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Sovietų “kolchozai” ima kelti
maištą prieš bolševikus

Kolektivizuoti ūkiai dažnai dar aitriau, ne 
pavieniai rusų ūkininkai, priešinas bol
ševikų valdžiai ir atsisako duoti jai sa
vo javus

joje bedarbių nesą ir busią ru
sų darbininkai gerai gyveną. 
Savo- vardo- pavardės tas so
vietų specialistas, suprantamas 
dalykas, laikrašty negalėjo 
skelbti, nes, grįžus atgal į Ru
siją, jam tektų brangiai — gal 
savo gyvastim — pas i mokėti už 
tokį “kontrrevoliucinį” tikrojo 
sovietijos “rojaus” nupiešimą.

kas
ren-

kai

BERLYNAS, rūgs. 8. — So
vietų laikraščiai dabar pilni ne
ramių pranešimų apie tai, 
dedasi provincijoj valdžiai 
kant grūdus iš ūkininkų.

žinios apie javų rinkimą
muose yra panašios į praneši
mus iš mušiu lauko karo me
tu. Ir iš tiesų, Rusijoj dabar 
eina karas tarp valdžios ir ūki
ninkų — aitri ir atkakli kova, 
kurioj krinta' daug aukų.

Iš visų sovietų spaudos pra
nešimų aiškiai matyt, kad ren
kant grūdus sovietų valdžia tu
ri beveik kiekvieną pūdą iš
kovoti jėga, su durtuvo ir šau
tuvo pagalba. Kitaip ji negali 
nieko išgauti.

. Įdomus čia pasireiškimas, 
kad ragus jau stato patys “kol
chozai”, vadinas sovietų kolek
tyviai ūkiai. Dažnai tie “kol
chozai” dar aršiau priešinas 
valdžios javų rinkėjams, ne 
kaip atskiri ūkininkai.

Ūkininkai, kurie buvo vald-

žios priversti eiti į “kolcho
zus”, dabar tuos “kolchozus” 
paverčia kovos organizacijomis 
prieš sovietų valdžią. Sovietų 
laikraščiai praneša apie dauge
lį atsitikimų, kur “kolchozai” 
tyčia išdalina javus savo na
riams po dvigubą ir trigubą 
porciją, kad nieko neliktų 
džiai.

Sovietų laikraščiai rėkia, bu
sią į “kolchozus” susispietę bu- 

— turtingi uki- 
dabar orga- 
prieš sovie-

vę “kulokai 
įlinkai* — 
nizuoją sąmokslus 
tų valdžią.

Iš tiesų, betgi, 
kai stengiasi 
savo javų. Jie jau iš patyrimo 
žino, kad už savo javus nieko 
iš valdžios negaus. Šiandie ir 
rusų ūkininkas jau žino, kad 
Berlyne, Londone, Vienoje pi
giausiomis kainomis parduoda
mi rusų sviestas, kiaušiniai, 
cukrus, paukštiena, daržovės 
etc., tuo tarpu kai pačioj Ru
sijoj jų negali gauti.

kurie

visi ukinin- 
neduot valdžiai

Sovietų specialistas 
apie darbininkų pa
dėtį bolševikijoje

dienų

skai-
1930

Radę trečio Andree 
ekspedicijos nario 

griaučius
STOKHOLMAS, Švedija, rug

sėjo 8. — Praneša, kad nauja 
ekspedicija į Baltąją salą atra
dus ir trečio nelaimingos An
dree ekspedicijos į žiemių aši
galį nario, Knuto Frankelio, 
griaučius. Be to ekspedicija ra
dus ir kitokių daiktų, paliktų 
tos Andree ekspedicijos prieš 
33 metus, jų tarpe mokslinius 
instrumentus, ginklus, Andree 
balono gurbo dalis ir Franke
lio užrašų knygą. Pranešimas 
sako, kad tyrinėtojų stovykla 
esanti dar gerai išsilaikius. 
Ekspedicija mano, kad Andree 
ir jo draugai žt>vo nuo stai
gios katastrofos, kaip antai nuo 
baisios pūgos.

Visuotinis streikas
Ispanijoje baigtas
SAN SEBASTIAN, Ispanija, 

rūgs. 8. — Neramus visuotinis 
darbininkų streikas vakar va
karą pasibaigė. Streiko komi
tetas sutiko atšaukti demon
stracijas, vyriausybei prižadė
jus paleisti suimtus streikinin
kus.

[Pacific and Atlantic Photo]

San Francisco, Cal. — Gla- 
dys O’Donnell, kuri laimėjo 
moterų lakūnių lenktynes.

Iš i kompartijos išmeta 
16,000 “nukrypėlių”

MASKVA, rūgs. 8. — Kon
trolės komisija paba'igjė savo 
kompartijos “valymo” darbą. 
Kaip praneša iš partijos bus 
išmesta daugiau kaip 16,000 
narių, įtariamų dėl įvairių “nu
krypimų”.

Pekla, ne gyvenimas, 
Rusijoj, sako dar- 

biečių atstovas

darbietis.

Argentina pripažįsta 
naująją valdžia

VARŠUVA, rūgs. 8. — Grįž
damas į Londoną, į Varšuvą 
atvyko Joscph Toole, Anglijos 
parlamento narys,
Jis sako, kad “gyvenimas so
vietų Rusijoje visai nepaken
čiamas.”

“Pasaulis negali sau įsivaiz
duoti,” pasakė darbiečių depu
tatas, “kaip tas kraštas yra 
išbadėjęs ir nuskurdęs. Kultū
rinis ir ekonominis gyvenimas 
Rusijoje visai iširęs. Kai grįž
damas atgal pervažiuoji 
sieną iš sovietijos, žmogus 
sijunti tartum iš pragaro 
trukęs.”

per 
pa- 
iš-

Airese kariuomenė grį- 
barakus ir gyvenimas 

į vagą

Buenos 
v • ZO 1 
ieina ♦

BUENOS AIBES, Argentina,
i Buvusio prezidento

GPU sušaudė 6 mai
sto spekuliantus

30,000 minia Kaune pasiti
ko grįžusį Vytauto paveikslą 

——.............. v

Pasitikimo iškilmėse dalyvavo, be lietuvių, 
dar žydai, rusai ir totoriai, išlikę Lietu
voj dar nuo Vytauto laikų

KAUNAS, rūgs. 8. [Chicago 
Tribūne Press Service.] — 
žvelgdami į praeitį, kada Lie
tuva buvo viena galingiausių 
Europos valstybių, savo sieno
mis žiemiuose atsidurianti į 
Baltijos jurą, o pietuose į Juo
dąją jurą, lietuviai vakar šven
tė Didžio Kunigaikščio Vytau
to, didžiausio krašto valdovo, 
500 metines mirties sukaktu
ves.

Vytautas misteringu budu 
mirė prieš pat savo vainikavi- 
mąsi Lietuvos karalium, ir dėl 
-tos jo mirties istorininkai įta
ria lenkų sąmokslininkus.

Kauno aerodrome buvo susi-
spietus 30,000 minia lietuvių, rytai.

žydų, rusų ir totorių pasitikti 
aeroplanui, pargabenusiam į 
Kauną Vytauto paveikslą. Tas 
paveikslas keliavo po visą kra
štą, simbolizuodamas Lietuvos 
pasiryžimą patapti vėl svarbia 
Europos valstybe.

Totoriai, kurie dalyvavo iš
kilmėse, yra Auksinės Ordos 
narių ainiai. Totorių Auksine 
Orda, kovodama po Vytauto 
vėliavomis, padėjo jam sumu
šti Teutonų kryžiuočius. Vy
tautas, savo laimėjimais, pa
keitė istorinį likimą žiemių ry
tų Europos, kuriai tuomet grė
sė pavojus būti Vokietijos pra-

Kruvinos vokiečių 
komunistų-fašistų 

kautynės

Kinų lakūnų bombos 
užmušė 200 mie

stiečių

Vienas esančių dabar Chica- 
goje sovietijos “specų” (spe
cialistų apie dalykų padėtį so
vietų Rusijoje rašo Chicagos 
Tribūne šitaip:

“Oficialiais duomenimis, 1929 
metais sovietų Rusijoje buvo 
bendrai 1,520,000 bedarbių. Pa
skiausiais oficialiais duomeni
mis, 1930 m. vdsario 1 dieną 
bedarbių buvo 1,235,000.

“Iš tikrųjų betgi bedarbių 
skaičius sovietų Rusijoje yra 
kur kas didesnis, nes registra
vimas buvo padarytas tik 65 
miestuose, o pastaruoju laiku 
buvo užginta registruoti mie
stuose nekvalifikuotus darbi
ninkus iš kaimo.

“Nedarbas pramonės darbi
ninkų tarpe neseniai šiek tiek 
sumažėjo, bet to buvo pasiek
ta tik su pagalba šitokių gry
nai dirbtinių priemonių:

“1 Buvo įvesta 6 ir 7 va
landų darbo diena ir pridėta 
dar viena darbininkų pamaina. 
Tai reiškia, kad padidėjo nak
ties darbas, bet sovietų vald
žiai yra daug geriau naudotis 
nakties darbu, ne kaip duoti 
bedarbiams pašalpas.

“2—Pakeista sekmadieniai. 
Dabar kiekvienas darbininkas 
dirba 5 dienas ir gauna vieną 
dieną, poilsio.

“Vadinas, fabrikai dabar dir
ba ne mažiau kaip 12 valandų 
paroj (trys pamainos, po 7 va
landas kiekviena) ir 360 
metais.

“Bendras darbininkų 
čius valdžios pramonėje
metų kovo 1 dieną buvo 2,- 
492,000 žmonių. Privatinės pra
monės beveik visai nėra. Iš 
antros pusės, reikia turėt ome- 
nėj, kad vidutinis darbininko 
uždarbis daugumoj valdžios pra
monių yra 42 doleriai mėne
sy, o gyvenimas Rusijos mies
tuose yra daug brangesnis, ne 
kaip vakarų Europoj ar Ame
rikoj.

“Gyvenamų butų sąlygos yra 
biauriausios. Einant oficialiu 
pranešimu, gyvenama erčia dar
bininkui nustatyta tik 5 ket
virtainiai jardai. 28% visų dar
bininkų (ir 43% angliakasių) 
turi gyvenamos erčios po 33 
ketvirtainių pėdų asmeniui (žiū
rėk oficialų “Penkerių Metų 
Planą”, II tomas, 2-ra dalis, 
antroji laida; Maskva, 1930, 
282 pusi.).

“Įvestos yra maisto kortos. 
Šiandie Maskvoj dagi darbinin
kai negali pirktis daugiau kaip 
15 kiaušinių, arba daugiau 
kaip 7 svarus sviesto mėnesy. 
Jaučiama didelė stoka cukraus, 
riebalų ir daržovių. 
“Izviestijos” (1930, 
d.) skundžiasi, kad 
siūlo privatiniams 
jams du pudu rugių 
ra cukraus.

“Angliakasiai masėmis bėga 
iš valdžios kasyklų, nes jie ne
begali pakęsti baisaus skurdo. 
Valdžia bandė pakeisti juos be
turčiais valstiečiais, bet ang
liakasiai ėmė mobilizuotus val
stiečius mušti ir tie, senų an
gliakasių įbauginti, išbėgiojo. 
Apie tai buvo pranešta vald
žios organe “Izviestijose” rug- 
piučio 18 dieną.”

Gingluota govėda įsi
veržė į kalėjimą ir 

linčavo negrą
DARIEN, Ga., rūgs. 8.—Ne

bodama pastatytų gatvėje kul
kosvaidžių, ginkluotų vyrų gau
ja įsiveržė čia į kauntės kalė
jimą ir čia pat kameroje su
šaudė George Grantą, 40 me
tų amžiaus negrą.

Grant ir antras negras bu
vo įtarti dėl tykojimo apiplėš
ti vieną vietos banką, ir ban
domi suimti vieną policininką 
nušovė.

rūgs. 8.
Yrigoyeno diktatūrą nuvertus 
ir naujai generolo Uriburu val
džiai įsisteigus, revoliucija iš
siplėtė visame krašte. Provin
cija po provincijos telegrafuo
ja, pripažindamos naująjį reži
mą.

Nežiūrint, kad karo padėtis 
dar pasilieka, gyvenimas Bue
nos Airėse įeina į normalią va
gą. Kareiviai ir kadetai grįžo 
į savo kareivines.

Tuo tarpu dar vis areštuoja
mi įvairus senojo režimo na
riai. Jų tarpe yra suimti bu
vęs vidaus reikalų ministeris 
FLlpidio Gonzales; buvęs užsie
nių ministeris II. Oyahanote; 
buvęs
Louis Molinari, etc.

MASKVA, rūgs. 8. — GPU, 
slaptoji sovietų policija, pra
nešė, kad šeši asmens tapo va
kar sušaudyti, o kitu nubau
sti kalėjimu už tai, kad apga- 
vingu budu prisipirkę daug 
maisto produktų valdžios krau
tuvėse, tuos produktus paskui 
pardavinėję kitiems, imdami 
brangias kainas.

Turėjo pagundą užmuš- 
. ti, dėl to nusipiovė 

sau ranką

HAMBURGAS, Vokietija, 
rūgs, 8. — Per politinę demon
straciją vakar čia įvyko muš
tynių tarp komunistų ir fašis
tų. Vienas fašistas buvo už
muštas, o devyni kiti asmens 
rimtai sužaloti. Lengviau su
žeisti du policininkai. Trisde
šimt vienas riaušininkų areš
tuoti.

75 areštuoti Berlyne
BERLYNAS,. rūgs. 8.—Ber

lyno policija vakar išsklaidė su
rengtą politinę demonstraciją. 
75 asmens buvo suimti.

HONKONGAS, Kinai, rūgs. 
8. — Gauti čia pranešimai sa
ko, kad kantoniečių aeroplanai, 
bombarduodami apsiaustą Na- 
ningfu miestą, Kuangsi provin
cijoj, užmušė apie 200 žmo
nių.

Kuangsi miestą laiko pagro
bę sukilėliai.

Lenkai, dėl protesto, pa 
korė Treviranuso ka

liausę
POZNANIUS, Lenkija, rūgs.

8. — Vakar čia įvyko didelės

Yrigoyeno senatorius

Trys lakūnai žuvo aero
planų nelaimėse

ORASii
Chicagai ir apielinkei federa- 

iis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; lengvi ir vi
dutiniai rytų krypties vėjai, 

temperatūra įvairavo 
ir 69° F.

saulė teka 6:23, lei-

Vakar 
tarp 64°

Šiandi
džiasi 7:12. Mėnuo teka 8:47 
vakaro.

asmens sužeisti per 
rinkimus Meksikoje

Oficialios 
liepos 19 
ūkininkai 
prekiauto- 
už 1 sva-

Taip pasakoja sovietų “spe- 
cas”. Tą pareiškimą jis para
šė kaip atsakymą vienam Chi- 
cago Tribūne skaitytojui, R. 
A. Thomas’ui, kuris andais bu
vo pareiškęs tame pačiame 
dienrašty, busią sovietų Rusi-

GVADALAJARA, Meksika, 
rūgs. 8. — Per vakar įvyku
sius gubernatoriaus rinkimus 
čia buvo muštynių tarp prie
šingų partijų šalininkų. Penki 
asmens buvo sužaloti. Rinki
mus laimėjo nacionalines revo
liucinės partijos kandidatas, 
pulk. Ignacio dc la Morą.

Banditas ir policininkas
krito kautynėse

DETROIT, Mich., rūgs. 8.— 
Vakar čia įvyko kova tarp po
licininkų ir banditų, 
banditas, Leo Genova, 
ei jos 
buvo

detektyvas 
nukauti.

Vienas 
ir poli- 
Barney

Santo Domingo nuken
tėjusių maisto riaušės
SANTO DOMINGO, Domingo 

Respublika, rūgs. 8. 
dėl uragano nukentėjusių ir al
kanų žmonių šiandie čia kilo 
maisto riaušės. Neramumams 
malšinti teko pavartoti kariuo
menė.

Tarp

BAXTER SPRINGS, Kas., 
rūgs. 8. — Jų aeroplanui nu
kritus iš 200 pėdų augštumos 
ir užsidegus, liepsnose žuvo pi
lotas Melvin Mishler ir jo pa- 
sažierius Ray Phillips.

