senąjį ir naująjį modelį) 
Geresne Britva 

—arba pinigai grąžinami 
.oo Cflc 
už dešimtį ** w už penkes 

Garantuotos
PROBAK CORPORATION 

Oi/iMON Of
AutoStrop Sofely Roior Co.. Ine., N. Y. C

“valstybės prezidento 
yra rinkinys Smetonos 

įvairių straipsnelių, tilpusių 
kada nors laikraščiuose. Tą 
staipsnių rinkinį, kaip tenka 
nugirsti “tautininkai” išleido 
valstybės lėšomis, ir dabar ofi
cialiais įsakymais liepia žmo
nėms 

Tai 
ketų, 
šistai

m., šiuonu siun-

J^EGYDYKIT “mažo šalčio” leng
vai! Vasaros šalčio nesmagumas 

lengvai išsivystys i pavojinga liga, 
jei apsileisit. Viena ar dvi piliukės 
Bayer Aspirino šaitj sulaikys taip 
greit, kaip pasirodys. Ir tuoj paleng
vins galvos skaudėjimą, kuris papra
stai paeino nuo šalčio. Jei 
gerkle, sutrinkit dvi piliukės 
štuose vandens, ir plaukit 
Tip kurie žino tikrą Bayer 
verte niekuomet neapseina 
bet kuriam meto sezone. Jis visuo- 
mes palengvins galvos skaudėjimus, 
neuritį, neuralgiją, ir visokius skau
smus; žiūrėkit nurodytų būdų var
toti kiekvienam pakely. Tikri Bayer 
Aspirin neslogina širdies. Kiekviena 
vaistinė turi tikrus.

BAYER 
ASPIRIN

Jos niekas 
nekviečia

skauda 
4 šauk- 
gerkle. 

Aspirin 
be jų.

išpirkti.
vienas tipingiausių 

kokių tik subegėdėję 
gali išgalvoti. •

ra-
fa-

ve “Pažanga” nori 
tarp visų krašto 
sluoksnių, o ypač 
jos: tarnautojų valstybinių bei
savivaldybinių įstaigų, o taipo
gi visuomenės veikėjų.

Todėl Akcinė Bendrovė “Pa
žanga” kreipiasi į Tamstą šiuo 
raštu ir prašo Tamstos įsigyti 
pačiam ir pasiūlyti esantiems 
'Tamstos žinioje tarnautojams 
įsigyti po 1 egz. Valstybės Pre
zidento raštų, kurie susideda iš 
4 tomų (knygų) ir kaštuoja vi
so 40 litų.

Tiems tarnautojams, kurie 
panorės įsigyti knygas kredi
tan, Akcinė Bendrovė “Pažan
ga” sutinka gavus 10 lt. rank
pinigių, likusią sumą 30 lt. 
išdėstyti 6 mėnesiams.

Kad žinoti kiek egz. reika-

Ką atlieka “Spaudos 
Fondas” miTnS

Murina Co., Dpt. H. S., 9 E. Ohto St., Chicago

Ar jus žinote kodėl ji 
buvo nepageidaujama? 
Ne ji pati nežinojo. Hali- 

■tosis (dvokiantis kvapas) 
yra tokia draugijinė, ku
rios niekas neatleidžia, 
ir tai buvo priežastis. 
Betgi nėra reikalo turėti 
halitosis. Plovimas su 
Listerine pašalina blogą 
kvapą. Vartokite kas- 
die. Lambert Pharmacal 
Co., St. LiOilis, Mo.

B. V. Milaszewicz
4600 So. Wood St.

Tel. Virginia 0117

THEM DAYS ARE GONE FOREVER

3114-16 RooMvelt Rd. 
arti St Louia Avė. * 

CHICAGO, ILL.

J. N. Zewert & Co
5339 S. Central Avė.

9. E. Cor. Archer and Central 
Tel. Prospect 8759

Įstaiga, iš kurios spinduliuoja 
šviesa Lietuvai

Tel. Yards 0145

Tel. Yards 6894

M. Rozenski & Co.
6542 So. We8tern Avė.

Nesunku suprasti kokia didele 
butų spraga musų kultūriniame 
gyvenime, musų knygų pasauly, 
jei šiandien nebūtų “Spaudos 
Fondo”.

MSipaudos Fondas“ yra tokia 
įstaiga, kuri tarnauja ir uni
versiteto profesoriui ir papras-

Phone Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS
NAMU STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
. 4556 So. Rockwell St.,

CHICAGO. ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902 LISTERINE
pašalina halitosis

Sunaikina 200,000,000 perų

Tel. Prospect 21Q2

J. Yusnkewitz
2433 W. 6Sth St.
Tel. Prospect 3140

4559 So. Paulina St.
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Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co.» Ine.

1739 'South Halsted Street
Telephone Roosevelt 851X1

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rate* t 
$8.01 per year in Canada 
$7.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago

Be per copy

Entered as Second Claaa Matter 
March 7th. 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 8rd 1879.

Užsisakymo kaina: 
Chicagoje — paštu;
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Chicagoj per iineiiotojusl
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Savaitei ------ 18c
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Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj. 
paltus

Metams................................. - $7.00
Pusei metu--------------- .. t„„. , 8.50
Trims mėnesiams_________ . 1.75
Dviems mėnesiams ____ .______1.25
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Lietuvon ir kitur užsieniuose

BERLYNO UNIJOS RAŠTAS, 
VOLDEMARO IR OLŠAUSKIO 
SUTARTIS 1918 M. SU KA

RALIŠKĄJA LENKŲ VY
RIAUSYBE

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujiem” 
Bendrov*. 1739 So. Halsted St., Chi- 
cago. 111. Telefonas Roosevelt 8500.

[Atpiginta]
Metams ,$8.00
Pusei metu__________ ———. 4.0$
Trims mėnesiams __________2.50
Pinigus reikia siusti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.
c........... .į- ;■ i ....... .... ............. —— ■ , .

KAIP VOLDEMARAS SU OLŠAUSKU DARĖ LIETU
VOS-LENKIJOS UNIJĄ.

Spaudoje neseniai iškilo aikštėn tas faktas, kad ži
nomas žmogžudys pralotas Olšauskas ir buvęs Lietuvos 
diktatorius Augustinas Voldemaras buvo pasirašę 1918 
m. Berlyne sutartį su “karališkos Lenkijos vyriausy
bės” atstovu, kuria einant Lietuva turėjo būti sujung
ta federacijos ryšiais su Lenkija.

Pralotas Olšauskas ir Augustinas Voldemaras tame 
reikale veikė Lietuvos Tarybos vardu, kurios priešaky
je stovėjo Antanas Smetona. Juodu tarėsi su grafu Ado
mu Ronikeru, atstovavusiu Berlyne Lenkijai. Dokumen
tas, kurį abi pusi padarė, buvo pasirašytas 1918 metų 
birželio 30 dieną. Jo tekstą savo atsiminimuose paskel
bė grafas Ronikeras.

Pravartu bus skaitytojams įsidėmėti sutarties pasi

Savam buviui, tvirtai apsau
goti nuo išorinių priešų, o teip- 
ogi vidaus santykiams protin
gai sutvarkyti, Karališkai len
kiškos vyriausybės atstovas 
Berlyne, Adomas grafas Roni- 
ker, Lenkų Valstybės vardu iš 
vienos pusės, o Lietuvių krašto 
Tarybos atstovautojai kun. 
pralotas Olszewski ir prof. 
Wokleniar Lietuvių Valstybės 
vardu iš kitos pusės sudarė šio 
turinio sutarti:

I. Lenkų valdžia pripažins ir 
palaikys lietuvių valstybingu
mą. paremtą lietuvių valstybės 
atsakymu, šiomis sąlygomis

a) Visi lenkai, lietuvių vals
tybės piliečiais prisipažindami, 
turės turėt visišką teisių lygy
bę visose, politikos gyvenimo 
dalyse.

b) Lietuvių valstybėje turės 
būt pripažinta lenkų teisė var- 
tot lenkų kalbą teismuose ir 
įstaigose.

c) Lenkai gyventojai turės 
galėt mokytis valstybės lėšo
mis (kaip ir kiti lietuvių val
stybės piliečiai) tėvų kalba 
liaudies ir vidurinėse mokyk
lose.

d) Bažnyčioje lenkų kalba

aukštąsias mokslo įstaigas ir 
matant kalbų santykius toje 
valstybėje, turės būt priimtas 
kalbų santykių pavyzdys Hel
sinkiu universitete esamas.

II. išalys' apsiima visokias 
sutartis su Vokiečių valstybe, 
o pirmoje eilėje liečiančias ka
ro ir ūkio dalykus, daryt po 
savitarpio susitarimo.

III. Sienos reikalu priimtas 
yra bendrinės sienos principas, 
kurios išvedimas įvyks po sa
vitarpio sutarimo, paremto et
nografijos', istorijos ir ūkio 
principais.

IV. Ši sutartis vykdytina 
tampa pripažinus ją karališkai: 
lenkų valdžiai iš vienos pusės ir 
atsakomingiems lietuvių valsty
bės atstovams iš kitos, turės 
galios tik pereinamuoju laiku, 
tas reiškia, lyg laiko, kai bus 
galima tvirtą padaryt sutartį 
lenkų ir lietuvių valstybių tar
pe.

%V. Akivaizdoje viršiau išdė
to, Lenkų valdžia imasi viso
kius daryt žingsnius bet ko
kiai agitacijai sustabdyt, nu
kreiptai prieš lietuvių valsty
biškumą ir lietuvių tautybę. 
Berlyne 30 birželio 1918 m.

