
VOL. XVI Kaina 3c

ne-
TUIbūt, kad gfalėtų d<iu- na (Baltajame Name veišinanti

su baltomis lei-
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Suėmė 37 žvejus

ėmė reparacijų planų

Telegramos iš Friedrichshafe-

PARYŽIUS, birž. 18. — Fran- 
ei jos m misterių kabinetas šian
die priėmė Young’o ekspertu 
komisijos reparacijų planų.

Čia tapo suimti 37 žvejai, 
kaltinami dėl svaigiųjų gėrimų 
šmugeliavimo.

negres lygiomis 
dėmis.

“Graf Zeppelin” savo kelionę j 
Jungtines Valstybes atidedąs, ir 
kad liepos 15 dienų išskrksiąs 
kelionėn aplink pasaulį.

richshafeną, Tokio ir San Fran- 
cisco.

ko-
pa-
vi-

gynė vartoti šautuvus, 
paliekami vien reguliariniai 
n y bos pištalietai.

VVashingtono vyriausybę pavei
kė aštrus protestai prieš 
kaltų žmonių šaudymus

i,vykti, t. 
kartu sa-

Vienas chicagietis
“Na u j ienoms 
jo ką tik gautą iš Kauno. Be 
kita laiške rašoma:

“Gal jus Amerikos lai k ra
inose skaitėt apie įvykusį

rį pagaliau susės ir kitos valsty
bės draugiškai bendradarbiauti, 

j_! išnagrinėti budus ir priemones 
aį tautų laikai išlaikyti ne gink

lais, bet be jokių ginklų.

Lietuvos Naujienos

Lietuvos Uni-

Pietų

prisileido lietuvių

dėl žmonos mirties

MILIŲ KOLIZIJA

Chuliganizmas

Badas Lietuvoje

NAUJIENOS

KAI
versi t et o profesūra ir tarnauto
jai yra iki šiol per tris mėne
sius sudėję studentams šiaurie
čiams šelpti Lt. 5488.85. Pini-

1739 So. Halsted St. Chicago, III

BENTON 11ARBOR, Mich., 
birž. 18. Vieškely No. 1>. 
netoli nuo čia, susidūrė du au
tomobiliai. Viena moteriškė,

versi teto sk. šelpti Draugiją. 
Universiteto profesūra dar ža
da mokėti toliau iš savo algų 
nukentėjusiems studentams šelp
ti.

Didelis gaisras
LINKUVOJ sudegė 7 

Blekerio trobos. Nuostolių 
000 litų.

KAUNAS. — Iš Kauno sun
kiųjų darbų kalėjimo tapo pa
leistas Linartas, kuris ten sėdė
jo už valstybės pinigų išeikvo
jimą ir už prikalbinėjimą duoti
teismui kląidingus parodymus, gai dalinami per Lietuvos l'ni

Linarto laukia dar kitos by
los, bet dabar, pritaikius jam 
visas lengvatas, jis iš kalėjimo 
paleistas.
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Del ko adv. Bulotą 
ištrėmė į Varnius

Ištrėmimas, matyt, rišamas su atentatu 
Kaune: tariamas Voldemaro šovikas, 
stud. Vosylius, buvęs Bulotos sesers 
sūnūs

pridavė ,vos niekur negalėtų 
privatinį laišką, ,y. pasą. Jis turi du 

va i tėję, iš ryto ir vakare, pasi
rodyti Mariampolės policijoj, 
kad jis vis dar Mariampolėj 
prisilaiko.”

Vakar musų dienraščio “Ap- 
žvalg-oj” jau buvo paminėta 
Kauno laikraščių žinia, kad Ma
riampolės komendanto įsaky- 

vadinas administracine
tvarka, be teismo, Bulota ir jo 
žmona birželio 1 dieną buvo iš
tremti į Varnius “visam karo 
stovio laikui.“

Vosylius, kuris kėsinosi nužu
dyt Voldemarą, yra garsaus 
•Mariampolės advokato A. Bu-Imu, 
lotos sesers sūnūs. Jį 24 d. ge
gužės 2 valanda sušaudė. O iš 
advokato A. Bulotos atėmė vi
sus dokumentus, kad iš Lietu-

Voldemaras paniekinęs atvykusį į Kauną 
Tautų Sąjungos delegatą

RYGA, birž. 18. — Iš Kauno;pripažįstanti nė kokiu diploma- 
praneša, kad Tautų /Sąjungos liniu asmeniu, bet laikanti jį 
tranzito-susisiekimo komisijos 'paprastu turistu.

Kai gen. Randall atvykęs pra
šyti audijencijos pas Voldema
rą, jam buvę atsakyta, kad mi- 
nisteris pirmininkas nepriimąs. 
Generalinis užsienių reikalų mi-1 
nisterijos sekretorius taip pu. 
atsisakęs generolą priimti.

Tada gen. Randall pranešęs 
apie tai Anglijos pasiuntiniui 
Baltijos valstybėms, kuris tuo
jau automobiliu atvykęs į Kau-

Tautų /Sąjungos 
komisi jos 

Randall, 
kuris lankosi Kaune tikslu iš
tirti klausimą dėl komunikaci
jos tarp Lietuvos ir Lenkijos 
įsteigimo, susitikęs su didelė
mis klintimis, kurtas statąs jam 
Lietuvos ministeris pirminin
kas Voldemaras.

Pasak pranešimo, Lietuvos 
vyriausybė pareiškus, kad to 
Tautų Sąjungos delegato ji ne- |ną daryti intervencijos.

Užgynė prohibitijos 
įstatymo sargams 
vartoti šautuvus

Suėmė 7 degtinės kont 
rabandos laivelius

W1NDSOR, Ont., birž. 18. — 
St. CJair ežere ir upėj Jungti
nių Valstybių pakraščių sargy
ba suėmė šiepti n is kontrabandos 
laivelius, gabenusius svaigiuo
sius gėrimus iš Kanados. As
tuoni kontrabandininkai areš
tuoti.

Chicago, III., Trečiadienis, Birželis-J line 19 d., 1929

[Atlantic and Pacific Photoj

La Grange, Ind. — Ruth, Luby ir Robert Reed’ai, kurie 
visi ant syk gimė lapkričio 10 d. 1910 m. Dabar jie visi kartu 
baigia aukštesnę mokyklą.

Karšta? — Kalifornijo
je keturi coliai sniego

TRUCKEE, Cal., birž. 18— 
čia ir Tahoe ežero apielinkėje 
stipriai pasnigo. Snigo vakar 

i beveik visą dieną ir sniego pri- 
griuvo keturis colius gilumo, 

į Temperatūra nukrito iki 34 
' laipsnių.

Kautynės Durbane 5 
asmens užmušti, 

50 sužeistu

Premjero MacDonak N e g r ė s priėmimas į;,"
do ir ambasadoriaus

Dawes’o kalbos
Baltajame Name su 

kėlė pietiečius

nURBAN, Natalijos,
Afrika, birž. 18. — Azijiečių 
gyvenamoj miesto daly vienoje 
valgykloje vakar kilo muštynės, 

rios netrukus virto riaušė
mis. Neramumuose penki as- 
mens buvo nukauti ir daugiau 
kaip penkiasdešimt skaudžiai 
sužaloti.

Valstybės pinigų eikvo-į Lietuvos Universiteto 
tojas Linartas paleis

tas iš kalėjimo
žmonės šelpia 

studentus

Maušo Pilsudskis Vilniuje ne-
i.i 56,-i . - i - ____

LOSSIEMOUTH, Škotija, birž. 
18. — Lossicmoutho miesto ta
rytos pokily šiandie premjeras 
Ramsay MacDonald pasakė kal
bą ryšy su savo pasikalbėjimais 
su Amerikos ambasadorium 
Davves’u nusiginklavimo ir pa
saulio taikos klausimais.

MaoDonald pasakė, kad pa
sikalbėjimai su ambasadorium 
buvę inspiruoti vilties, jogei 
Anglijai ir J. Valstybėms pa-

Slapto amunicijos san
dėlio sprogimas 

Vokietijoj

Sausina laukus 500 žmonių 
l

Kuršėnų apylinkėse prie lau
kų nusausinimo dirba 500 žmo
nių.

League

HOHEN NEUENDORF, Pru- 
sai, Lirž. 18. — Kilus vienuose 
priemiesčio namuose gaisrui, 
įvyko smarkus slapto amunici
jos ir ginklų sandėlio sprogi
mas. Vyriausybė, kuri dabar 
veda kvotą, mano, kad tai buvo 
monarchistų Plieno Šalmo or
ganizacijos sukrauta amunicija.

Jungt. Valstybės gaus 
dar vieną kardinolą

VIiLNIUS. — Pilsudskiui at
vykus j Vilnių lenkų spauda bu
vo pranešus, kad jis tarėsi su 
Vilniaus vaivada, jo padėjėju 
ir šiaip žymiais asmenimis švie
timo ir kultūros reikalais Vil
niaus krašte. Todėl, kaip pra
neša# “Vilniaus Rytojus,“ lietu
vių visuomenės atstovai, laiki
nojo komiteto pirmininkas p. 
Stačys ir Vytauto Didžiojo gim
nazijos direktorius p. jįikšnys 
buvo nuvykę vaivadijon pasi tei
nanti ir lietuvių švietimo bei

Turėta gal
voj opiausia ir skaudžiausia 
Vilniaus lietuvių gyvenime dar 
neužgijusi žaizda: 
darytos pradžios 
“Ryto“ mokytojų

Tuo pačiu laiku J. V. amba- 
; sadorius Datvcs laike kalbą apie 
I savo pasikalbėjimus su premje- 
I ru MacDonaldu Pilgrimų klubo 
! pokyly, Londone. Dawes pasa
kė, kad svarbių svarbiausias 
šiandie reikalas yra, idant pa
saulio taikos draugai eitų prie 
tikslo jungtinėmis jėgomis, aiš
kiai visi suprasdami, kad nė 
kios pastangos negali turėti 
sisekimo, jei jos nedaromos 
sų išvien.

AUSTIN, Texas, birž. 18. 
Valstijos senatas ir atstovų bu
tas priėmė bendrą rezoliuciją, 
kuria pareiškiamas papeikimas 
prezidento Hooverio žmonai, 
kam ji andai vaišino Baltaja
me Name chicagiškio kongres- 
mano, negro Oscaro De Priest, 
žmoną, taip pat negrę.
Alabamos Moterų Sąjunga bai

siai pasipiktinus
BIRMINGI1AM, Ala., birž. 18. 

— A laiba ma Women’s
for White Supremacy (Moterų 
Sąjunga Baltųjų Viršenybei Iš
laikyti) išleido pareiškimą, ku
riame sako, kad pietų baltieji 
žmonės turį pamato labai rim
tai susirūpinti dėl to, kad Bal
iuose Namuose itfiami vaišinti 
negrai, nes tuo prezidentas 
Hooveris vėl atgaivinąs baltų
jų ir juodųjų rasių lygybės 
klausimą.

Prctestonų Vyčiai taip pat 
protestuoja

NORFOLK, Va., birž. 18. -• 
lai i koma čia Knights of Ameri
can Protestantism nacionalinė 
konvencija priėmė rezoliuciją, 
kurioj pareiškia apgailestavimo, 
kad prezidento Hooverio žmo-

Katastrofingas kalno 
nuslinkimas Kolum

bijoje
LOPĄ Y A N, Kolumbija, birž. 

18. Praneša, kad Sevilloj nu
slinkęs kalnas užmušė trisde
šimt žmonių. Miestelis beveik 
visai nugriuvusių žemių ir uolų 
sunaikintas ir Quilcace upė už
tvenkta.

Keturi mokyklos vaikai 
prigėrė bežuvaudami

VATIKANO MIESTAS, birž. 
18. — Popoli di Roma prane
ša, kad pirmomis ateinančio 
spalių mėnesio dienomis busiąs 
paskirtas dar vienas—vadinas, . ...
penkias kardinolas Jungti-i 
nėms Valstybėms. Ispanija gau
sianti taip pat penktą kardinolą, 
o Pietų Amerika — antrą. 1927 m. už- 

mokyklos ir 

Mokslininkas nusižudė Debcgacijos norėta per vaivadi- 
del žmonos mirties I jos rekomendaci ją pasimatyti su 

-----------  maršalu, tačiau vaivada “dėl 
LONDONAS, brž. 18. Su- laiko stokos“ delegacijos nepri- 

viu iš revolverio, nusižudė Old- ; ėmė, o jo padėjėjas Kirtiklis pa
lieki Thomas, mokslininkas ir reiškė, kad maršalas jokių pri
buvęs aukštas Britų Muziejaus ; vačių delegacijų nepriimąs. Kar- 
valdininkas. Tardymas parodė, tu Kirtiklis pareiškė, kad “visų 
kad jis nusižudė, besikrimsda-;mažumu“ švietimo klausimai 
mas dėl savo žmonos mirties.

\VASHINGTONAS, birž. 18. 
Prohibicijos vykdymo biu

ras išleido įsakymą, kuriuo už- 
ginA sienų ir pakraščių sargy
bų žmonėms vartoti vadinamus 
“riot guns,“ arba pusšau tuvius, 
kuriuos jie ligšiol vartojo įta
riamiems dėl degtinės šmuge
liavimo asmenims šaudyti.

Matyt, aštrus protestai, kurie 
pastaruoju laiku kilo visuome
nėje ir spaudoj [ 
ei jos vykdytojų smurto žygius 
ir šaudymus dažnai visai neką L1 
tų žmonių, paveikė VVashingto- 
no vyriausybę nors I 
federaliniams tarnautojams už- 

Jiems 
tar-

J. V. konsulas nu 
baustas už cigare- 

tų šmugelį

giau italų padermės 
eksportuoti

Aukštasis Santa Clara teismas 
nubaudė dviem šimtais ir pen
kiomis dešimtimis dolerių And- 

prieš prohibi-(resi> MadNamarą, Jungtinių Val
stybių konsulą Caibarien uoste. 

Konsulas buvo apkaltintas
- ■■ .įdėl šmugeliavimo iš Amerikos 
tiek, kad|c*garelų ir sa,(lainių.

Jei konsulas nenorės pasimo- 
kėti pabaudos pinigais, jis tu- 

jrės sėdėti šimtą dienų kalėjime-

ORHS,

Zeppelinas skrisiąs i 
Ameriką liepos 15 d.
FRI EDI UCI ĮSI IA FENAS, Vo

kietija, birž. 18. - Dirižablio
“Graf Zeppelin“ pasažierrams 
ateinančiai kelionei per Atlan
to vandenyną tapo pranešta, 
kad dirižaiblis išlėks į Lake- 
hurstą, N. J., liepos 15 dieną.

Pabuvęs kelias dienas Jung
tinėse Valstybėse, dirižablis iš
lėksiąs projektuojamon savo 
kelionėn aplink pasaulį, kėliau-Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra- damas rytų linkui per Fried 
našauja:

Veikiausia bus gražu ir vė
siau; daugiausia vidutiniai pie
tų vakarų ir vakarų vėjai.

Vakar teperatura jvai r a v o Ino birželio 17 dieną skelbė, kad 
tarp 74° ir 90° F.

šiandie saulė teka 5:14, lei
džiasi 8:28. Mėnuo leidžiasi
3:24 ryto.

ROMA, birž. 18. — Diktato
rius Mussolini, kaip karo mi- 
nisteris, išleido dekretą, kuriuo 
leidžia jauniems, nesukaku
siems dar 25 metų amžiaus, ka
rininkams vesti be jokio spc- 
cialio leidimo.