PHILADELPHIA, Pa., rūgs. 
8. — Municipaliame Aerodrome 
,čia užsimušė lakūnas John Do- 
naldson iš Newarko, N. J., jo 
aeroplanui nukritus.

Nusižudė, negalėdamas 
niekur gaut darbo

NOROMIS, III., rūgs. 8. — 
Devynis mėnesius negalėdamas 
niekur gauti darbo, čia nusi
nuodijo bedarbis John Tokoly, 
50 metų amžiaus angliakasis.

10 darbininkų žuvo pa
rako fabrikui sprogus
PARYŽIUS, rūgs. 8. — Au- 

bouse, netoli nuo Briscy, įvy
ko sprogimas parako fabrike. 
Dešimt darbininkų, daugiausia 
motinų, buvo užmuštos, dau
gelis kitų sužalotos.

Prancūzų lakūnai pas 
prezidentą Hooverj

WASHINGTONAS, rūgs. 8. 
— Prezidentas Hooveris šian
die priėmė transatlantinius 
franeuzų lakūnus, Diendonne 
Coste ir Maurice Bellonte.

salinąs, oai., rūgs. 8. — 
Miss Altą Fickle, 20 metų am
žiaus mergina, tyčia davė bė
gančio traukinio tekiniams nu
plauti savo dešinę ranką. Ji 
tapo be rankos nugabenta į li
goninę^-

Mergina sakosi padarius taip 
dėl to, kad ji nuolatos turė
jus didelę pagundą ką nors ta 
ranka užmušti.

Amerikos Legionas už 
prohibicijos panaiki

nimą
N.

Le-
SARATOGA SPRINGS, 

Y., rūgs. 8. — Amerikos 
giono New Yorko skyriaus kon
vencija priėmė rezoliuciją pa
naikint 18-tą konstitucijos 
amendmentą (pfohibicijos įsta
tymą) .

Panaši rezoliucija buvo pri
imta Užsienų Karų Veteranų 
konvencijos Baltimorėj, Md.

Žemes drebėjimas
8.CANDELA, Italija, rūgs.

— Praeitą naktį čia buvo jau
stas stiprus žemės drebėjimas, 
ydimas garsių požeminių dun

dėjimų.

Du lakūnai žuvo
NOME, N. D., rūgs. 8. — 

Netoli nuo čia, jų aeroplanui 
nukritus, užsimušė lakūnai John 
Fritz ir George Ranes iš Lis- 
bono, N. D.

BELLEVILLE, III., rūgs. 8. 
— Gaisras sunaikino čia Oak- 
land Foundry ir QuaUty Stove 
and Range kompanijos įmones. 
Nuostoliai siekia $500,000.

Ispanijoje kilo neramus lenkų demonstracijos protestui 
visuotinis streikas

SAN SEBASTIAN, Ispanija, 
rūgs. 8. — Negalėdami susi
tarti su samdytojais, čia ir ki
tuose Ispanijos centruose dar
bininkai paskelbė visuotinį strei 
ką. Ryšy su streiku vakar įvy
ko įvairiose vietose neramumų 
ir susikirtimų su policija. San 
Sebastiane du streikininkai bu
vo sužeisti.

Bijoma, kad streikas nevir
stų politiniu.

prieš Vokietijos norus atgauti 
iš lenkų buvusias savo terito
rijas. Per demonstracijas buvo 
pakartas, kaliausėje, Trevira- 
nus, Vokietijos ministeris oku
puotiems kraštams.

Sovietų valdžios apara 
• to “valymas”

Indusų ir musulmonų 
riaušės Indijoj

BOMBĖJUS, Indija, rūgs. 8. 
— Dharavy, Bombėjaus prie
miesty, įvyko kruvinų 
tarp musulmonų ir 
Riaušėse dvidešimt šeši 
buvo sužeisti.

riaušių 
indusų. 
asmens

Lenkų policija suėmė
25 komunistus

VARŠUVA, rūgs. 8. — Len
kų policija suėmė 25 komunis
tus, bandžiusius pabėgti per 
sieną į Rusiją. Tarp suimtų bu
vo keturi seimo nariai.

Traukinių nelaimės
Iš 8 i 9 d. VIII. Radvilškio 

stoty įvyko traukinių katastro
fa. Klaipėdinis trauk. 24 Nr. 
užvažiavo ant manievruojamų 
vagonų. Vagonų daug sutriuš
kinta. Brangus garvežys taip
gi apdaužytas, nuostoliai nema
ži. Visi traukiniai daug susi
vėlavo. Tą pat naktį garvežys 
nuo bėgių nuriedėjo. 8—VIII 
Labos stoty vėl vagonai nuėjo 
nuo vėžių.

NEW YORKAS, rūgs. 8. — 
New York -Herald įdėjo prane
šimą iš Maskvos, kuriame sa
koma, kad padaryto pastaruo
ju laiku sovietų tarnautojų va
lymo rezultate, iš įvairių įstai
gų buvo atleista’ 51,000 valdi
ninkų.

Dar turės būt patikrinta ir 
“valymas” padaryta tarp 1,500,- 
000 kitų sovietų tarnautojų.

Audra su ledais padarė 
nėmaža žalos

SIOUX CITY, la., rūgs. 8. 
— Smarki vėjo audra su lie
tum ir ledais šioje apielinkėj 
padarė, kaip apskaičiuoja, apie 
$500,000 žalos. Vietomis buvo 
išplauti geležinkeliai, sugriauti 
farmų triobesiai ir sunaikinti 
javai.

LIETUVON
Siunčiame P i n i k u s 

* Paštu ir Telegrama.
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai ---

NAUJIENOS 
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.



Sveikatos Dalykai
IŠVENGTI? 
KAIP LIGŲ

Rašo Dr. A. J.. Karalius

Musų laikuose sukurta vadi
nama saugomoji medicina itin 
žymų progresų padarė. Viskas 
ir visur daroma, kad tiktai li
gų išvengus arba jas sunaiki
nus. Tai yra karas žmonijos 
su jos nematomais, bėt rūs
čiais priešais ligų perais, kurie 
daugiaus žalos padaro, negu 
baisiausi karai. Visas musų 
mokslas čionais dalyvauja, visa 
žinyba vadovauja.

šiame kare aktyviai dalyvau
ja draugija ir pavieniai asme-

tuojaus į jį dedama chlorino 
arba kokių nors kitų chemika
lų, kad bakterijos negalėtų 
veistis. Tuo budu milionai 

{žmonių apsftugojama nuo įvai
rių ligų. Miesto sveikatos de
partamentas tiria vandenį kas 
dienų ir kartu saugoja gyven
tojų sveikam. Apart miestų 
kiekviena valstybė turi savo 
contralines sveikatos įstaigas, 
kurios rūpinasi viso krašto gy
ventojų sveikata. Apart to į- 
vairios organizacijos savo na
riams ir-gi nuolatos patiekia 
patarimų kaip ligų išvengti. Vi- 

i sose mokyklose dėstoma higie- 
na arba mokslas apie sveika- 

; tos palaikymą.
Visuose miestuose ir mies- 

' teliuose inspektoriai nuolatos 
j stovi maisto gamyklose, krau
tuvėse ir valgyklose. Jų parei
gos visur vienodos: prižiūrėti, 
kad nebūtų suterštų valgomų 

i daiktų, kad nebūtų pjaunami 
į nesveiki gyvuliai arba vartoja
mi apkrėsti kitoki valgomi 

, daiktai. Miestas prižiūri ir 
, patikrina šaldyklas ir kitokias 
: maisto krautuves; sveikatos 
I departamento atstovai nepriva- 
| lo užgirti tokių maisto pro
duktų, kurie netinkamai užlai
komi, sugedę arba apkrėsti;

1 kadangi pienas labai svarbus 
maistas ir plačiai vartojamas, 
tai pieno gamyba ir paskirsty
mas dar stropiau kontroliuoja
ma. Medicinos mokslas, kaip 
žinote, senai surado, Kad su 

i maistu į žmogaus kūną gali 
I patekti įvairių ligų perų, tai 
I dabar maistas dėl to ir prižlu- 
i rimas. Ir šiuo budu apsaugo- 
, jama milionai žmonių nuo pa- 
ivojingų ligų. ,

Visi seniai žino, kad ligomis 
' galima apsikrūsth Vienas li
gonis gali apkrėsti tūkstančius.

1 Už tai miestuose, kur žmonės 
| susigrūdę, įvesta kvarantina, 
' arba ligonių nuo sveikųjų at- 
| skyrimas. Kartais mums kva- 
I rantina daug nesmagumų pada- 
■ ro, bet protingas žmogus kva- 
i rautinai nesipriešina, nes jisai 
| nenori kitų apkrėsti.

Labai daug ligų pagaunama 
I viešuose namuose (teatre ir 
kt.), kur tūkstančiai žmonių 

I susirenka. Už tai tokiose vie- 
i tose įvesta ventiliacija, nes su-

nys.

Draugija

Čionais svarbesnis veiksnys, 
aktingesnis kareivis. Vandens 
filtravimas, peržiūrėjimas mais
to krautuvių ir gamyklų, kva- 
rantina, čiepai, viešųjų namų 
švara ir kt., kaip žinote, žy
miai sumažino ligas visuose 
kraštuose. čionais medicinai 
atėjo į talką visi kiti musų 
praktiškieji mokslai: fizika, 
chemija, mechanika, inžinerija 
jr kt. ir įvairios organizacijos 
ir, pagaliąus, musų dienų visą- 
galinti spauda.

Vandens filtravimas pašalina 
baisiųjų ligų (choleros, karšti
nės ir kt.) perus. Kur vanduo 
tyras, be ligų perų, tenais žmo
nes sveikesni. Seiliaus karšti
nės epidemijos sunaikindavo 
didelius miestus, o dabar šita 
liga tuose pačiuose miestuose 
labai retai užeinama. Vande
nyje, pelkėse veisiasi uodai, 
kurie išnešioja materijos (dru
gio) perus—pelkes išsausinus 
išnyks uodai ir materija. Pa
namos kanalą statant tūkstan
čiai darbininkų sirgdavo, bet 
pelkes išnaikinus jie galėjo

Taisymas laikrodžių musų 
speciaiiskumas.

Pritaikome akinius dėl kiekvieno.

Didelis pasirinkimas deimantų ir 
auksinių daiktų.

Kass Jewelry gadintame tirštame ore milio- 
nai bakterijų gali lengvai la-

Savininkas
J. A. KAZAKAUSKAS

2045 W. 35th St.
Prie pat Archer Avė.

CHICAGO

Draugai Amerikiečiai!
Skaitykite pažangiųjų Rygos 

lietuvių žurnalą

“Laisvas Žodis”
“LAISVAS ŽODIS” rašo apie dar

bininku ir valstiečių kovą už švie
sesnę ateiti ir jų gyvenimą.

“L. ŽODIS” kovoja su visokiais ■ 
tamsos apaštalais ir kelia aikštėn1 
klerikalų ir jėzuitų juodus darbus.

“L. ŽODIS” savo Jūriniu labaj 
įvairus, talpina daug paveikslų iš 
viso pasaulio gyvenimo.

“L. ŽODIS” eina kartas per mė-1 
nesį ir metams kainuoja

tik 1 doleris
Dar gaunami šių metų pirmieji i 

numeriai. Skubėkite išsirašyti, kad 
nebūtų per vėlu

‘‘Laisvo žodžio”
ad rusas:

Latvija, Riga.
Gogola iela 7a-9 

kioti ir j sveikųjų plaučius su
lysti. Išeinamos vietos ir-gi 
yra geras šaltinis įvairioms li
goms pasisaugoti; tokiose vie
tose vartojama antiseptika

l statybą užbaigti be jokių kliū
čių. šiltuose kraštuose, vieš- 

I patavo geltonoji karštinė, kuri 
. baltiesiems vienu laiku buvo 
beveik užkirtusi kelių juodųjų 

i kraštams naudoti, bet surasta 
ligos šaltinis ir dabar šita li- 

i ga jau ne baisi. Kai kuriuose 
kraštuose (pv., tūlose vietose 
Alpuose) labai daug žmonių 
serga gužiu (goiteriu). Tyri
nėjimai parodė, kad vartojant 
iodą gūžys neatsiranda. Dabar 
jau ir gūžio galima išvengti. 
Kai kur vanduo turi perdaug 
įvairių druskų, kurios kenkia 
virškinimui; vandenį išvirus 
druskų didumą pašalinama. 
Kai vandenyje dideliuose mies
tuose surandama ligų perų, tai

(karbolius ir kt.), kuri bakteri
jas užmuša.

Tai matote kiek visuomenė 
šiame kare darbo atlieka. Aiš
kus dalykas, kad visi šitie dar
bai toli gražu ne tobuli, nes 
musų visuomenės tvarka dar 
tebestovi ant korupcijos pama
tų. Musų miestų ir valstybių 
valdžia dar turčių rankose; 
musų valdininkai dar doleriui 
tebetarnauja. O tai dėl to, kad 
pati visuomenė, patys darbo 
žmonės dar savais reikalais ne
moka rūpintis, dar savo likimą 
jie turčiams ir politikieriams 
globoti pavedę patys skurde 
gyvena ir diduma ligų bakteri
jų šeria.... Sveikata tai visų 
žmonių, pačios minios reika
las: kokia minia, tokia ir jos 
sveikata. Sveikatos prievarta 
neįbruksi, įstatymais neįvykin- 
si, policijos jėga nepalaikysi: 
juo darbo žmonės daugiaus su
sipratę, juo jie, aplamai imant,, 
ir sveikesni.

Asmuo

Šiame kare ir-gi be galo 
svarbią rolę lošia. Negalima 
visuomenės organizacijoms sa
vo visus reikalus pavedus ran
kas sudėjus sėdėti ir ligų pe
rus gaudyti, save ir kitus be
reikalingai apkrėsti. Kiekvie
nas žmogus turėtų žinoti iš kur 
ligos kįla, kur ir kokios' plati
nasi, kokia jų eiga ir svarbiau
sia, kaip jų išvengti. Kiekvie
nas privalo žnoti kaip savąjį 
kūną nuo tų nematomų priešų 
(bakterijų) apginti. O čia rei- 

į kia susipažinti su savo kūno 
Į mechanizmu—juo arčiaus, juo 
į gerinus. Kad asmuo, aplamai 
i imant, nenusimano apie susir
gimus ir kūno mechanizmą, tai 
kiekvienas daktaras labai ge
rai žino. Dažnai žmogus in
teligentas papasakos tau apie 
įvairius mokslo dalykus, net ir 
filosofijos dėsnius įvairius ii 
sunkiai sukramtomas teorijas 
išaiškins, bet apie savo sveika
tą kalbėdamas tokių niekų pri
pasakos, kad net koktu daro
si... Kodėl? Atsakymas visai 
lengvas: sunku rasti žmogų, 
kuris tikrai norėtų save pažin- 

| ti. Gal būt iš tikrųjų sunku 
i savo pažinti, bet savo kūno 
I mehanizmą suprasti tai ne taip 
• jau labai slinku. Jei inžinie
rius' išmoksta sunkias matema
tikos problemas rišti, tai ko
dėl jisai negalėtų su filosofija 

[susipažinti; jei advokatas gali 
sukramtyti tūkstančius painių 
painiausių įstatymų ir hipote- 
zų, tai kodėl jisai negalėtų su- 

I sipažinti pv., su gonorėja bent 
i ant tiek, kad mokėtų jos iš
vengti? Galima, tiktai noro 
reikia. Raštų apie sveikatų tu
rime daug ir gerų—tiktai ne- 

! tingėkite paskaityti. Aš nukal
ti nu tų žmonių, kurie skurdo 
gyvendami neturi progų.

Nors musų laikuose ligų jau 
mažiaus tebeturime, bet dar jų 
užtektinai pasiliko. Nors gydy

mo o metodai žymiai patobulin
ta, bet dar toli gražu ne vis
kas surasta ir ištirta. Vienok

3514-16 Roosevclt Rd. 
arti St. !.<ouis Avė. 