Lenkijos atstovas Ronikeras 
savo atsiminimuose rašo, jog 
visi jo ginčai su Tarybos at
stovais Voldemaru ir Olšaus- 
kiu “rėmėsi principais jogailo- 
niško sujungimo Lietuvos su 
Lenkija... senoji lietuvių kuni-

[Pacific and Atlantic Photo]

Emma Shimaitis, kuri ir vėl 
laimėjo laikraščio “Tribūne” 
plaukiojimo čempionatą. P-lė 
Emma yra duktė p. Shimaičio 
iš Peoples Furniture kompani
jos.

bėgant klimatas pasidarė la
biau drėgnas. Ėmė smarkiai 
augti įvairus tropiški augme
nys. Del šilto ir drėgno oro 
žmonės sulepščjo, pasidarė ma
žiau energingi. Na, o tai da
vė galimybės įsigalėti džiung
lėms.

Panašiu budu aiškinama ir 
pranykimas civilizacijos Egip
te bei kituose kaimynystėj 
esančiuose kraštuose. Ta teo
rija yra gana įdomi ir įtiki

nanti. Ji turi pusėtinai daug 
šalininkų. Bet bus taipgi ne 
pro šalį pažymėti tas faktas’, 
jog daugelis mokslininkų abe
joja tos teorijos teisingumu. 
Ant galo, jei teorija butų ir 
tiksli, tai ir tame atvėjyj rei
kalinga tūkstančių metų, kol 
toj ir kitoj vietoj klimatas 
persimaino. O tai reiškia, jog 
klimatas nesimaino taip spar
čiai, kaip kaikurie žmonės kad 
mano.—K.A.

;j W. Reymont Vertė K. A.

I SUSITIKIMAS

rašymo laiką.
Kaip visi žino, Lietuvos Taryba 1918 metų vasario 

mėnesio 16 d. paskelbė Lietuvos nepriklausomybę. Ji tą 
žinksnį padarė, tik kairiųjų Tarybos narių verčiama. 
Dešinieji Tarybos nariai — tautininkai ir klerikalai — 
stojo ne už nepriklausomą demokratinę valstybę, bet už 
“katalikiškai konservatyvišką Lietuvos monarchiją”, su
jungtą su kaizeriška Vokietija. Tečiaus, kylant revoliu
cinei nuotaikai Europos rytuose, jie buvo priversti pa
siduoti spaudimui iš pusės socialistų, dalyvavusių Tary
boje. Tuo -budu gimė garsioji vasario 16 dienos dekla
racija.

Bet nepraėjo daug laiko po Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo, kai Smetona su kitais atžagareiviš- 
kais Tarybos nariais ėmė krypti nuo tų principų, kurie 
buvo proklamuoti nepriklausomybės deklaracijoje. Jie 
sumanė užsodinti ant sprando Lietuvos žmonėms kara
lių ir tuo tikslu pradėjo vėsti pertraktacijas su vienu 
nusususiu vokišku princu, Urachu. Protestuodami prieš 
šitą išdavikišką smetonininkų ir klerikalų politiką, so
cialdemokratas St. Kairys ir kai kurie kiti Lietuvos Ta
rybos nariai iš jos pasitraukė. Bet atžagareiviškoji Ta
rybos dauguma, to nepaisydama, vistiek savo derybas 
su Urachu tęsė.

Tuo pačiu laiku, kaip rodo šio straipsnio pradžioje 
paminėtas dokumentas, Lietuvos Taryba'per savo įga
liotinius pralotą Olšauską ir Augustiną Voldemarą de
rėjosi ir su lenkais.

Lenkijos ponai tuo laiku, matyt, norėjo ir Lenkijo
je turėti monarchiją, nes jos atstovas Berlyne, grafas 
Adomas Roniker, vadinosi “karališkos lenkiškos vyriau
sybės” atstovu.

Savo atsiminimuose grafas Roniker rašo, kad jo 
ginčai su Voldemaru ir Olšausku “rėmėsi principais jo- 
gaiioniško sujungimo Lietuvos su Lenkija”. Girdi, “seno
ji lietuvių kunigaikštija nuo Minsko ligi Kauno turėjo 
būt atstatyta ii* palikta federacijos santykiuose su Len
kija.” »

Voldemaro ir Olšausko pasirašyta sutartim šis len
kų tikslas buvo, bendrai imant, pasiektas. Įdomus yra 
ypač šie sutarties punktai: kad lenkams Lietuvoje pri
pažįstama teisė varto t savo kalbą teismuose ir įstaigo
se; kad Lietuvos bažnyčiose pripažįstama lenkų kalbai 
teisių lygybė su lietuvių kalba; kad Lietuva ir Lenkija 
apsiima nedaryt su Vokietija sutarčių, ypač karo ir ūkio 
dalykais, pirma nesusitarusios tarp savęs.

Vadinasi, lenkams buvo užtikrintos tokios pat tei
sės Lietuvoje, kaip Lenkijoje, ir Lietuva pasižadėjo 
svarbesniuose dalykuose nežengti žinksnio be “karališ
kos lenkiškos vyriausybės” žinios. Tai reiškė atgaivini
mą panašios “unijos”, kokia tarpe Lietuvos ir Lenkijos 
gyvavo Jogailos laikais.

Tai matote, kur Lietuvą tempė smetoninė Taryba 
ir jos atstovai, Olšauskas su Voldemaru, — po to, kai 
jį jau buvo vasario 16 dieną paskelbta “nepriklausoma, 
demokratiniais pamatais atsteigta Lietuvos valstybe”. 
Vietoje demokratijos buvo siūloma Urachas, vietoje ne
priklausomybės — unija- su “karališka” Lenkija!

Tik Vokietijos revoliucija, kilusi gale 1918 metų ir 
sugriovusi kaizerišką monarchiją, užkirto kelią šitoms 
Lietuvos atžagareivių užmačioms.

Tautininkai ir klerikalai visuomet buvo tikros ne
priklausomybės ir demokratijos priešai. Kiek kartų jie 
turėjo progos, tiek kartų jie Lietuvos žmones išdavė ar
ba apgavo.

naudosis’ visiška teisių lygybe 
su lietuvių kalba.

e) Pripažįstant reikalingu
mą atidaryt lietuvių valstybėje 
............... .......... ..... ■... — . ......... . ■

gaikštija nuo Minsko lig Kau
no turėjo būt atstatyta ir pa
likta federacijos santykiuose 
su Lenkija”. • “L. ž.”

ten įsteigė šimtus meteorolo- 
giškų stočių oro stebėjimui.Ar klimatas kinta?

Oro stebėjimas. — Iš “oro” 
35,000 žmonių daro pragyve
nimą. — Farmeriai ir oras. 
—Oras ir klimatas. — Kali
fornijos medžiai. —Ledų ga
dynės. —Klimato kitėjimas.

Stebėjimas ir rekordavimas 
oro permainų yra tikrai milži
niškas darbas. Dabartiniu lai
ku apie 35,000 žmonių kas die
ną du ar tris^ kartus rekorduo- 
ja orą. Tokia armija dirba 
meteorologiškose stotyse, ku
rios diena iš dienos stebi orą 
ir bando atspėti jo permainas. 
Kitaip sakant, tie keli desėt- 
kai tūkstančių žmonių iš “oro” 
daro sau pragyvenimą. Tačiau 
faktinai orą stebi kas dieną 
milionai žmonių. Tų stebėjimų 
rezultatai yra naudojami ilga- 
aikiui oro spėjimui.

Pavyzdžiui, oro biuras kas 
metą išleidžia specialius žemė- 
apius, kurie parodo, kada ir 
kokiose Jungtinių Valstijų vie
tose pavasarį buvo šalnos. Tų 
raportų arba žemėlapių išleidi
mas kainuoja daug pinigų. 
Kam visa tai reikalinga? Far- 
meriams ir vaisių auginto- 
. ams yra svarbu žinoti oro 
permainos. Dažnai nuo oro 
priklauso jų pasisekimas. Sa
kysime, užėjo pavasarį šalnos 
ir nušaldė žiedus. Tokiame 
atvėjyj vaisių augintojai turi 
milžiniškų nuostolių. Turėda
mi kelių praeitų metų oro, per
mainų rekordus, vaisių augin
tojai maždaug gali nusimany- 
;i kokio oro galima tikėtis tuo 
ar kitu laiku. -

Oro biuras dažnai gauna už
jausimų iš biznierių ir pra
moninkų, kurie nori žinoti apie 
orą kitose šalyse. Vėduoklių 
eksporteris nori žinoti kokiu 
aiku ir kokiose šalyse prasi

deda karščiai. Skėčių eksper- 
tieris dųmisi lietingais sezo- 
iais. Tokiame atvėjyj nerei
kalaujama atspėti, Koks, saky
sime, Franci joj bus oras se
kamais metais birželio mėne
syj. Klausėjams svarbu tėra 
turėti bendrų žinių apie Fran- 
cijos klimatą.

Kada praeito šimtmečio pa
baigoj Vokietija įgijo teritori
jų Afrikoj, tai pirmiausia ji

Keliems metams praėjus vo-
kiečiai jau buvo tinkamai su
sipažinę su savo kolonijų kli
matu. O tai davė jiems gali
mybės tinkamai tas kolonijas 
vystyti.

Nepaprastai svarbų darbą 
padarė Murray, Amerikos hid- 
rografas, kuris surinko žinias 
apie oro permainas vandeny
nuose. Tomis žiniomis visi jū
reiviai naudojasi. Sakoma, kad 
ačiū toms informacijoms vien 
tik Anglijos laivai per metus 
sutaupo apie $10,000,000.

Visi žinoš kad ilgalaikis oro 
spėjimas toli-gražu nėra tiks
lus. Įspėti, koks oras bus už 
trijų menesių yra nepalygina
mai sunkiau, negu įspėti ryto
jaus orą.