Tarptautinis filmų kon
gresas Miunchene

MIUNCIJIENAS, Vokietija, 
birž. 18. šiandie čia prasidė
jo antras tarptautinis filmų 
kongresas, dalyvaujant penkio
likos valstybių delegatams. Ba
varijos vyriausybė taip pat at
stovaujama.

Rado nužudytus moti
nų ir dvejetų vaikų
DETROIT, Mich., birž. 18.— 

River Rouge jų namuose rado 
negyvus, su sutriuškintomis 
galvomis, moteriškę, Anną Che- 
binskienę, ir du mažu jos vai
ku, vieną dvejų, antrą trejų 
metų. Vyriausioji duktė, de
šimties metų mergaitė, rasta 
dar gyva, bet be sąmonės. Ji 
taip pat tur būt nebe išliks gy
va.

Motinos kūnas buvo rastas 
darželio žolėse pamestas, o vai
kų — viduj. Policija dabar ieš
ko moteriškės vyro, Paulo Che- 
binskio, kuris, sako, prieš tris 
mėnesius palikęs ją ir vaikus ir 
išvykęs į Clevelandą.

Okla. OKLAHOMA
birž. 18. — Oklahomos valsti
jos atstovų bute tapo įnešta re
zoliucija “pasmerkti dabarti
nių Baltojo Namo gyventojų 
bandymą panaikinti soeialę de
markaciją tarp baltųjų ir juo
dųjų rasių piliečių.“

Užsimušė, šokęs iš ae
roplano, 6,000 pėdų

BALTDMiORE, Md., birž. 18.
Bandydamas parašiutu nu

šokti žemėn iš aeroplano 6,000 
pėdų aukštumoj, parašiutui ne
išaiškėtus užsimušė netoli nuo 
čia oro akrobatas Herbert Getz, Į 
24 metų amžiaus vaikinas.

ODANAH, Wis., birž. 18.
Vakar, bežuvaudami Bad River 
upėj, Indėnų rezervacijoj, pri- • 
gėrė keturi St. Mary mokyklos j Mrs. Sonnenberg, buvo užmuš- 

tarp 11 ir la, jos vyras ir kitu automoli- 
Nelaimė atsitiko jų Ku važiavusi moteriškė, Mrs.

Prigėrusieji Ullery, pavojingai sužaloti.
Blanchard, Delille ir du j -----------------

Mirė Gelbėjimo Armi
jos vadas, gen. Booth

mokiniai, amžiaus
14 metų
valtelei apvirtus.
yra:
broliai Gennery.

Reilandiečių protestas 
prieš okupantus

STl JTTG ARTAS, Vokiet i j a, 
i birž. 18. — Vakar čia įvyko 
j didele Reinlandiečių Sąjungos 
'demonstracija protestui prieš 
tolesnį Reino krašto okupavi-j 
mą. Demonstracijoj dalyvavo' 
tūkstančiai reiniečių, vyrų ir | 
moterų.

Banditai pabėgo su $13- 
000 banko pinigų

ROBINSON, III., birž. 18. — 
Trys jauni banditai vidudienį 

Francijos kabinetas pri- puolė First National Bank of 
Sumer, 111., ir, atsišaudydami 
nuo besigenančių miestelėnų, 
automobiliu paspruko su $13,- 
000 banko pinigų.

Nušižudė, susikrovęs 
laužą ir jj padegęs

Lauko darbai sumažino 
bedarbių skaičių

SURING, Wis., birž. 18. — 
Joscph Schories, 50 metų am
žiaus vietos farmerys, susikro
vė savo farmoj laužą, jį pade
gė ir, užlipęs ant laužo, nusi
šovė. Manoma, kad Schories 
tuo budu nusižudė dėl pairusios 
savo sveikatos.

WASHINiGTONAS, birž. 18. 
— Darbo departamento prane
šimu, su pavasariu prasidėjus 
įvairiems lauko darbams, be
darbių skaičius krašte žymiai 
sumažėjo. Daugiausia darbinin
kų reikalaujama farmose, vieš
kelių ir geležinkelių statybai ir 
įvairiems miestų statybos dar
bams.

j tu Kirtiklis pareiškė, kad 
mažumų“ švietimo 
priklausą švietimo ministerijai 
ir jos vietiniems organams. Lie- 

KATASTROFINGA AUTOMO- tuvių tie patys reikalai priklau-
l sę užsienių reikalų ministerijai 
j ir dcl to Kirtiklis patarė kreip
tis Varšuvon i Holuvko. Ben
drai pridūrė, kad Vilniaus kra
što lietuvių klausimas “dėl jo 
painumo“ gerojon pusėn nepa- 
krypęs.

UADLEY WOOD, Anglija, 
birž. 18. Čia pasimirė gen. 
William Branrvvell Booth, senas 
Gelbėjimo Armijos (Sal valion 
Army) vadas. Jis buvo 72 me
tu amžiaus. € >

DARSI’NŠKJS. Gegužės
19 d., 2 vai. nakties piktadariai 
išdaužė kai kurių žydų namų 
langus. Gegužės 20 d. Žiežma
rių policijos nuovados viršinin
kas darė tardymą (vietoj poli
cijos nėra); paaiškėjo, kad toj 
kompanijoj dalyvavo įžymus 
žmonės ir panašus “inteligen
tai.”

Lietinga pereita vasara ir šalta žiema 
Lietuvos žmonių gyvenimą taip pablogino, 
kad iš daugelio apskričių gyventojai šau
kiasi pagelbos. Pagelba urnai reikalinga.

Naujienų pinigų siuntimo skyrius pagel
bės sušelpti už labai mažą atlyginimą. 
Siunčiant pinigus per Naujienas telegramų 
bus išmokėti į 5 ar 10 dienų.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 8 
vakaro. Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 po 
pietų.
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KORESPONDENCIJOS
New Yorko sveika
tos ir sociališkos tar

nystės įstaigos
Grand Rapids, Mich.
Kompanija organizuoja unijų.— 

Gera vieta vakacijoms pra
leisti.

Grand Rapids Show Case Co., 
kuri turi apie 5 dirbtuves šia
me mieste, ir kuriose dirba pu
sėtinai daug darbininkų, prieš 
3 savaites paskelbė. kad visi 
Šioj jHMHpanijoj dirbantys dar- 

bininkai turi priklausyti uni
jai. Ir po to paskelbimo tuoj 
pradėjo organizuoti. Bosai išda
lino aplikacijas pirmiausia sta- 
lioriams ir finišeriams, o vė
liau bus visi darbininkai suor
ganizuoti. Organizavimo darbu 
užsiima beveik išimtinai tiki 
bosai ir supredentai. Kompani-' 
jos elgęsis pasidarė darbinin
kams suprantamas ir darbiniu-' 
kai pradėjo labai abejoti kam, 
verta bus tokia unija darbdavių 
suorganizuota? Vienintelę išva-1 
dą darbininkai padarė, kad jei-l 
gui darbdaviai organizuoja, tai 
darbdaviams ir tarnaus ta uni-!

pažymėtų gairėmis. Kviečiu vi-j
sus Racino, Kenosha, VVauke- 
gano ir Mihvaukės lietuvius su
važiuoti j tėvynainių piknikų. 
Jackobs Iland graži vieta, tai i 
tikras Birutės kalnelis medžiais; 
apaugęs, stovintis prie kranto j 
Mich igano ežero.

Tėvynainiai uždirbtus pinigus 
sunaudoja kulturiniems-apšvie- 
tos tikslams, šelpia Lietuvos į 
biednus moksleivius, išleidžia | 
moksliškits knygas ir remia I 
svarbesnius visuomenės reikti-, 
lūs. . Kaip matot, tie visi dar
bai, kuriuos turi užsibrėžę ir 
dirba tėvynainiai, yra visų gerų 
lietuvių reikalas.

— M. Kasparaitis.

VVaterbury, Conn.
Tautiškos kapinės

New Yo'rkas pralenkia kitus 
miestus ne tik industrija, ko
mercija ir turtu, bet ir savo 
sveikatos ir sociališkos tarny
stės įstaigomis, sako p. Will- 
iam Hodson, Gerovės Tarybos 
egzekutyvis direktorius, nese
nai išleistoj knygoj.

“1 )idžiausias, turtingiausias 
ir svarbiausias miestas pasau
lyje,” p. Hodson sako, “bando 
tinkamai prižiurCti fizišktj., pro
tiška ir morališka sveikata sa- v * *

vo milionų žmonių.”
Ligonbučiai ir klinikai.

New Yorke turime 263 ligon- 
bučius ir 1410 klinikų. Be to, 
turime dar 112 kūdikių svei
katos stočių; 36 sveikatos ad
ministracijos ir apšvietos orj^t- 
nizacijas; 146 proto higienos j

ja. Bet galų gale pasirodė vi
sai kas kita. Šita organizuoja
ma unija prigulės prie Ameri
kos Darbo Federacijos. Tik visa
bėda, kad ją organizuoja ir 
tvarko ne patys darbininkai, 
bet darbdaviai. Todėl ir gali 
ją taip pritaikyti, kad ji* butų 
labiau palankesnė darbdaviams, 
negu darbininkams. Tačiau dar
bininkai. neturėtų dėl to nusi
minti* Kuomet pati kompani
ja verčia darbininkus organi
zuotis, tai darbininkai turėtų 
pasinaudoti ta proga. O kad jau 
bus gerai susiorganizavę, tąsyk 
galės pasakyti ir tiems kom
panijos vadams, kad jus ^pasi
traukite, o mes vesim unijos 
reikalus kaip mums patinka.

♦ « «
. čia da turiu pranešti linksmą 
žinią lietuvių turistams, ypa
tingai chicagiečiams, kurie va-i 
saros laiku atlanko skaitlingai 
musų aplinkę, praleisdami va- 
kacijas. šiais metais jie turės 
daug linksmesnes vakacijas ap
silankę pas mus, nes ponai A. 
Dielininkai, seni ‘‘Naujienų” i 
skaitytojai ir tūlą laiką gyvenę j 
Chicagoj (kur turi nemažai ir Į 
pažįstamų), nupirko gražų va-1 
sari n i rezortą prie didelio Crook- 
ed ežero, tik pusantros mylios j 
nuo Barneli. Taigi turistams j 
patartina^apsilankyti pas ponus: 
Dielininkus, nes jie yra malo
nus žmonės ir priegtam turi 
gražiai įrengtą pavilioną, kur 
įvyksta penktadieniais šokiai.

—S. Naudžius.

Racine, Wis.
S.indaricčiu piknikas gerai 

pavyko

Birželio 9 d. Finck’s farmoj 
buvo suruošta Sandaros naudai 
Racino sandariečių 35 kps. pik
nikas. Oras pasitaikė gražus, 
taip sakant, saulute žeme rie- 
dinėjo. Publikos privažiavo 
daug ir visi draugiškai ir links
mai praleido tyram ore liiMs- 
laikį. Bolių gėmį Kenosha jau-i 
nuoliai laimėjo, Ricino pralai- 
mojo. Kenoshiečiai padarė 181 
punktų, Racino 13, bet Racino 
jaunuoliai mano tą klaidą ati
taisyti, kai liepos mėn. nuva
žiuos į Kenosha jaunuolių ruo-1 
šiamą pikniką.

Krūčių Onutė laimėjo dova-j 
nėlę už greitą bėgimą, o p. An-1 
tanas Vasiliauskas iškurnėjo sū
rį ir svečius vaišino. Publika1 
sudarė iš Racine ir Kenosha lie-| 
tuviai, buvo iš Milwaukės p. 
Bankų šeimyna atvykus. Atmo-j 
kėjus išlaidas, Sandarai liko 
pelno $35.00. *

♦ ♦ ♦
Pranešu Racino lietuviams, 

kad Tėvynės Mylėtojų Draugi
jos Apskričio piknikas yra ruo
šiamas ir įvyks birželio 23 d.. 
Jackobs Iland prie Kenosha į Į 
Šiaurius ir prie Highvvay 15 ke- j 
lio, kur įvažiavimo vieta bus

Gegužės 30 d. Lietuvių Tau
tiškų Kapinių Bendrovės pa
stangomis buvo surengtos ka
pinėse prakalbos paminėjimui 
mirusiųjų musų viengenčių. Ka-
pinių pirm. Jonas Pabilionis 
pristatė kalbėti Yale universite
to studentą Praną Tiškiną, ku
ris pasakė gražią ir tai dienai
atitinkamą prakalbą. Kalbėtojas 

j suminėjo mirusius žmones, ku
rie darbavosi visuomenės la
bui, kaip tai: Igną Griešių, J. 

i S. Prusalaitj, M. Laškevičių ir 
kitus.

Ant Prusalaičių šeimynos ka- 
i po jau pastatyta gražus pa- 
Į minklas, ant kurio iškalta šei- 
i mynos narių vardai. Pamink- 
■ lą pastatė savo lėšomis Sima- 
I nas Prusalaitis, nabašninko 
i brolis.

Kapinės labai gražiai ištaisy
tos. Už tai reikia atiduoti kre
ditą kapinių valdybai. Ji tik
rai rūpestingai eina savo par
eigas. Waterbu rietis. .

Philadelphia, Pa.
Mariampoiės visuomenės sveiki

nimas Jonui Griniui Phiki- 
deiphijoj.

Per Dietų vos Pasiuntinybę 
VVashingtone tapo atsiųsta Jo
nui Griniui gražiai atspaustas 
ant geros popieros sekančio tu
rinio sveikinimas:
“P. Griniui Jonui.

Aukštai Gerbiamas Pone!
Mariampoiės miesto ir apy

linkės visuomenė, minėdama 
1929 metais gegužės m. 7 ir 9 
dieną Mariampolėje 25 metų 

j spaudos atgavimo sukaktuves, 
I sveikina lamstą, kaip neužmirš
tamą musų apylinkėje spaudos 

Į draudimo laikų darbuotoją, jos 
i platintoją, ir linki Tamstai dar. 
• daug metų dirbti Tėvynei nau- 
I dingus darbus.

25 metų atgavimo sukaktu- 
I vėms minėti

Mariampoiės Komitetas: (Pa- 
į si rašo)

M. Endziulaitis, A. Prūsas, 
Kun. Vi. Masionis, K. Stiklius, 
A. Staugaitis, J. Krušinskas, A. 
Dubinskas, M. Josclevičius.”

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu • ar mašinėlė, sukirsta 
81/2X11 colių.

Svarui 20 centų 
Liniavota svarui 40c 

Konvertai reguliari miera 
100 už 25 centus 

Persiuntimo kaštai extra. 

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St.

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

įstaigas, iš kurių 57 yra proto! 
higienos ir pasielgimo klinikos' 
ir 15 lionbučiai proto ir nėr-'

prieš-gimimo klinikas, kur lau
kiančios motinos visų klasių ir 
tautų gali būti išegzaminuotos, 
gauti patarimų ir reikalingo 
patarnavimo. Yra 120 dantinių 
klinikų; • 89 ausies, nosies ir 
gerklės klinikos; 84 ehirurgiš- 
kos klinikos ir dar visokių ki
tų įvairiausių klinikų.

Geroves darbai šeimynų 
tarpe.