CHICAGO. IIiL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kadzia 8902

Daktaras
Kapitonas 

Specialistas iš

WISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus 
GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
SpecialiŠkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų 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 daugelį metų ir išgydi 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. vak. Nedėlįomis iki 12 d. 
4200 West 26 St., kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5573

jau gerai žinome, kad milionai 
žmonių kas dieną serga tiktai 
dėl to, kad nežinojo kaip apsi
saugoti.

Anot Dr. Friedlando, neturi 
niekados nusilpnėti užgulimas 
ant žmonių nepaisymo, ant ap
sileidimo, kurį aplaiko* nežinoji
mas... Bet ką-gi padarysi: tai 
yra gyvenimas, koks jis yra— 
koks jisai neturėtų būti ir koks 
jis, tur. būt, savo laiku nebus.

ĮVAIRENYBES
Gyvačių įkirtimai

Turim džiaugtis, kad negy- 
venam karštuose kraštuose, 
kur yra begalės įvairiausių 
nuodingų gyvačių, kurių įkir
timas žmogui yra didžiai pa
vojingas, dažnai net mirtingas. 
Statistika rodo, kad Indijoj 
kasmet žūva apie 20,000 žmo
nių nuo gyvačių, tuo tarpu 
kai plėšrieji žvėrys sudrasko 
kasmet ne daugiau kaip 2,000. 
Brazilijoj gyvatės kasmet nu
marina taip pat kelis tūkstan
čius žmonių, Amerikos Jungti
nėse Valstybėse kasmet jos 
įkerta apie 1,000 žmonių. Kiek 
žmonių įkerta gyvatės Lietu
voj — tikrų žinių nėra, bet 
vis dėlto pasitaiko.

Iš to matyt, kad kasmet vi
sam pasauly daug žmonių ken
čia nuo gyvačių įkirtimo, todėl 
j tai yra kreipiama didelio dė
mesio. Gydytojai ilgai ieškojo 
vaistų, kurie išgelbėtų ligonį, 
kurį įgėlė gyvatė. Paskutiniau- 
siais metais toki vaistai yra 
rasti: tai yra antiveninas. An- 
tiveninas yra gaunamas pana
šiu budu, kaip čiepai nuo rau
pų. Brazilijoj ir šiaurės Ame
rikoj yra įsteigti’, daug ūkių.

kuriuose laikomos nuodingos 
gyvatės. Tam tikrais laikotar
piais gyvatės yra “melžiamos”, 
t. y. iš jų atimami nuodai, ku
rie yra siunčiami į antivenino 
laboratorijas, čia gauti nuodai 
yra atskiedžiami ir įČiepijami 
arkliams. Po aštuonių mene
sių, nuolat didinant įčiepijamų 
nuodų dožą, arklių kraujuje 
atsiranda tam tikri nuodai, ku
rie neitralizuoja, nugali gyva
čių nuodus. Tada iš arklių yra 
išleidžiami iš kiekvieno keli 
litrai kraujo, iš kurio jau ga
minami čiepai, vadinami anti- 
veninu, prieš gyvačių Įgėlimą. 
Praktika parodė, kad antiveni- 
nai gerai veikia ir žymiai, be
veik visiškai, sumažina mirtin
gumą nuo įkirtimų, jei tik jis 
nėra per vėlai pradedamas var
toti. % I

Kaip reikia elgtis gyvatei 
įgėlus? Iš senų laikų pas' mus 
yra išsiplėtęs prietaras bėgti 
pas “burtininką” arba šiaip 
“specialistą”, kad “užžadetų”. 
Kitų vaistų, gyvatei įgėlus, ne
žinoma. Tuo tarpu gyvatei įgu
lus reikia taip elgtis. Pirmiau
sia reikia įgeltą kūno dalį 
smarkiai perrišti ankščiau žaiz
dos, kad nuodai negalėtų išsi
sklaidyti po visą kūną. Po to 
švariu peiliu arba skustuvu, 

i kryžmai giliai įpiauti žaizdą ir 
kraują iščiulpti ir išspjauti. 
Gyvačių nuodai yra kraujo 
nuodai, todėl sveikai burnai 
nėra pavojingi. Tuo pat laiku 
reikia arba pačiam skubėti pas 
gydytoją, arba jį pasikviesti. 
Jei turima antivenino, tai tuo
jau jį reikia pavartoti. Seniau 
būdavo patariama, žaizdą pride
ginti, arba išgerti daug alko
holio, bet tai nieko nepadeda.

[“T.”]
S i ■■ ■ — — I - ■■■■■■■ , I ..

Nerviškumas pra
nyksta - greitai, 

maloniai
Kai jus pradeda kankinti 

rėmuo, gasai, ar nevirškinimą? 
tai paprastai tai būna kaitė 
kad viduriuose yra perdaug 
rūgščių. Geriausias būdas — 
greičiausias būdas — sustabdy-lc 
ti jūsų nesmagumus yra su L 
Phillips Milk of Magnesia.\ 
šaukštas stikle vandens ueutra-i 
lizuoja daug didesnį kiekį rūgš
čių viduriuose — ir atlieka tai 
tąojaus. Simptomai pranyksta 
į penkias minutes.

Jus niekad nevartosite šiurkš
čių metodų, kai jus pažinsite 
Phillips Milk of Magnesia. Ir! 
jus niekad daugiau neprisileisi- 
te kentėti nuo rūgščių pervir
šio. Jį daktarai pataria vartoti 
prieš rūgštis per virš penkias 
dešimt metų.

Jūsų aptieka turi Phillips 
Milk of Magnesia, didelėse 25c 
ir 50c bonkose, Pilni nurodymai 
platiems vartojimams yra kiek
viename pakelyje. Reikalaukit 
tikrojo. Ne tiek geras produk
tas gali neatlikti to paties.

“Milk of Magnesia” buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas. H. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtakuno Chas. H. 
Phillips nuo 1875 m.

(Apgarsinimas)

Pinaud’s
Shampoo

Palieka jūsų plaukus 
blizgančius, sveikus ir 
ne perdaug sausus. Pas 
jūsų pardavėją, arba 
prisiųskite 50c už pilno 
didumo bonkų.—Pinoud, 
Dept. M., 220 E. 21 St.. 
New York. (Sempelio 
boukutS dykai).

ZdIŲOKII rtK

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Budriko Radio 
Orkestrą

16173 Vakar-vakarėlį ir Čigonai, 
M. Jtiožavitas

16041 Mes be Vilniaus nenurimsim 
ir Girtuoklio daina, 
J. Butėnas

16152 Pasaulis stovi ir Man tik 
rodos, A. Vanagaitis

16156 Ar tau seselė ir Kelkis berneli, 
Mahan. Liet. Mainicrių Ork.

Lietuvių Polka ir Pasaulio Polka, 
Šokių Orkestrą

Nakties sapnai, Šokis ir Gegutės Polka, 
šokių Orkestrą

Amatininkų Mazurka ir Po puotai 
Šokis, Šokių Orkestrą

Vėjo Vakas ir Vilniečių Mazurka, 
šokių Orkestrą

Budriko Radio 
Valandos

Iš Stoties WCFL 970 kyl. 
Subatomis nuo 6 iki 7 vai. vak.

— ir —
Ketvergais iš Stoties WHFC.

1420 kyl.
Nuo 7 iki 8 vai. vakaro.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705
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VVorth Whyte, 
Kanada

lai tikrai yra apgailėtinas 
dalykas, kad dėl degtinės žino-j 
nes savo taip labai suvargina.

— John Jarus.

Atvažiavo iš Lietuvos

Neatsargumo auka

Kanados Cemento Kompani
joj pasitaikė nelaimė. Rugsė
jo 1 d. per neatsargumą skau
džiai tapo sužeistas Mikas 
Mailibarskis. Nelaimė atsiti
ko sekamu būdu: jis ėjo pa
leisti darban didelį elektros 
motorą ir visai nepažiūrėjo, 
kad rankena stovi ant pilno 
greitumo. Vos spėjo jis pa
traukti rankeną, kaip sujung- 
tuvo dėžutė ekspliodavo ir pu
sėtinai apdegino veidą ir jsun- 
kiai sužeidė ranką.

Darbininkams, dirbantiems 
prie mašinų, patartina būti 
atsargesniems. — N. S..

Sekami pasažieriai atplaukė iš Lietu
vos švedų American Linijos laivu 
Gripsholm rugsėjo 1 d.

Jonas Zabotka   važiuojantis j 
Easton. Pa.

Elzbieta Tttpikavičienė j Dctroit.
Mich.

Jadzia Sarnackaitė į \Vestfield. Mass. 
Aldona Purinas j New York, N. Y. 
Emilia Jegelevicienė į Bridgeport.

Conn.
Ieva Kosakevičienė j Philadelphia. Pa.

Į Halifax, Kanadoj

Genovaitė Stankiutė j Vonda, Sask. 
Genia Komisariutė į Toronto. Ont. 
Shaye Polivnik į Montreal. Canada. 
Yankelis Bergeris į Montreal.
Keila Schafts į Montreal. Rep.

Cleveland, Ohio
Dr. V. Kudirkos Palaipinės 

Draugijos sus i rin k i m as

Rugsėjo 5 d. Dr. V. Kudir
kos Draugija laikė savo mėne
sinį susirinkimą. Pirmiausia 
buvo skaitytas protokolas iš 
praeito susirinkimo, .lis tapo 
priimtas kaip vienu balsu. To
liau sekė komisijų ir ligonių 
lankytojų raportai, kurie taip 
pat buvo priimti.

Bendrai susirinkimas buvo 
vedamas gerai ir tvarkiai. Tu
riu tik pasakyti, kad gaila yra 
žiūrėti į kai kuriuos musų 
draugijos narius. Daugelis 
tikrai nenorėtų matyti, kad 
musų tautiečiai taip skurstų.

| susirinkimą atėjo vienas 
narys prašyti pašalpos. At
rodė, kad tas žmogelis negalės 
ir per svetainę pereiti, — taip 
baisiai jis buvo suvargęs. 
Draugija nieko nežinojo apie 
jo ligą, .lis pareiškė, kad bu
vęs ligoninėj, kur jam vieną 
akį išėmė. Klausiamas atsakė, 
jog sirgęs trejetą savaičių. 
Paskui pirmininkas paklausė, 
kur jis gyvena. Atsakė, jog 
jau šeši mėnesiai, kaip vedąs 
benamio gyvenimą. Atsirado 
keli nariai, kurie norėjo jam 
pagelbėti ir tuo pačiu laiku 
kreiptis į miesto valdžią, rei
kalaudami pašalpos, liet žmo
gus nepanorėjo apie tai nei 
klausytis. Gavęs jam priklau
somą pašalpą, jis tuoj apleido 
svetaine.

€ f

Tarp Chicagos 
Lietuvių

West Pullman

šie lietuviai realestati- 
ninkai pasirengę jums 

patarnauti 
k_________-__—/

SLA. 55 kp. nariams svarbus 
pranešimas

Ateinantį sekmadienį, rugsė
jo 14 d., 2 vai. pietų West 
Pullman Park svetainėje įvyks 
SLA. 55 kuopos • mėnesinis 
susirinkimas. Susirinkimas 
svarbus, jame bus raportų, 
pranešimų ir bus svarstoma 
nauji reikalai kuopos ir Susi
vienijimo naudai. Visi nariai 
ir narės būtinai atsilankykite 
ir užsimokėkite užvilktas mo
kestis. Nesiduokite suspenduo
ti, o paskui išsibraukti iš Su
sivienijimo. Nariai ir nares, 
kurie mokės mokestis per šios 
perorganizuotos SLA. 55 kp. 
laikomus susirinkimus’ West 
Pullman Park svetainėje, nebus 
suspenduoti ir išbraukti iš Su
sivienijimo. Bet jeigu jie mo
ka ir mokės mokestis senajai 
valdybai, kuri neva laiko susi
rinkimus Zalatoriaus svetainėj, 
bus suspenduoti, paskui iš
braukti iš Susivienijimo. Se
noji valdyba senai pasakoja, 
kad ji mokestis nesiūs Cent
ram Nesiunčiant mokestis 
Centran, kiekvienam aišku, 
kad narys ar narė suspenduo- 
sis, o paskui išsibrauks iš Su
sivienijimo.. Man jau senai 
aišku, kad bolševikai apgaudi
nėja savo pasekėjus’. Jie nuo
lat rašo per “gazietą” ir agi
tuoja pasekėjus, kad mokėtų 
mokestis jų nuovadoje, bet 
sarmatijas pasirašyt. Pasekęs 
juos žinai, kas tokie rašo. Kaip 
man teko nugirsti, jie., tą. daro 
kad neprasižengti prieš Cent-

[Atlantic and Pacific Pnotoj

South Bend, Ind. — Marberine Appel, 8 metų mergaitė, kurią 
kažkoks vyras išgėdino ir nužudė.

Rožių Žemė
Bolševikams butų gera ru- 

giapiut-ė aukomis, jeigu darbi
ninkai turėtų darbo ir gerai už
dirbtų. Mat, šiame laike jiems 
reikia aukų bylai vesti prieš 
Susivienijimą. Tikslas bolševi
kams buk geresnis, negu kad 
buvo renkamos aukos trakto
riams. Bolševikai pasakoja, ta
da nors pusėtinai agitavę, ir 
daug spėkų pridėję, rodos’ dar
bai ėjo gerai, bet nebuvo gali
ma pasekėjams įkalbėti ir iš- 
prašyti aukų. Dabar kas kita, 
tik reikia paagituoti, silpna
pročiai duoda auk.as. Bet kuo
met jiems pasakai, kad jus 
esate silpnapročiai, kad tokiam 
tikslui aukąųjąįe, jie pyksta. 
Išsikarščiavušhį negalima per
kalbėti. Bet aš norėčiau jus 
.paklausti, ar jus žinote kur 
tos jūsų aukos eina? Ogi bur
žujams! Patys skurdžiai ko
munistų sukvailinti darbinin
kai neapkenčia buržujų, bet 
surinktas aukas atiduoda bur
žujams. Butų gerai, kad kas 
pakviestų Koškj išagzaminuoti 
pasekėjų protą, kurie duoda 
aukų bylai vesti prieš Susivie
nijimą.

Pusžemaitis su pasekėjais 
reikalavo garažo savininko,

priešingai daro. Giriasi per 
“gazietą”, kad turi naudingą 
įstaigą, bet uždarę laiko. Koks 
čia naudingumas, jeigu nega
lima užeiti, kada nori. Paste
bėk apie tai komisarams, jie 
atsakys, mat, tu nori, kad bu
tų laisvai. Juk jus žinote, kad 
mes laisvės nepripažįstami Tą 
aš seniai žinau, kad komisarai 
nepripažįsta laisvės kitam. Bet 
sau nori pilnos laisvės.

—R.

d. ivvko laidotuvės. Antra va
landą po pietų suvažiavo daug 
mašinų, jų buvo apie 50. Ken
sington Avė. buvo nustatyta 
mašinomis. Graborius Eudei- 
kis prie grabo pasakė atatin
kamą prakalbą, sugraudino gi
mines ir draugus. Po to grab- 
nešiai paėmė grabą, išnešė, įdė
jo į karavoną, mašinos susiei- 
liavo ir išvažiavo į Tautiškas 
Kapines. f

Kapinėse nuėmė paveikslus 
visų dalyvių. Graborius pasa
kė prakalbą, pabaigęs kalbą, 
jis kvietė draugus bei gimines, 
kad kas nors pasakytų Juozo 
gyvenimą. Niekam nesi radus 
kalbėti, grabas buvo nulydėtas 
į amžiną ramybę. Mačiau daug 
žmonių grįžo nuliūdę nuo duo
bės. Iškilmingos buvo šerme
nys, retai čia pasitaiko tokios. 
Kadangi Juozas turėjo daug 
pažįstamų gyvendamas' ant vie
tos per 27 metus, daug važia
vo ir į jo šermenis. 27 metai 
kaip Juozas atvažiavo iš Lie
tuvos. Per tą laikotarpį jis ir 
gyveno ant vietos. Pirm pro- 
hibicijos laikų jis valde kar- 
čiamą, jam tame beznyje se
kėsi vidutiniai, buvo praturtė
jęs. Turėjo nusipirkęs ūkį, ant 
jos gyveno pusbrolis. Jam 
draugai kalbėdavo, kodėl tu 
Juozai negyveni ant ūkės? Jis 
atsakydavo, kad jam bus ge
riau karšti amžį mieste. Pra
ėjus keliems metams, Juozas 
pradėjo nesveikuoti, ūkį išmai
no ant garažo. Mainydamas

/

buk nusimainė. Tas jam dar 
daugiau pakenkė sveikatai. Ro
dos tik pereitais metais buvo 
ant operacijos. Po jos jam ne
buvo geriau. Mažai ir vaikš
čiodavo. Sakydavo draugams, 
kam dar rodytis žmonėms. 
Draugai jam patarė dar eiti 
ant operacijos'. Jis atsakyda
vo, kam dar kankintis, geriau 
numirti. Tai ir mirė Juozas. 
Jis gyvendamas buvo neprasto 
budo žmogus. Sugyveno suti
kime su visais'. Dievobaimin
gi žmonės pasakoja, kad ge
resnį žmogų greičiau dievas ir 
atsiima. Ką aš žinojau apie 
Juozą, tą ir parašiau.