Dabar mes susiduriame su 
kažkuriomis sunkenybėmis. Rin
kimas statistinių davinių apie 
klimatą lyg sakyte sako, jog 
klimatas toj ar kitoj vietoj yra 
pastovus. .Paprastai mes sa
kome, jog oras i molą t kinta, o 
klimatas maždaug yra patva
rus dalykaš. O vienok visose 
šalyse galima rasti žmonių, 

‘kurie tvirtina, jog jie yra pa
stebėję, kack klimatas kinta, t

Tokis įsitikinimas yra ypač 
prasiplatinęs tarp senyvų žmo
nių. Dažnai galima išgirsti 
tokį tvirtinimą: “Kai aš buvau 
jaunas, tai žiemos buvo daug 
šaltesnės, negu dabar. O vasa
ros taip pat būdavo gana šil
tos. Dabar klimatas pusėtinai 
persimainė, —jis nebėra toks, 
koks buvo prieš' keturias de
šimtis metų”.

Tvirtinimas, kad per kelis 
desėtkus metų klimatas' persi
maino, neatatinka tikrenybei. 
Tai paprastai yra paremta 
iliuzija. Pasitaiko kokie ypa
tingi metai, kuriuos žmonės 
ilgai atsimena. Sakysime, 
šiais metais -mes turime labai 
šiltą vasarą. Nėra abejonės, 
kad atsiras žmonių, kurie ims 
tvirtinti, jog tai klimato paki
tėjimo pasėka. Bet nieko pa
našaus neįvyko. Sekama va
sara gali būti labai vėsi. Bet 
žmonės visuomet geriau atsi
mena ką nors nepaprastą, to- 
dėl jienfs ir atrodo, kad praei-

tyj klimatas buvo ne toks, 
kaip dabar.

Klimatas, žinoma kinta. Ta
čiau turi praeiti tūkstančiai 
metų, kol tas pakitėjimas į- 
vyksta. Byrdo ekspedicija 
Antarktį ko j surado žemėj su
akmenėjusių milžiniškų me
džių, kurie rodo, jog ten ka
daise buvo gana šiltas klima
tas. Yra žinoma, kad musų 
žemė pergyveno keturias ledų 
gadynes. Kaikurie mokslinin
kai sako, jog mes dabar esame 
ant slenksčio sekamos ledų ga
dynės. Bet Jedų gadynes už
eina ir praeina ne per kelis ar 
kelioliką metų, — tam reika
linga milionai metų, žmogaus 
gyvenimas tad yra labai trum
pas, kad galėtų pastebėti kli
mato permainas.

Tačiau yra rimtų .davinių, 
kurie rodo, jog vienoj kitoj 
vietoj per paskutinius du ar 
tris tūkstančius metų klimatas 
kiek pakitėjo. Vyriausia paki- 

t

tėjo kritulio kiekis. Kitaip sa
kant, tose vietose dabar ma
žiau bėra lietaus nei buvo pra
eityj. Pavyzdžiui, nurodoma į 
Kaliforniją. Kaip žinia. Kali
fornijoj auga milžiniški me
džiai, kurie kartais sulaukia 
trijų tūkstančių metų amžiaus. 
Tie medžiai parodo Koliforni- 
jos klimato besikeitimą. Mat, 
dalykas toks, kad kas metą me
dis’ paliek savo rekordą. Kiek
vienas žino, jog nuplautame 
medyj lengva pastebėti rievės 
arba rinklus. Tos rievės paro
do medžio amžių, — kiek rie
vių, tiek metų. Daugiau to: 
rievės parodo ir tai, kokie me
tei buvo. Gerais metais me
džio 4’ievė .yra platesnė, o blo
gais—siauresnė.

Suprantamas dalykas, kad 
medžiui blogi metai yra tie, 
kada kritulio kiekis nėra pa
kankamai didelis. Ir štai Ka
itomi jos" medžiai rodo, jog ten 

klimatas dabar yra sausenįs, 
negu jis buvo prieš tris tuks
iančius metų.

Visiems teko girdėti apie 
Centralinės Amerikos maja in
dėnus. Iškasenos rodo, jog 
prieš kelis tūkstančius metų 
jie turėjo sukurę nepaprastai 
aukštą ir originališką civiliza-. 
ei ją. Bet štai paskui jie pra
dėjo nykti ir šiandien apie jų 
civilizaciją liudija tik griuvė
siai. Kodėl taip atsitiko? Dr. 
Huntington sako, jog maja ci
vilizaciją. sunaikino klimatas. 
Arieš keletą tūkstančių metų 
Centralinėj Amerikoj klimatas 
buvo daug sausesnis, negu da
bar. Ačiū tam, žmonės buvo 
veiklus ir energingi. Laikui

. Audė ruduo žiemą, audė, 
šiurpus šaltas rūkas gulė že
mai prie žemės, kaip pašukinė 
drobe, ir tirpdamas virto j 
smulkų, įžulnų lietų. Išarti lau
kai, vandens prisotinti, blizgė
jo, kaip stiklas, ir gulėjo ramus 
ir juodi, tarsi ilsėdamiesi po 
pavasarinių darbų. Neįmanoma 
tyla gaubė erdvę, tuštuma gu
lė ant tolimų laukų, šliaužė iš
minta ražiena, zujo tarp krū
mų, kurie augo prie ežių, ir, 
rodėsi vilko į pasaulį nuobodu
mą ir nusiminimą.

Pasaulyje, kuris buvo apgau
btas pilku raku, nebuvo nei 
sjpalvų, nei kvepėjimo; nebuvo 
kitų garsų, išėmus miškų oši
mo ir varnų krankimo. Buvo 
tik pilkas paniuręs ruduo, bu
vo mirties ramumas ir koki tai 
visos gamtos getakomba. Lapai 
po medžių puvo, kaip paskuti
nieji mirusios vasaros skarma
lai; pelkės ant kelių ir vagose, 
kaip pralietos karčios ašaros, 
baltavo sudrumstu pūvančiu 
vandeniu.

Dvarponio namas, apvynio
tas iki pat viršaus laukinių 
vynuogių, — juodais, sausais 
ražais, suspaustas lyg numirė
lio glėby j, stovėjo pasipūtęs 
ir, atrodė, krūpčiojo nuo žmo
nių kuždesio, kuris jį pripildė.

Prie išeiginio prieangio, ant 
keliuko, išpilto žvyru, stovėjo 
daug vežimų ir bričkų. Arkliai 
buvo, aptaškyti purvu. Nuleidę 
galvas, jie kantriai stovėjo, o 
jų nugaras plakė lietus, žmo
nės irgi tyliai mirko. Visus bu
vo apėmęs koks tai liūdesys ir 
nusiminimas. Visi vaikščiojo 
ant pirštų galų, kalbėjo šnibž
domis, reikšdami kokią tai bai
mę. Kas minutę tai vienas, tai 
kitas eidavo j prienamį ir žiūrė
davo į kelią, kuris ėjo per par
ką. Nepastebėję nieko miglotoj 
tolumoj, vėl grįždavo į vidų. 
Ten, dideliame kambaryj, kurio 
pasieniuose stovėjo šėpai, — 
buvo triukšminga. Keli desėt- 
kai žmonių buvo pasidalinę j 
grupes. Jie kalbėjosi ir judėjo. 
Būrys jaunų kunigų šnekučia
vo prie lango. Jų veidų išraiš
ka buvo atšiauri ir rimta.

Viduryj kambario stovėjo 
jaunimas, — jaunoji dvarinin
kų gentkartė. Jaunuoliai visą 
laiką apie ką tai linksmai ir 
gyvai kalbėjo, kas minutę nu
traukdami kalbą juoku. O kad 
garsiai nekvatojus, tai jie ran
komis užspausdavo burną.

—Slėpkite nosis, vyrukai,— 
sušnibždėjo vienas jų, — dia
konas žiuri į mus, gal dar 
prieis.

Dziakonas, neaukštas storas 
kunigas, priėjo prie jų. Jie pa
garbiai pasisveikino su juo.

—Ko mes' laukiame, tėve 
dvasiškas ? i

-r-Nabašninkės sesers.
—Baisus atsitikimas... Tokia 

jauna moteris ir visai sveika.
—Visai sveika. Per klaidą iš

gėrė azotinės rukšties vietoj 
vaistų nuo kosulio.

—Išgėrė vaistų nuo gyveni
mo, — sušnibždėjo šalyj sto
vintis aukštas ir išblyškęs 
briunetas.

—Laukiame taip pat pono 
Antano. Ponas Kuronskis tiki
si, kad tasai greit atvyks. Du 
kartu telegrafavo, — gerašird
žiai kalbėjo kunigas.

_•—Ir jis bus? Juk tai skan
dalas^ Juk visi gerai žino...

Dziakonas išmetinėjančiai

pažiurėjo į kalbantį, patraukė 
pečiais ir nuėjo į šalį.

—Jus girdėjote. Tas lepšė- 
vyras kviečia jos ųumylėtinj.

—Kalbėk tyliau, bobos nu
girs, ir prasidės liežuvavimas, 
•—šaltai pastebėjo briunetas.

—Pirm visko visai neliežu- 
vavimas. Visiems yra žinoma, 
kad jis buvo nabašninkės mei
lužis.

—Ir tas atsitikimas man at
rodo toks keistas, misteriškas: 
lyg kas tai butų suplanuota.

—Na, to tai aš jau neprilei
džia.

— Pasakysiu atvirai, — to
kius komentarus visi daro.

—O tu, kaip avinas, kartoji 
kitų kvailą prasimanymą.

—Tegul ir taip, tai nesvar
bu, bet Antanas neprivalo at
vykti.

—Kodėl gi ine? Jeigu jis iš 
tiesų ją mylėjo, tai privalo bū
ti čia.

-—Ne, tai butų nedora, jeigu 
jis drįstų atvykti čia...

—Ak, sustok, Juze, tu pyks
ti, kad tau pačiam nepasisekė. 
Mes juk žinome...

—Jus žinote tik tai, kas 
jums reikalinga žinoti, — tik 
tai, ką aš norėjau, kad jįjk ži
notute....