Knyga paduoda suvirs 3.00 
organizacijų ir įstaigų, kurios 
veda gerovės darbų tarpe šei
mynų. Kuomet milionai žmo
nių žiuri į sociališką darbą kai
po i j” Icnyįįj,
parodo, kad tik 80 iš 1,1(X> so- 
ciališkų agentūrų yra pašaipi
uos draugystės. Kitos susideda 
iš 11 legališkos pagelbos drau
gysčių; 50 įstaigų teikia pa- 
gelbą imigrantams, svetimtau
čiams ir keleiviams; 23 orga
nizacijos prižiūri biednus žmo
nes, 31 jūreivius, 92 senų žmo
nių namai ir 6 organizacijos
bando pagerinti namines aplin
kybes. 37 nekomerciališkos gy
venimo vietos vaikams ir vy-

vų ligoms gydyti. ' rams, 94 tokios rezidencijos
Ncw Yorkas bando apsaugo- . moterims, 22 kambarių užre- 

ti sveikatą savo žmonių prieš i gistravimo vietos, 79 pataisos
pat gimimą; čionais turime 133 agentūros augusiems.

Aš esu tik 
Frankfurtis 

bet
išdidus, kaip 

X Swifto
Premium 
Kumpis

......... ba esu Swifto Pre- 
mium Frankfurtis, padarytas 
Swiftt & Company — o tai 
reiškia, kad esu taipjau svei
kas ir grynas, ir skanus, kaip 
tik mėsa gali būti.

Jus suprastumėt kodėl aš 
esu taip išdidus, jei pamaty
tumėt, kaip rūpestingai esu 
padaromas! Tik geriausia 
kiauliena ir jautiena yra mai
šoma su tyriausiais priesko
niais, kad prikimšti mano šva
rų apvalkalų. Ne gįslių, nė 
per daug taukų manyje nėra!

Aš esu išsipūtęs — bet visa 
gera mėsa — minkšta ir 
sultinga — su aukšta maistui 
verte.

tik frankfurtis, bet esu taipjau 
Premium, kaip geriausias kumpis!

x x
Kai jus perkat “Swifto Premium”, tai 

žinote, kad gaunat kas yra geriausio—ar 
tai bus Swifto Premium Frankfurtis, ar 
Swifto Premium Kumpis, ar Swifto Pre
mium Lašiniai. “Premium” yra aukščiau
sia garbė, kurių ekspertų organizacija gali 
suteikti mėsai. Tai yra Swifto sandarias.

Kiekvienas produktas, nešiojąs Swifto 
Premium, turi pasiekti aukštos standarto 
kokybės. Aukšti tie standartai. Kiek
vienam departamente —kiekvienam darbe 
—kiekvienoj smulkmenoj — tie standartai 
yra tikrai aukšti.

x x

Swift & Company, pagalba 
savo pakavimui įmonių, ga
mybai įmonių, skyrių ir šal
dytuvų vagonų sistemos, 
apimančios visą šalį, atga
bena mėsą ir paukštieną, 
sviestą, kiaušinius ir sūrį į 
smulkmenų pardavimo krau
tuves iš ažu šimtų mylių.

Swift & Co.

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

CHICAGO. ILL.

Rusiškos ir Turi 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

Vaikų gerovės įstaigos.
470 organizacijų arba įstai

gų New Yorke užsiima kokiu 
nors vaikų gerovės darbu; daug 
tų organizacijų atlieka kokį ki
tą darbą kaip sveikatos, šei
mynos gerovės, vaikų apšvietos į 
ir t. t. Tarpe tų yra 140 agen-j 
turų, kurios interesuojasi va
kari jų tarnyste, ypatingai va
sarinėse ant lauko vietose, 101 
įstaiga prižiūri vaikus dirban
čių motinų; 94 įstaigos prižiū
ri našlaičius ir persiskyrusių 
tėvų vaikus; 24 laikiniai na
mai, kur vaikai laikoma pirm 
pasiuntimo į pataisos namus., 
71 F> vncli 11<5 mokykla teikia r>a- 
gelbą palengvinti viešų mokyk

lų darbą su vaikais, kurie dėl

kokios nors priežasties nesiima 
prie mokslo, ir 36 apsaugos ir 
pataisos namai vaikams.

New Yorko 5 dalyse turime 
12 susiedijos draugysčių, 38 or
ganizacijos dirba su vaikais, 
kaip tai Y. M. C. A., Boy Scouts 
ir vaikų kliubai; 70 įstaigų ve
da apšvietos darbą tarpe sve-

Skaitydarni knygą, matome, 
kad 283 tautiškos ir tarptau- 
tiškos gerovės draugystės turi 
ofisus New Yorke. Jos samdo 
apie 6,000 darbininkų.

Knygą galima gauti iš Cha- 
rity Organization Society. 105 
East 22nd Street, New York 
City. Taipgi galima ją rasti

timtaučių, ir yra šimtai kitų knygynuose ir informacijų ofi- 
įvairiausių organizacijų. |suose. (FLIS.)

Trečia Naujienų Ekskursija

Lietuvon
Naujas Paneša
mas Gramofonas

Galima grajiti viduje, išsi
vežti j laukus, atsinešti pas 
draugus. Grajina labai garsiai 
ir aiškiai visokius rekordus.
Kaina tiktai

$12.00

Laivu Lituania

Galima pirkti įmokant $1.60 
j savaitę.

Jos. F. Sudrik,
Ine.

3417-21 S. Halsted 
Street

Liepos 20,1929
Į KLAIPĖDA BE PERSĖDIMO 
Tuojaus kreipkitės į Naujienas su paveikslais, 
kad išpildyti aplikacijas sugryžimui, nes užima 
apie 30 dienų iki pareina permitas.
Naujienos aprūpins jus visais reikalingais doku
mentais ir visoje kelionėje neturėsite jokių ne
malonumų.
Naujienos atdaros nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. 

vakare

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

PASAKOS-APYSAKOS-PASAKAITES
Parašytos geriausiu rašytoju ilgos ir trumpos apysakos ir 

pasakaites, kuriose skaitytojas ras ką nors įdomaus, ką nors 
naujo ir pamokinančio, o apart visko naudingai ir smagiai pra
leis laiku.

Sunaudoki! išmintingai gražias 
vasaros liuesas dienas, pusdienius ir

No. 25. Barbora Ubrika. Kaina .....................75
Jėzuitų ir minyškų 'darbai klioštoriuje.

No. 26. Pagal įstatymus. Kaina ........................75
Nuolatos pasikartojanti musų gyveni
mo apysaka.

No. 27. Pasaka apie Adomą ir Jievą. Kaina .20 
Ka mokslininkai randa Biblijoje apie 
Adomą ir Jievą.

No. 28. Laikrodininko Atminimai. Kaina .20 
Paskutinis Napoleono Pirmojo karas.

No. 55.Vėlįavos Akyvaizdoje. Kaina $1.00 
Misteringa kelionė jūrėse ir pirmas, iš
svajotas subrparinas.

No. 30. Ka^ės Laukuose. Kaina .....................35
Kareivis pasakoja apie keistus prieti
kius karo laukuose.

No. 31. Pasaka apie Kantrią Aleną. Kaina .35 
Gyvenimas gražios, bet nelaimingos ka
ralaitės.

No. 32. Darbas. Kaina $1.0
Romanas iš darbininkų gyvenimo, be
sitveriančio kapitalizmo jaikuose.

No. 33. Revoliucijos žmonės. Kaina ............. 30
Aštuoni įdomus pasakojimai iš rusų 
revoliucijos.

No. 34 Raistas. Kaina ............................ $1.50
Jurgio Butkaus ir kitu chicagiečių, 
Town of Lake gyventojų, prietikiai.

vakarus prie knygų, parkuose ar M 
laukuose tyrame ore!

No. 35. Robinsonas Kruzius. Kaina ............. 45
Įdomus žtnogaus prietikiai ant neap? * 
gyventos salos.

No. 35. Makaro Sapnas. Kaina ........ ......... «20
Kaip Makaras numirė, ką matė ir pri
tyrė.

No. 37. Sapnai. Kaina ............................ .35
Vienuolika įdomių pasakojimų.

No. 38. Pragaro Atgijimas. Kaina .................15
Tolstojaus dabartinio surėdymo alego
riška kritika.

No. 40. Žemaitės Raštai Karo Metu. Kaina .75 
Keliolika Žemaitės apysakaičių ir užra
šų iš Didžiojo karo.

No. 43. Portugalų Minyškos Meiliški Laiš
kai. Kaina ................ |.................. $1.25
Kokius laiškus rašė minyška Alca- 
fordos iš klioštoriaus savo mylimajam.

No. 44. Gyvenimo Vaizdeliai. Kaina ............. 50
Devynios gyvenimo apysakaitės, musų 
kaimynų ir draugų.

No. 45. Nakvynė. Kaina................................... 2^
Vaizdas balamutų gyvenimo, nepasise
kimų ir vargu.

No. 46. Pasakojimas anie Jėzų. Kaina .25 
Jaomus ir arčiausia prie tiesos Jėzaus gy

venimo apsakymas.

Perkantiems už $5.00 ar daugiau nuleidžiame 25%.

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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per 40 valandų be paliovos 
pumpavo j plaučius*. oxygepo. 
Po to jis tapo išvežtas ligoni
nėn.

25,000 šechy Sokolų 
iškilmėse

jis paprašys valstijos prokuro
rą Svvanson paskirti kitą pro
kurorą šiai bylai vesti.

Policija taipjau skelbia, kad 
keletą suimtųjų ji atiduodanti 
i m m i g r a ei j os v y ri a u sy be i •

Kova už kūdikio gy 
vastį

Jau nuo jiereito ketvirtadie
nio ugniagesiai veda sunkią 
kovą už Raymond de Činara, 
16 mėnesių, 1031 George St., 
gyvastį. Kūdikis buvo susirgęs 
sunkiu plaučių uždegimu ir jau 
buvo ant mirties patalo. Ne
sant kitokio budo išgelbėti kū
dikio gyvastį, daktaras pašau
kė ugniagesius, kurie jau ke
lintą dieną be jokios paliovos, 
dieną ir naktį, pumpuoja į silp
nus kūdikio plaučius oxygeną 
ir tuo palaiko kūdikio kvėpavi
mą . Po keliu dienu nuolatinio 
oxygęno punipavimo išrodė, kad 
kova bus pralaimėta, bet paskui 
kūdikis ėmė gerėti. Užvakar jis 
jau pats vienas kvėpavo per 
visą valandą laiko ir pavargę 
ugniagesiai turėjo progos nors 
trumpą valandėlę pasilsėti. Taip
jau kūdikis galėjo ir biskį pie
no išgerti. Manoma, kad jei 
gerėjimas eis tokiu pat tempu, 
lai nuo ateinančio ketvirtadie
nio jis galės pats kvėpuoti ir 
nebebus reikalingas oxygeno.

Ugniagesiai buvo pašaukti iš
gelbėti ir kito kūdikio gyvybę

John Karpovvich, pusantrų j 
metų amžiaus, 906 No- Wood i 
S t. Jis taipjau sirgo plaučių i 
uždegimu ir taipjau buvo rei
kalingas oxygeno. Ugniagesiai

Daugiau kaip 25,000 Chica
gos čechų susirinko gekmadie- 
ny Grant parke Soldiers stadio
ne pamatyti Sokolų iškilmes, 
kuriose dalyvavo apie 5,000 vy
rų, moterų ir vaikų. Tarp da
lyvių buvo ir pasižymėję pasau
linėj Olimpiadoje cechų jauk
tai. Tekias iškilmes sokolai 
rengia kas keturi metai. Iškil
mės susidėjo iš visokiausių gim
nastikos pratimų ir žaismių.

Sokolai yra gimnastikos drau
gijos, kurios turi Chicagoje ke
letą nuosavių salių ir tarp če
chų yra labai populiarūs. Jų 
cbalsis yra: “sveikam kūne 
sveika dvasia.” Todėl jie ne 
vien gimnastika ir kūno svei
kumu rūpinasi, bet taipjau sten
giasi auklėti pilietinę sąvoką. 
Sokolai Čechijoj sulošė labai 
svarbią rolę kovoj už nepri
klausomybę ir valstybės kury- 

| biniame darbe.
Cechai rimtai rūpinasi savo 

jaunuomenės auklėjimu. Jie ne
tik turi skaitlingą sokolų orga
nizaciją, bet neužmiršta ir kitų 
tautinių reikalų. Pa v., jie turi 
išsirūpinę, kad Harrison High 
School mokykloj, kurią lanko 
labai daug cechų jaunuomenės, 
butų dėstoma čechų kalba ir už 
ją butų duodami kreditai. Tai 
yra vienatinė mokykla, kurioj 
duodami kreditai už nepripa
žintą kalbą (pripažintomis sve
timomis" kalbomis amerikiečių 
mokyklose, neskaitant senovinių 
— graikų ir lotinų — kalbų y-

I ra tik 
|panų), 
i čechų
noji Besėda, žinoma, padedama 

i kitų draugijų, keturiems moki- 
1 niams, kurie geriausia mokino
si čechų kalbos, suteikė nemo- 

i kainą kelionę i Ceciliją, kad jie 
galėtų ten per vasarą paviešėti 
ir susipažinti su ta šalimi, ku-

I rioj yra gimę jų tėvai.

45 mokyklos esančios 
nesaugios

Woman’s City kliubas pasiun
tė laišką mokyklų tarybai, pro
testuodamas prieš uždarymą 
Perk ir Hale mokyklų, kaipo 
pavojingų. Kliubas sako, kad 
viso pavojingų mokyklų Chica- 
goje yra 45. Visos jos yra tik 
keletą metų atgal pastatytos, 
laike Deverio administracijos. 
33 mokyklas pripažino pavojin
gomis pati mokyklų taryba ir 
dvi mokyklas, kaipo pavojin
giausias, jau uždarė. Tečiaus- 
kliubas sako, kad uždarytosios 
mokyklos nėra pavojingesnės, 
negu kitos pavojingosios mo
kyklos. Esą taryba tas mokyk
las todėl uždariusi, kad norima 
praplėsti aviacijos lauką ties 
tomis mokyklomis ir tam laibai 
tiktų mokyklų žemė. Todėl esą 
mokyklos tapo uždarytos, kad 
butų galima jas nugriauti ir 
paskiau žemę pavesti aviacijos 
laukui. i

nieriai tankiai susilaukia plėši
mų.

“Per pastaruosius metus pasi
reiškė didelis sumažėjimas al
gų pinigų plėšimų delei dauge
lio firmų kooperavimo išmokant 
algas čekiais.

“Mokėjimas čekiais netik ap
saugų) jus pačius, bet taipjau 
užtikrina saugumą ir darbinin
kams, kurie turi algų pinigus 
laikyti. Geriausias dalykas yra 
apsisaugojimas.”

TheEnglishColumn

guires is sleep. It mušt be left 
alone. A baby up to six vveeks 
old mušt sleep twenty-two out 
of twenty-four hours. The less 
you fiddle and fuss with the 
infant the more it will grow 
in strength. Do not get the 
idea that you are negleeting 
the baby if you do not fondle 
it. It is not lonesome, būt is 
resting if it sleeps.

Cruel? Of course I am. Būt 
I am truthfully speaking and 
am correct according 
scientific knowledge.