—Pažįstamas.»

Nevirškinimas ar Išpūtimas 
Pilvo ar Vidurių

NevirftklnimaR, anriųniRiA pilvas, vėmimas, 
atRirugimas vandeniu ar maifttu, galvoti 
skaudėjimas, ganai ar ifiputimas pilvo ar 
vidurių, netekimas apetito ir panagios ne
galia yra greitai nugalimos su Nuga-Tone. 
Ai puiki gyduolė iAvalo sistemą nuo nuodu, 
nugali konstlpaciją, sutvarko ir sustiprina 
vidurius, pilvą, inkstus ir pūslę, stimuliuoja 
neveiklias kepenis, sustiprina nusilpusius ner
vus ir muskulus, priduoda jums gerą ape
titų ir leidžia just) viduriams lengvai su- 
virškinti viską suvalgytą.

Nuga-Tone pagelbėjo inilionams vyrų ir 
moterį) atgauti geresnę sveikata ir didesnes 
spėkas. Jis ypač puikus yra dėl žmonių, 
kurie yra silpni, liguisti, nervinki ar yra 
nusikamavę. Imkite Nuga-Tone nors tik ke
letą dienų ir pastebėkite pastebėtiną page^ 
rėjimą. Jus pasijausite stipresnis, turis 
dauginu jėgos ir jūsų miegas bus poilsingas 
ir atgaivinantis.

Nuga-Tone yra pardavinėjamas visų vaistų 
pardavėjų. Jeigu jūsų pardavėjas neturi ji) 
stake, paprašykit jį užsakyti jų dėl jus iŠ 
savo džiaberio.

(Apgarsinimas)

TheEnglishColumn

IŠMOKIT DEZAININIMĄ 
Dezaininimas ir siuvimą? 
dresių moka didele alga 
Jus galite išmokti šio ge
rai apsimokančio užsiė- 
mimo i trumpa laik*. Di- 
olomos išduodamos. Ra- 

šykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER COLLECE 
Jos. F. Kasnicka, 

Principalas
190 N. State St„ k. Lake St. 10 fl.

Kensington
Šermenys

Rugsėjo 2 d. mirė Juozapas 
Gudas, sulaukęs 48 metų am
žiaus. Paliko > nubudime bro
lius, gimines ir pažįstamus. Kū
nas buvo pašarvotas namuose 
kur gyveno. Grabas buvo gra
žus ir gražiai aprėdytas. Gėlių 
buvo daug, nuo giminių ir 
draugų. Daug žmonių aplan
kė ir apgailestavo, kad Juozas 
be laiko atsiskyrė nuo savo gi
minių ir draugų. Rugsėjo 5

KŪDIKIS NEDAVĖ RAMUMO 
PAVARGUSIAM RAŠTINĖS 

DARBININKUI

“Kai mano vyriausis kūdikis

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

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St.

Tel. Yarda 6894

B. V. Milaszewicz
4600 So. Wood St.

Tel. Virginia 0117

rą. O su pasekėjais buk jie 
nepaiso, bile tik gauna pinigų 
bylai vesti. Patys bolševikai 
man yra šakę, kad jie nepai
so, kad pasidaro priešai iš jų 
draugų. Ale kol priešas pasi
daro bolševikams, jie iš jų pu
sėtinai išmelžia aukų. Neduok 
aukų bolševikams, busi di- 
džiausis priešas. Bet tu,' drau
ge darbininke, nenukentėsi ne
duodamas aukų bolševikams. 
Kaip tik tau pačiam reikalingi 
pinigai šiuo laiku. Taigi pagal
vojus, geriau rūpintis savim, 
o ne bolševikais.
—J. Tamašauskas, sekėrtoriuš.

Garsinkite ‘N-nose’

kad nuleistų randą už garažą 
per pusę. Suprantama iš tiks
lo, kad Pusžemaitis’ nori gauti 
“bakpeidę” daugiau, negu jis 
gavo iki šiol. Kuomet pasekė
jams nusibos palaikyti garažą 
aukomis, bus pasiūlyta palai
kyti proporcionališkai mokėti 
randą už garažą, ir jeigu pri
imtų tą planą, tada Pusžemai
tis* turėtų iš kur mokėti. -

Aš nematau, kokią naudą 
turi komisarų pasekėjai iš ga
ražo užlaikimo. i

Daug tokių pasekėju yra, 
kurie šiuo laiku nedirba, bet 
laiko garažo duris uždarę. Ar 
negalėtų laikyti duris atdaras, 
kur galėtų pasekėjai užeiti ir 
praleisti laiką ? Dabar kaip tik

buvo tik kelių savaičių amžiaus, 
jo viduriukai buvo smarkiai 
užkietėję nuo mano pieno”, sa
ko Nebraska motina. “Jis tiek 
mus laikydavo be miego, kad 
mano vyras beveik miegodavo 
prie savo deskos ofise. Tada 
mano daktaras patarė duoti 
kūdikiui biskutj Castoria ir se
kamą dieną jis buvo daug ge
resnis. Jo skilvis ir viduriukai 
pradėjo veikti gerai ir jis mus 
daugiau nebevargino.^ šalinkis 
imitacijų Castoria. Fletcher pa
rašas parodo tikrą, grynai au
galų, nekenksmingą Castoria, 
kurią daktarai visur pataria 
nuo kūdikių ir vaikų ligų, kaip 
dieglio, konstipacijos, šalčių, 
aitrumo ir tt.

(Apgarsinimas)

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

Tel. Piospect 2102

STAR DUST Copyright*Midwest 'Feature Service')

į
I

I

I

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

S. E. Cor. Archer and Central
Tel. Proepect 8759

J. J. Zolp
4559 So. Paulina St-
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WĄLTeR 
HOSTo/V

BORN 
Toronto 
CANADA

ATTEHDED 
VVINCHESTEK 

SCHOOL,

AT EIGKTEEN 
RAN AWAY WITH 
A ROAD SHOW

The Lithuanian Symphony 
Orchestra of Chicago, Mr. C. 
F. Stephens (Steponavičia) di- 
rector, will hold its first re- 
hearsal of this season Wed- 
nesday, September 10 at 7:45 
•P. M., Gage Park, 55th and 
Western Avė. Members Avilį 
please be on time. Prospective 
members welcome.

NAUJIENŲ

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p. 
» ..... . ........................—y

Bernard Petkas 1
Pilnas Pasirinkimai .

Vyriškų papuošalų, geresnės ru- J 
Sies, didesnios verčios, ge

riausių spalvų 
4171 Archer Avenue 
kampas Richmond St.

Šaukit Boulevard 3624
Mes atvažiuosime pasiimti jūsų dra

bužius, išvalysime, suprosisime ir su- 
taisysim juos, padarysim kaip naujus.

Musų kainos: Vyrų siutai išvalomi 
ir suprosinami $ 1 ; Moterų dresės iš
valomos ir suprosinamos $1 ir augs.; 
Moterų kautai išvalomi ir suprosi
nami $1 ir augs.

SLEETER BROS.
Siuvėjai, Valytojai ir Dažytojai. 

5122 Wentworth Avė.
i—........................... 7
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MILŽINIŠKA IR SĖKMINGA ĮMONĖ

Jungtinės Valstijos iškasė Panamos Kanalą, kuris 
jungia Didįjį okeaną su Atlantiku. 1914 m. rugpiučio 
m. 14 d., t. y. pačioje pradžioje Pasaulinio Karo, jisai 
buvo atidarytas. Dabar jisai jau veikia suviršum 16 
metu. c

Panamos Kanalas yra milžiniška susisiekimo įmo
nė, vedama grynai biznio pamatais. Jo užlaikymas kaš
tuoja daug pinigo. Šitoms išlaidoms padengti laivai, 
kurie per Kanalą plaukia, turi mokėti už jo naudoji
mąsi.

šešiolikos metų patyrimas įrodė, kad ta įmonė yra 
sėkminga ir iš inžinieriško, ir iš bizniško atžvilgio. Ka
nalas veikia gerai, o jo pajamos ne tik uždengia visas 
išlaidas, bet da ir duoda tarp 20 ir 25 milijonų dolerių 
pelno kasmet.

Panamos Kanalą gi valdo Jungtinių Valstijų val
džia. Pasirodo, kad valdžios vedamas biznis gali būt 
dar geriau pastatytas, negu privatinis.

AR NORĖTUMĖTE TENAI GYVENTI?

“New York Times” korespondento telegrama iš 
Maskvos praneša, kad tenai žmonės stovi eilėse prie 
viešbučių restoranų, laukdami, kol gaus už $2.00 pa
valgyti pietus. Perkant maisto produktus ir gaminant 
pietus namie, jie kaštuoją daugiau.

Iš tos telegramos mes patiriame, kokios yra kai
nos įvairiems produktams Maskvoje. Maskva, kaip ii 
visi kiti Rusijos miestai, turi dvejopas kainas prekėms: 
valdžios nustatytas, kurios yra imamos kooperacijų 
krautuvėse; ir privatinės rinkos kainos. Kainos vadi
namose kooperacijose (tikrumoje tai yra valdžios 
krautuvės) yra daug žemesnės, negu privatinėje rin
koje; bet tomis žemesnėmis kainomis galima pirkti 
prekes tiktai sulig kortelėmis ir labai dažnai tų arba 
kitų prekių yra ne gana arba visai nėra. Noroms neno- 
roms žmogui tenka eiti pas privatinius pirklius. Ir pa
starieji ve kiek “čežina” už įvairius daiktus:

Už mėsos svarą $1.50; už sviesto svarą $3.50; už 
dešimtį kiaušinių $1.50; už vieną kriaušę 30 centų. Iš 
kitų telegramoje paminėtų prekių čia dar galima nu
rodyti šias: už špulutę siūlų imama 30 centų, už šilki
nes kojines (pančekas) $15.00, už porą batų $40.00*.

įsidėmėkite, kad čia paduodama kainos ameriko
niškais doleriais, o ne rusiškais rubliais. Nominale rub
lio vertė yra lygi tiktai apie pusę dolerio; bet prakti
koje, dėl sovietų valiutos infliacijos, niekas neduoda 
pusdolerio už vieną rublį. Rublis šiandie yra vertas 
vargiai daugiau kaip 10 amerikoniškų centų.

Kuomet Maskvos pirkliai už mėsos svarą ima pus
antro dolerio, už sviesto svarą pusketvirto dolerio, už 
porą batų keturiasdešimts dolerių, o žmonės gauna už 
savo darbą (arba už prekes, kurias valdžia iš jų pai
ma) popierinius rublius, tai galima įsivaizduoti, koks 
“puikus” jų gyvenimas!

Aišku, kodėl komunistai, nors ir keikdami kapita
listišką Amerikos tvarką, nevažiuoja į “sovietų rojų” 
apsigyventi. O jeigu kuris komunistų apmulkintas žmo
gus nukeliauja į Rusiją, tai jisai, pabuvęs ten kiek, 
skubinasi iš “rojaus” ištrukti ir džiaugiasi, jeigu jam 
tai pavyksta.

VEDAMASIS STRAIPSNIS APIE “KOPŪSTŲ 
RAUGINIMĄ”

“Lietuvos žinių” 192-am numeryje* įdėta pirmam 
puslapyje, kur paprastai telpa to laikrašęio “vedamie
ji” (amerikoniškai sakant, editorialai), straipsnis ant
rašte “Kopūstų rauginimas”.

Žmogus, kuris nežino spaudos padėties Lietuvoje, 
gali pusėtinai nusistebėti, radęs Kauno dienraštyje to
kį keistą “editorialą”. Ir iš paties to straipsnio turinio 
matyt, kad jisai buvo parašytas ne tam, kad skaityto
jai pasimokintų, kaip rauginti kopūstus. Tenai, pavyz
džiui, skaitome:

“Kopūstams rauginti geriausiai tinka ąžuoli
nė statinė, stipriai geležiniais lankais apkalta. Jei 
statine teka, tai ją iš vidaus reikia ištepti rugine 

tešla, o iš viršaus pasmaluoti ir nudažyti...

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams .......................   $8.00
Pusei metu ..................... -....... 4.00
Trims mėnesiams ................... 2.00
Dviem mėnesiam .............w.......  1.50
Vienam mėnesiui .......................... 75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ..................    3c
Savaitei ...... ....................... ......... 18c
Mėnesiui .............. ............... ........  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ..............................  $7.00
Pusei metų .............. ................ 8.50
Trims mėnesiams .............. ..... 1.75
Dviems mėnesiams  ............... 1.25
Vienam mėnesiui .......................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams .................................. $8.00
Pusei metų.............................. 4.00
Trims mėnesiams ................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

“Visų geriausia kopūstai rauginti ne vienoj 
statinėj, bet keliose...

“Niekuorrfet nereikia'maišyti žalių lapų su bal
tais...”
Kaip gi tenai toks nepaprastas “redakcinis strąips- 

nis” pateko? O gi labai paprastu budu. Valdžios cenzo
rius išbraukė dienraščio redaktoriaus parašytą veda
mąjį, kuriame jisai užuodė “priešvalstybingumą” arba 
kitą kokią “kramolą”, ir redaktorius turėjo užpildyti 
“editorialo” vietą kuo kitu. Lietuvos tautininkų valdžia 
yra padariusi tokį patvarkymą spaudai, kad redakto
rius neturi teisės palikti tuščią vietą straipsnyje arba 
špaltoje, kur turėjo tilpti cenzūros sukonfiskuotas raš
tas.

Lietuvos cenzūra ne tik neleidžia laikraščiams ra
šyti ką jie nori, bet ji neleidžia jiems ir parodyti skai
tytojams, kad laikraščio straipsniai yra išbraukomi. 
Mat, tautininkų cenzūra yra “sarmatlyva”.

Todėl vietoje išbrauktų straipsnių Lietuvos laik
raščiai dažnai deda skelbimus, geležinkelių tvarkraš- 
čius arba disertacijas apie — kopūstų rauginimą!

Po ilgų metų sunkios kovos už spaudos laisvę ve 
ko Lietuva susilaukė.

PRISIPAŽĮSTA, KAD DARO 
SĄMOKSLĄ

Kuomet čikagiškiai komisa
rai bando išsiginti jų “prezi
dento” Bacevičiaus rašyto laiš
ko, tai Brooklyno kom-fašistų 
organas pripažįsta, jogei laiš
kas yra. tikras. “Laisvė” ran
da, kad Bacevičiaus laiške vis
kas, kas pasakyta, yra tiesa ir 
dagi visai ne nauja. Jau, girdi, 
bolševikai seniai ir atvirai da
ro tą, ką jų “prezidentas” kon
fidencialiai pranešė savo vien
minčiui. Ve ką “L.” rašo:

“Fašistas Vitaitis ‘Tėvy
nės’ No. 36 išspausdino d. 
M. Bacevičiaus laišką, rašy
tą tūlam asmeniui sąryšy su 
padėtim SLA. organizacijoj 
ir isteriškai šaukia dideliu 
antgalviu: ‘Bolševikų planai 
sugriauti Susivienijimą’...

“Fašistai, kad sudemorali- 
zuoti SLA. narius, kurie re
mia pažangiųjų kovą prieš 
fašistus ir socialfašistus, 
bando kvailai blofinti apie 
tam laiške ‘išduodamas’ ‘bol
ševikų slaptybes’, bolševikų 
‘slaptus planus’ ‘skaldymui 
Susivienijimo’.