—Sustok apie tai kalbėjęs, 
nes tai, ką tu nori, kad mes 
įspėtumė, dar blogesnis.

—Aš jums pasakysiu atvi- . 
rait jus neteisingi ir veidmai
ningi. Kokia teisę mes turime 
smerkti kitus? Ar mes patys 
be nuodėmės? Jus smerkiate 
tik taip pro honore domus, o 
tikrumoj jums tai visvien.

—Tu pasirengęs tą sangulia- 
vimą paskelbti geru dalyku, o 
mus — nedorais.

—Nei dorais, nei nedorais. 
Faktuose pasireiškia tik fiziš
ki dėsniai.

—Dorovė —• tai teoretiškas 
sudarymas, o ne koks nors ne
pajudinamas gamtos dėsnis, o 
aš objektingas stebėtojas. Tam 
tikras dalykas atsitiko, — reiš
kia, Jis turėjo atsitikti.

—Na, mes perdaug dideli 
tamsunai ir barbarai, kad su
prasti tave. Tačiau savotiškai 
visgi suprantame, kas gera, o 
kas bloga. Mes dar nenupuolė- 
me taip žemai, kad nepavadin
ti niekšu tą, kuris vilioja savo 
draugo žmoną. Filosofija ap
traukė tau smagenis migla.

—Labai galima. Bet kodėl 
jus nuolat papildote tokią pat 
niekšystę, suviliodami desėt- 
kus kaimo merginų?

—Tai visai kitoks dalykas,— 
kažkas sušnebždėjo.

Tai “kitoks dalykas...” 
Reiškia, kad gėdinti tarnaites, 
darbininkes, stumti jas j pur
vą, — nėra niekinga, o suvilioti 
musų sluoksnio moterį — niek
šo darbas? Taip? Kokios rų- 
šies yra ta etika?

—Lyg taip, lyg kitaip. Visai 
kitaip, — atsiliepė vienas iš 
doros gynėjų.

Kiti klausėsi sumišę. #
—Tai dar didesnis niekšišku

mas, tūkstantį kartų didesnis.
—Gerbiamieji, meskime tuos 

išvedžiojimus. Čia ne vieta 
skaityti lekcijas apie laisvą 
moralybę. Jeigu tu pasikvies- 
tum mus pus save, pastatytum 
gero vyno, parūpintum kokių 
nors pikantiškų užkandžių, tai 
tąsyk butų galima ir nuodug
niau pakalbėti.

(Bus daugiau)
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Uždarė 342 patvirkimo 
resortu

Butlegeriai eina į pieno 
bizni

Per pereitus metus Chicagoj 
ir apie Chicagą tapo uždaryta 
342 ištvirkavimo resortai. Ty
rinėjimas rodo, jog pirmiau tie 
resortai buvo laikomi kiek to
liau nuo miesto, bet pastaruo
ju laiku jie atidaroma miesto 
pakraščiuose.

licmonas paliepė sustoti, o kai 
tie neklausė, tai paleido šūvį. 
Kubiak tapo sužeistas. Pas tei
sėją John E. Haas įvyko teis
mas. Kubiak tapo nubaustas 
pasimokėti vieną dolerį “už ne
tvarkų elgimąsi.”

Saliamono problema

Terry Druggan ir Frankie 
Lake sumanė pasidaryti pieni
ninkais. Matomai, pardavinėti 
pieną yra daug saugesnis, nors 
ir ne tiek pelningas, biznis. 
Auroros mieste jie rengiasi ati
daryti savo pieninyčią. Dūliai 
to sujudo to miestelio valdyba 
ir daro pastangų neįsileisti 
butlegerių.

Nusižudė bedarbis -
Burini žmonių matant prie 

Howard ir Western avė. per
plovė sau gerklę James; Emory, 
1601 S. State st. Emory buvo 
80 metų amžiaus. Nusižudymo 
priežastis, — negalėjimas nie
kur gauti darbo.

Kaip jau buvo rašyta, Wat- 
kinsų ir Bambergu kūdikiai ta
po sumaišyti ligoninėj. Tėvai 
dabar nežino,* ar jie augina sa
vo vaiką, ar svetimą. Tai pro
blemai išspręsti buvo pakvies
ti ekspertai-mokslininkai. Išėjo 
fiasko. Dabar visas reikalas 
na j teismą.

timis negalima miegoti. Bet 
tai tik juokai, palyginus su ki
tomis vietomis. Pavyzdžiui, 
Mirties Klonyj temperatūra) ga
na dažnai pasiekia 130 laips
nių. Ir nežiūrint į tai, pasau
lyj yra ir dar karštesnių vie
tų, 
kiek 
154 
taip
nepaprasti karščiai. Sakysime, 
Jacobabade liepos mėnesyj vi
dutiniška temperatūra buvo 96 
laipsniai šilimos.

Reiškia, chicagięčiai perdaug 
negali skųstis dėl šilimos.

ei-

Tai bent šilta

Cook pavietas turi
972,434 gyventojų

Chicagos universitete
59 laimėjo stipendijas

Šią vasarą Chicagos gyven
tojai nemažai prakaito išlies. 
Visi dejuoja, kad šilta ir nak-

Sacharos dykumoj prieš 
laiko buvo užregistruota

laipsniai šilimos. Indijoj 
pat yra vietų, kur siaučia

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

Phone
Hemlock 9252

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

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Phyaical Therapy & Midwife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrų ofise (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie
kus) po nr. 2423 Westi Marąuette Rd. 
Valandos) nuo 2 iki 4 po piet Tel. 
Prospect 1980.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel Pros
pect 1930. Nedėliomis tik pagal su
tarti.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvaukee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Damen Avė. 
Vai. t 1 iki 8 po pietų. 6 ild 8 vak.

TeL Bnmevrick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletini šviesa ir diathermia

Įvairus Gydytojai
^Lww****wwa^**^*«r»**^*>*w****s^,^z*'

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų.

senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.

VAhASDOSi
Nuo 2 iki 4:81 ir nuo 7 iki 11 

Nedalioj nuo 2:80 ild 4:80 po piet
Telefonai Cana] 0464

Cenzo biuras paskelbė, 
Cook pavietas turi 3,972,434 
gyventojų. Prieš dešimtį metų, 
tai yra 1920 m., gyventojų bu
vo tik 3.053,017.

jog

Pakliuvo advokatas
Policija areštavo advokatą 

Charles B. Goodman, 1604 So. 
Ridgeway. Kaltinamas jis yra 
pardavinėjimu klastuotų mor- 
gičių. Sakoma, kad tokių mor- 
gičių jis pardavęs už $125,000. 
Policija turėjo pusėtinai bėdos, 
kol advokatą areštavo, nes jo 
moteris pradėjusi faituotis. 
Teko ir moterį į policijos sto
tį nugabenti ir patubdyti už 
grotų. Ji tapo apkaltinta, ne
tvarkos kėlimu.

Labiausiai pasižymėjusiems 
moksle studentams Chicagos 
universitetas paskyrė stipenen- 
jas. Kiekviena stipendija lygi
nasi $300 per metus. Stipendi
jas laimėjo devyni chicagięčiai. 
Stipendijas laimėjusių tarpe 
studenčių tėra tik keturiolika. 
Vadinasi, studentės šį kartą 
nekaip tepasirodė.

Reikalauja elektrifi
kuoti geležinkelius

Laikraščio “Tribūne” padavė 
peticiją, kuria einant reikalau
jama, kad 50 mylių radi jūse 
Chicagos geležinkeliai butų 
elektrifikuoti.

Pašovė ir nubaudė

Areštavo bonų vagiliu?
Bobert Hampden iš Indian- 

apoliso tapo areštuotas Palmei' 
House, kuomet jis bandė iš
mainyti $100 čeki. Vėliau po
licija suėmė ir jo kitus du 
draugu. Pas juos tapo rasta už 
$15,200 bonų ir kitų vertybės 
popierių. Manoma, kad tai bo
nų vagilių šaikos nariai, kurio 
plačiai operavo po visą Ame
rika. c

Walter Kubiak, 2325 South 
Albany avė., su savo frentais 
gatvėj lošė kauliukais. Kur bu
vęs. kur nebuvęs staiga pasi
rodė poliemonas Richard Pow- 
ers. Nieko nelaukdami, jauni 
gembleriai pasileido bėgtj. Po-

MYKOLAS DRANGINIS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

rugpiučiu 10 dieną, 1 valandą 
ryto, 1930 m., sulaukęs 56 m. 
amžiaus, gimęs Marijamponės 
apskr., Balbieriškiu vai. Nau
jienų kaime. Paliko didelia
me nuliudime moterį Elzbietą, 
dukterį Augenia, . Lietuvoje 
vieną brolį Antaną, tris sese
ris 
Oną, Anglijoj Eiesea, 
ir pažystamus. 
vOtas randasi 
Chicągo.

Laidotuvės 
ny, rugpiučio 
ryto iš namų 
parapijos bažnyčią, 
atsibus gedulingos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Mykolo Draugi
nio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Duktė, Brolis 
ir Seserys.

Laidotuvėse patarnaują gra
borius L J. Zojp, Telefonas 
Boulevard 5203.

JUOZAPO DVARIŠKIO
Liūdnai atminčiai musų 

brangaus giminaičio bus lai- ' 
komos šv. Mišias Mount Car- , 
mel bažnyčioje, rugpiučio 12 . 
d., 1930 m., 10 vai. ryto. Kvie- ’ 
Čiaine visus gimines, draugus •! 
ir pažįstamus atsilankyti į 
pamaldas,

Tu pas mus jau nebesugrj- 
ši, bet mes ankščiaus ar vė
liaus pas Tave ateisime. Lauk 
mus ateinant!