Another bad habit 
ted by most parents 
latives and friends, is
nicious habit of kissing the 
baby in the mouth. Kissing 
the baby in the mouth is real- 
ly a crime. It should be pro-

to strict

commit 
and re 
the per

Jūsų saugumui
Wil-

francuzų, vokiečių ir is- 
Šiemet los mokyklos

mokinių draugija Jau-

Teisia 25 komunistus

Young Mothers and 
Babies

hibited by 
should be. 
are carried 
mouth. Kjss 
the neck,
never on the mouth.

law if anything 
Too many germs 

in the person’s 
it on the back of 

if ’
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1) APDRAUDA (Insurance! Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokių atlieku 
per dideliai ir geriausias kompa
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2) REAL ESTATE: Tūrių gerų 
b a rg erių visose Chicagos dalyse.
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Miesto teisėjo Lyle kamba- 
i ry prieš jury ei na nagrinėjimas 
bylos 25 komunistų, -kurie buvo 
areštuoti Grant' parke, kai jie 
ten bandė laikyti prakalbas ir 
demonstruoti neturėdami tam 
leidimo. Tarp areštuotųjų ir 
teisiamųjų yra ir A. Bimba.

Bylos nagrinėjimas prasidė
jo užvakar. Viena kaltinamų
jų, Alice Nazrak, liko paliuosuo- 
ta, kadangi ji rengiasi važiuoti 
į Rusiją.

I*rasidėjus h-ylos nagrinėji
mui ir kaltinamųjų advokatui 
Bentall skaitant pareiškimą ju- 

i ry, teisėjui pasirodė, kad pro
kuroras neina tinkamai savo 

; pareigas, todėl teisėjas atidėjo 
tolimesni bylos nagrinėjimą iki 
vakar po piet, pakėlė kauciją 
kaltinamiems ir pareiškė, kad

Policijos komisionierius 
liam F. Russell savo savaitinia
me biuletene pataria:

“Chicagos industrinės įstai
gos maloniai prašomos yra mo
kėti savo darbininkams čekiais, 
vieton mokėti pinigais.

“Algų pinigai yra nuolatinis | 
pakvietimas kriminalistui. Iš-i 
mokant čekiais pašali narna yra 
priežastis algų plėšimų, kadan
gi plėšikas nieko negali pelnyti 
pavogdamas popierą, kuri jam 
jokios vertės neturi.

“Atsiminkite, kad tik buvi
mas pinigų vilioja kriminalis
tus prie plėšimo, kuris tankiai

' baigiasi žmogžudyste.
“Firmos turi patarti savo 

darbininkams mainyti čekius 
Į bankuose. Ši procedūra pagel
bės apielinkės biznieriams, ku
rie būna priversti laikyti ant 
rankų dideles sumas pinigų, kad 
galėjus išmainyti kostumie- 
riams čekius, delei ko tie biz-

museles are tender, the 
bone is weak, the little 
is soft, the various or- 
are delicate and undeve- 
and in whole, are not

You 
rents for being erazy 
first baby. The long 
anxiety are over and 
more than revvarded
precious gilt, lt is just natūr
ai to bounce and jiggle and toss 
the sweet smelling infant.

Būt, dear parents, you mušt 
not. 1*11 tell you why. The in- 
fants 
back 
head 
gaus 
loped
strong enough to play. Care- 
ful as you may be, your hand- 
ling is too rough for the child. 
You mušt be patient. You mušt 
wait.

It is just as natūrai to want 
i to fondle a baby as it is to peek i 
at one when you pass a baby 
carriage. The soft little things. 
svveet and lovable, make an ap- 
peal to the most hard boiled 
of human beings.

Some persons are so fascinat- 
ed by new born chicks that 
they do not trust themselves 
to take the fluffy little things 

) in their hands. There is a temp- 
tation to sųueeze the attractive 
birdlets to death. If you resist 
the temptation to fondle a baby 
chick, why should you be pos- 
sessed to fondle a human baby. 
Yet it is hard to resist the 
impulse to do so.

What the new born baby re-

Dr. P. P. Šimaitis
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OLD GOLD LAIMĖJO
LAIKRAŠTININKŲ TARPE

Garsintis
KAIP SPAUDA BALSAVO

NAUJIENOSE
Visuomet

Naudinga

k

Dešimties New Yorko ir Chica
gos Dienraščių Štabo Nariai Da
ro Palyginimus 4 Vadovaujančių 
Cigaretų.
Jūsų laikraštininkas žino savo ciga- 
retus. Ir privalo žinoti — jis naudo
ja tiek daug jų! Taigi “Aukščiausio 
Teismo Autoritetas” nubalsavo, kai 
431 laikraštininkas palygino 4 vado
vaujančius cigaretus su paslėptais 
vardais — ir įvardino vieną, kuris 
labiausia patiko.

šie bandymai daryta ofisuose ir 
spaustuvėse dešimties New Yorko ir 
Chicagos dienraščių. Atlikta dešim
ties grupių bandymai — ir Old Gold 
laimėjo aštuonius iš dešimties. De
šinėj pusėj paduoti daviniai šių de
šimties bandymų, kurių kiekvieną 
peržiurėjo ir paliudijo Certified 
Public Accountant, arba dienraščio 
perdėtinis.

“NOT A COUGH

6 New Yorko dienraščiai kilsavo: 
OLD GOLD 97, “Vardų X” 61, ‘‘Vardą Y”

75, “Vardų Z” 49.

4 Chicagos dienraščiai balsavo:
OLD GOLD 60, “Vardų X” 29, “Vardų Y”

27, “Vardą Z” 33.

Viso 10 dienraščių davė:
OLD GOLD 157, “Vardui X” 90, ‘‘Vardui

Y” 102, “Vardui Z” 82.

Per jūsų Radio, OLD GOLD—PAUL WHITE- 
MAN VALANDA

Džiazo Karalius su savo orkestru groja Old 
Gold valandų.... kiekvienų antradienį, 9 iki 
10 vakare. Rytų Dienos šviesos Ta u pilno 
Laikas, per nacionalj Columbia tinklų.

TUBBY Fine Feathers Make Fine Dogs

REAL estate
2608 W. 471h Št.

4405 S. Fairfield Avė.
(Buvęs F. Stasiuiio ofisas)

IN A CARLOAD”
1*. Lorillard Co., Ėst. 1760

Specializuojasi ant nervų ligų.
2346 W. 69th St., Chicago, III.

Tel. Hemlock 1881
Baigęs Naprapatijos Kolegijų 
Illinojuie. Jau 8 metai kaip 

* praktikuoja Chicagoje.
Taipjau su geromis pasekmėmis 
gydo; mirštamas ligas, širdies li
gas, galvos, nugaros, strėnų gė
limų, vidurių ligas, reumatizmų; 
be operacijos išgydo tonsilius ir 

goiterj.
Tik šeštadieniais pasitarimai vel

tui ir mandagus.
Valandos nuo 9 iki 11 iš ryto, 
nuo 2 iki 4 po piet, 6 iki 8 vak.
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HlGtV HAT VnTH YoU BECAVSE 
VOU‘QE 808-TAlLED,- COME 
ALOKJG AK>' l'LL 
UP VOVTH A TAtLTHATLL 
KKlOCK’THEM S'lAY, 
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KOVA DEL MUITŲ

300,000 balsų iš 22 milionų. Jeigu visi darbininkai butų 
balsavę už savo partiją, tai už ją butų buvę paduota apie 
aštuoniolika milionų balsų!

Matome taip pat, kad Vokietijoje stipriausia poli
tinė partija yra socialdemokratai, kurie faktinai yra 
tas pats, kas Anglijos Darbo Partija. Socialdemokratai 
turi Vokietijos reicho (valstybės) parlamente 153 .atsto
vus ir užima svarbiausias vietas valdžioje—kanclerio 
(premjero), vidaus reikalų ministerio, finansų ministe
rio ir darbo ministerio. Bet ar tai yra nuostabu? Ka
pitalizmas Vokietijoje yra labai išsiplėtojęs ir, beaugda
mas, jisai tenai priveisė beveik tiek pat proletarų, kaip 
ir Anglijoje. Vokietijos darbininkai šiandie sudaro 66 
nuošimčius, t. y. du trečdaliu visų gyventojų.

Jeigu visi Vokietijos darbininkai butų susipratę ir 
balsuotų tik už savo partiją ir nebalsuotų už klerikalus, 
fašistus arba komunistus, tai Vokietijoje socialdemo
kratai turėtų du trečdaliu atstovų reichsage (vadinasi, 
apie 290, vietoj 153), ir niekas negalėtų išplėšti jiems

Nepaprastoje kongreso sesijoje Washingtone eina 
smarki kova dėl muitų. Farmerių atstovai reikalauja, 
kad butų uždėta muitai įvežamiems žemės ūkio produk
tams, idant tuo budu Amerikos farmeriai butų apsau
goti nuo užsienių kompeticijos ir galėtų reikalauti aukš
tesnių kainų už savo prekes.

Šitas kelias padėti farmeriams nėra geras, kadangi 
jisai veda prie gyvenimo pabrangimo. Butų daug svei
kiau ir patiems farmeriams, ir visam kraštui, kad vie-

valdžią iš rankų.
Franci jos proletarizacijos laipsnis jau pasiekė 49 

nuošimčius (t. y. beveik pusė gyventojų yra beturčiai 
darbininkai), Italijoje—43 nuošimčius.

Darbininkų skaičius visose šalyse be paliovos au
ga, bet jų susipratimas auga daug lėčiau. Todėl politi
koje darbininkai šiandie dar niekur neturi tiek galios, 
kiek jiems priklausytų sulig jų skaičium.

toje dėti importo muitus farmerių produktams butų ei
nama prie muitų panaikinimo pramonės prekėms. Da
bar, kuomet yra uždėti muitai plienui, geležiai, chemi
jos gaminiams ir 1.1., tai Amerikos pramonininkai, ku
rie tas prekes gamina, turi galimumo imti už jas aukš
tas kainas, ir farmefys, pirkdamas jas, nukenčia.

Bet dabartinėje situacijoje nėra jokios vilties, kad 
pramonės muitai butų sumažinti. Amerikos trustai 
yra perdaug galingi politikoje, kad valdžia drįstų tai 
daryti. Todėl farmeriai mato savo išganymą muitų 
sistemos plėtime. Jie nori, kad jų produktai butų taip 
pat apsaugoti muitų siena, kaip iki šiol buvo apsaugo
ta pramonė. Suteikti farmeriams šitą apsaugą prezi
dentas Hooveris ir sušaukė nepaprastą kongreso sesiją1.

Tečiaus, kaip tik kongrese prasidėjo diskusijos apie 
muitus, tai pramonės trustų atstovai tuojaus ėmė ryti 
seilę, ir jie šoko reikalauti, kad muitai industrinėms 
prekėms butų pakelti. Atstovų rūmuose tas pramoni- 
nininkų reikalavimas jau rado daugumos pritarimą. Se
nate dar eina ginčai. Vadinamieji progresyviai repub- 
likonai, vadovaujami senatoriaus Borah, kartu su de
mokratų dauguma pasiūlė įnešimą, kad revizija butų 
daroma tiktai žemės ūkio produktų ir tiesioginiai su
jungtų su jais prekių muitams. Bet šis įnešimas tapo 
atmestas. . , %

Taigi ir senatas pareiškė norą didinti muitus pra
monei. Jeigu, vadinasi, farmeriai ir gaus muitų ap
saugą savo produktams, tai naudą, kurios jie iš to ti
kisi, sunaikins industrinių prekių pabrangėjimas. Kas 
iš to, kad farmerys galės daugiaus gauti už savo javus 
ir gyvulius, jeigu jisai turės brangiau mokėti už plūgus, 
kuliamas mašinas, traktorius, batus, rubus ir kitas pre
kes, kurias jam reikia pirkti !

Atrodo todėl, kad Amerikos farmeriai ir toliaus bus 
skriaudžiami taip, kaip iki šiol.

DARBININKŲ SKAIČIUS IR JŲ SVARBA
POLITIKOJE

Apžvalgai
BOLŠEVIKAI, LIETUVA IR 
MŪSIŠKIAI KOMUNISTAI

Aiškus dalykas, kad darbininkai gali būt stiprus 
politikoje tiktai tuomet, kuomet jie sudaro žymią dalį 
visuomenės. Tenai, kur darbininkų klasė yra neskait
linga, ji negali daug sverti valstybėje, arba, jeigu ypa
tingos sąlygos kartais ir paverčia ją svarbiu politikos 
veiksniu, tai tokia padėtis neilgai tęsiasi. Rusijoje, pav. 
1917 m. revoliucija buvo atidavusi valdžią į darbininkų 
rankas, nors darbininkų klasė tenai kažin ar sudaro 
dešimtą nuošimtį visų gyventojų; bet greitu laiku iš 
darbininkų galios tenai pasiliko tik šešėlis, ir šiandie 
Rusijos proletariatas turi mažiau teisių, negu bet kurios 
kapitalistinės šalies.

Brooklyno “Laisvė” užsimanė 
įrodyti, kad “Naujieną” redak
torius šiandie užsiginąs, ką ji
sai skelbė prieš dešimtį metą, 
šituo liksiu ji cituoja redakci
nį straipsnį, tilpusį “Naujieno
se” 1918 m. vasario 25 d., kur 
kalbama apie konfliktą, kilusį 
tarp sovietą Rusijos ir kaize- 
riškos Vokietijos dėl Lietuvos, 
ir apie musą klerikalą bei at- 
žagareiviškų tautininką nusi
statymą tuo klausimu.

Tame “Laisvės” cituojamam 
“Naujieną” editoriale nurodo
ma, kad rusą ir vokiečią taikos 
derybose sovietą atstovai rei
kalavo apsisprendimo . teisės 
Lietuvai ir Latvijai, bet vokie
čiai ją reikalavimą atmetė ir to
dėl tarp ją vėl atsinaujino ka
ras. Toliaus tenai su pasipik
tinimu konstatuojama tas fak
tas, kad musų atžagareiviai ši
toje situacijoje, stoja už kaize- 
rišką Vokietiją ir prieš revoliu
cinę Rusiją.

Iš to Brooklyno komunistų 
organas daro šitokių “išvadų”:

“Matote, kas pirmieji ko
vojo už Lietuvos laisvę, 
Rusijos sovietų valdžia, ko
munistai! Sovietų Rusiją 
vokiečių armijos trempė, ‘už 
tai, kad ji nesutiko parduot 
Lietuvą kaizeriui’. Bolševi
kai savo galvas guldė už Lie
tuvos ir Latvijos teises. Ko
munistai patys pirmieji dėl 
Lietuvos laisvės leido terioti 
savo kraštą.—Sovietų Rusiją. 
Tatai Grigaitis pripažino 
1918 metais. Bet desėtku 
metų vėliau tasai Grigaitis 
apsiputodamas tauškia, kad 
Sovietų Sąjunga trokštanti 
Lietuvą pavergti.”
Del šitų “Laisvės” tauškimų 

Jeigu dabar pasaulis stebisi, matydamas, kad Ang
lijoje laimėjo rinkimus ir atsistojo valstybės priešakyje 
darbininkų partija, tai ši atmaina įvyko irgi ne be prie
žasties. Anglija yra seniausias kapitalizmo kraštas pa
saulyje. Kapitalizmo vystymąsi reiškiasi tame, kad ka
pitalai vis labiau auga ir koncentruojasi; stambus ka
pitalistai išstumia iš biznio arba “praryja” smulkesniuo
sius įmonių savininkus, ir vis labiau todėl didėja skai
čius žmonių, kurių vienintelis gyvenimo šaltinis yra.dar
bas. Kapitalizmo augimas eina kartu su beturčių, 
“proletarų” klasės augimu.