“Bet tikrenybėje tame 
laiške nėra jokių bolševikų 
‘slaptybių’. Laiškas privati
nio turinio ir jame papras
tai kalbama apie padėtį 
SLA. organizacijoj, kas vi
siems nariams žinoma.

“Laiške kalbama apie pa
žangiųjų tarimąsi su advo
katais dėl vedimo bylų prieš 
fašistinius uzurpatorius, čia 
nėra nieko naujo.”
Tai matote, kaip gražiai 

“Laisvė” pastatė Chicagos ko
munistus melagių ir apgavikų 
rolėje. Pastarieji tvirtino, kad 
tą Bacevičiaus laišką kas ten 
sufalsifikavęs; o tuo tarpu 
Brooklyno komunistų organas 
sako, kad laiškas yra. tikras ir 
jo turinys visai teisingas! Ma
lonu, kad ir patys komunistai 
padeda mums tą šarlatanų 
“bunčių” numaškuoti.

Brooklyniškis kom-fašistų 
laikraštis sako, kad Bacevi
čiaus laiške “nėra nieko nau
jo”. Labai gerai. Vadinasi, nė
ra naujo tame, kad bolševikai 
nori apgauti teismą, stengda
miesi paslėpti nuo viešumos sa
vo pasiryžimą suskaldyti Su
sivienijimą. Nėra naujo ir ta
me, kad bolševikai tyčia demo
ralizuoja SLA. narius, agituo
dami juos nesiųsti duoklių j 
SLA. centrą, idant įsikištų val
stybės apdraudos departamen 
tas ir uždarytų Susivienijimą,

Sitų dalykų bolševikai neuž
sigina? Jie prisipažįsta, kad 
šitoki yra jų tikslai? Bet iki 
šiol jie to nesakė. Tik pasiro
džius Bacevičiaus laiškui, jie 
pamatė, kad ilgiau slapstytis 
nebegalima, ir pasisakė atvi
rai, ko jie nori. Pasirodo tuo 
budu, kad to laiško paskelbi
mas bolševikus numaskavo. Da

bai’ reikia tiktai, kad jo turi

nį gerai pastudijuotų kiekvie
nas SLA. narys. Atidžiai jį 
perskaitę, Susivienijimo nariai 
žinos, kas per vieni yra tie 
gaivalai, kurie dangstosi “pro
gresyvių” skraiste, ir padarys 
iš to atatinkamas išvadas.

DEL KAUNO ŽVALGYBOS 
PROVOKACIJOS

Neseniai per Lietuvos laik
raščius buvo paleista sensaci
ja, kad tūlas asmuo, buvęs 
Rygos socialistų laikraščio ad
ministratorium, žinąs ir pasa
kęs Lietuvos žvalgybai, jogei 
“žymus socialdemokratai” Lie
tuvoje palaiką “glaudžius san
tykius” su politiniais emigran
tais Vilniuje ir net su pačiu 
Plečkaičiu, sėdinčiu Prūsų ka
lėjime. “Naujienose” jau buvo 
išreikšta mintis, kad tą visą 
sensaciją sufabrikavo provoka
cijos tikslais žvalgyba. šitą 
musų nuomonę patvirtino ir 
tilpęs Kauno “Socialdemokra
te” K. Bielinio ir S. Kairio pa
reiškimas, kuris skamba taip:

“Kriminalines policijos di
rektorius savo pranešime 
spaudos atstovams š. m. 
rugpiučio 14 d. ir savo atsa
kymuose į atstovų paklausi
mus be ko kita tvirtina, kad 
tarp emigrantų užsieniuose 
ir socialdemokratų vadų Lie
tuvoje esą palaikomi ryšiai 
ir esąs vedamas susirašinė
jimas; kad ryšiai esą palai
komi su pačiu Plečkaičiu. 
Kadangi iš buvusiųjų prane
šime mudviem, žemiau pasi
rašiusiems, teko sužinoti, 
kad ‘kriminalinės policijoj 
direktorius išvardino ir pa
vardes, kam laiškai buvę 
rašomi, būtent S. Kairiui ir 
K. Bieliniui, tai mes laikome 
reikalingu esant pranešti vi
suomenes žiniai, kas seka:

“1. Jokių laiškų nei iš 
Plečkaičio, nei iš jo šalinin
kų mes nesame gavę ir jo
kių laiškų jiems nesame ra
šę.

“2. J. Plečkaitis šiais me
tais iš centralinio kalėjimo 
Stuhm paštu yra atsiuntęs 
“Socialdemokrato” adminis
tracijai ir redakcijai adre
suotus' tris laiškus, datuotus 
29. V, 10. VI ir 4. VII. 30, 
dėl kurių mano, S. Kairio, 
Buvo parėdyta nieko į juos 
neatsakyti. Jei kriminalinė 
policija domisi tų laiškų tu
riniu, tai visuomet gali juos 
rasti “Socialdemokrato” re
dakcijoj.

“3. Koks yra Lietuvos So
cialdemokratų Partijos, o 
kartu ir mudviejų* nusistaty
mas dėl bet kurios išorinės 
jėgos, ypač ginkluoto įsimai
šymo į Lietuvos vidaus san
tykius, dėl bet kurio su Lie
tuvos išorės priešais bendra-

< * * f **

darbiavimo, tai mes esame 
ne kartą ne žodžiais, bet' 
veiksmu įrodę. L. S. D. Par
tija ir mes, pasirašiusieji, 
laikome, kad musų Partijos 
siekimų j r y vendinimas gali 
ir privalo būti atsiektas tik 

vidaus kovos keliu. Tik iš

Uraganai ir taifūnai
Tropiškų uraganų sezonas. — 

Santo Domingo nelaimė. — 
Taifūnas, kuris paskandinu 
armiją. — Vėliausių laikų 
pragaištingi taifūnai. — Ja
ponijos katastrofa. —Vokie
čių kariško laivo skendimas. 
—Stebėjimo stočių svarbu
mas.

Tropiškų uraganų sezonas 
jau prasidėjo. Liepos 18 d. 
vienas labiausiai destruktyvių 
taifūnų aplankė pietinę Japo
nijos dalį ir Korėją. Šiaurinia
me Pacifike taifūnais' yra va
dinami tropiški ciklonai. Savo 
savybėmis jie yra labai pana
šus tropiškiems ciklonams, ku
rie siaučia Atlantiko pakraš
čiais. “Ciklonas” reiškia oro 
sukimąsi apie centrą.

Rytų Aziją kas metą aplan
ko apie 60 taifūnų. Bet didelė 
dauguma jų jokios blėdies ne
padaro. Pavojingi yra tik la
bai smarkus taifūnai arba cik
lonai, kurie dažnai esti vadi
nami uraganais. Vienas tokių 
uraganų šiomis dienomis ap
lankė Santo Domingo, kur ta
po padaryta milžiniškų nuosto
lių ir žuvo keli tūkstančiai 
žmonių.

Paprastai laikraščiai paduo
da žinių tik apie labai smar
kius taifūnus. Tačiau reikia 
pasakyti, jog Azijoj taifūnų 
pobūdžio uraganų įvyksta tris 
kartus daugiau nei Amerikoj. 
Per metus Amerika susilaukia 
paprastai trijų uraganų, o Azi
ja—visą dešimtį.

Vienok Vakarų Indijos ura
ganai yra kur kas labiau des- 
truktyviški, negu taifūnai. Tie 
uraganai kartas nuo karto ap
lanko Floridą ir Porto Rico 
krantus. Tpkiuose atsitiki
muose padaroma milžiniškų 
nuostolių, kurie siekia milio- 
nus dolerių, žūva, žinoma, ne
mažai ir žmonių. Bet atrodo, 
jog taifūnai yra daugiau žmo
nių pražudę, negu Vakarų In
dijos uraganai. O gal taip tik 
atrodo, nes su uraganais mes 
palyginamai neseniai susipaži
nome, kuomet taifūnų rekordai 
siekia keliolikos šimtų metų.

Vienas iš labiausiai pražūtin
gų taifūnų įvyko tryliktame 
šimtmety j, —dar prieš Ameri
kos atradimą. 1280 m. pava
sarį Japonijos imperatorius pa
liepė nugalabyti mongolų val
dovo Kublai Khano pasiutinį. 
Dėliai to įvykio Kublai nepa
prastai užsirūstino ir pasiryžo 
atkeršyti Japonijai. Jis sumo
bilizavo —pagal, tų laikų su
pratimą—tiesiog pasakišką ar
miją, kuri susidėjo iš 100,000 
kareivių. Kareivių pervežimui 
buvo panaudoti 3,500 laivų. 
Liepos 17 d. 1281 m. kilo bai- 
siausis taifūnas, kuris sunaiki
no tą armadą prie Kiushiu sa
lų. Iš šimto tūkstančių žmo
nių tik trys bes'ugrįžo į Kini
ją,—visi kiti žuvo juroj. Tokiu 
tai budu taifūnas išgelbėjo Ja
poniją nuo neišvengiamo pa
vergimo.

Moderniškais laikais vienas 
pragaištingiausių taifūnų ap
lankė Kiniją liepos 27 d. 1862 
m. Tada labiausiai nukentėjo 
Kantono miestas. Prie juros 
kranto beveik nei vieno trobe
sio neliko sveiko. Bali sako, 
jog miestas atrodė, kaip po 
smarkaus bombardavimo. Tū
kstančiai žmonių buvo vandens

to nusistatymo išeidami, mes 
vertiname ir vertinsim by 
kieno veikimą be išimties.

“4. Mudu visai nesame 
reikalingi gauti patriotizmo 
atestatų iš kriminalinės po
licijos direktoriaus, nes pa
tys pakankamai gerai su
prantame musų pareigas sa
vu j am kruštui.

“K, Bielinis, S. Kairys/’ 

parblokšti ir nunešti į jurą. 
Jiems' jokios pagalbos nebuvo 
galima suteikti. Apskaitoma, 
jog mieste ir apielinkėse žuvo 
apie 40,000 žmonių. Putė ne
įmanomai smarkus vėjas, nuo 
kurio tiesiog svyravo trobesiai. 
Vanduo užliejo gatves. Buvo 
baisu ir šiurpulinga girdėti 
audros užimą ir skęstančiųjų 
riksmus. Tas įvykis, sako Bali, 
Kantono kiniečiams padarė la
bai s'logintnį įspūdį. Per dauge
lį metų jie negalėjo tos nelai
mės užmiršti.

Daug žmonių žuvo ir Haifon- 
ge (Indo-Kinijoj), kuomet ten 
spalių 5 d. 1881 m. apsilankė 
taifūnas. Tačiau daugelis ma
no, jog žuvusiųjų skaičius žy
miai buvo perdėtas. Kitas tai
fūnas įvyko rugp. 2 d. Jis pa
lietė Man upės srit|. W. D. 
Kendrew sako, jog vanduo upėj 
pakilo apie 20 pėdų ir viską 
nušlavė, kas pasitaikė ant ke
lio. Netoli nuo Amoy keturių 
tūkstančių tonų laivas dingo 
nepalikdamaį^-iUlab pėdsako. 
Visu juros pakraščiu buvo ga
lima pastebėti krūvas žuvusių 
žmonių. Kendrevv mano, jog 
žuvo apie 80,000 žmonių. Kitų 
apskaičiavimais, žuvusiųjų 
skaičius siekė 60,000.

(Tęsinys)

—Na, jūsų malonė, ponas 
grafe, tarė pagaliau jaunasis 
vyras, rfiaskaradas ištikrųjų 
vykęs ir puikus, ir jei jos ma
lonybė ponia nebūtų iš pirmo 
perspėta, tvirtinu, ji jokiu bu- 
du nebepažintų savo širdies 
numylėtinio. Bet kur uniformą 
dėjote, jūsų malonė, ponas?”— 
Ją nusviedžiau į bedugnę, kaž 
kas manyje atsakė tuščiu ir 
kurčiu balsu, nes tik ne aš iš
tariau tuos žodžius: jie patys 
išlėkė pro mano lupas. Stovė
jau pastyręs, išplėstom akim į 
bedugnę žiūrėdamas, ar nepra
dės grasindamas kilti viršun i 
kruvinas grafo lavonas. — Man 
rodėsi, kad aš jį nužudžiau, — 
vis tebelaikiau mėšlungiškai 
suspaudęs skribėlę, kardą ir 
portfelį. Jaunas vyras tęsė to
liau: “Na, jūsų malonė, ponas, 
dabar aš josiu pakalnėn į mies
telį, kur aš prieš pat vartus 
namuose iš kairės pasislėpsiu, 
o Tamsta juk jau keliausi į pi
lį, ten Tamstos, žinoma, jau 
laukia, skribėlę ir kardą imu 
drauge.” — Jam įteikiau vreną 
ir kitą. “Likit sveiki, ponas 
grafe! tikrai daug laimūs pi
lyje,” prišaukė jaunas vyras ir 
dainuodamas bei ■ švilpaudamas 
dingo tankmėj.

Girdėjau, kaip jis atrišo ten 
pririštą arklį ir nusivedė. At
sipeikėjęs ir apgalvojęs visą 
prietykį pats save įtikinau, kad 
aš šiame atvejy pasidaviau 
vien likimo žaismui, kurs ma
ne vienu matu metė į nepa
prastas apystovas. Man buvo 
aišku, kad mano veido bruožų 
ir figūros didis panašumas ne
laimingajam grafui apgavo 
medžiotoją, ir grafas kaip tik 
buvo pasirinkęs kapucino ap
darus, norėdamas artimajam 
dvare iškirsti kokį nors prie
tykį. Jį sutrukdė mirtis ir ste
bėtinas likimas tuo pačiu mo
mentu į jo vietą mane pakišo. 
Nesuvaldomas noras, taip ro
dosi norėjo patsai likimas, vai
dinti grafo vaidmenį, nugalėjo 
visas abejones ir apkurtino vi
dujinį balsą, kurs man išmeti
nėjo nužudymą ir piktą pasi
ryžimą. Atidariau pasiimtą su 
savim portfelį; j rankas iškri
to laiškai ir stambus vekseliai. 
Norėjau išvardyti pavieniui vi- 

sus popierius, norėjau* perskai

Kalbant apie taifūnus, nega
lima užtylėti baisios katastro
fos, kuri rugsėjo 1 d. 1923 m. 
ištiko Japoniją. Pasak Dr. T. 
A. Jaggar’o, ta katastrofa bu
vo kombinacija žemės drebčji- 
mo, gaisro ir taifūno. Del tai
fūno žuvo apie du trečdaliai 
visų aukų, kadangi ačiū jam 
nepaprastai smarkiai išsiplėto
jo gaisras. O reikia žinoti, 
kad toj pasibaisėtinoj nelaimėj 
žuvo apie 300,000 žmonių.

Taifūnai yra gana pavojingi 
ir laivams. Dar palyginamai 
visai neseniai jie paskandino 
tris laivus, — du prekinius ir 
vieną karišką, kuris priklausė 
vokiečiams. Skendimas kariš
ko laivo ypač buvo įspūdingas. 
Visi jūreiviai susirinko ant 
denio ir užtraukė vokiečių pat
riotišką dainą. Jie dainavo tol, 
kol juos nenušlavė juros ban
gos. Iš visos įgulos išsigelbė
jo koks desėtkas jūreivių.