Nuliūdę lieka,
Jieva Stripeikienė.

uk. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akiu įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudijimo. 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudama akiu karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima katarakta, ati
taiso trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas daro
mas pu elektra, parodančia mažiau
sias klaidas. Speciali atyda atkrei
piama i mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedalioj nuo 10 
iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Telefonu Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago, III.

OfiM TelefoMM Viralai* 0088 
B««. Tel. Vm Bure* 8868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

4142 Archer Avė.
Valaadoa 11 ryto Iki 1 po pietį].
G------- ’ --------

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicagų
■ arti 31st Street

Valandos : 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dienų

4142 Archer Avė.
iki 8 vakaro. NedOUom ano 10

M. Kam* oflaaa North 
3413 Franklin Blvd.

▼alaadoa 8:80 Iki 0:80 vakaro

2 iki 4 
Iki 12 dle- 
aido

ir

25 argentiniečiai aplan
kė Chicagą

argen- 
į Sac- 
biznie-

Katriną, Magdaleną ir 
, gimines 

Kūnas pašar- 
2258 W. 25 St.,
įvvks trečiadie- 
13 d., 8:30 vai. 
j Aušros Vartų 

kurioje 
pamaldos

Graboriai
Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Modemiška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue

Tel Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

CHICAGO, ILL.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvl 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St 
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 

Nedėliomis nuo 10 ild 12.
8

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija: 

4193 Aruher Avė.
Valandos: 2—4 po piet 
Phone Lafayette 0098

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn SU Room 1111 

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

Gyveninio vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarų, išskyrus ketvergę. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Čia buvo atsilankę 25 
tiniečiai, kurie vyksta 
ramento Pan-Amerikos 
rių konferenciją. Argerltinie-
čiai sako, kad Chicago esąs la
bai įdomus ir gana saugus 
miestas.

Ekspliozija daktaro na- 
muose

Dr. L D. Opat’o namuose 
(610 Groveland park) įvyko 

už 
ki- 
bu-

ekspliozija, kuri padarė 
$300 nuostolių. I^kspliozija 
lo skiepe. Nužiūrima, kad 
ve/padėta bomba.-

Reikalauja $150,000 iš 
ffatvėkarių kompanijos

Jeane.tte Habiak, 4640 South 
Washtenaw. gatvekarių kompa
nijai iškūlė bylą. Reikalauja 
$150,000 atlyginimo. 'Pernai ji 
neteko kojos, kai Kedzie Avė. 
karas užvažiavo cnt jos. Ha
biak yra šešiolikos metų mer
gaitė.

Automobilių nelaimės
Prie Bryn Mawr ir Califor- 

nia susidūrė du automobiliu. 
Nelaimėj tapo užmuštas W. J. 
Olson, 2527 Nevvland avenue, o 
jo žmona ir du vaikai gana 
Litnkiai sužeisti.

Cook paviete šiais metais 
automobilių nelaimėse jau žu
vo 583 žmonės.

Prigėrė taksi šoferis
Pčtnyčioj prigėrė besimaudy

damas Michigan ežere taksi šo
feris Jos'eph Rokas. Buvo ban
doma jį atgaivinti, bet nepasi
sekė.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Jei abejoji apie savo akis, eik pas
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OPTOMETRIST
Laikinai persikėlė už 

’ kampo ir dabar ran-
dasi 4660 Gross Avė.

Tel. Yards 4317

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
Rezidence Phone Hemlock 7691

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis i
Advokatas

10 So. La Šalie Street
Vakarais nup 6 iki 9 vaL 

Phone Boulevard 3697 
3315 So. Halsted Street

ONA POLAKIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 8 dieną, 2 vai. ryte, 
1930 m., sulaukus 55 metų am
žiaus, gimus Drabukščių kai
me, Kvedernos vals., Tauragės 
apskr. Paliko dideliame nuliū
dime vyrą Jurgį, 2 dukteris — 
Auna Eliot Detroite, Mieli., Ce
lių Urbienę Chicago, III., 2 sū
nūs — Felixą, Bruce ir Fetei • 
Westville, III., 3 seseris—Ele
ną 'Vištartienę, VVestville, III., 
Petronėlę Urbienę Chicagoj, 
Rožę r* ’ ■ - • - I
field, III. 
randasi ‘ 
ville, III.

Laidotu 
rugpiučio 12 dieną, 9 vai. iš 
ryto iš namų į St. Mary’s pa
rapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į Šv. Petro ir Pavy
to lietuvių kapines.

Visi A. A. Onos Polakienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Dukterys, Sunai 
ir Seserys.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. Urbas, Tel. 138.

Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 
sia. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganidinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS*

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
Tek Cicero 5927

Dr. JOHN SMETANA
L    ——

PRANEŠIMAS

Stanauskicnę 
Kūnas pašarvotas, '•

Jutęs S t., West- !

antradieny,

KAZIMIERAS REMTIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 7 dieną, 2 valandą 
po piet, 1930 m., sulaukęs 20 
rrt. amžiaus, gimęs Chicago, III. 
Paliko dideliame nuliūdime 
motiną Veroniką, 2 brolius — 
Stefoną ir Adolfą ir seserį 
Stanislavą, dėdę V. Gedvilą ir 
dėdienę O. Gedvilienę, pus
brolį Antaną pussesrę Petro
nėlę ir gimines. Kūnas pa
šarvotas randasi 1801 So. 51 
Avė., Cicero, II.

Laidotuvės įvyks trešiadie- 
ny, rugpiučio 13 dieną, 8:30 
vai. ryto iš namų į šv. Anta
no parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas j Sv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Kazimiero Remtis 
K giminės, draugai ir pažįstami 

esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jain paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. « .

Nuliūdę liekame,
Motina, Broliai, Sesuo 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Syrevičius, Tel. Cicero 
291.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patarnavimai 
laidotuvėse ir kokia-1 
me reikale visuomet 
esti sąžiningu Ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

' 3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

1327 Se. Mtk Ct.

Telefonas
Boulevard 6208

Telefonai
Cicero. 8724

BUTKUS 
Undertaldng Co. 

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 8161

Optometristas
Akiu Ekspertas ir pritaikymo akinių
1801 S. ASHLAND /AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 
Vai. 9:30 ryt. iki 8:30 vak. Seredo- 
mis 9:30 iki 12 v. Nedėliomis nėra 

skirtų vąlahdų. Room 3
Phohe Canal 0523

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

Persikėlė i naują vietą po 
numeriu

1545 W. 47th St.
Šaliniai Depositors Banką 

skersai gatvės nuo 
Peoples Banką 

arti Ashland Avė.

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
Advokatai

11 South La Šalie Street, 
Room 1701 Tel. Randolph i 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai 
3241 S'. Hatsticd St. tel. Victory < 

Valandos. — 7 iki 9 vakare 
Olis—Utar., Ketv. ir Subatos vak. 
Vasalle—Pan., Ser. ir Pėtnyčios v.

0331 
vak. 
0562

J. P. WAITCHUS 
Lietuvis Advokatas 
127 N. Dearborn St

Room 928
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatai

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 8294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitt St„ Canal 2380 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nerišlioj pagal sutarti

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Ava.

Tel. Pullman 5956
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomis

John Kuchinskas

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

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

8421 South Halsted St. 
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo lt iki 12

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Scredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Vai.: 1—8 ir 7—8; Nt'd. 10—12 ryto
Rezidencija 6646 S. Maplevrood Avė.

Telefonas Republic 7868

TIK SUGRĮŽĘS IŠ EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

A. A. SL A KIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyjų
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hydo Park 3395

Julijonas Paliulis
Persiskyrė su šiuo pasauliu rugpiučio 8 dieną, 1:10 vai. 

ryte, 1930 m., sulaukęs 44 metus amžiaus, gimęs Tel
šių apskr., Luokės parap., Ja)<šų kaime.

Paliko dideliame nuliudime moterį Emiliją po 
Plotakaitč, sūnų Tamošių 16 m., dukterį Genovaitę 
brolį Petrą, brolienę Barborą, du pusbrolius, Leoną 
nediktą ir gimines, o Lietuvoj motiną ir seserį.

Kūnas pašarvotas, randasi 1815 West 73rd St.
Laidotuvės’ įvyks panedėly, rugpiučio 11 d., 2 vai. po 

pietų iš namų bus nulydėtas į Tautiškas kapines.
Visi A. A. Julijono Paliulio giminės, draugai ir pažįs

tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Su-nus, Duktė, Brolis, Brolienė, Pusbroliai.

Laidotuvėse patarnauja graborius S. P. Mažeika, telefo
nas Yards 1138.

tėvais
11 m., 
ir Be-

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu- 
všse visose mies
to Ir miesteliu da

lyse. Modemiška 
koplyčia veltui.

31D3 S. Halsted 8t 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH 
8464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare

Rez. 3201 South Wallace Street

Tel. Drexel 6323 «
Dr. S. Zmuidzinas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4740 Dorchester Avė. 

CHICAGO,\ ILL.
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

ir nuo 6 iki 8 vakare.

D R. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi- 
rurgras ir akušeris.

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. vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolųh 6800

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

. LIETUVIS ADVOKATAS 
105 W. Adams StM Room 2117

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd S t. nuo B-l

Telephone Roosevelt 9990 
Namie 8-9 ryte. Tel. Renublic 9600 

.............. o -■

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6890 Vai. 9—4
Rezidencija 6158 S. Talman At,

Tel. Prospect 8525
----- o-----

J. F. R ADŽIUS
PIGIAUSIAS ; LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
nrie grabu išdir- 
bystės.

OFISAS:
668 W. 18th Street
Tel. Cąnal 6174

. 3238 S. Halsted St. 
Tel, Victory 4088

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedil. nuo 10 iki 12 ▼. dienų 

Phone Midvvay 2880

Tel. Randolph 5130

Paul M. Adomaitis
\ ADVOKATAS
721 First National Bank Building 

38 SO. DEARBORN STREET
Vakarais 2221 W. 22nd St. 

Tiktai pagal sutarti 
Tel. Canal 2552 

--------0-------

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Telefonas Yards 0994

DR. MADRICE KAffli
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po uiet.