Anglijoje šis procesas jau yra labai toli nužengęs. 
Darbininkų klasė tenai pasiekė 79 nuošimčius visų gy
ventojų. Beveik keturi pentadaliai Anglijos žmonių yra 
proletarai. Ar reikia tuomet stebėtis, kad darbininkų 
partija Anglijoje paėmė viršų ant buržuaziškų partijų? 
Nuostabu yra ne tai, kad darbininkai jau valdo Angli
ją, bet tai, kad taip ilgai jie leido kraštą valdyti kapi-: Pav®r^ nelaimin-
, ,. , , . , fv. ... . . gą Kaukazo respubliką Gruziją,talistams, kurių skaičius yra tik saujele, palyginant su; 
darbininkų skaičium!

nos” visuomet buvo bešališkos 
linkui sovietų valdžios: kada so
vietai elgėsi teisingai, “Nau
jienos” juos gyrė (pav. už tai
kos pasirašymą su Lietuva, už 
Vilniaus pripažinimą Lietuvai, 
Už dalyvavimą Tautų Sąjungos 
nusiginklavimo konferencijoje 
ir 1.1.), o kada jie elgesį blo
gai, jos juos smerkė. Būda su 
bolševikais tečiaus yra tiktai ta, 
kad gerų darbų pas juos yra 
daug mažiau, negu blogų. Ban
dymas užkariauti Lietuvą, pa
vergimas Gruzijos, barbariškas 
despotizmas krašto viduje ir 
nuolatinis skerdimas žmonių, 
kurie nepritaria žiauriai bolše
vikų politikai,—tai yra toki kri- 
minališki dalykai, kuriais nega
lima nesipiktinti.

... ------- , -----„------ -------- , Bet lietuviški komisarai tas
Dd ir dabartiniuose parlamento ^acį Rusijos bolševikai šiandie visas šlykštybes teisina, nes— 

rinkimouse Anglijos darbininkų partija gavo tik 8,- norį Lietuvą pavergti. Jos tiki “kur šuo laka, ten ir loja”!

tenka pasakyti ve kas:
Viena, ne “Naujienos” yra 

kaltos, kad Rusijos bolševikai 
iš tautų laisvės gynėjų laikui 
bėgant pavirto tautų prispau
dėjais. 1918 m. bolševikai sto
jo už Lietuvos teisę spręsti 
savo likimą, o sekančiais me
tais jie jau pasiuntė raudonąją 
armiją, su “generolu” Angarie- 
čiu priešakyje, Lietuvą užka
riaut, ir ji buvo užėmusi dau
giaus kaip trečdalį Lietuvos te
ritorijos.

Iš Lietuvos, beje, bolševikiš
kos bandos buvo išvytos, bet ki
tur bolševikams pavyko silp
nesnes tautas visiškai užkariau
ti ir pavergti, ir jie jas laiko

Antra, “Naujienos” nesako, 

sako, kad bolševikai yra aky
li lesi šk i imperialistai, kuriais 
negalima pasitikėti. Bet apie 
Lietuvos užkariavimą patys so
vietai šiandie vargiai gali sva
joti, kadangi toks jų užsimoji
mas sutiktų griežtą pasiprieši
nimą visoje Europoje. Pati 
Maskva gerai žino, kad ji gau
tų i kailį, jeigu ji pradėtų karo 
žygius savo vakariniame fron
te. Tatai žinodama, Maskva 
ne tik nesirengia dabar eiti 
prie užkariavimo Lietuvos* ar 
kurio kito vakaruose gulinčio 
krašto, bet pasirašė su savo 
kaimynais amžinos taikos su
tartį,—kas “Naujienose” buvo 
atkartotinai pažymėta ir už ką 
“Naujienos” bolševikus pagyrė.

Taigi ne Grigaitis “apsiputo
damas tauškia” apie sovietų 
troškimą pavergti Lietuvą, bet 
“Laisvės” komisarai apsiputo
dami meluoja!

Trečia, “Laisvė”, kuri daro 
mums tą melagingą priekaištą, 
pati skelbė, kad sovietų Rusija 
tik juokus daranti iš Lietuvos 
“bulvinės respublikos” ir kad, 
atėjus gerai progai, ji Lietuvos 
neupriklausomybę sunaikinsian
ti. Net Želigovski j ados laiku 
“Laisvė” visaip plūdo “Naujie
nas” už tai, kad jos ragino ame
rikiečius remti Lietuvos kovą 
už savo nepriklausomybę. Mū
siškiai komunistai tuo budu pa
sirodė esą aršesni Lietuvos ne
priklausomybės priešai, negu 
imperialistinė Maskva.

Ketvirta. Cituodama musų 
straipsnį iš 1918 m. vasario m. 
25 d., “Laisvė” iškelia aikštėn 
dar vieną savo melą. Ji diena 
iš dienos pasakoja savo “susi
pratusioms” skaitytojams, kad 
“Naujienos” niekuomet neduo
dančios gero žodžio Rusijos so
vietų valdžiai, bet visuomet ją 
niekinančios. O čia pasirodo, 
kad jau prieis vienuoliką metų 
“Naujienos” gyrė bolševikus už 
jų 'teisingą, nusistatymą Lietu
vos klausimu.

Ir yra faktas, kad “Naujie-

r

Sveikatos Dalykai
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MEDICINOS GINKLAI
Rašo Dr. A. J. Karalius

' Pasteuro čiepai.
1885 m. franeuzų mokslinin

kas Pasteur nustebino pasaulį. 
Jisai surado hidrofobijos (pa
siutimo) priežastį ir sykiu pa
dirbo čiupus, kuriais galima ap
saugoti šuns aprietą žmogų nuo 
pasiutimo. Pirmiaus visur ma
tėsi pasiutusių žmonių: pasiu
tęs šuo įkanda, žiūrėk už kiek 
laiko įkąstas žmogus ir-gi pa
siunta....

Vos mėnuo praėjo, kai Ame
rikoje keturi jauni vaikai ra
miai sau žaidė; atbėgo pasiutęs 
šuo, juos apdraskė.... Daktaras
pasiuntė Pasteurui telegramą, 
klausdamas kas daryti. Pasteu- 
ras atsakė: atsiųsk vaikus kuo- 
greičiausia. Ir visi keturi vai
kai iškeliavo į Paryžių, o tuose 
laikuose tai buvo 12 dienų ke
lionė. Paryžiuje patsai Pasteu- 
ras kas dieną per dešimts die
nų jiems visiems po oda įleido 
savo naujai išrastų čiepų. Ir 
vaikai paliko visi sveiki ir link
smi: baisi liga pranyko visai ir 
nepasirodžius.

Dabar visur galima gauti tų 
čiepų, net ir tokiose vietose, 
kaip Australija, Kamčatka, Chi- 
nija, Egiptas, Indijos ir kt. Da
bar kiekvienas medicinos dak
taras gali lengvai juos vartoti.

Difterija.
1894 m. Tarptautinis Medici

nos Kongresas Budapešte gavo 
žinią apie difterijos antitoksi
no išradimą. Visi dalyviai su
judo. kongresas susimaišė: vi
si skaitė įvairių tyrinėtojų pra
nešimus ir patyrimus. Ir nuo 
to laiko visam sviete atsirado 
antitoksinas (čiepai), kuris la
bai sėkmingai, kaip žinote, už
muša difterijos bakterijas. Vė
liaus atsirado ir tokių čiepų, 
kurių įleidus vaikas apsaugo- 
jąma nuo difterijos; tai vadi
namas “toksinas-antitoksinas” 
— įleidžiama vaikui truputį po 
oda šitų čiopų ir jisai (vaikas) 
jau difterija apsikrėsti nega

ili.
Atsimenu Lietuvoje vienam 

kaime susirgo du vaikai difte
rija. žmonės Lukšių apielinkėj 
šitą ligą vadindavo “smauginy- 
Čios” (tuose laikuose). Aš dar 
mažas buvau, bet jap šakių 
daktaras turėjo difterijos čie
pų. Atsimenu jį sakant “Rei
kia čiepyti.” Tėvai bijojo, bet 
galų gale sutiko, ir vaikai pa
sveiko. Tuose laikuose difteri
jos antitoksinas buvo didelė 
naujiena, o šiandien Lietuvoje 
jau visi jį žino.

Rauplės.
Pradžioje 18-to šimtmečio 

rauplės Anglijoj ir kitur labai 
daug žmonių kankino ir mir- 
dino, bet jaunas anglų dakta
ras 1796 m. nusitarė surasti 
ginklą šitai ligai naikinti. Ji
sai padirbo čiepus ir gegužės 
14 d. 1796 m. įčiepijo pirmą 
vaiką — aštuonių metų James 
Phipps’ą. Už šešių savaičių 
daktaras Jcnner (rauplių čie
pų išradėjas) visus savo kai
mynus pertikrino, kad jaunas 
Phipps negali apsikrėsti raup
lėmis, o kiti visi kaimynų vai
kai serga. Nors iš pradžių Dr. 
Jenner ir nesusilaukė pritari
mo. bet laikui bėgant visi pro
tingi žmones įvertino jo dar
bą, ir šiandien medicinoje jo 
vardas pasiliko amžinai visų 
gerbiamas.

Atsimenate seiliaus daug 
musų brolių užaugo su raup
lių sužalotais veidais, bet da
bar rauplės neturi progų pla
tintis ir musų veidus gadinti, 
nes visam sviete vaikai beveik 
priverstinai čiepinama. Dakta
ras šiame reikale* jums tinka
mai patarnaus.

Geltonoji šiltinė.
1900 m. vieną rytą atėjo ka

reivis ir civilis darbininkas į tarai.

Geltonosios Šiltinės komisijos 
butą Havanoje ir pasisiūlė ban
dymams. Jiedu sutiko leisti 
įkąsti uodams, kurie šitą bai
sią ligą išplatina, kad moksli
ninkai galėtų ligos ženklus tir
ti ir bandymus daryti. Komi
sijos vadas majoras Reed pa
klausė, ar jiedu supranta kaip 
pavojingas šitokis darbas, pa
vojingesnis už šautuvų kulkas 
apkasuose. Jiedu atsakė “taip.” 
Majoras atsistojo ir ranką prie 
kaktos pridėjęs ištarė: “Aš ju
du saliutuoju.

Ir daug daktarų rizikavo ap
sikrėsti šita ir kitomis ligomis, 
daug jų ir žuvo tirdami bai
siąsias ligas. (Paskutiniu laiku 
žuvo panašiose aplinkybėse 
garsusis mokslininkas Dr. No- 
guči). Geltonosios šiltinės ty
rimuose pasižymėjo šie dakta
rai mokslininkai: Reed, Gar- 
roll, Lazear, Agramonte ir kt. 
Dr. Lazear tirdamas šią ligą 
mirė kaipo kankinys už mok
slą.

Už dviejų metų Dr. Reed su
rado.. kad geltonąją šiltinę iš
platina uodai veislės “stego- 
myia”. Ir greitu laiku Hava
noje prasidėjo naikinimas tų 
uodų; sykiu su uodais išnyko 
ir geltonoji šiltinė. Vėliaus, 
kaip girdėjot, Dr. Gorgas iš
alkino tuos uodus apie Pana
mos kanalą. Kol buvo uodų, tol 
kanalą/iškasti nebuvo galimy
bės, nfcs darbininkai mirdavo 
minėtų uodų įkąsti, šiandien 
Panamos kanale galima be jo
kios baimės plaukioti. Ir tai 
vis ačiū medicinos mokslui ir 
jos nenuilstantiems darbuoto
jams.

Gimdymas.
Šimtas metų atgal dauguma 

moterų po gimdymui sirgdavo 
karščiu — tai buvo paprastas 
dalykas, “tokia jau Dievo va
lia”. Daugybė moterų kentėda
vo ir mirdavo.

Jaunas austrų daktaras Som- 
melweiss 1847 m. drąsiai pa
reiškė: “šitas karštis tai tik
ra infekcija (apsikrėtimas bak
terijomis)”. Ir jisai Vienoje 
tuojaus pradėjo savo darbą: li
goninėje jisai' turėjo šimtus 
gimdymų be “karščio”. Nors 
minėtas daktaras mirė pajuok
tas ir užmirštas, bet jo pra
skinti takai daug moterų ap
saugojo nuo “karščio” (apkrė- 
timo). Jisai prirodė, kad ste
rilizavimas įrankių, moters ly
ties organų švarumas kartu su 
daktaro rankų švarumu apsau
goja moterį nuo karščio, nuo 
infekcijos.

Paskui garsusis rašytojas 
Dr. Oliver Wendell liolmes iš- 
populiarizavo Sommelvveisso te
oriją, J. Listeris daug pasidar
bavo bakterijų naikinimo sri
tyse, ir galų gale chirurgiškas 
asepsis (švarumas) jau beveik 
panaikino “karštį” po gimdy
mo. Ir moterys dabar gali be 
baimės gimdyti.

Tetanus.
• Vasarą vaikai žaidžia lauke 

kur nors kieme arba pievoje 
ir dažnai susižeidžia. Gerai, jei 
motina greitai vaiką pas dak
tarą nuveda.

Dumbluose, dulkėse, mėšluo
se ar laukuose gyvena milio- 
nai tetanus vadinamų bakteri
jų, kurios į kraują patekusios 
greitai ir pavojingai žmogų su-' 
paraližuoja, žandus surakina ir 
labai dažnai numarina.

1894 m. padirbta čiepų (te
tanus antitoksinas), kurie ap
saugoja nuo šitos baisios ligos. 
Pasauliniame kare šitie čiepai 
labai gerai patarnavo karei-' 
viams. Pirmiaus tūkstančiai su
žeistų kareivių mirdavo nuo te-į 
tanuso, o dabar labai mažai 
miršta — ačiū čiepams, ku
riuos padirbo medicinos dak-

šiltine.
1898 m., kaip žinote, buvo 

ispanų su amerikiečiais karas, 
kuriame šiltinė daugiaus karei
vių išžudė, negu visos kulkos. 
O pasauliniame kare šiltinė jau 
beveik neturėjo darbo. Kodėl? 
Vėl tas pats atsakymas: me
dicina surado budus ir šios li
gos išvengti. Padirbta čiepai, 
kurie apsaugoja nuo šiltinės, 
ir dabar šita liga jau beveik 
nežinoma armijose.

Miestuose vanduo filtruoja
mas ir tiriamas chemikų, ku
rie saugoja vandenį'nuo įvai
rių bakterijų. Už lai dabar 
miestuose jau nebėra nė šil
tinės, nė choleros, nė kitų li
gų, kurių bakterijos vandeny 
gyvena.

švarumas.
Anglai kartais sako “švaru

mas tai beveik dieviškumas”. 
Vienas mano draugas daktaras 
papasakojo šitokį tikrą atsiti
kimą. Karo laiku jisai pateko 
į vieną ligoninę Europoje. Bai
sus, jisai sakė, reginys: su
žeistieji vaitoja, gangrena bai
gia juos ėsti. Kuris ir mažai 
sužeistas, vistiek neišsisuka 
nuo giltinės. Senojo svieto dak
tarai, jisai pajuokdamas pri
dūrė. tinginiai, apsileidėliai, o 
jau gailestingosios seselės (nur- 
sės), tai tikros panaites.

Negalėdamas šitokios padė
ties pakęsti, mano draugas 
amerikietis atsiraitojo ranko
ves ir kareivių padedamas pra
dėjo valyti ligoninę: nuplovė 
sienas, grindis ir visus baldus 
muilu ir vandeniu (karboliaus 
ar kitko tenais mažai ir buvo), 
suorganizavo iš kiek stipresnių 
ligonių skalbyklą. Ir už kelių 
savaičių išnyko gangrena ir vi
sokį puliavimai. Mano draugas 
pasiliko ligoninės vedėju, įstei
gė nursių mokyklą.