Praeityj taifūnai kas metą 
paskandindavo nemažai laivų. 
Dabar to nebeatsitinka. Per 
paskutinius kelis desėtkus me
tų Maniloj, Tokio, Esiantao ir 
kituose mieštuose tapo įkurtos 
stebėjimo stotys. Kaip tik kui 
prasideda taifunas, tai apie tai 
tuoj per radio duodama žinoti 
laivams arba pavojaus terito
rijoj esantiems miestams. Ačiū 
tam, lavai turi progos pasi
slėpti saugiose vietose, o mies
tai prisirengti prie gresiančio 

(pavojaus.—K. A. ''

tyti laiškus, kad galėčiau pa
žinti grafo santykius'. Bet vi
daus nerimas, tūkstančių idėjų 
j galvą plūdimas, neleido man 
tai daryti.
Medardas nueina į barono dva
rą. — Dvare pasijunta buvęs 
laukiamai. — Mat baronienė, 
norėdama atsigabenti savo mei
luži Viktoriną, buvo savo na- 

miškiams pasakiusi, kad at
vyks vienuolis

Paėjęs kelis žingsnius vėl 
apsistojau, atsisėdau ant uolos 
gabalo, norėjau priversti save 
nurimti, mačiau koks butų pa
vojus taip nepasiruošus leistis 
tį svetimų sau reiškinių sferas; 
girioj sugaudė linksmi trimi
tai ir daug daug balsų pradė
jo rykauti ir džiūgauti vis ar
čiau. Mano širdis ėmė stipriai 
plakti, dvasią užėmė, dabar tu
rėjo man atsidaryti naujas gy
venimas, naujas pasaulis! — 
Pasukau siauru takeliu, kurs 
mane nuvedė į staigų skardį. 
Išėjęs iš krūmų apačioj pama
čiau didelį gražų dvarą. — 
Tai buvo prietykio vieta, kur 
grafas buvo pasirengęs pergy
venti, ir aš drąsiai tenai nuė
jau. Greit atsidūriau parko 
alėjose, kuris supo dvarą. Vie
noj tamsioj šoninėj alėjoj ma
čiau vaikščiojant du vyriškiu. 
Vienas jų buvo apsirengęs pa
saulinio dvasiškio rūbais. Jie
du artinosi, bet manęs nepaste
bėję, labai įsigilinę į kalbą, jie 
praėjo pro šalį. Pasaulinis dva
siškis buvo dar jaunikaitis, ku
rio veidas buvo mirtinai iš
blyškęs ir rodė giliai gludinti 
skausmą. Antrasis buvo apsi
rengęs su skoniu, bet padoriai, 
išrodė turįs gerokai metų. Jie
du atsisėdo, nugaromis į mane, 
ant vieno akmens suolo, ir aš 
galėjau suprasti kiekvieną jų 
kalbėtą žodį. “Hermogenai!” 
tarė senasis, Tamsta savo at
kakliu tylėjimu vedi visą savo 
šeimyną į nusiminimą, Tams
tos juodas pesimizmas auga iš 
dienos į dieną, Tamstos jaunos 
pajėgos, sulaužytos’, žydėjimas 
nuvytęs, Tamstos pasiryžimas 
tapti dvasininku, naikina visą 
tėvo viltį, visus jo troškimus!

(Bus daugiau)

Garsinkites “N-nose”
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Motinos Jonės paskuti 
ne dovana

Garsioji šioje šalyje senutė, 
darbo žmonių reikalų gynėja, 
praminta Mother Jonės, šiuo 
laiku sunkiai serga savo far- 
mukėj Hyatville, Md. šiomis 
dienomis jų 
Reorganizuotų 
atstovai ir ji 
kutinius savo 
sakydama kad ji aukauja juos 
su tikslu padėti vėl iškovoti 
United Mine 
švarų vardų, 
resnio tikslo 
senutė, prieš

aplanke Illinois 
Mai nerią Unijos 

įteikė jiems pas- 
pinigus $1,000,

Workers unijai 
“Aš nerandu ge- 
kaip tą’’, aiškino 
mirtį atiduodama

CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct.

Telefonas

Cicero 3724

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

gimines, drau* 
atsilankyti

laikomos 
parap., 

d., pir- 
7:15 v.

Mes
Musų brangieji tėvelį ir mo

jus

pasauliu rug- 
19 30 sulaukęs 4 2 
gimęs Lietuvoj. Pa- 

parap..

VIKTORAS JUSIS

Miežiškių

...»

PATĖVIS A. KUCHINSKIS ir GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja grabelius Butkus & Co.. Telefonas Canal 1161.
3201

LEONORA JAKAwiCH 
JULIUS JAKAWICH

1 1 tą 
antros

A. Viktoro Jusio gi- 
d ranga i ir pažįstami esat 

dalyvauti 
jam pasku- 
atsisveikini-

Tėveliai, Seselės ir 
Giminės.

Liekame nuliūdę, 

MOTINA. BROLIS.

Undertaking Co.
P. B., .Hadley L k. 

Koplyčia dykai
710 West 18th Street

Canal 3161

Nuliūdę liekame,

Jakatvichių- šeimyna.

KAZIMIERAS GRUMBINAS

persiskyrė su šiuo pasaulin 9-tą 
dieną rugsėjo mėn.. 1929 m., su
laukęs 80 m. amžiaus, gimęs Ro
kiškio ap.. Jūžintų valse. Girelės 
kaime. Paliko dideliame nubudime 
Lietuvoj du brolius — Juozapą ir 
Jurgį, Amerikoj dukterį Teofilia 
ir gimines. Liūdnai atminčiai 
musų brangaus tėvelio ir 4 */2 me
tų nuo motinos mirties bus laiko
mos šv. Mišios šv. AgnicŠkos ba
žnyčioje 9 d. rugsėjo mėn. 1930 
m.. 7:30 vai. ryte. Kviečiame
visus gimines, draugus ir pažįsta
mus atsilankyti į pamaldas. 
Jus 
tinėlę niekuomet neužmiršime, 
pas mus jau nebesugrįšit, bet mes 
ankščiau ar vėliau pas Jus ateisi
me. Laukit mus ateinant!

Nuliūdę lieka.

Duktė Teofilia ir Giminės.

PETRAS BARTKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 6 diedą. 8 valandą ryte. 
1930 m., gimęs Tauragės ap.. 
Girdiškių parap.. Monkaičių kai
me. Paliko dideliame nuliūdime 
moterj Marijoną, po tėvais Barto- 
šaitę. 3 sūnūs — Petrą. Juozapą 
ir Izidorių. 2 dukteris — Oną ir 
Agniešką. 4 pusbrolius — Alek
sandrą. Antaną. Joną ir Franciš- 
kų, puseserę Oną ir gimines, o 
Lietuvoj 3 brolius — Juozapą. 
Stanislovą ir Izidorių ir 2 seseris 
— Johaną ir Agniešką. Kūnas pa
šarvotas randasi 3 328 Auburn 
Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, rug
sėjo 1 1 dieną. 8 vai. ryte iŠ na
mų į Šv. Jurgio parapijos bažny
čią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Petro Bartkaus gi
minės. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris. Sunai, Dukterys, 
Pusbroliai. Pussererė ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja g 
rius Eudeikis. Tel. Yards 17

MIRČIŲ PAMINĖJIMAS

A. A. Leonora Jakavvich, Ju
liaus motina, persiskyrė su šiuo 
pasauliu (Klein. Montana) birže
lio 9. 19 30 sulaukus senatvės, gi
mus Lietuvoj.

A. A. Julius. Leonoros supus, 
persiskyrė su Šiuo 
piučio I4tą, 
metų amžiaus, 
nevėžio ap.. 
Kirblonivj kaime.

Liūdnai atminčiai bus 
Šv. Mišios. Šv. Jurgio 
bažnyčioje rugsėjo 
mos Mišios 7.00. 
ryte.

Kviečiame visus 
gus ir pažįstamus atsilankyti į 
pamaldas atminčiai atsiskyrimo iš 
musų tarpo. Jus pas mus jau 
nebesugrįšite. bet mes ankščiau ar 
vėliau pas jumis ateisime. Lauki
te mus ateinant.

darbininkų reikalams savo pa 
kutinius centus.

Rasta pakartas nepažį
stamas žmogus

Ši pirmadienio ryta apie 6 
vai. kieme namų 4405. South 
Wood gatvėj rastas nugalaby
tas baltas žmogus apie 50 me
tų amžiaus, 5 pėdų ir 6-7 co
lių aukščio, 155 svarų sunku
mo. Jo dešinė veido pusė su
mušta ir lavonas pakartas. 
Spėjama, kad jis tapo nužu
dytas iš šeštadienio nakties.

Lavonus atvežtas į Eudeikio 
lavoninę, 4605 So. Hermitage 
avė. Tyrimas tęsis ilgesni lai
ką. Kadangi nenustatyta nė ko
kiai tautybei jis priklausė, ne 
kas yra jo giminės, šiuomi pra
šoma, kas ką nors žino, kad 
ateitu lavono pripažinti arba 
praneštų i p. Eudeikio ofisą.

JONAS JODIS

Musų mylimas vyras 
atsiskyrė iš musų palikdamas 
mus nubudusiais ir pilnus šird
gėlos, rugsėjo 7 dieną. 19 30, 
8:55 valandą ryte išgyvenęs ant 
šio svieto apie 52 metų, o šioj 
šalyje 25 metus; A. A. Jonas 
Jodis paėjo iš Lietuvos. Ežerėnų 
apskr., Užpalių parap. Dabar 
randasi prirengtas į paskutinę ke- 
loinę, namuose 5 556 S. Kikler 
Avė., Chicago, III.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
rugsėjo 11 dieną. 10 vai. iš ry
to iš namų bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

Visus gimines, 
žįstamus nuoširdžiai 
dalyvauti laidotuvėse 
mirusiamjam paskutinį 
mą ir atsisveikinimą.

draugus ir pa
kviečiame 

r suteikti 
patarnavi-

Liekame nuliūdę,

Moteris, Brolis (Lietuvoj), 
Sūnūs Kazimieras Jodis, 
Marti ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
ius Butkus & Co., Telefonas 
Žanai 3161.

Edvardas A. Kareiva
Persiskyrė su šiuo pasauliu rugsėjų 6 dieną, 4:20 vial. 

ryte, 1930 m., Albuquerque, N. Mex., sulaukęs 24 metų 
amžiaus, gimęs sausio 11, 1906 m., Tovvn of Lake, Chi
cago, III. Paliko dideliame nuliudime motinų Kotryną, tė
vų Antaną, du dėdes Joną ir Vincentų Kareivas, tetų Oną 
Petraitienę ir gimines. Kūnas pašarvotas randasi Eudei
kio koplyčioj, 4605 S. Hermitage Avė.

I laidotuvės įvyks ketverge, rugsėjo 11 dienų, 8:30 
vai. ryte iš koplyčios i šv. Kryžiaus parapijos bažnyčių, 
kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielų, o 
iš ten bus nulydėtas j Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Edwardo A. Kareivos giminės, draugai ir 
pažįstam: esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jam paskutinį patarnavimų ir atsisveikini
mų. c

Nuliūdę liekame
Tėvai, Dėdės, Teta ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, telefonas

MAMIE PLONIS

Sudegė lietuvaitė, Pa 
lioniutė

mer-Devynių metų amžiaus 
gaitė, lietuvaitė Mamie Palio
nis užtroško durnuose ir vy
ras kurs nešė jų gelbėdamas 
iš kambario, pavojingai apde
gė gaisre, kilusiame Aleksan
dro Kučinsko restorano namuo
se prie Kcane avė. ir 83 gat
vės, Willow Springs.

Gaisras įvyko sekmadienio 
rytą ir visi p. Kučinsko na
mai sudegė. Mergaitė buvo p. 
Kučinskų podukra.

Kučinskas ir jo žmona Ma
rija ir sūnūs Antanas, 12 me
tų, turėjo pas save svečių Mrs. 
Anna Jasas iš 4350 Honore st. 
ir Albertų Urbonų iš 2931 W. 
40th st.

Svečiai ir namiškiai išgirdo 
mergaitės riksmą. Ji buvo sa
vo miegamame kambary. Nu
bėgę pamatė, kad visas namų

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 7 dieną. 5 valandą ryte, 
1930 m., sulaukęs 11 melų am
žiaus. gimęs Chicago. III., gegužės 
22, 1919 m. Paliko dideliame 
nuliūdime tėvelius Joną ir Petro
nė! Jusius, dvi seseles — Bronis- 
lavą 13 m.. Prancišką 7 m. ir gi
mines. Kūnas pašarvotas randasi 
43 3 2 So. Rockvvell St.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, 
rugsėjo 10 dieną, 8 vai. iš ryto 
iš namų į Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Šv. parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A.
minės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami 
laidotuvėse ir suteikti 
tirą patarnavimą ir 
mą.

Nuliūdę liekame,

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius A. Masalskis, Tel. Boulevard 
4139.

Musų mylima duktė ir sesuo atsiskyrė iš 
musų palikdama mus nuliudusius ir pilnus 
širdgėlos nedėlioj, rugsėjo 7 dieną, 1930. 5 
vai. ryte, sulaukus 9 metų amžiaus, gimus 
Chicagoj, III. Dabar randasi prirengta į 
paskutinę kelionę namuose 82nd St. ir Keafi 
Avė., Justice Park, III. (priešais Tautiškas 
kapines).

Laidotuvės įvyks seredoj. rugsėjo 10 die
ną, 9 vai. iš namų bus nulydėta į Dievo 
Apveiz.dos parapijos bažnyčią (18 gatves 
apielinkėj), kur atsibus gedulingos pamaldos 
už velionės sielą, o iŠ ten bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir pažįstamus nuo
širdžiai kviečiame dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti mirusiajai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

viršus apimtas liepsnos.
Lavergne Lamb, 21m. am

žiaus iš 7400 Archer, dirbęs 
artimoje gesolino stoty pama
tęs gaisrų, prigavo kopėčias ir 
nuskubėjo mergaites gelbėti ir 
benešdamas mergaitę per de
gančių namų langų pats smar
kiai apdegė rankų ir petį. Mer
gaitė pasirodė neapdegus, tik 
tuojau mirė užtroškus! durnais.

Namas visiškai sudegė. Nuo
stoliai ugnies departamento ap- 
kainoti j $3,000.

Automobiliai užmušė 
du lietuvius

ė ’ -------------
Telefonograma pranešta: Va-

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, III*
Tel. Cicero 5927

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJA8
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halstcd St.
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

J. F. RADZIUS
I’IGIAUSIS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ \

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystės.
OFISAS: 

668 W. 18th Street 
Tol. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4088 

Simpatiškas— 
Mandagus — 
Geresnis ir pi
gesnis už ki
tų patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp 
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Avė 

Tel. Yards 1741 ir 1742
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd.

kar vakarų mirė lietuvis Juo
zapas Dargis, mirtinai sužeis-: 
tas automobilių susidaužime 
ant Lake ir Wolf gatvių Mel- 
rose parke. Dargiu! bevažiuo
jant savo automobily svetima 
nežinoma mašina atsimušė i 
jo automobilį.

Antras lietuvis Jurgis Stoč- 
ka' užmuštas ant Main B. Lake. 
Jį užmušė nesusektas automo
bilis beeinantį.

Abudu dabar randasi pas 
graborių.

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Mithvife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

Patarnauja prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso kreivas akis, nui
ma kataraktą, atitaiso trumparegystę ir 
toliregystę. Prirengia teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Spccialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 iki 
8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 12 vai. po 
pietų.

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedaliomis nuo 10 iki 12.
--------—-oi-fĮ^ryir- ----------------- — ■  m. - - - -- - - —

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST
Laikinai persikėlė už

’ kaniP° ir dabar ran-
dasi 4660 Grosą ‘Avė, 

s Tel. Yards 4317

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas' 

3147 So* Halstcd Street
Tel. Calumet 3294 

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

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

Tel. Kcnwood 5 107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadieniu.

Phone Canal 6222

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

Vai.: 1—3 ir 7—8: Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 So. Mapleivood Avė.

Telefonas Rcpublic 7868

Tel. Drcxel 6323

Dr. S. Zmuidzinas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4740 Dorchester Avė.

CHICAGO, ILL.
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

ir nuo 6 iki 8 vakare.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

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.

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3348 South Halsted St.
, VALANDOS:

nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M.
Nedėlioj nud 10 iki 12 A. M.

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Lauraičiu 
— viršuj Bielskio-Rakščio aptickos) po 
nr 2423 West Marquette Rd. Valan- 
landos: nuo 2 iki 4 po piet. Telefo
nas Prospect 1930.

Senas ofisas toj pčioj vietoj: 4601 
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 iki 
8 vakare. Tel. Boulevard 7820. Rez. 
6641 So. Albany Avė. Tel. Prospect 
1930. Nedėliomis tik pagal sutartį.

A. M0NTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209

Kampas North Avė. ir Damen Avė.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 4 6th St. Chicago, III.

Ofiso Telefonas Virginla 0038 
Rez. Tel. Ven Buren 5858

DR. T. DUNDULIS,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
0 iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 die

nų. Namų ofisas North Slde
3413 Franglin Blvd.