7 iki 8 vai. Nodsl. nuo 10 iki 12, 
Rez. Teleųhone PUza 8202

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas I

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Res. 6515 So. Rockwell St
Tel. Republic 9728
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

-t—---------- f-----------------------------

Juodi broliai ir ko 
munistai
gražii vakar nuvažiuo- 
draugą ant 47 stree.t, 
distrikte. Moterys, pa

kolei tokia stoka vandens jau-

Vieną 
jam pas 
juodukų 
srkoja, taip susirūpinusios, kad 
juodieji broliai buntavojasi bal
tuosius mušt iš tos apielinkės. 
Nors mažai čionai baltų ir te
gyvena. Keli biznieriai ir dže- 
nitoriai, taip gi yra bankas 
baltųjų rankose.

Svarbiausia dabartiniu laiku 
banko užsidarymas. Apie ban
ką sueina dideli būriai juodu- 

’ | kų ir šneka buriuodami, kac 
turėsią vyti lauk baltuosius iš 
tos apielinkės. Sako, kam už- 

r”1 1Trr; įdarė banką, o kam neuždaro tis išaiskins virskalbamą klau- .... . f .. o .baltųjų kolonijose. Sako, ma- 
a -a- • -v tai, mums juodukams neduodaMatote, Vanagaitis paeina is x ... . .. . . ...... . v . , - ne stritkanų runyti, nei kitųvanagų kilmes, ir uz tad jam . , t /. ’. ... ..- ... u v geresnių darbų užimti, tik kebus nesunku išaiškinti tą “voz- * ,. . .. 7. .... .X1„ . TZ . ,. „ h dirba policininkais ir laiska-nų” klausimą. Kad “Margutis” s. . * . x. ,. .../. -v i • v. . . . nesiais. lad čia gyvenantiejiišsivystė is kiaušinio, tai mes ...... , , .. . \ . .v. vi prisibijo, kad nekiltų nauses,visi tai gerai žinom. Vienok H . ... . , , . , .. v- o tam tik ir tetrūksta komu-pirmasis klausimas yra nežino- . , .1 . , , ... ,„ nistisko agitatoriaus,mas, ir todėl reikia rugp. 17

d. būtinai vykti kiekvienam į Tai komunistams vėl butų 
Oaks aržuolyną ir sužinoti vis- proga aukų pasirinkti ir dau- 
ką, kas ten tiksis. giau su juodaisiais broliukais

— Aš busiu. pasibrolauti, kad policija riau
šininkus išvaikytų. Galbūt ir 
kokia komunistiška moterėle 

Išvažiavo atostogų pa*ielgti panašiai ,kai.p_ ____________c Detroite, kada po susibrolavi- 
Visiems gerai žinomi du mo bematant porą juodų bei- 

Marauette kolonijos biznieriai bukl» garnys atgabeno. Tai bu- 
p.p. Mačiukas ir Paulius ap- tikras ^aujo ryšys tarpe 
leido Chicagą. Mačiukas turi rautlon« lr JllodM broį,lį 
“real estate” biznį ant kampo | Sakalas.
69 ir Artesian, o Paulius yra 
žinomas kaipo namų budavoto- 
jas (kontraktorius). Taigi abu
du, kaip sakoma, išvažiavo “ant 
stogų” arba atostogų. Na, o | Deliai Cicero valdininkų 
lietuviškai sakant, išvyko “ant simojimo įvesti naują vandens 
vikeišino”. sistemą, bendras įvairių orga-

Išvažiavo penktadienio auk- nizacijų komitetas išleido to- 
sti rytą tiesiai į Wisconsino k į atsišaukimą į vietos gyven- 
guberniją. Mačiukas išsivežė ir t°.ius: v w I vrnnrlnMa nn>«iininimndsavo žmoną, o žmona issiveze 
mergaitę. Geriau ir tiksliau sa
kant, išvažiavo visi trys. Pau
lius išvažiavo vienai. Tiesą sa
kant, ne vienas, ale kartu su 
Mačiuko šeima. Taigi visa kom
panija susidarė iš keturių asa-

Vanagas, Višta 
^Margutis”

ir

kyla

ar

Pas daugelį žmonių 
klausimas, “kas pirmiaus 
svieto atsirado, — višta 
kiaušinis?” Kad tiksliai tą taip
keblų klausimą išrišius, ponas 
“Margučio” redaktorius rugp. 
(August) 17 d. The Oaks Par
ke rengia nepaprastai didelį 
pikniką, kur pats p. Vanagai-

Cicero
pa-

■ Musų vandens parupinimas
pavojuj!”

(Išdėstymas faktų, kuriuos 
patiekia bendras Ciceros taksų 
mokėtojų ir improvement or
ganizacijų komitetas.)

Istorija valdininku patvarky
mo, kuris siūlo mums pirkti 
vandenį iš privačios korpora
cijos, ažuo.t pirkus iš Chica
gos.

Sulig nusausinimo aktu, Chi
caga mums šiandie parūpina 
vandenį ta pačia kaina, kuria 
parūpina vandenį ir Cliicagos 

Juškevičius pasiliko I piliečiams. Kainų nepakeičia 
Jis šavo Illinois Dirklybos Komisija. O 

jau išvežė, šis naujasis sumanymas nužiu- 
Mačiukas su ri, kad vandens kainas galės 

ga-1 nusakyti Pirklybos Komisija. Ir 
juo didesnės bus vandens kai
nos, tuo vertesne skaitysis ši 
koncesija, kaip tavoras pirkly- 
bai tarpe stambių korporacijų.

(Vandeniui parūpinti teises 
St. Louis mieste pirm keleto 
savaičių viena korporacija par- 

T , .v. .v .davė kitai net už $8,500,000,
Julius Mickevičius gavo is P. nežiurėdama prastų keleto

J. P. Varkalos tokio turinio miestelių, kuriems korporacija
laiškelį: buvo padariusi sutartį parupin-

Iš Finlandijos, ti vandenį.)
Liepos 24 d. Mes nenorime, kad musų van-

Gerbiamas Tamsta, deniu korporacijos pirkliautų,
šiandien pasiekiau dalį že- šis naujas sumanymas buvo 

mes, kur saulė nesileidžia. Švie- patiektas musų trustisų susi- 
su per visą naktį. Toliau nėra rinkimui, laikytam rugsėjo mė- 
kur važiuoti. Galas svieto. Už nėšio 23 dieną 1929 metų. Ta
ri viejų dienų grįšiu Lietuvon ir me susirinkime sumanymas bu- 
pradėsiu dirbti. Kelionė iki šiol vo atmestas vienu balsu. Bir- 
laiminga. Studebakeris eina želio 2 dieną 1930 metų jisai, 
puikiai, nors Prancūzų kalnuo- sumanymas, buvo patiektas iš 
s'e 52 mylias reikėjo po kai- naujo. Ir jį priėmė, kaip pa
nūs kaip po stogą laipioti. Per- tvarkymą, tik penkių trustisų 
važiavom visą Europą. Iš Hav- tarybos balsai, visai netasi- 
re važiavom per Paryžių. Ka- klausę miestelio gyventojų nuo- 
ro laukuose prabuvau 3 dienas, mon^s “ ne^ nePatiekę jo iš- 
Iš ten Reino upės krantais iki | n^jnėti miestelio advokatui, 
Dusseldorfo; čia pasisukom į 
Rytus ir per Magdeburgą at
važiavom į Berlyną. Iš Berlyno 
per vieną' dieną atšovėm į Var
šuvą. Iš Varšuvos 
kus ir Gumbinę į 

Kaune prabuvau 
Aplankiau kelias 
Dabar vežu šeimyną į Finlan- 
diją. Sugrįžęs Lietuvoj išbusiu 
virš mėnesio, iki 9 rugsėjo... 
Linkiu visiems viso labo. Chi- 
cagoje tikiuosi būti gale rug
sėjo arba pradžioj spalio.

J. P. Varkala.

Vyrai grįžti iš atostogų ma
no apie 16 d. šio mėnesio, o 
p-ni Mačiukienė su mergaite 
pasiliks ant ilgiau. Kiek teko 
patirti, apsistos Woodboro apie- 
linkej.

P-nas
vienas be Mačiuko, 
leidę “ant stogų” 
Tad kai sugrįš 
Pauliu, — trys “bečleriai 
lės kliubą įsteigti.

— Pttstapėdis.

J. P. Varkalos laiš 
kas

per Suval- 
Kauną.
2 savaites, 

dirbtuves.

J idant jis išreikštų opiniją, ko
kios legalės reikšmės gyvento
jams patvarkymas gali turėti.

Džiokeris (kabliukas) pa
tvarkyme

Paragrafe 11-me, sekcijoje 
1-moje, tame miestelio trusti- 
sų patvarkyme sakoma:

“Jeigu, arba kada kompani
ja nepajėgs suteikti Miesteliui 
iokio kiekio vandens, kuris ga
lėtų aprūpinti reikalavimą, tuo
met miestelis gali gauti tą kie
kį, kurio stoka bus, iš bet ko
kio kito šaltinio, ir .taip ilgai,

aukščiau patvarkymo 
ir įsitėmykite, kad 

neduodama teisės pasi- 
ilgesniam laikui gauti

Patvarkymas neužtikrina 
vandens gavimo

(Perskaitykite dar kartą pa
duotą 
sekciją 
mums 
rūpinti
pilnai tiek, kiek vandens mums 
yra reikalinga, o tiktai leid
žiama laikinai" apsirūpinti, 
idant papildyti stoką. Ir to
liau: jeigu korporacija ir vi
sai neparupintų vandens, tai ir 
tuomet ji neprarastų koncesi
jos. Sulig patvarkymu, ji ga- 

naujo duoti vandenį 
kada nusitartų.)

lėtų iš 
mums,

Kodėl 
mokėti 
korporacijai turint kontraktą

tektų mums brangiau 
už vandenį, privačiai

Prisilaikant dabartinių mu
sų legalių santykių su Chica
ga, mums yra amžinai garan
tuotas vandens parupinimas ta 
pačia kaina, kurią Chicaga ima 
iš pačių savo piliečių. Jeigu 
dabar, savo pačių aktu, mes 
panaikinsime šį įstatymą van
deniui parūpinti mums, tai vis 
viena Nusausinimo Kanalo tak
sos teks mokėti, kaip mokėjo
me jas iki šiol, nors kartu mo
kėsime ir aukštesnes 
vandenį.