Jei sveikiems švarumas la
bai naudingas dalykas, tai li
goniams jisai būtinas. Švariai 
užlaikomos žaizdos gyja, švari 
lova ligoniui ir-gi daug pagelb
sti.

Anilino dažai.
1856 m. jaunas chemijos stu

dentas Velykų atostogose pra
dėjo tirti ar nėra dar kokių 
nors medžiagų tose atmatose, 
kurios pasilieka degamas du
jas (gezą) dirbant. Paprasti 
piliečiai juokėsi, bet jo pradė
tas darbas ėjo pirmyn: jisai 
padirbo pirmuosius dažus 
“mauve” vadinamus.

Ir įsikūrė didelė industrija, 
šiandien kuriamoji chemija 
jau sukurė virš 200,000 įvai
rių cheminių junginių. Daugy
bė anilino junginių vartojama 
medicinoje įvairioms bakteri
joms naikinti. Musų laikais 
chemijos laboratorijos gamina 
tūkstančius įvairių įvairiausių 
medžiagų (vaistų), kurių vien 
vardus suminėti užimtų visą 
laikraštį. Tai vis žmonių pa
stangos paveržti įvairias gam
tos slaptybes savo gerovei. At
sirado ir išsiplatino toki visam 
sviete žinomi vaisiai kaip as
pirinas salicilinė rukštis, anti- 
pirinas ir šimtai kitų, be ku
rių jau vargiai butų galima ap
sieiti.

ĮGALIOJIMAI
Padarome įgaliojimus se

kamuose reikaluose:
1. Pervedimui jūsų neju 

dinamo turto ar dalies Lie
tuvoje kitam.

2 Pirkimui ar pardavimui
ūkės.

3. Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto.

4. Paskyrimui globėjo tur
tui.

Norėdami padaryti jga 
liejimą kreipkitės į “Nau 
jienas” asmeniškai ar laiš
ku.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

Chicago, III.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Kviečia MacDonaldą 
Chicagon

Chicagos Darbo Federacijos 
konvencija pasiuntę pasveikini
mą Anglijos Darbo partijai dė
lei josios laimėjimo linkimų ir 
sudarymo darbiečių valdžios. 
Taipjau kartu tapo pasiųstas 
Anglijos premjerui J. Ramsay 
MacDonald pakvietimas atvyk
ti i (’bieago rugsėjo 2 d. ir kal
bėti čia Darbo dienos iškilmė
se, kurios bus didžiajame stadio
ne. Tas iškilmes rengs- Chica- 
gos Darbo Federacija.

Ieško

kaip išrodo, nuo aršeniko. Jo 
! sesuo Agnės, 8 m. ir brolis, 6 
metų, yra krrtingoj padėty. Jie 

lyra vaikai pirmo Markovvski vy
ro Kwiatkowski. Du jaunesnie- 

* ji vaikai, antrojo vyro dukte
rys, Lorraine, 3 m. ir Doris, 
17 mėnesių, nėra tokioj kritin-

1 goj padėty.
Tėvai lapo areštuoti ir yra 

I kamantinėjanti policijos. Bet 
rimto paaiškinimo policija iš 
jų išgaidi neįstengia. Motina 
mažai susirūpino užgirdusi, kad 

, vienas vaikų jau mirė. Tėvas 
sakosi esąs maltomis ir kad 
namuose yra daug nuodingų ma- 

i levų vartojamų purkšti auto
mobilius ir dirbtines gėles. 

Į Viena dėdienė sakosi mačiusi, 
kad tėvas davęs valkams sudy- 
tų pinalsų. Dėdė Alex Zarnecki, 
2509 N. llamlin Avė., taipjau 
sulaikytas ir yra policijos kvo-I *

j čiamas.
(Jau r antras vaikas, duktė 

Agnės, vakar pasimirė. 'Pikimą
si mirties mažiausia dar dvie-

Nobelio taikos dovana yra 
duodama tokiam žmogui, kuris 
tais metais daugiausia pasidar
buoja taikos reikalui.

tikrieji saulės spinduliai. Iš- 
bliškę, sumenkę vaikų kūneliai 
į dvi savaites priėmė sveikos 
odos spalvą, o ir šiaip vaikai 
jaučiasi daug sveikesni.

PRANEŠIMAI Lietuviai Gydytojai Įvairus Gydytojai

Dirbtine saulės šviesa 
gydo invalidus vaikus

Katrina Dargis, 1720 Roose- 
velt St., Gary, Ind., ieško Petro, 
Jokūbo ir Jono Graužulių, kū

jų vaikų).

Mokyklos sargas
rie gyveną Chicagoj. Ji turin-
ti svarbų reikalą su jais susiži

ve vaiką
pašo-

noti ir prašo juos atsišaukti ir 
pranešti savo adresą.

Sudegintasis Wisconsi- 
no miškuose — sau- 

žudys
Nesenai buvo rašyta, kad 

Rhinelander, Wis., apielinkės 
miškuose rasta nušautą ir sude
gintą žmogų. Vietos policija 
tuojaus ėmė spėti, kad nužudy
tas ir paskui sudegintas yra 
veikiausia Chicagos gangsteris, 
kuris nusidėjo kitiems gangste; 
riams, kurie ir atkeršijo jam ta 
baisiąja mirtimi.

Prie lavono kojų rasta krūvą 
raktų, iš kurių surasta, kad nu
žudytasis yra chicagielis Ben 
Gisin, 26 m., 6101 Normai Avė. 
Teciaus tai sužinojus išsiaiški-

Fžpikinlas žaidžiančių vaikų, 
Kelvyn Pk. Junior High School, 
prie Kostner ir Altgeld gt., sar
gas George Meseredy, 53 m., 
1902 W. Jaokson St., paleido 

1 į vaikų būrį vieną šūvį iš revol
verio, sužeisdamas Gust Kezios, 

Į11 metų, 1351 Fullerton Avė., 
kuris žaidė kariu su kitais vai- 

į kais. Tie vaikai, daugiausia tos 
pačios Mokyklos mokiniai, žai
dė prie statomo priedinio prie 

j mokyklos trobesio.
Pašovęs vaiką ir kitiems vai- 

j kams išbėgiojus, sargas Mese- 
i redy užsidarė pašiūrėj, kad 
gintis nuo susirinkusios minios, 
kuri ėmė jam grūmoti. Išgelbė- 

: jo jį tik atvykusi policija.
Policijai jis pasisakė, kad jis 

lurbut buvęs iš proto išėjęs, 
Į kai jis šovęs i vaikų bu r j. Pa
šautasis vaikas pasveiks.

Spaulding mokykloje dėl in
validų vaikų, prie Washington 
ir Ashland gatvių, poras savai
čių atgal pradėta vartoti nau
jas būdas gydyti paliegusius 
vaikus. Tas būdas yra dirbti
nė saulės šviesa. Tie vaikai y- 
ra busais atvežami i mokyklą, 
kur jie būna uždaryti visą die
ną. Namie irgi, dėlei savo pa
bėgimo, jie negali būti lauke, 
ar žaisti ant saulės, kaip daro 
sveiki vaikai. Kad duoti jiems 
reikiamą kiekį saulės šviesos, 
kurios jie negauna, pradėta var
toti tam tikras kvartzo lempas, 
kurios yra naujai išrastos ir ku
rios išleidžia gaivinguosius ul- 
tra-violetimus spindulius. Tos 
lempos išradėjas yra Dr. Ben- 
jamin Goldberg, miesto džiovi
ninkų sanitarijos direktorius.

Vartojamos yra šešios lem
pos, kurios apšviečia vaiką iš 
visų pusių. Vaikai susodinami 
ant judamos platformos ir per
leidžiami iki lempomis reikalin
gu greitumu. Lempos yra stip
rios ir vaikai, būna po jomis tik 
dalį minutės, taip kad per tem
pas gali praleisti apie 150 vai
kų į valandą laiko.

šis gydymas dirbtiniais sau
les spinduliais, pasirodo, duoda 
labai gerų pasekmių. Dagi esą 
geresni ir veiksmingesni, negu

Užmušė vestuvių svečią
James iMcKenna, 27 metų, 

klerkas, gyvenantis 3142 South 
Leavitt St., liko užmuštas muš
tynėse vestuvių pokily namuo
se 4737 S. Harding Avė. Bright- 
on Park policija suėmė lietuvi 
šoferį Joseph Norbutas, 21 m., 
161'8 So. Union Avė. Pastarasis 
prisipažino, kad muštynėse jis 
nukirto MeKenną. Bet jis sa
ko, kad McKenna ir keturi kili 
žmonės užpuolė jį, Noribulą, ir 
jo draugą, kai jie ėjo pro šalį 
namų, kuriose buvo vestuves.

šerno paminklo statymo pritarėjų 
ir draugijų atstovų susirinkimas 
įvyks birželio 21 d., 8 v. v., Mildos 
svetainėj, 3142 S. Halsted St.. pa
sitarti dėl paminklo atidengimo rei
kalų. Visų tam darbui pritariančių 
asmenų prašome dalyvauti.

— Šerno Fondo Komitetas.

Humboldt Pa r k Lietuvių Pol. Kliu- 
bo pusmetinis susirinkimas įvyks 
ketvirtadienyj, birželio 20 d., 1929 
m., at Humboldt Maccabee Temple, 
1621 N. California Avė.,- Chicago, 
Ilk, 7:30 v. v. Visi nariai dalyvau
ki!, nes yra svarbių reikalų.

A. Walskis, sekr.

Pirmyn Mišrus choras rengia sma
gų išvažiavimų nedelioj, birželio 23 
<1., Jefferson giriose, bus smagi mu
zika, visiems bus smagu linksniai 
praleisti laikas, Tad visus kviečia
me atsilankyti. — Komitetas.

Lietuvės Akušerės

no, kad ne kiti ji nužudė, bet 
kad jis pats nusižudė tokiu keis
tu budu. Keliomis dienomis

Vaikas išbuvo 9 dienas 
prirakintas

JOE SMILGIS

Pirmos Pirmos klesos Duco Malevo- 
jimas. Geriausias automobilių taisy
mas. Musų pataisytas jūsų automo
bilius išrodys kaip naujas.

4642 So. Western Avė. 
Tel. Lafayette 4501

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUS E R K A 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone 
Hemlock 9252

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

Universal Restaurant
Musų vir t i e n i a 
dešros ir kopustaiF^ą 
primena inamytis|^j^t_A^^« 

valgius. £- ų
A.A. NORKUS, Jhflj

Akių Gydytojai

750 West g
31st St. K

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
nųufpi vietoj

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

t ----- —o-

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. Al BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, 111
—— o--------

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

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

Telefonas Ganai 0464

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyrišku 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. dienų 

Phone Midway 2880

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Looinis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6352

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

prieš tai jis paliko namuose raš
teli, kad jis negalys pakęsti 
gyvenimo be meilės, kad jis su
situokimo gyvenimui netinka, 
todėl jis nusižudys. Ir po to 
dingo. Matyt, jis norėjo, kad 
niekas nesurastų jo lavono, ne
galėtų jo pažinti ir kad todėl jo 
tėvams nebūtų dėl jo saužudys- 
tės jokio nesmagumo.

Jis, kaip manoma, nuvyko i 
VVisconsino miškus, pririšo save 
prie medžio, uždegė laužą ir 
paskui nusišovė iš šautuvo, šau
tuvą rasta šalę lavono. Bet jis 
neapsiskaite, kad raktai negali 
sudegti. Tie raktai ir išdavė- jo 
paslaptį.

Jis buvo prasilavinęs vyru
kas, baigęs augštesni mokslą, 
mėgęs dailę ir literatūrą, bet 
turėjo maniją, kad jis yra ne
sveikas, gyvenimui netinkąs 
žmogus. nors šiaip jis fiziniai 
buvo sveikas, beveik atletas.

Užnuodyti 5 vaikai; vie
nas jau mirė

Penki maži Verną Marko\vs- 
ki, 4856 Mihvaukec Avė., vai
kai liko užnuodyti stipriais, bet 
pamaži veikiančiais nuodais. 
Vienas tų vaikų, Chester Kvviat- 
ko\vski, 7 melų, jau pasimirė, 
o kiti keturi yra kritingoj pa
dėty ligoninėj. Blogiausia, kad 
nežinoma kokiais nuodais jie y- 
ra užnuodyti. Tai galbūt išaiš
kins perskrodns ir ištirus miru
siojo vaiko vidurius.

Verną Marko\vski yra vedus 
antrą vyrą, Edvvin Markowski. 
Pastarasis yra tėvas dviejų vai
kų ir patėvis trims vaikams. 
Atvykęs kaiminu pašauktas dak
taras rado ketinius vaikus jau 
be sąmonės. Išpradžių jis ma
nė. kad jie serga kokia liga ir 
kreipėsi j ligoninę. Tad atsisa
kius priimti vaikus, jis atsi
kreipė i policiją. Užsiminus, 
kad vaikai gali būti užnuodyti, 
atvykusi policija skubiai vaikus 
išgabeno pavieto ligoninėn. Ten 
neužilgo ir pasimirė Chester,

Baudai už bandymą pabėgti 
j iš namų, George Juhrk, 9 me
tų, 1369 Johnson St-, Gary, išbu
vo 9 dienas prirakintas beismen- 
le prie vandens pervadų. Gal 
butų jis ir ilgiau išbuvęs pri
rakintas, bet jį išgelbėjo polici
ja, kurią pašaukė, kaiminai. Per 
visą tą laiką jis buvo maitina
mas vien duona ir juoda kava. 
Vaikas yra silpnaprotis. Jo žiau
rus tėvas John Juhrk tapo are
štuotas ir atiduotas teismui. Iš 
jo pareikalauta $1,000 kaucijos.

Jane Addams gal gaus 
Nobelio taikos dovaną

Žinomos visuomenės darbuo
tojos ir ’Hull Houše Įkūrėjos 

I p-lės Jane Addams draugai su 
nekantrumu laukia patvirtiiū- 

' m o žinios iš Nevv Yorko, kad 
| ji nominuota Ravimui No-
I beito laikos dovanos.

Dr. Gustav A. Jederholm, ži- 
; nomas švedų mokslininkas, at- 
I vykęs Amerikon, neoficialiai pa
skelbė, kad Skandinavijos šaly
je yra didelis pritarimas siūly
mui, kad taikos dovana butų 
suteikta p-tei Addams.

r-1 " 1 1 1 ■ ■
40 pėdų Ištiesiamos Ko
pėčios, tiktai ....... $12.98

St. Louis “Dutch Boy” 
White Lead, 100 sv. 11.50

Pure boiled Linseed Oil,
Galionas ................... 98c

1——

Žolei plaunama mašina 
trim peiliais 14 colių. 
Plaunant galandas. Tik 
už ............................. 5.98

H
Taipgi ant visko nuže- 

mintos kainos. 
PRISTATOM VISUR. ‘

JOHN DERING 
4414 SO. ROCKWELL ST 

Chicago, III.
Telefonas Lafayette 46

IS
REI

89

IT

Graboriai
Phone Boulevard 4139

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

DDR. VAITUSH, O
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

Phone Boulevard 7589

Rez. 6600 South Artesi-an Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos: 1—8 po pietų, 7—8 yak. 
Nedeliomis ir šventad. 10—12 dienų

Advokatai

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

gydyme chroniškų ir naujų U- 
<ų Jei IdU negalėjo lumlu Įlydyti. ateilan 
kykit mano. Mano pilnas itegsaminavi* 
maa atidengs jūsų tikra ligą Ir jei aA apši
ltu si u jus gydyti, sveikata jums sugryl. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuria neklaus jūsų 
kur ir kas jut n a skauda, bet pats pasakys po 
galutino itegzatniuavimo—kas jums yra.