Valandos 8:30 iki 9:30 vakaro

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

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija:

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

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

PRANEŠIMAS .
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

Persikėlė j nauja vietą po 
numeriu

1545 W. 47th St.
Saliniai Depositors Banką 

skersai gatvės nuo 
Peoples Banką * 

t arti Ashland Avė.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 2330 
Ofiso valandon 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

TIK SUGRĮŽUS Iš EUROPOS
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milvvatikce Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
— IS RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
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 Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL. „ 
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Aahland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet.

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12.
Rez. Tekpbone Plaza 3202

Įvairus Gydytojai____
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas 

rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avenue
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Dretel 9191

DR. A. A, ROTH
Rusas Gydytojas it Chirurgas 9

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3i02 So. Halsted St., Chicago 
arti 3 1 st Street

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

'jyelefonas Central 4411
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
33 23 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310
Va!.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

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

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street,
Room 1701 Tel. Randolph 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai vak. 
3241 S’. Halsted St. tel. Victory 0562 

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

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 South La Šalie St.
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Phone Boulevard 3697
3315 South Halsted St.

J. P. WAITCHUS
Lietuvis Advokatas

127 North Dearborn St.
Room 928

T ei. Franklin • 4 1 7 7
Nuo 9 iki 1 — Hemus Subatas

52 East 107th St.
Kampas Michigan Avė. 

Tel. Pullman 5950
Nup 3 iki 9 vak. ir Subatomis

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St. 
Arti Leavitt St*

Telefonas Cgnal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Sefedoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street
Cor. Washington and Clark Sts.

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St., Room 2117 
Telcphone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9 
Telcphone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte. Tel. Rcpublic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390 Vai. 9—4
Rezidencija 6158 S. Talman A v.

Tel. Prospect 8525
----- 0—

Tel. Randolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS 

721 First National Bank Building 
38 SO. DEARBORN STREET 

Vakarais 222!• W. 22nd St. 
Tiktai pagal sutarti 
Tel. Canal 2552

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 So. Aahland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockwell SL
Tel. Rcpublic 9723



Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Mano Interviu Tikri klajokliai

Pasikalbėjimas su ponia
Zolpiene

Rugsėjo 4 d. SLA. 122 kuo
pos klajokliai turėjo sušaukę 
kuopos vardu neva diskusijas 
su SLA. nariais ir savo dirb
tiniais komunistiniais.

Pirmas kalbėjo “pats” Ba
cevičius, tikrindamas kad rei
kią naujo raudono susivieniji
mo. Iš jo kalbos atrodo, kac 
bolševikams oras prastas, nes 
kalbėtojas jokiu budu negalėjo 
sugauti nuoseklumo, o gal dėl
to, kad nebuvo i ka kalbėti.> ž v

Salėn atėjo apie tuzinas jų pa
čių pasekėjų-iklajoklių ir trys 
ar keturi pašaliečiai, na o tuš
čioms kedėms tai nė vienam 
nesiseka kalbėti.

Bet barškalas yra tam ir pa
darytas, kad barškėtų, tai ir 
barška kada nori ir kaip no
ri. Bacevičius turėjo laiko ir 
vietos iškeikti kiek telpamas 
SLA. Pildomąją Tarybą, Gri
gaitį, Gugį, Gegužį. Šitie pa
staruoju laiku pasidarė Bace
vičiui tikri vaiduokliai, na o 
Grigaitis tai tam žmogui ir gu- 
liant ir keliant neišeina iš akių 
ir minčių. Lygiai kaip tam uba
gui, kurs Raudondvary gavo bi
zūnų už almužnos išniekinimą.

Antras užžengė kalbėti Sala- 
veičikas. Tas biskį mandages
nis. Perskaitė “dešimtį prisa
kymų” ir nedrąsiai papasakojo 
trumpą pasakėlę, pašlapinda
mas ją savo geltona tulžim. 
Pabaigęs šaukė nuo SLA., kas 
norįs su juo liežuviais persi
imti. Tokių nesiradus, paprašė 
paklausimų jam duoti. Man pa
klausus kur dingo LSS. tur
tas, kurį komunistai paėmė į 
savo rankas po to, kai per
skėlė Socialistų Sąjungą, vie
toj atsakymo Bacevičius pra
dėjo vėl burnot Grigaitį, ir 
tik vėliau atsipeikėjęs pasakė, 
kad LSS. neturėjusi turto ligi 
septynių dešimčių tūkstančių.

Matyt Bacevičius tuo laiku, 
<ai komunistai nusinešė LSS. 
turtą, dar kur nors poterius 
prie bažnyčios tebekalbėjo, kad 
nieko nežino. Už tat dabar jis 
pats raudonasis “prezidentas!” 
Kaip gera būti komunistu, čia 
ir varpininkas pasiekia prezi
dento titulo. O kad raudonie
ji klajokliai visada sekioja pa
skui dvasios, kuri vaikšto be 
smagenų kūno pavidale, tai jei 
man netikite, sekite Hoff- 
mano “Velnio Eliksyrą”, kur 
dabartiniu laiku eina “Naujie
nose”.

Kada juos metė iš Audito
rijos laike SLA. Seimo, tai šy
du verkė ir džiaugėsi: mat ir 
“mučelniko vainiką” nusipelnė 
ir gavo naują progą aukų-iš- 
maldų prašyti.

Paklausus, kodėl jie neprisi
pažįsta kaltais, jei gavo nuo 
policijos mušti ir už ką gavo, 
ar už piršto perkandimą ar už 
vartojimą kumščio prieš poli- 
cistus, jie pradėjo rausti kaip 
virti vėžiai, kai nurodžiau, kad 
policistai net žmogžudžio vie
šai nemuša, jei nesipriešina.

Man gavosi įspūdis, kad mu
sų “komunistai” yra amžini 
klajokliai, kurie patys nežino, 
<ur jie eina, nei ko jie vai
tosi. Todėl atrodo, kad su kla
jokliais neapsimoka turėti jo
čio reikalo.

Sakalas.

Pereitą šeštadienį teko lan
kytis pas p. Zolpius, antrašu 
6627 So. Richniond st.

Tai, rodos, viena gražiausių 
rezidencijų Marquette parko 
kolonijoj. Ji yra p. J. J. Zolp, 
žinomo realestatininko, turin
čio savo raštinę 4559 So. Pau
lina st.

Aš sužinojau, kad ponia Zol
pienė ką tik grižo iš Lietuvos. 

, Ji buvo išvažiavusi kartu su 
ponia Bartz. Taigi nutariau pa- 
interviruoti.

Pirmiausia paklausiau, kaip 
sekėsi kelionė Į Lietuvą?

— Labai puikiai. Laivas ne
su ik>. Maistas kuogeriausias, 
taip kad nė nejutau kaip per
plaukėme skersai Okeano. Va
žiavom ne per Klaipėdą, bet 
per Dancigą, nes ponia Bartz 
važiavo į Vilnių pas savo mo
tiną. Tokiu budu ir aš važia
vau tiesiai į Vilnių, su ponia 
Bartz.

Kaip atrodo Vilnius?
— Nieko nežinojau, kol bu

vau pačiame Vilniuj, nes pir
mą kartą Vilniuj lankiausi, at
sakė p. Zolpienė. — Taip pat 
pirmą kartą važiavau ir Lie
tuvon, nes esu Amerikoj gi
mus.

Kaip ilgai Vilniuj pabuvote?
— Vilniuj buvau savaitę. Iš 

Vilniaus atvažiavau i Kauną, 
ir tik tuomet pamačiau skir
tumą tarp Vilniaus ir Kauno. 
Vilniuj žmonės labai suvargę 
ir pats Vilniaus miestas tiek 
apleistas, kad ponia Bartz, ku
ri Vilnių atsimena iš prieš 20 
metų, sako kad Vilnius dabar 
nepalyginamai prasčiau atrodo, 
kaip tuomet atrodė.

Kaune tuojau į akis metė
si gyvumas, kur tik eisi. Iš
buvau tris savaites ir vieną sa
vaitę Palangoje, ir, žodžiu sa
kant, Uetuva taip patiko, kad 
net į Ameriką grįžti nebebu
vo noro.

Taipgi prabuvau 5 dienas 
Vienoj (Austrijoj), Berlyne 
(Vokietijoj). Be to buvau Salz- 
burge, Austrijoj, keliuose ki
tuose Vokietijos miestuose, ir 
Paryžiuj, bet niekur taip ne
patiko, kaip Lietuvoj.

Ponia Zolpienė turi puikią 
lietuvišką ištarmę ir man tai 
pastebėjus, pati pridūrė, kad 
ir Lietuvoj stebėjosi, kad aš 
amerikone gerai lietuviškai kal
banti.

žinoma, aš savo interviu ne
užsirašiau, ir daug gražių da
lykų nebepamenu, kaip p. Zol
pienė pasakojo, tad rašau tik 
apčiuopomis. Abelnai ji sakė, 
kad vasaros metu oras Lietu
voj labai gražus ir ten auga 
labai daug gražių j ievų, ir taip, 
sako, tie trys mėnesiai prabė
go, kad nė nesijutau.

Papasakojo ir juokingų atsi
tikimų. Pavyzdžiu j, sako, va
žiavome pasisamdę, kaip čia 
Amerikoj vadiname, taxi cab. 
Važiavom provincijos keliu. 
Ūkininkas vežė vežimą šieno. 
Jo arkliai pasibaidė ir apver
tė vežimą. Nė vienas automo
biliu važiavusių nenorėjo tam 
žmogeliui pagelbėti atversti ve
žimą. Tai aš, sako, užprotes
tavau ir pagrasinau šoferiui ne
mokėti jei jis neis žmogui pa
dėti atkelti vežimą. Vis gi aš 
juos priverčiau pagelbėti.

Taipgi buvusi Kražiuose, ap
lankius savo vyro tėvus ir gi
mines. Ant galo paklausiau, ar 
nesuėjote Marijonos Rakaus
kaitės? — Sako, jos nebuvo 
tuo laiku Kaune, bet, sako, man 
Rakauskaitė yra tikra pussese
rė. Ir iš tiesų ponia Zolpienė 
yra gana' panaši į p-lę Rakau
skaitę.

Po visa ko p. Zolpienė džiau
giasi radus viską tvarkoje na

Komunistų revoliucija SLA. 63 
kuopoje

SLA. 63 kuopa’ turėjo savo 
susirinkimą rugsėjo 2 d. Na
rių apsilankė mažai. Kaip sa
koma, didžiumą sudarė komu
nistai su didelėmis gerklėmis. 
Pirmininkas Macukevičius ati
darė susirinkimą ir tuojau pra
dėjo užsipuldinėti kitus, ir taip 
ilgai kol tik prisėjo komisijų 
raportai skaityti.

Komisija pranešė, kad su
rengtas rugpiučio 12 d. išva

mie ir labai patenkinta turė
jusi gerą laiką Lietuvoje.

Pustapėdis.

Town of Lake 
komunistai

Burnside

žiavimas davė nuostolių apie 
$58 su centais. Finansų sek
retorius pastebėjo, kad tokia 
suma negalėjo būti, nes gėri
mai ir valgiai nebuvo pirkti. 
Tuomet visi komunistai su iš
verstomis gerklėmis pasilipo 
ant krėslų (kaip Auditorijoj) 
ir pradėjo aiškintis visi sykiu, 
kaip jie viską veltui dalinę ir 
buvę net j lindusius brolius pa
sikvietę, o kad juodieji loskos 
nepriėmę, tai ne komunistų da
lykas esąs.

Reiškia patys prisipažino, 
kad nori visų narių sumokė
tus pinigus išaikvoti ir tyčia 
darė nuostolius ir dar plusta 
finansų sekretorių, kam jis 
teisybę pastebėjo.

Antras “revoliucijos” etapas 
prasidėjo, kada pirm. Macuke
vičia davė prikazą finansų se
kretoriui P. Pivoriūnui nesių
sti narių mokesnių į Centrą. 
Sekretorius pasipriešino, saky
damas, kas man sumokės tai 
aš visus siųsiu į Centrą, aš 
pildysiu Konstituciją, o kas ne
nori gali nemokėti, aš jųjų ne- 
versiu. Vėl pakįlo kolinių mali
mai ien ė.

Kiek aprimus prasidėjo tre
čiasis '“revoliucijos” etapas. 
Buvo duotas įnešimas paskir
ti $100 iš kuopos kasos “Vil
nies” štabui, nes tas esąs jau 
ant pražūties kranto. Na ir 
dauguma komunistų nubalsuo
ja duoti. Finansų sekretorius 
pasipriešino, pareikšdamas kad 
pinigai tokiam dalykui nebus 
išmokėti, nes visi nariai mo
kėjo į kasą lygiai po 10 cen
tų ir turite laukti metinio«su
sirinkimo, kurs bus kviečiamas 
su atvirutėmis. Jei tada bus 
didžiuma', galėsite gauti kad ir 
“Vilnies” štabui.

O, tu Stalinai brangiausias! 
kai nesusilips visi ant krėslų, 
tai nepradės visokiais balsais 
staugti, rėkti: tu, sako, mus 
visus komunistus pardavei kaip 
judošius Kristų už trisdešimts 
grašių! Didžiausią gerklę iški
šo kasierius M. Macukevičienė 
iš “Vilnies” ir “Nelaisvės” žo
dyno, drebėjo, virpėjo, galop 
puolė j isteriką ir apalpo.

Kad revoliucija butų įspū
dingesnė, visi kiti Macukevi- 
čienei turavojo, kas liežuviais, 
kas kitokiais balsais, o kad dar 
smarkiau butų, pradėjo dau
žyt krėslus. Jų pačių sveika
tai, kad čia yra’ Parko svetai
nė, tai čia vaikščioja su nu
kąstu pirštu buožijos tarnas 
(policistas), tai dar išvengta 
galvų skaldymo. Kitoje vieto
je senai butų kraujas praši
nėjęs. Tiems psichopatams jau 
ne pirmas kartas daužyti sve
tainės krėslus, kuomet jiems 
pastebi jų purvinus darbus.

Pirmininkas Macukevičia rei
kalavo čarterio iš sekretoriaus, 
bet sekretorius atsakė kad jis 
yra atėmęs iš buvusio pirmi
ninko, tačiau jam neduos, nes 
Macukevičia esi senai suspen
duotas drauge su kasierium už 
mokesnių nemokėjimą, tai su
lig konstitucijos neturite tei
sės net susirinkime būti.

Nežinia, kaip mes užbaigsi
me tuos visus triukšmus, ku
rie tęsiasi-per keletą metų. Se
nai buvo pastebėta, kad Ant. 
Macukevičia būdamas 63 kuo
pos pirmininku varė ardymo 
darbą. Jei organizatoriai pri
kalbina žmogų įsirašyti į SLA., 
tai jis atkalbina, kad negeras 
ir visokias kliūtis išranda. Bet 
ne tik jis, o ir visi tavorščiai 
tą patį darydavo. Tai pačių na
rių apsileidimas kad nekreipė j 
tai domės ir leido tiems proto 
paliegėliams įsigalėti, ir dabar 
tenka žiūrėti kaip jie krėslus 
laužo laike susirinkimų. Jei na
riai ir toliau neapsižiurės, bus 
skaudžiai apgauti, ir paskui 
bus patys bereikalo apkaltina
mi. Nereikia miegoti, jei no
rime apsaugoti savo teises.

Narys.
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ji reikalai svarstoma. Visi na
riai ir narės ir visi kurie nori
te prisirašyti, būtinai atsilan
kykite.

Rugsėjo 5 d. įvyko Golden 
Star Kliubo susirinkimas. Na
rių atsilankė nedaug, tur būt 
caip vasara nariai nenori lan
kytis į susirinkimus. Pranešta, 
kad rengiamas antras išvažia
vimas', jis bus sporto naudai. 
Jaunuoliai darbuojasi kliube, 
diubas nepamiršta jų. Prisi
rašė vienas narys, yra keletas 
igonių, jiems išmokėta pašal

pa. Su basebole stariečiams 
sekasi; jie šią vasarą liks per
galėtojais šioje kolonijoje.—R.