Dabartinės pumpos 
padaryti pakankamo

NAUJIENOS, Chicago, III

Radio programai
ŠIANDIE VAKARE

iš Chicagos didžiųjų radio stačių

T

6:00
6:15

(1:30

• FiiiViadieT/e, Rugp. 11, ’30

5:30
6:00

6:30

7:00
7:00

-NBC—Phil Cook.
Irma Glen, Organ Con-

6:58

8:30
8:45
8:59
9:00

Olsen A Ebann Time. 
—NBC—“The Nation’s

9:30 
10:00

7:30
7:30

8:00

8:30
9:00
9:30

10:00
10:05

10:10
10:30
10:45 zp.
10:57

H :00

1020 Kc.—KYVV—294 M. '

p. m.—Uncle Boh.
pt In.—Tony Nuzzo’s Canton 
Tea Garden Orchestra.

p. m.—Teaberry Sports Repor- 
ter.

p. m.—Stone’s Congress Or
chestra.

p. m.—Nuzzo’s Canton Garden 
Orch.

P. m.-
p. m
Capital”

p. m.—Benius Time.
p. m.—Russo’s Edge. Beach 
Orch.

p. m.—NBC—Maytag Orches
tra.

p. m.—NBC—Real Folks.
p. m.—NRG—Stromberg -Cari

šo n.
p. m.—Russo’s Edge. 
Orch.

p. m.—Teaberry Sports 
porter.

p. m.—Chicago Herald 
Ėxamtnėr News Flashes.

p. m-
P. m- 

m
chestra.

p. m.—Public Service —Weath- 
er; Temperature; Correct 
Time.

p. m.—NBC—Russo’s 
Beach Orch.
mid.—Nuzzo’s Canton

Ileach

lte-

ant

State Street Tomorrovv 
-NBC—Amos and Andy 
—Stone’s Congress Or-

Edge
Or-12:00

chestra.
12:15 a. m.—Stone’s Congress Or

chestra.
12:45 a. m.—Tony Nuzzo<s Canton 

Tea Gardcn Orchestra.

kainas už I 5:30
-Topsy Turvy Time.
Harold Vau IIorne,Pia-

10:11
10:15

10:30
10:35
10:45

11:00
12:15

12:30

870 Kc.—WENR—344.5 M.
p. m.Tip Top Ensemble. 
p; m.—iram Glen, Organ Con

cert
p. m, 
p. m.

cert
p. m.—Illinois Watch Time.
Off the Air at 7:00 p. m.

p. m.—Farm Program.
p. iri.—Luke and Mirandy—
Down on the Farm.

p. m.—Illinois Watch
p. m.—The Smith
(Sketch).

P. m.—NBC—Musical
p. m.—Mike and
Comed

p. m.—<
p. m.—NBC—Uncle Ahe
David.

p. m.—Studio Program.
p. m.—Telechron Time.
p. m. —NBC.—Nat’I News
Events.

p. m.—Air Vaudeville, Jimmy 
Grcen’s Orchestra.

m>—Irma Glen,Organ Con
cert.

a. m.—Jimmy Grcen’s Orccs-

Time.
Family

Medley.
Herma n, 

dy Sketch.
Outing and Becreation.

&

6:15—Safety' Talk by Aldennan 
Thomas J. Bovvler

6:30—DeLuxe Variety Program 
with Katherine Pecelli, So
prano

6:15—Roxy and his Gang Over NBC 
network

7:00—Organ recital by TU Carney 
7:30—Wome n ’s, T ra d e Union

League
7:45—Adolph & Rudolph, Coniedy 

Teani
8.‘00—Bulletin Board, Labor Fla

shes, U. S. AgHcuhiral & 
Weather reports

8:15—Single Tax Talk
8:30—WCFL Novelty Orchestra
8:45—Florence Goldstein, Colora- 

ture Soprano & Lucio Gar
da, Spanish Tenor

9:00—Old Virginia Harmony Boys 
9:30—DeLuxe Variety Program 
9:45—WCFL Orchestra with Kas- 

per program
10:00—Longine’s Time Signals over 

NBC netvvork
10:02—WCFL Radio Study Club
10:15—WCFL Concert Orchestra
10:30—Bernie Cummings Orchestra 

over NCB netvvork
11:00—Gov. Clinton’s Orchestra

over NBC netvvork

CLASSIFIED ADS.Ii

Financial
Finansai-Paskolos

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000'

Jus atmokate mažomie minėtini- 
mis mokeetimie.

Mes taipjau perkame morgiėiui ir 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marshfield Ava.

Paskolos suteikiama i vieną dieną 
2-RI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6738-6716

Off the Air at 1:00 a. m.
770 Kc.—WBBM—389.4 M. '

l(—Times News Flashes.
m.—Henri Gandron’s Or

chestra. U
j) m.—Tas!y Yeast Musical; 
Harmony Trio.

p. m.—Music Appreciation Se- 
ries; f 

p. m.—
tion.”

p. m.— 
Bailey, 
p m.—Aaronson’s Comman- 
ders.

pt m,—Gcrolsteiner Program 
—Orch.
and Clem & Harry.

p. m.—Tom Gerun’s Orches
tra.

P. m 
P. 

‘ (IcTs.
10:00 p. m.—Off the Air Until Mid- 

nite.
12:00mid. —Arotind the Town with 

Irving Aaronson’s Orchestra; 
Frank Shaw; Tom Gerun’s 
Orchestra and Henri Gend- 
ron’s Orchestra (2

870 Kc.—WLS—345
p. m.—Eventide 
strings and poem.

p. m.—Bill Vickland’s Book- 
shop; Poetry.

p. m.—The Old Settler, Musi
cal Memories.

8:00 p. m.—WLS Singers, rarc part 
songs. *

THROUGH WJJD ,
p. m.—Prairie Farmer Com- 
munity Club (Ya hr.).

970 Kc.—WCFI^-309.1 M.
C>:00—WCFL’ Health Exercises
6:30—Rise and Shine over NBC 

netvvork
6:45—Eriy Rizers Club
8:00—Radio Shoppers Club

10:00—Recitalists (vocal) over 
network

15—In the Music roonl
30—Organ recital by Al Carney
45—Farm Talk by J. R. Callahan 

Pres. III. Farmer Union
2:00—Timely

program 
and Art

3:00—Baseball
Wrigley 
Park. In case no *game, stu- 
dio program

5:00—Junior Federation Club vvith 
Charlotte Wolff, Reader

5:30—WCFL Orchestra, featuring 
Paul Zimm, Violinist

6:00—Municipal Talk by Col. Hen
ry A. Allen, Mech. Engr. in 
charge of Water System

6:00 p. m 
6:10 p.
6:45
7:00

7:3o
. 7:45

8:00

8:30

9:00

9:30

PRANEŠIMAI

Symphonic Orchestra, 
-“Highlights of Avia-

Lee Sims and Ilomay

Drama Burlesąues. 
m.—Aaronson’s Comman-

Lietuvių Auditorium Bendrovės 
direktorių, ir draugijų atstovų susi
rinkimas įvyks rugpiučio 11 d., 
1930, 8 vai. vakare, Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St. Visi direktoriai at
stovai malonėkit laiku susirinkti, 
rengtis prie rudeninio sezono.

Valdybos T. A. rast. T- A.

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $300 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra

3804 S. Kedzie Avė.

Chicagos Lietuvių Draugijos Sa
vitarpines Pašalpos susirinkimas 
atsibus utarninke, rugpiučio 12 d., 
North Wcst Masonic Temple svet., 
1547 N. Leavitt St., 7:30 vai. vaka
re. Nariai malonėkite susirinkti 
laiku, taipgi pasistengkite gauti 
naujų narių. X. Saikus.

Bridgeporto Lietuvių Politikos ir 
Pašalpos Kliubo mėnesinis susirin
kimas atsibus antradieny, rugpiučio 
12 d., 7 vai. vakare, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
St., Chicago. Draugai visi turite 
pribūti laiku būtinai tie, kurie esat 
lankę sengančius draugus, turi būt 
pilnas raportas ant šio susirinkimo.

Valdyba.

Personai
Asmenų Ieško

PA1EŠKAU savo tėvo Aleksas Ya- 
sas. Paeina iš Kauno gub., Telšių 
apskr. Janapolės parapijos, 1919 me
tais gyveno Cambridge, Mass. Pra
šau širdingai su manim susižinoti, 
arba kas apie jį žino pranešti, bu
siu dėkingas. Per tiek metų nema
tęs savo tėvelio, išsiilgau jo baisiai, 

JONAS YASAS,
4350 S. Honore St., Chicago, III,

670 Kc.—WMAQ—447.5 M.
5:00 p. m. 

p. im
li ist.