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

Kambary# 1016 
Imk elevatorių.

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

nuo 10 nrte Ud 1 po pietį.

Pilna Fizinė 
ir Analitine

Egzaminacija 
$5

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

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

Suite 1615
Phone Harrison 0150

Vai.: nuo 1O ryto iki 1 r>o pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėl. 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų 

a ii ....................-—-i

ANELIJA MATIKAITIENĖ 
po tėvais Petravičiūtė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 17 dienų, 8:10 valan
da ryto, 1929 m., sulaukus 44 
metų amžiaus, gimus Kemcnų 
kaime, Naujamiesčio parapijos, 
Panevėžio apskr. Paliko di
deliame nubudime vyra Mate- 
ušų Matekaitį. sūnų Kazimie
ra, dukterį Bronislava, švogeri 
Shata, švogerka Shatiene. bro
li Petrą Petraiti, švogeri Joną 
Matekaitj. Kūnas pašarvotas 
randasi 1725 W. 16th St., Chi
cago, UI.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, birželio 20 dienų, 8 vai. ry
to iš 'namų į Apveizdos Dievo 
parapijos bažnyčių, kurioje at
sibus gėdulingos pamaldos už 
velionės sielų, o iš ten bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Anęlės Motekai- 
tienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimų ir atsisveikinimą.

Nulinde liekame',
Vyras, Sūnus, Duktė, 
Brolis ir Švogeriai.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Radžius, Tel. Victory 
4088:

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St.

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

Chicago, III.
Patarnauja laidotu- 
vese kuopuikiausiai. 
Reikale meldžiu at- 
sišaukti, o mano dar
bu busite užganė

dinti.
Roosevelt 2515-2516

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ 
Laidotuvėse patar
nauju "geriau ir pi- 
Siau, negu kiti to- 

el, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

>238 S. Halsted SL 
Tel. Victory 4088 

_________________ 1
A. PETKUS I

Graborius ir Balzamuotojas
Mes sutei
kiam manda
gų. draugiškų 

patarnavimų. 
Patarnavimas 

visose Chica- 
gos dalyse ir 
priemiesčiuo

se. Grabai pi
giai — net už

- $25.00.
OFISAS 

3238 S.Halsted
Street

Tel. Victory 
4088-39

4443 So. Talman Avė. 
Virginia 1920

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarų, išskyrus ketvergų. 
Nedeliomis nuo 9 iki 12 ryto.

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

3265 So. Halsted St.

ŽMOGAUS

jog 
jos

AKIS 
yra taip dalikatnas sudėjimas, 
maža dalis žmonių supranta apie 
veikimų. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūlo už dykų egzaminavimų, pu
sę kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų į namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų praktikos.
Jei abejoji apie savo akis, cik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenvvood 1752

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akiniu dėl visolkiu akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

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

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

karo. Nedeliomis nėra skirtu 
valandų. Room 8. 
Phone Canal 0523

Lietuviai Gydytojai

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

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

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

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

Tel. Brųnsvick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

^Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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 Boulevard 1401
DR. V.-A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS 
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Tel. Brunsvvick 0624 
I>R. A. J. GUSSEN 

HKTUVIS DENTISTAS 

1579 Milwaukee Avė.
Kambarys 206 

Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniais pagal susitarimų

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 South Ashland Avenue
Telefonas Boulevard 7820

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

^^Įyairąs^Gj2įl2Jįi____

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas* per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišųuks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki S po piet,
7 iki 8 vai. Nedėl. riuo 10 iki 12
' Rez. Telephone Plaza 3200

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 0331-0332 

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

Vai. 7-9 Utarninko, Ketvergo 
ir Subatos vakarais.

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

127 N. Dearborn St.
Room 928

Tel. Franklin 4177
Nuo 3 iki 9 vakare

10756 So. Michigan Avė.
Pullman 5950

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. f omiM <’«* n it I 2532 
Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Scredoj ir l’ctnyčio.j nuo 9 iki 6

A. A. SLAK1S ’
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West VVashington Street 

Cor. VVashington and Clark 4}ts. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395 

lOHN BJBORDEN- 
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 West Adams S't., Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600 

V7w. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730 
Tel. Central 6300. Vai. 9 -1. 
Rezidencija 6158 S. Talman A v. 

Tel. Prospect 3525.
Phone Franklin 2460 

Leonas S. Mikelonis 
Advokatas

10 So. Ixi Saite Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai. 

Phone Boulevard 3697 
3315 So. Halsted Street
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Tarp Chicagos

“Jaunoji Birute”
Tėvų posėdis

Penktadienio vakare, 
d., Mark White Stpiare 
nėję senieji ir jaunieji

1 prie Jaunosios Birutės patrauk
ti daugiau berniukų ir kaip 
juos draugijėlėj palaikyti. Dr. 
Yuška pasiūlė, kad prie Jauno
sios Birutės butų įvestas koks 
nors sporto skyrius, kuriame 
berniukai galėtų dalyvauti. Pa
dengimui gi lėšų, kurios pasida
rys tokį skyrių palaikant, kreip
tis prie SLA. Bet kad pamokos 
yra pertraukiamos vasaros lai
kui, tai tą klausimą nutarta da
bar atidėti į šalį ir pakelti jį 
iš naujo, kai prasidės pamokos

RAtJjlEKOŠ, Chjcago, III,

vadovauja pats Kaulas, prasto. Parės dalyviai bus vien 
tik parinktiniai: gyvnašlės, 
senberniai, ir keletas gabių 
smarkuolių, kad jei programui 
pritruks butų kuo programą 
praturtinti. Tik daug galvosū
kio turime su dovana parinin- 
kui. Veikiausia priseis atiduo
ti jam dovanų “cash”.

%
Trečiadienis, birž. 19, 1929 _

Be to Dr. Yuška iškėlė kitą 
labai svarbų klausimų. Tai rei
kalą įsigyti kokią nors sportui 
pritaikintą salę, kokias turi 
cechų Sokolai ’ ar YMCA. Šito
kios salės ypač buvo pajausta 
svarstant įvedimą sporto sky-

birž. 7 
svetai- 
Jauno- 

sios Birutės nariai turėjo bend
rą posėdį. Posėdis buvo gana 
skaitlingas jaunųjų birutiečjų 
tėvais. Labai gerai, kad Jau
nosios Birutės tėvai pradeda vis 
daugiau domės kreipti i drau
gijėlės reikalus

Išpradžių jaunieji pasišoko, I rių prie Jaunosios Birutės. Jau- 
pažaidė, pasilinksmino. Paskui i nuomonę lengviausia palaikyti 
juos pavaišinta šaltakoše, sau-Į suburiant ją į sporto kuopas, 
samiais ir saldainiais. Po jau
nųjų vaišių prasidėjo tėvų pasi
tarimas. -•

Nutarta draugijėlės pamokas 
nutraukti vasaros laikui ir pra
dėti jas išnaujo rudenį, atsida
rius viešosioms mokykloms.

Pakeltas buvo ir vienas labai | skyrius, 
svarbus klausimas, būtent kaip

Radios, Pianai

Bet kur tokios sporto kuopos 
gali rinktis, kur jos gali atlikti 
reikalingus pratimus? Tokios 
sportui įrengtos salės neturime. 
Tą stoką tinkamos sportui sa
les galbūt pajuto ir kitos drau
gijos, kurios turi savo sporto 

Taigi Dr. Yuška iškė
lė labai svarbų ir būtiną klau
simą. Bet jį išrišti viena Jau
noji Birutė negali. Neišriš jo 
ir kuri kita pavienė draugija, 
čia yra darbas visos Chicagos 
lietuvių visuomenės, visų jos 
draugijų. Pakėlusi tą klausi
mą, Jaunoji Birutė ir paveda jį 
visuomenei svarstyti ir jei ma
tys reikalo, jį vykdinti, pati 
Jaunoji Birutė pasižadėdama 
kiek galint prie jo vykdimo 
prisidėti.

Komitetas sezono užbaigimo 
vakarėlio, kuris įvyko geg. 22 
d., Lietuvių Auditorijoje, pra- 

kad iždininkui jau pri-i 
— ----- - , . Į

R.C.A. 28, su 164 Dynamic 
Speakeriu, 12 tūbų, nieko 
daugiau nereikia, tiktai įdėk 
į šokėtą.

UŽ

Ereshman

Graybar,. 7 
už

Brunswick 
už

$98.00 
lubų, su viskuo, 

$74.00 
7 tūbų, gražus ka- 

$48.00 
tūbos, su viskuo, 

$59.00 
A.C. su tūbomis, 

$58.00 
$49.007 tūbos, už 

Atwater Kent, Model 37, 7 
tūbos. $59.00

Radiola, Super-

$54.00
Brunsvvick 
hetro- 
dine.
Victor 7-11. Vertės $250.00,

$110.00
Victor 7-26. Vertės $425.00,

$179.00

Grojiklis Pianas, naujas, ver
tės 
$500, už 
Kimball 
vertės 
rius, 
už
Gulbransen Registering Pia
nas, demonstratorius

$195.00
Parduodame tiktai įmokant 
$5.00 ant rankos, kitus leng

vais išmokėjimais.

$195.00
GrojikUs Pianas, 

$700, dcmonstmto-

$195.00

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

Tel. Boulevard 4705

rioms
Ir bematant viskas atgijo, pa
rių rengimas pasidarė gyvesnis, 
o ir čia parės pasidarė irgi 
smagesnės “peppy”. Jau kelios 
parės buvo surengtos, ir tai su 
geromis pasekmėmis. Kelios gi 
surpraiz parės dar rengiamos. 
Bet jos laikomos didžiausio, 
slaptybėj ir apie jas težino vien 
tik komitetas. Tik už trijų die
nų prieš parei įvykstant bus 
pranešta tai, kuriai rengiama 
parė, kad ji prisirengtų su deš
romis ir su naminėle. Tad jei 
aš čia jums pasakau, tai tik su 
sąlyga, kad jus irgi laikysite 
paslaptį ir niekam jos neišduo- 
site.

Whoopee su peštynėmis
ši parė įvyko birželio 2 d., 

prie Tautiškų kapinių. Rengė ją 
ponia T. su Raulu. Kad asmuo, 
kuriam parė buvo rengta j parę 
nepribuvo, tai pelną pasidalino 
rengėjai, o kas nuo rengėjų li
ko, tai ir pašaliečiai gavo. Bu
vo ir tokių, kurie nenorėjo pri
siimti dovanas, tai tapo kumš
čiu apdovanoti. Svečių buvo 
nemažai ir beveik visi buvo pa
kilusiame upe, tad buvo gerai 
prisirengę kumščiuotis. Bet bė
dos buvo su miško dėdėmis. Jie 

parės 
komi-

įsimaišė ir didesnę dalį 
dalyvių, taipjau ir patį 
tetą, išsivežė pas save.

nese
duota $31.50. Bet kad dar nėraĮeitų.
pilnos atskaitos, tai numatoma,!
kad draugijėlei liks apie $40
pelno.

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Business Service

Biznio Patarnavimas

Parė kunigui
Antra parė 

birželio 13 d. 
your own busines” kunigui. Pa
rė buvo Džiordžiaus salėj. Pa- 
rininkui nupirkome stulą, o li
kusius jdavėm “cash”. Papote
riavome ir dar padarę kolektą 
užpirkome mišias už badaujan
čius Lietuvos gyventojus, 
jų duselės tiesiau į dangų

buvo surengta 
vienam “Mind

Kas bus Petrinėse?

Onos parė

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogu Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausi 
darbą mieste. Kedzie 6111.

kad
nu-

Didelė surpraiz parė rengia
ma yra ponui T. šv. Petro die
noje. Ši parė bus viena iš šau
niausių, kadangi ją. rengia po
nia T. su Rauki. O kad ta die-

Vasaros laiku Jaunoji Birute 
surengs keletą išvažiavimų.' 
Pirmas išvažiavimas bus atei-lna parinkta nepaprasta ir kad 
nantį sekmadienį, birželio 23 d., j kolektą eina visu smarkumu, tai 
į Palos parką. Išvažiavimas galima tikėtis ko nors nepa- 
prasidės 10 vai. ryte. Visi na
riai susirinks prie Mark White 
Sųuare, Halsted ir 29 gt. ir iš 
ten visi kartu važiuosime į Pa
los miškus. Sekretorius.

Roseland
Karolis Požėla, garsiausias 

Amerikos lietuvis ristikas, da
lyvaus Great Pullmano Lietu
vių Geresnės Valdžios Kliubo 
piknike sekmadieni, 23 d. birže
lio, Doescher Grove, Crete, III. 
Jis ten risis su keliais Roselan- 
do žymesniais ristikais.

Girdėt, kad apart xp. Požėlos 
ristynių, bus kelios poros kumš
tininkų, ir kad programas bus 
turtingas ir gražus.

—Matas Girdis.

J. Kudirkos mokinių 
koncertas

Dainininko Justo Kudirkos 
muzikos studijos metinis piano, 
smuiko ir dainavimo mokinių 
koncertas bus ateinantį ketvir
tadienį, birželio 20 d„ 7:30 v. 
v., 
55

Gage parko svetainėj, 
gt. ir Western Avė.

Bridgeportas

prie

Kaulas vėl įsikinkė į surpraiz 
pares. Jau kelios parės ‘buvo 
surengtos, o dar daugiau ren
giama ateity.

Raului pasitraukus iš sur
praiz parių rengimo komisijos, 
Bridgeportas buvo kaip ir ap
miręs, nes nebuvo kam rengti 
įdomias pares ir panašias pra
mogas. Jei kur ir įvykdavo pa
rė, tai būdavo be ūpo, taip sa
kant “dead”.

Bet štai jūsų Raulas vėl ta
po pakviestas pirmininkauti 
surpraiz parių rengimuose. Ta
po suorganizuotas komitetas iš 
specialisčių kolketorkų, ku-

BIZNIO 
Rodyklė
Jūsų patogumui, žemiau tel

pa vardai ir adresai firmų, ku
rios suteiks jums gerą patar
navimą.

FURN1TURE
COHEN BROS.

1401—9 So. Halsted St. 
Canal 0300

Visokeriopi namų rakandai; mes 
parduodame pigiausia.

GARAGES
2 KARŲ GARAŽAS 18x18 su ce

mentinėmis grindimis $285. Porčiai, 
cemento darbai.

CHAS KOENIG, 
Spaulding 5158

PATENT ATTORNEYS
b. pelečh6w‘icž 

2300 W. Chicago Avė. 
Brunswick 7187 

Patentai, copyrights, išradimai 
visokios rųšies.

PHONOGRAPHS
kožL6wski music šhop 

914 Milwaukee Avė, 
Haymarket 2121 

Mes parduodame, taisome fonogra
fus; paimame, pristatome

REAL ESTATE
J. H. ŠČHAFFER and CO.
803 Ridge Avė. — Wilmette

Tel. Wilmette 364
North Shore farmos, lotai, akrai 

ir namai.

SASH AND DOORS
ALBERT J. ANTriONY 

3129 W. 39th Place 
Lafayette 4789

Durys, storm, sash, garažiai, siete
liai, etc.

SEWING MACHINES
WM. ROČflĖ 

4251 Cottage Grove 
Oakland 1867 

Senos ir naujos siuvamos mašinos; 
jūsų priimamos mainui.