Kensington
Sugrąžino paleistus darbininkus

Roseland
Ateinantį penktadienį, rug

sėjo 12 d. paprastoje svetainėj 
įvyks Kliubų ir Draugijų Su
sivienijimo susirinkimas. Susi
rinkimas svarbus, jame, bus 
raportų, pranešimų ir bus nau-

Sherwin Williams Co., kuri 
išdirba maliavą, varnišių ir 
šiaip visokį skystimą, rugsėjo 
2 dieną pradėjo grąžinti savo 
paleistus darbininkus, kurie bu
vo atleisti per visus tris mė
nesius be darbo.

Čionai dirba apie 300 darbi
ninkų. Pirmą dieną prisirinko 
apie 1,000 darbo ieškotojų, bet 
bosai pasakė, kad jie tik sa-

Vericose Gyslos 
Išgydomos

$25.00
Moderninis gydymas įčirškintu yra 

dabar priimtas abelnai visur daktarų 
kaipo geriausias, saugiausias ir tik
riausias būdas pašalinti padidėjusias 
kojų vericose gyslas. Aš vartojau šį 
metodą nuolatos ir sėkmingai nuo to 
laiko kaip aš jį suradau dvylika me
tų atgal. Jeigu jus turite tuos ne
smagumus, kodėl neateiti pas dakta
rą, kuris turėjo ilgiausi patyrimą?

Ne tik šios didelės gyslos yra ne
gražios, bet jos gali iššaukti nuo
vargį, skaudėjimą, atviras žaizdas, 
nervinius pakrikimus ir sumenkėjimą 
abelnos sveikatos. Visos šios kompli
kacijos išnyksta su gyslomis. Palieka 
kojos švarios ir švelnios kaip kūdi
kio.

SPECIALIAI ĮRENGIMAI DEL 
MOTERŲ

PASITARIMAI DYKAI./
RUPTURA IŠGYDOMA $35

Per dvidešimt penkis metus iš sėk
mingai gydžiau rupturą be peilio, 
skausmo, ar išlikimo iš darbo, šimtai 
liudijimų išgydytų, patenkintų paci
entų randasi raštinėje.

Dr. E. N. FLINT
32 No. State St.

kambarys 1105 
CHICAGO, ILL.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:00 po 
pietų. PanedSIy ir Ketverge

Pereitą ketvirtadienį įvyko 
perorganizuotos SLA. 139 kp. 
susirinkimas. Narių atsilankė 
daug. Buvo raportų ir prane
šimų. Iš jų pasirodo, kad bol
ševikai paėmė nuo daug narių 
mokestis, Ifet nepasiuntė Cent
ram Kaip jau visiems žino
ma, bolševikai sake, kurie no
rės, tų narių bus pasiųsti mo
kesčiai į Centrą. Vienaip kal
bėjo, o kitaip padarė. 

t

Išrinko komisiją, kuri eirf 
prie bolševikų valdybos ir rei
kalaus, kad jie turi narių mo
kestis pasiųsti arba grąžinti 
nariams. Matyt, kad nariai ne
patenkinti buvusia bolševikų 
valdyba. Ir kas gali pasiten
kinti tokia buvusia valdyba. 
Sako pasiųs mokestis į Centrą, 
bet nesiunčia. Mat, šiuo laiku 
bolševikams reikalingi pinigai, 
turi provotis. Dar negrąžino 
kuopos pinigus, pasilikę su ke
liais pasekėjais be jokio tari
mo leidžia pinigus. Ar berei
kia būti daugiau suniekšėju- 
siam kaip šiuo laiku yra Ro- 
selando bolševikai.

Manau, kada nors jie turės 
atsakyt už kuopos iždą. Daug 
narių užsimokėjo mokestis, ku
rie buvo suvilti bolševikų. Ma
nau ateinantį susirinkimą dar 
daugiau užsimokės, žinoma, ki
tokio išėjimo ir nėra : kurie, no
ri pasilikti prie Susivienijimo, 
turi kiekvienas ateiti ir užsi
mokėti mokestis. Perorgani
zuotos SLA. 139 kp. susirinki
mai įvyks kiekvieną mėnesį 
pirmą ketvirtadienį.

vuosius sugrąžina', o naujų kol 
kas neims iki pertvarkys dar
bą. , R.

Pakartėjo dalykai
Remkite, paremkite

Sviete tu mano, iš kur ir tų 
ramsčių begauti. Kur tik pa
žiurai, visur tik “remkite, pa
remkite, apdėkite, dadėkite, 
pridėkite, prisidėkite. Na, kad 
taip butų galima paremti bas
liais, kuolais, mietais, stulpais, 
pilioriais, sakysim, kad ir sa
vo kruvinais pečiais, suk juos 
bala, beremi žmogus juk strė
nos nuo to nenutruks. Bet kad 
to negana. Reikia pinigų, pi
nigų, pinigų. Baslių, kuolų, 
karčių, stulpų, gautum, žmo
gus, bile girioj. Ačiū dievams 
Amerikos miškais dar nėra nu
sigyvenusi. Bet pinigai ne tik 
giriose neauga, bet ir bankuo
se ne kiekvienas teturi. O čia 
parapijų bazarai, klebonijų pik
nikai, kolekcijos, rekolekcijos, 
parcinkuliai, — visi čaižo bie- 
dą žmogų per pinkules: pa
remkite, remkite, prisiremkite. 
Ir tik duokite pinigų, pinigų, 
pinigų. Eks.

PRANEŠIMAI
Indiana Harbor. SLA. 343 kp. lai

kys mėnesinį susirinkimą, rugsėjo 9 d., 
7 vai. vakare U. S. National Bankos 
svet., Broadway — Main St.

Visi nariai-ės būtinai turite būti ant 
susirinkimo, nes yra labai daug svarbių 
reikalų. Be to dar dauguma yra pasi
likę su mokesniais, prašau užsimokėti. 
Dabar nebėra karščių ir laiko daugiau 
yra, tad, man rodos, kad dabar visi gali 
ateiti į susirinkimą. Tad ir prašau vi
sus būti. Fin. rašt. P. S. Rindokas.

D. L. K. Vytauto Beno repeticijos 
įvyks utarninke, rugsėjo 9 d., 8 vai. 
vak., p. Lukštienės svet., 1500 So. 49 
Avė. Visi lietuviai muzikantai malonė
site atsilankyti, nes turim prisirengti D. 
L. K. Vytauto Jubiliejaus Apvaikščioji- 
mui. — Rašt. J. Balakas.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savitar
pinės Pašelpos susirinkimas atsibus utar
ninke rugsėjo 9 d., Masonic Temple 
svetainėj, 1547 N. Leavitt St., 7:30 vai. 
vakare, taipgi draugijos Dr. Biežis turės 
paskaitą. Visi nariai malonėkite susi
rinkti laiku. — X. Saikus, rašt.

^Pirmyn Mišraus Choro repeticija 
įvyks šiandie, 7:30 vai. vak., Elmiras 
Simmon svetainėj, 164 2 N. Hancock St. 
Visi dainnininkai ir dainininkės malo
nėkite susirinkti, taipgi ir naujus na
rus mylinčius dainą, kviečiame prisidėti 
prie Pirmyn Mišraus Choro.

— Valdyba.
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INKSTAI — PŪSLE 
Kenčiantieji nuo prostate 

Be peilio — Be ligoninės.
Pastebėtinas 50 metų senumo žolių 

ir moksliškas gydymas Dr. Schyman at
vežtas iš Rytų, jus pagydys. Be peilio 
be ligoninės. Nelaukite skausmų nuga
roje, pūslėje, ar kojose, nuovargio, ner
viškumo, ar kitokių pavojų. Lengvais iš
mokėjimais. Bandomasis gydymas ar eg- 
zaminacija dykai iki 8 v. v., nedėliomis 
iki 2 v. po piet. Rašykite dėl nemoka
mo 5 dienų gydymosi namie. Genito- 
Urinary Dept., S-M-S Health Institute, 
1869 N. Damen Avė., Chicago.

8p«claUitM ąydyme chronllktj Ir saujų Įt
ini. Jei kiti negalėjo jumis ižgydytl, atsllan- 
kykit pas mane. Mano pilnas ižersaminavl- 
mas atidengs Jūsų tikrą ligą Ir jei ad apši
ltu ai U jua gydyti, sveikata juina suarryl. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris aeklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino ilegsaminavlmo—kas jums yra

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blvd^ netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pieta

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus 
per

S. L. Fabian & Co.
809 West 35th St.,

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visados sutaupįsi daug išlaidų

Perkam Mojrtgečius ir Bonus.
Skolinam pinigus ant Namų.
Parduodam ir išmainom visokį turtą.
Padarom davernastes ir Pirkimo bei 

Pardavimo Notariališkus rastus.
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 

yra pamatu musų Pasekmingumo.
MES GVARANTUOJAM SAVO 

ATLIKTĄ DAR^Ą.

CLASSIFIED ADS.
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Educational
   Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTES 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEjŲE, 

672 West Madison Street.

BusmesB Service
Biznio JPataraaylnĮuM

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam Ir
Dekoruojam

3147 S. Halsted St
Vieton 7261. Rea. Hemlock 1292

Boulevard 6520 Res. Vardą 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St
CHICAGO

PATENTAI. Copyright* — išradi
mai visokios rūšies.

B. PELECHOWICZ.
2800 W. Chicago Avė. Brunswick 7187 

-------O•—

----- o-----
AR REIKIA JUMS ANGLIŲ 

Aš esu pardavėju James Coal Co. ang
lių, kurių yardai randasi 58 ir Halsted 
St. ir 81 ir Wallace St. Kainos priei
namos visiems. Laukiam jūsų.

PETER ADOMAITIS
6630 S.o Talman Avė. 

Tel. Prospect 3938

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 1038

------- D—/—

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jęs atmokate mažomis mtnesin* 
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgižius b 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St

Arti Marshfield Ava.

Paskolos suteikiama i viena diena 
2-RI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.«0 
8804 So. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6788-6716

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $800 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

MAN reikalinga paskola $4000.00, 
noriu gauti iš privačio žmogaus, duo
siu gvarantuotą užstatą, mokėsiu 7 nuo
šimčius už paskolą ir sutinku duoti 5 
nuošimčius komiso už paskolinimą. In- 
vestmentas saugus. Praneškite laišku.

Naujienos, 
Box 1231 

1739 So. Halsted St.

Automobiles

Perbudavoti
International trokai

Mes turime keletą 2 tonų trokų su 
gravity dump bodies — 2 tonų časis 
— 2V2 ir 3% tonų trokus su dump 
bodies — Chicago stake bodies — alie
jaus tankais ir kitokių rusių bodies.

Taipgi kitokie International ir kito
kių išdirbysčių — % iki 3% tonų di
dumo.

International Harvester Co. 
of America

2919 S. Western Avė. Prospect 4770 
2004 Diversy Blvd. Lakeview 8114

Furnished Rooms
FURNIŠIUOTI kambariai išsi- 

renduoja, šiltu vandeniu apšildomi, 
maudynės, telefonas ir visi paran- 
kumai. Kainos nuo $2.50 į savaitę 
ir aukščiau, su valgiu ar be valgio.

Chas. Shattas
1843 So. Halsted St., Chicago. 

Tel. Roosevelt 8577

For Rent
PASIRENDUOJA 5608 S. Sawver 

Avė., 2 augšte, 6 kambarių flatas, 
karštu vandeniu šildomas. $48. Tel. 
Prospect 2589.

z
ra
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For Rent____ '
PASIRENDUOJA 6 kambarių flatas, 

elektros šviesa ir visi parankumai. labai 
pigi renda, $17. 1821 So. String St.

PASIRENDUOJA: $15 į mėnesį; 3 
šviesus, švarus kambariai; gasas, elektra, 
toiletas. 913 W. 20 Street.

Fumiture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

SU dideliais sau nuostoliais par
duosiu visus savo gražius 4 kamba
rių rakandus, Wilton kaurus ir t. t., 
jei pirks i te tuojaus. Parduosiu ir 
atskirai. 3040 W. 62nd St.

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekvienas. ypačiai jaunos vedusios poros, 

esate kviečiamos pasinaudoti musų pasiūly
mu. Mes nupirksime jums rakandus tiesiai 
Ii dirbtuves už sutaupimą mažiausia.

50 % cash pamatu
Jokia 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 ryžius su visomis geriausiomis kompa
nijomis Chicaroje. Saukite Columbus 0407. 
M R. WELLS dėl platesnių žinių.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGAS kriaučius prie seno 
darbo. Atsišaukite

2058 W. 22 PI.

Business Chancea 
Pa rda vi m ui Bi z n iai

PARDAVIMUI grosernė, seniai iš
dirbta vieta, parduosiu pigiai.

1709 So. Union Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė 
su mažu namu.

Tel. Lafayette 8780

PARDAVIMUI delicatessen, saldai
nių, aiskrymo kampinė sankrova. Kai
na $875. Didelis stakas. Renda $40 
su kambariais ir maudyne. 5401 So. 
aulina St.

PARSIDUODA saldainių krautuvė, 
parduosiu pigiai iš priežasties ligos. 
2853 Wallace St.

BUČERNĖ 1149 W. 63 St. turi būt 
parduota greit. Savininką galima ma
tyti 946 W. 59 St. Tel. Normai 3799.

GASOLINO stočių vietos. Nepapras
tai geros, prie didžiųjų vieškelių arti 
Chicagos. Patinkančios pirkėjams są
lygos. Del platesnių žinių rašykite: 
Naujienos, Box 1232, 1739 South
Halsted St.

Farms For Sale
-

PARDAVIMUI arba mainymui ant 
namo 100 akrų farrna su visu staku ir 
mašinomis; geri budinkai; mokykla 
skersai kelią; miestas arti. Meldžiame 
atsišaukti.

JOHN LAKUS, 
R. F. D. 3, Box 136 

Stewens Point, Wis.

Exchange—Mainai
MAINAS

Turiu du bizniavus namus prie Halsted 
St., Bridgeporte — 2 štorai ir 6 flatai. 
Noriu mainyti į nedidelę farmą netoli 
Chicagos. Mickevičius, 3210 S. Halsted 
Street.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

2 FLATU namų, 3812 S. Union 
Avė., parduoda pippai Leo Lion 
Homestead Assn. Del kainos atsi
šaukite pas Frank Kalal, 615 W. 
16 St., tel. Canal 0394.

PARDAVIMUI pusantro augšto re
zidencija ir gerai einąs medžio biznis; 
50 pėdų lotas, 5 karų garažas, trokai, 
elektrinis piuklas. Pigiai. 7029 S. 
Ada St., tel. Stewart 2765.

' SPANISH BUNGALOW
2700 Newcastle Avė.

6 kambarių Stucco Rezidencija 
5040 Harding Avė.

Abu šie namai įrengti su visais mo
derniškais parankumais, taipjau karštu 
vandeniu šildomi. Abu yra puikus na
mai, kuriais galima didžiuotis ir geroj 
apielinkėj. Jeigu jus galite suteikti ge
rus liudijimus, ištirkite. $500 reikia 
įmokėti.

WALTER BERG. 
2700 Nevvcastle Avė. 
Tel. Merrimac 4773

SAVININKAS parduoda už nužemin
tą kainą 2 lotus ir 5 kambarių muro 
namą, garu apšildomas, randasi ant 
South Cicero Avenue, prie 59th gat
vės. Permitas yra išimtas dėl gasolino 
stoties. Turi būt parduotas į trumpą 
laiką.

Kaina $4,750.
Prospect 8759

PARSIDUODA PIGIAI
4 kambarių mūrinė cottage. Pirmos 

klasos apielinkėj, 61 st So. Troy St. 
Kaina pigi, įmokėt tik $1,500.00. liku
sius kaip rendą. Į mainus priimsiu lo
tus, kur galima statyti namai.

7030 Fairfield 4 flatų, 2 po 4 ir 2 
po 5 kambarius. Naujas muro namas. 
1 klasos įrengimai, kaina prieinama, į 
mainus priimsiu mažą namą ar lotus.

Jeigu nepatiktų jums šie namai, tai 
turiu 2 lotus ant gražaus kampo 65th 
ir Washtenam Avė., kur galima pasta
tyti pagal jūsų norą bungalow, 4 ar
ba 10 flatų, taip kaip jums geriau pa
tiks.

KONTRAKTORIUS
JUOZAS VILIMAS 
4556 So. Rockwell St.

Virginia 2054