6:00 p. m.—U. of Chictfgo Lecture.
6:20 p. m.—Harold Van Home, Pia- 

nist.
6:30 p. m.—Sports Announcements. 
6:45 p. m.—NewsConcert Orchestra 

p. m.—CBS—Syncopated His- 
tory, 

jas ope-|7:30 p. m 
nežiūrint 8;3o 
vandenį.

nepajėgia
spaudimo

.. . I 7:00priklausoPumpos ir vanduo 
Cicero miesteliui ir 
ruoš pats miestelis, 
iš kur mes gausime 
Ir jeigu norėsime gauti dau
giau spaudimo, tai Cicero tu-116:00 
rėš pasirūpinti jį įtaisyti. Da- 10.10 
bartinės pumpos ir svarbiosios io.’iO 
dūdos buvo įdėtos tuomet, kai L 
miestelio gyventojų skaičius L(1:30 
buvo žymiai mažesnis, nei da- 10:45 
bartinis skaičius, kuris siekia L 1:()0 
65,000 įgyventojų, ir kada šian
die kiekvienas tuo pačiu laiku 
nori didesnio spaudimo. -----

Kokį vandenį mes gautu- 
mėm?

Korporacija sutinka parūpin
ti mums “filtruoto vandens’’. 
Nieko nesakoma, kokiu Liudu 
jis bus filtruojamas, neigi iki 
kokio tyrumo. Ir kada buvo 
užklaustas apie tai kompani
jos atstovas viešame susirin
kime, tai 
kė, kad 
biznis, o 
nedavė.

jis praktiškai parciš- 
tai yra kompanijos 
daugiau informacijų

Bet lai ir taip dar rūpestin
gai vanduo butų filtruojamas, 
tas filtravimas neužmuša ligų 
perų. Vanduo turi būti che
miškai valomas, idant užmušti 
perus. Parupinimas vandens 
apielinkei, priskaitančiai dau
giau, kaip 65,000 gyventojų, tu
ri perdaug didelės svarbos, kad 
jis galima butų pavesti priva
čiai korporacijai su neaiškiu 
dviejų žodžių pareiškimu, jogei 
ji parūpinsianti “filtruotą, van
denį”. Šis gi patvarkymas ne
reikalauja cheminio vandens 
valymo.

sta igus užteršimas vandens pa
sidaro todėl dideliu pavojumi

Ciceros sveikatos departamen
tas nėra taip įrengtas, kad jis 
galėtų analizuoti vandenį kas
dien ir tuojau įspėti publiką 
apie vandens užteršimą. Kolei 
mes gauname vandenį iš Chi
cagos, mums nėra ko bijoti to 
pavojaus. Mes turime apsauga 
vieno geriausiai sutvarkytų 
sveikatos departamentų visoje 
šalyje — ir mes neturime epi
demijų. Vanduo, kurį Chicaga 
parūpina savo pačios piliečiams, 
tikrai yra geras ir Cicerai.

Bendrų komitetų susivieniji
mai įsitikinęs, kad Ciceros gy
ventojai yra priešingi davimui 
nepanaikinamos 35 metų kon
cesijos privačiai korporacijai 
^parūpinti miesteliui vandenį.

busMasiniai susirinkimai 
laikomi artimoj ateityj kiek
vienoje miestelio dalyje 
reikalu.

Tėmykite pranešimus 
juos!”

šiuo
apie

CBS—U. S. Navy Band. 
—CBS—Arabesųue.

9:00
9:30

p. m
p. m.—CBS—Toscha Seidel; 
Concert Orchestra.

p. m.—CBS—Burns Panatela. 
p. m.—CBS—Jesse Cravvford, 
j), m.—Romance of Dan and 
Sylvia

p. m.—Elgin Time Signal.
p. m.—Harrison Weather Re- 
port.

p. m.—O. G. Style program. 
p. m.—NBC—Amos an, Andy, 
p. m.—-Daily News Concert 
Orchestra.

p. m.—Uptown Village and 
Via Lago Orchestra (3 
h o urs).

MADOS

7:00

7:10

7:30

8:30

hrs.)
M.

Melodies,

Cl ASSIFIE D ADS
Educational 

Mokyklos

PAIEŠKAU Adomo Ciparo. Pa
eina iš Labardžių sodžiaus, Bieta- 
vos parapijos. Zenonas Lenksas, 
5439 W. Washington Blvd., Chica
go, UI.

NBC
10
ii
12

Topics — musical 
by Henry F. Parka 
Lembrecht 
returns direct from 
Field or Comisky

2547
2547—Jaunutėlei panelei paprasta 

bet praktiška suknelė. Galima siū
dinti iš byle kokios materijos, leng
vesnės arba sunkesnės. Sukirptos 
mieros 8, 10, 12, 14 metų mergai
tėms.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
vaduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už- 
takymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 9o. 
Halsted St.» Chicago, III.

Specialistu rydyme chroniškų Ir nauju li
rų. Jei kiti negalfijo jumis iftrydytl, atsilan- 
kykit pas mane. Mano pilnu ifcersamlnaTl- 
mu atldenrs jūsų tikrų lirų ir jei aft apsl- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugry». Ei
kit pas tikra specialistą, kuris neklaus jųsų 
kur ir ku Jums skauda, bet pats pasakys 
po ralutlno lieraaminarimo—ku jums yraralutlno lienaminartmo—k»a jums

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 
pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nedė- 

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų

2fl st.

(Adresas)

(Vardas ir pavaldi)

(Miestas ir valst.)

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No-------—
Mieros.......................... per krutinę

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

i PO

RAUDONOJI GYSLA 
Išgydoma be Peilio 

UŽ ŽEMĄ MOKESTĮ
Žlibumas, niežėjimas, kraujo 

tekėjimas, prasikišimas. Raudon- 
gyslių (Eiles) arba kitu mėšlinės 
nesmagumų, padarome sveiku be 
plovimo ar deginimo, ligonbučio 
arba sugaišinimo laiko darbe. 50 
metų pasekmingo gydymo atvežta 
iš rytų i Chicagą, garantuoju 
jums pasveikimo nuo 2 iki 10 sa
vaičių.. Lengvais, nedideliais iš
mokėjimais. Ekzaminavimas dykai. 
Vienos savaitės trytmentas dykai, 
dėl patikrinimo jus galimumo iš
gydyti, arba prisiųskit dėl 5 dienų 
namu pagelbos trytmento DYKAI.

PILĖ DEPARTMENT, S-M-S. 
HEALTH INSTITUTE, 
1869 N. Damen Avė.

Chicago, Illinois
Valandos 10 iš ryto iki 8 vai. vak. 
Nedėlioj 10 iš ryto iki 2 po pietų.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbalinama 
pradinį mokslą i devynis mėnesius: 
augštesnį mokslą į vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
Įsigyti abelną mokslą. Savo būvi žy
miai paderinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo Sakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO. II<L

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS parteneris į au
tomobilių taisymo biznį, turi būt 
patyręs mechanikas. Daug pinigų 
nereikalinga. 257 E. 115 St. A. J.

Situation Wanted
Darbo Ieško

ir
MOTERIS ieško darbo i restau- 

rantą už virėją. 3210 So. Halsted 
St. Victory 1266.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU 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
2040-42 Washington Blvd.

Help Wanted—Female
P^fhlnjnkio R»ild» .. .....

MOTERYS
Lengvas Daugiau
darbas • pinigų.
Pardavinėkit kojines ir Šilkinius 

skalbinius savo kaimynams, drau
gams darbininkams ir tt. Puikiausis 
komisas. Pilna laikų ar liuoslaikį. 
Ateikite arba rašykite. Royal Crown 
Mills, 68 W. Washington St.

Pianos
PARDAVIMUI pigiai grojiklis 

pianas Gulbrensen.
3219 So. Lime St.

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del 
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

672 West Madison Street.

infor-
Fumiture & Fixtures

Rakandai-Itaisai
Aš PARDUOSIU su dideliu sau 

nuostoliu savo gražius 4 kambarių 
rakandus ir kaurus, vartotus tik 3 
mėnesius. Atsišaukite tuojaus.

3040 West 62nd Street.
Business Service

_______Biznio Patarnavimai

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoruojam

3147 S. Halsted St
Victory 7261, Rea. Hemlock 1292

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekvienas, ypačiai Jaunos vedusios poros, 

esate kviečiamos pasinaudoti musų pasiūly
mu. Mes nupirksime Jums rakandus tiesiai 
19 dirbtuves už sutaupima mažiausia.

tiO% cash pamatu
Jokis užsakymas nčra per mažas, ar per 

didelis — nuo mažo stalelio iki visų 10 
kamb. apartmento rakandų. Saukite Šiandie. 
Mes nuvežime jus pas fabrikantus. Mes tu
rime rySlus su visomis geriausiomis kompa
nijomis Chicaroie. Saukite Columbus 0467. 
MR. WELLS dėl platesnių žinių.

For Reni
PASENTAI, copyrights — išradi

mai visokios rūšies.
B. PELECHOWICZ, 

2300 W. Chicago Avė. Brunswick 7187

RENDAl 4 kambarių flatas $16.00 
pečium šildomas.

3601 So. Union Avė.

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

Peitraustom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St
CHICAGO

Furnished Rooms
REIKALINGAS didelis šviesus 

kambarys, karštu vandeniu apšildo
mas, prie mažos laisvos it blaivios 
šeimynos, B. Neuronas, 3437 So. 
Union Avė. •

AR REIKIA JUMS ANGLIŲ
Aš esu pardavėju James Coal Co. 
anglių, kurių yardai randasi 58 ir 
Halsted St. ir 81 ir Wallace St. Kai
nos prieinamos visiems. Laukiam jūsų

PETER ADOMAITIS
6630 So. Talman Avė. 

Tel. Prospect 3938

Business Chances
 Pardavimui Bizniai 

PARSIDUODA grosernč labai pi
giai, ruimai dėl pagyvenimo. 10813 
So. Michigan Avė., Chicago.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Financial
Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS 
nuo $50 iki $30,000 

Neimam komiso iki $300.00 
J. NAMON & CO. 

Po valstijos priežiūra 
6755 So. Western Avė.

TeL Grovehill 1088

Paul M. Smith & Cot
REAL ESTATE

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkis ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas. 
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avė,

Tel. Lafavette 0455