T I R E S
HALSTED TIRE SHOP 
1449 So. Halsted Street 

Canal 2019 
Nauji tairai, vulkanizavima*, bata- 

rejų čardžinima*, taisymas.

Ji įvyks šv. Onos vakare. 
Rengia ją bendromis spėkomis 
ponia V. su Raulu poniai B. 
Parės vajus jau pradėtas ir 
matyt, kad bus geros pasekmės. 
Retkarčiais betgi turime nema
lonumų rinkdami kolektą. Už
eini pas kokį bučerį, paprašai 
dėl parės pinigų, bet jis, žiū
rėk, spiriasi, kad ne jo kostu- 
m-erka. Bet mes didelių cere
monijų nedarome. .Jei tik ne
duoda kolektos, tai tuoj pami- 
nim trijų ar keturių mamų pa
vardes, kad jos daugiau čia ne- 
beateeis ir, žiūrėk, bučerius jau 
ir krapšto kišenių.

Ši parė yra rengiama musų 
naujai suplanuota sistema. Parės 
dalyviai (arba aukautojai, kaip 
kiti juos vadina) neprivalės bū
ti musų rengiamoje parėję — 
pasitaikius kitai pramogai, ga
lės ten ir eiti, nes ši parė 
bus “strictly cash”, t. y. kuo 
mažiau dalyvių bus, tuo daugiau 
“cash” liks mums. Aiškiau pa
sakius, mums tik pinigai yra 
reikalingi, o parės dalyviai gali 
pasilikti namie.

Patartina bridgeportiečiams 
vakarais sėdėti namie iki pat 
Onos, kad parių kolektoriai ras
tų jus namie ir kad nereikėtų 
jiems uždyką gaišinti laiką ant
ru kartu pas juos užeinant.

—Jūsų Kaulas.

AUTU DALYS, TAISYMAS
Chevrolet Specialia Pasiūlymas 

Nutekina valves, brekius pataiso ir 
klutčius pertaiso; 2 ratų brekiai pri
taikoma veltui.

TIK UŽ $20
Kiekviena pataisa atskirai $7.— 
5,000 mylių garantija.

HAYES AUTO REPAIR 
6241 So. Peoria Tel. Normai 2635 --- ,■■■■-<>--------

MES ATLIEKAME VISOKĮ REMO- 
DELIAVIMO DARBĄ 

Nereikia įmokėti. Mokėkite 
renda. Neieškokit flato. Pirmiau 
pamatykit. 
BLUE BELL CONSTRUCTION 
3912 Elston Avė. Keystone

kaip 
mus

CO.
1633

NAUJOS ąžuolo grindys 
$45; grynas lygus apmušimas 
sienų $35; naujos durys už pu
sę kainos.

R. JORGENSEN 
2825 N. Francisco. Alb. 1649

Financial
Finansai-Paskolo*

PASKOLINSIM nuo $50 iki $800 
už 2Vi nuošimčio ir lengvai* išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 
valanda*. Be jokio komišo.

S. OSGOOD, 
2281 West Division St., “upstair*’ 

Tel. Armitago 1199

MES DAROME 1, 2 ir 3 morgi- 
čius. Eighteen Bond & Mortgage 

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

Co.

j CLASSIFIED APS
Mokyklos 

EducationaJ
REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 

AUTOMOBILIŲ AMATO
Praktiškos instrukcijos, darbas ko' 

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

SCHDOL 
2040-42 Wasfcngton Blvd.

GREITAI IR PIGIAI 
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitą 
mokslo laku. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia 
ma pradini mokslą į devynis mėne 
sius; aukštesni mokslą Į vienu* me 
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo moks
lus. Ateikite įsirašyti Šiandien ir 
jums padėsime įsigyti abelną moks
lą. Savo būvi žymiai pagerinsite 
kai busite abelnai ir visose moksl< 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 So. Halsted St., Chicago. UI

Business Service
Biznio Patarnavimas

ATLIEKU abelną darbą prie na
mų pentinimo ir popieriavimo. Dar
ba garantuoju.

Kreipkitės
S. ZENKUS, 

4038 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 6719 -- o- ■ —

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS 

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu i 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičiu* ant namų

A. KAIRIS 
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorator* 

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

Tel. Victory 7261

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo 

J. A. GURSKY BROS.
4809 West 63rd Street

Phone Republic 7869

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Statom naujus ir taisom senus na
mus, 
ma

porčius, garadžius. Prieina- 
kaina. Darbas garantuotas.
2506 W. 69 St.

TeL Prospect 9856

Help VVanted—Female
________Darbininkių Reikią

50 MOTERŲ REIKALINGA nak
timis į naują kliubą valymui, 5 va
landos darbo $15.00 į savaitę. Dar
bas gvarantuotas. Taipgi merginų 
į fakteres ir fandres. Vaikinai 
metų dėl lengvo fabriko darbo.

Ateikit tuojaus.
GRAHAM’S EMPLOYMENT 

AGENCY, 
833 Milwaukee Avė.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

16

REIKALAUJA ekstra bučerio, pa
tyrusio darbe. Atsišaukite tuojau 
adresu: 3559 So. Wallace St.

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Energiški 
rasti progą 
pažengiinui 
nepaprastus 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oi! trobesy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyru teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp* Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai 
karu ir geriausiu 
vinėti.

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po

Chevrolet 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.

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

Mali

konstrukcijos šių 
būdų juos parda-

diena nuo 10 
pietų.

Vertelgų

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

iš

Exchange—Mainai
PĄRDAVIMU1 arba MAINAMS. 

Prie Washtenaw ir Marquette Road 
kampinis lotas — pakankamai dide
lis aptartmentiniam trobesiui; tel. 
Republic 7613.

MAINYSIU LOTA i automobiliu, 
randasi Gary, Ind. 5757 So. Carpen- 
ter St. Normai 6453.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

$250 ĮMOKĖTI
5 kambariu muro bungalow pa

statom ant jūsų loto už $5475 — 
pilnai įrengtą, karštu vandeniu šil
domą, uždarytu porČiu, artistiniais 
stiklais; pašaukit mus šiandie. Pe- 
kara Constr. Co., 5947 Milwaukee 
avė., tel. New 3136.

DEL apsigyvenimo arba in
vestavimui pirk ant North 
Shore — gražiausiame

GLEN OAKS ACRES 
Pasiūlom didžiausią progą Chi
cagoj. Tiesiog ant dviejų di
delių kelių ir bulvarų, elektra, 
gasas ir kiti visi įrengimai — 
50 pėdų lotai, tiktai $2,000, ge
roms sąlygoms. Rašykite arba 
telefonuokite. Rašykite dėl mu
sų sąrašo farmų.

J. H. SCHAEFER & Co.
803 Ridge Avė. 

Wilmette, III. 
Telephorie 364

Tikras Bargenas
2 pagyvenimų medinis namas 5 ir 
kambariu luotas 50 per 125 pė-

Skolinanti Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis niokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

PARDUOSIU savo $2,000 Repro- 
ducing Grand pianu už $850. A. J. 
Kuhn, 125 Kast 80th St.

$900 Player Pianas su roliais. suo
leliu ir kabinetu už $115. Cash arba 
išmokėjimais. Julius Bohace, 
So. Halsted St.

6136

ir
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Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, S20( 

arba $300, imame legali nuošimti 
Pinigus gausite į 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Katonai Herrruuagfe Av«.

A ųĮ o niobi les
Hudson Broncham—cuHtom oullt ! 
Chatidlpr coaeh --------  I
lat<! lludHon <oach .......................— 1
Politini’ coaeh ........  !

Hudnon Brougham, Keram stovy I 
Eshcx ------   !
Doiltrn S»i<lan __________________  I
l’ontiac sedan ................................— l
McDERMOTT MOTOR SALES CO.

71H(I So. Halsted St.. Trianirle 9330

PRANEŠIMAS

$79n
$205 
$425 
$405 
$660 
$176
$450

6 
das; 2 karų garažas; gražus me
džiai aplinkui, krūmai Parduosiu 
tik už $5500. 
kusius.$35 per 
negu renda.

Turime lotų 
tiktai po $390. 
$5 į mėnesį.

Kampinis lotas, 59 per 125 pė
das, tik už $7500, ant 95th St. Gera 
vieta dėl gasolino stoties.

Nepamiršk tamista pamatyt šiuos 
bargenus.

Stankus
134 N. La Šalie St. Room 610 

State 5048 arba 7275

I Parduosiu 
įmokėti tik $500, li- 

mėnesj — mažiau

prie pat 95th St., 
įmokėti $75 ir po

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

Turime garbės pranešti lietuviams, 
kad mes dabar esame paskirti par
davinėti naujus NASH “400”, kurie 
vadovauja pasaulyje automobilių 
vertybėje. Mes teikiame visiems 
teisinga patarnavimą.

Automobilių sales ruimis atdaras 
vakarais ir šventadieniais.

SEPTYNIŲ kambarių medžio re
zidencija. Galima lengvai padaryti 
dviejų flatų. Arti North Westem 
Jefferson stotis ir Milwaukee Avė. 
karai. Naujai dekoruota. Elekt
ros fikčeriai. Karštu vandeniu Šil
doma. Visi pagerinimai. Gatvės 
ir alėjos išgrįstos ir išmokėtos. 
Kaina $8,500; įmokėti $1,000. Liku
sius lengvais mėnesiniais išmokė
jimais. Lotas 371/2x125 pėdų.

-----o-----

BALZEKAS MOTOR

4030 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 2082

INTERNATIONAL
• INVESTMENT
CORPORATION

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

Business Chances
Pardavimai Bizniai

PARDAVIMUI arba mainysiu mu
rini narna ir biznį (rooming house) 
ant privačio namo arba ęotage. 4449 
So. Halsted £>t. ,

DIDELIS BARGENAS—Marquette 
Parko kolonijoje. Pardavimui 5-kių 
ruimų naujas mu'rinis bungalovv su 
užpakaliniais miegojimui porčiais, 
karštu vandeniu apšildomas, skie
pas plasteruotas, visi naujausios 
mados įrengimai.

i Taipgi parduodu 2-jų flatų mūri
nį namą 5 ir 6 kambarių, 2-jų karų 
garažas, prieinamiausią kaina. Kreip
kitės pas savininką, namų budayo- 
toją JOHN JONIKAS, 6628 South 
Maplewood Avė. •’

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

PARSIDUODA labai pigiai barbe- 
rio šapa. Turiu dvi šapas. Galima 
matyti kasdien iki 9 vakare. 19 So. 
Western Avė.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-ltaisai

BARGENAS
Parduodu bučerne ir grosernę. 

North Side, gera vieta daryti biznį 
ten pat arba galima išnešti. Fikče
riai vieni yra verti $2000, mano 
praisas $1000 su staku, $500 cash, 
kitus ant išmokėjimo. Matykite sa
vininką,

JOHN PAKEL (PAKALNI)
General Building Contractor 

2621 W. 71 St.
Telephone Hemlock 0367

Retas Pasiūlymas
Apsigyvenimui, investavimui, arba 

bizniui. West Sidės puikiausioj vie
toj — prie upių, mišku, gražiu bul
varu, strytkariu ir gelžkelio stoties, 
2 ¥2 arba 5 akerius žemės už ta pa
čia kaina ka mokėtumei už viena 
lotuką.

Del platesniu informacijų kreip
kis

216

tuojaus pas:
Mr. A. Butchas

Woodside Road, Riverside, III.
Phone Riverside 5851-J

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

CASH PIRKĖJAMS BARGENAI 
4 kambarių rakandai, viskas pilnai 
įrengta $183. Gražiausias overstuf- 
fet seklyčios setas $55. 7 šmotu rie- 
šuto medžio valgomojo kambario 
setas $45. 3 šmotų riešuto miegrui- 
inio setas $59. 5 šmotų aržuolo bet- 
rice setas $15, taipgi geri forničiai 
išmokėjimais. Victor Fireproof Buil- 
ding, 4809 W. Lake St. Atdara va
karais iki 19 v. v., nedėliomis iki 
6 vai. v.

PARSIDUODA cigar Storas ir 
soft drink krautuvė. Tel. Canal 
6176.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, gera vieta, pigi renda. biznis 
cash. Parduosiu pigiai iš priežas
ties nesutikimo su partneriu. 6530 
S. Damen Avė. buvusi Robey St.

Furnished Rooms
PASIRENDUO.IA fomišiuoti 1 

arba 2 kambariai vedusiai porai ar 
vienai y patai privatiškoj šeimynoj. 
Namas moderniškai įrengtas, su vi
sais šeimynai parankamais, galima 
ir maistą gamintis. Kaina priei
nama. Kreipkitės ypatiškai nuo 5 
vai. vakare, 5604 So. Mozart St., ar 
per telefoną. Prospect 2233. šau
kite Mrs. Oshell.

RENDON kambarys vyrui su val
giu arba be valgio, prie mažos šei
mynos. 3551 So. Union Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris dėl plo
vimo indų, 4169 S. Halsted St.

REIKALINGA 4 patyrusios mote
ris prie sortavimo skuduru. Harry 
Dray, 1447 Blue Island Avė,

8 RUIMŲ muro rezidencija, mo
derniška, 2 maudynės, garadžius, ge
ras privažiavimas, arti mokyklos ir 
bažnyčios. 5815 S. Maplevvood Avė., 
Prospect 3411.

RESTORANAS išsimaino i 
namą 
flatį. Namas turi būt 
Side. 
35. St.

NEJUDINAMAS turtas parduoda
mas. Mes priversti esame tuojaus 
parduoti gražų 2 flatų mūrinį namą, 
5 ir 5 kamb., arti Halsted St., ir 
61mos gatvės. Garu šildomi, elek
triški ice boxes, 2 karų medinis ga
ražas, šono įvažiavimas, lotas 33x 
125. Brukuota alėja. Greitam par
davimui $16,000, cash $2000. Liku-

į bungalow arba dvi- ren(,t A 1?tąTTk^p(l įmokėsimą. Matyk Nordlander United 
South States Bank. 6000 S. Halsted St.

C. K. Valaitis, 919 W. 
Tel. Yards 1571.

PARDAVIMUI bučernė, 
biznis, ant biznio gatvės, 
duosiu labai pigiai.

4550 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6083

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

cash
Par-

6 RUIMŲ namukai. — Tik $3,500, 
su mažu įmokėjimu, likusius mažais 
išmokėjimais; 48th, netoli Halsted 
Street.

JOS. W. HOUGH & SON, 
4213 So. Halsted St.

DIDELIS BARGENAS. Pardavi
mui 3-5 rūmų muro namas Mar- 
quette Parke. Duodamas morgiČiuR. 
Pašauk savininką. Lafayette 5110, 
arba Pullman 9725.

DIDELIS BARGENAS. Pardavi
mui visai naujas 11 kambariu bun- 
galow, moderniškas. Lotas 50 pė- 

i dų. Garadžius 2 mašinom. Arti 
j lietuviu ligoninės ir Parko. 6924 S. 
' Fairfield Avė.

Mainysiu ant prapertės 
Rašykit. 

ANTON ANILONIS, 
Box No. 34 

Goodman, Wisconsii1j

PARSIDUODA ūkė 40 akeriu že
mės, dirbama ir laukai apsėti su 
budinkais ir visi reikalingi įrankiai Į 
parsiduoda pigiai, priežastį patirsit: 
ant vietos. 
Chicago j. MEDINIS 2 flatų namas ir beize- 

mente flatas. Garažas. Parsiduo
da pigiai, lenku ir lietuvių kolioni- 
joj. 4746 S. Honore St,




