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Tūbelio Kabinetan Buvęs 
Diktatorelis Nebeįeina 

9

[Telegrama “Naujienoms”]
WASHINGTON, D. C., rūgs. 24.- [Lietuvos Pasiun

tinybė Amerikai]. — Eltos pranešimu ministeris pirmi
ninkas Tūbelis patiekė Respublikos Prezidentui naujo 
ministerių kabineto sąrašą, kurį Prezidentas patvirti
no: •

Ministeris pirmininkas, finansų ministeris ir užsie- 
nin interim ----- Tūbelis;

Krašto apsaugos — pulkininkas Variakojis;

Susisiekimo — inžinierius Vileišis.
Kiti tie patys.

[Atlantic and Pacific Photo]

Newcastle, Wyo. — Vidury stovi C. D. Waggoner, bankininkas iš Telluride, Colo., kuris priga- 
vingu budu gavo iš Nęw Yorko bankų $500,000. Jis tapo areštuotas ir dabar sėdi kalėjime.

Prisipažino nužudęs 
moteriškę, bet teis

mas ji paleido

Britai patvirtinsią Esą 130 asmenų už- 
Lygos ginklų trafiko mušti per miestų rin- 

konvencija kimus Meksikoj
GENEVA, Šveicarija, rūgs. 

24. — Lordas Cccil, Britų at
stovas Tautų Sąjungos seime, 
šiandie pranešė, kad Didžioji 
Britanija nutarus ratifikuoti 
Tautų Sąjungos konvenciją 
tarptautinei ginklų prekybai 
kontroliuoti.

Tekstilės darbinin
kai balsuoja prieš 

streiką
ELIZABETHTON, Tenn., rug

sėjo 24. — Praneša, kad Ame
rican Glanzstoff ir American 
Bemberg tekstilės fabrikų dar
bininkai, tiek dienos tiek nak
ties pamainų, milžiniška balsų 
dauguma balsuoja prieš strei
ką. Glanzstoff įmonėj už strei
ką paduota tik 128 balsai, o 
prieš — 1,670. Bemberg įmo
nėj už streiką balsavo 68, o 
prieš — 886.

Arabai puolė vaikij ko
loniją; užmušė sargą
JEBC'ZOLIMAS, Palestina, 

rūgs. 24. — Praeitą naktį ara
bų banda puolė Esdraelono klo
ny vaikų koloniją. Visi vaikai 
jau miegojo, kai arabai puolė. 
Nukovę sargą, puolikai pabėgo, 
nusigindami galvijus.

Herrin jau turės “mu- 
vius” sekmadieniais
HERRIN, III., rūgs. 24.

Miesto taryba dauguma balsų 
priėmė patvarkymą, kuriuo lei
džiama rodyti Herrino teatruo
se krutamieji paveikslai sek
madieniais.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Didumoj debesiuotą; nedide
lė temperatūros atmaina; leng
vi ir vidutiniai pietų krypties 
vėjai.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 61° ir 81° F.

šiandie saulė teka 6:39, lei
džiasi 6:45. Mėnuo teka 10:37 
vakaro.

MEKSIKOS MIESTAS, rūgs. 
24. — Pranešimai iš Jalapos, 
Vera Cruz valstijoj, sako, kad 
ryšy su miestų rinkimais, ku
rie toj valstijoj įvyko praeitą 
sekmadienį, įvairiose vietose 
buvę aštrių susikirtimų tarp 
priešingų partijų šalmiukų. Per 

'tas kautynes buvę 130 asme
nų užmušti ir keli šimtai kilų c v

sužaloti.
Vera Cruz mieste buvęs už

muštas taip pat Ortiz Bubio, 
kandidato į prezidentus gimi
naitis. Pasak pranešimų, did- 

1 žiausi neramumai buvę Oriza- 
boj ir Cordoboj.

I

Daug žmonių sužalo
ta aliejaus tankui 

sprogus

M'EMPHIS, Tenn., rūgs. 24. 
— Illinois Central geležinkelio 
dirbtuvėse čia šiandie įvyko 
5,000 galonų aliejaus tanko 
sprogimas. Sprogimo buvo ap
griauti keturi trobesiai ir daug 
žmonių sužaloti, kai kurie jų 

i turbut mirtinai. Gaisrininkai 
Į vis dar tebeieško griuvėsiuose.

Kap. Sedici, Rumunijos 
ex-kronprinco draugas, 

nugalabintas
BUGHAR'ESTAS, Rumanija, 

rūgs. 24. — Netoli nuo Gross- 
beckereko, Banato apygardoj, 
rado užmuštą kap. Sedici, ar
timą buvusio Rumanijos kron- 
princo Karolio draugą. Kieno 
auka jis krito, žinių nėra.

Kap. Sedici buvo princo Ka
rolio “brolis”, kai tas vedė Zi- 
zi Lambrino, metęs savo žmo
ną Heleną ir atsižadėjęs sosto.

Sprogdino tramvajų 
New Orleans streike
NEW ORLEANS, La., rūgs. 

24. — Ryšy su miesto tram
vajų darbininkų streiku praei
tą naktį buvo vėl išsprogdinta 
bomba, kuri apdraskė vieną A
tramvajų. Tramvajaus įgula ir 
trys pasažieriai negrai išliko 
sveiki.

Anglijos kariuomenė 
ieško pas arabus pa

slėpto grobio
Palestinoj bijoma atsinaujini

mo neramumų, prasidėjus 
žydų rudens šventėms

LONDONAS, rūgs. 24. - 
Pranešimai iš Jeruzolimo sako, 
kad padėtis mieste vis dar te
besanti įtempta. Bendra nuo
monė esanti tokia, kad jeigu 
Anglija norėsianti išlaikyti sa
vo mandatą ir Balfouro dekla
raciją Palestinoj, tai tik dur
tuvais, o ne kuo kitu.

Britų kariuomenės dalis va
kar puolė arabų Jalo mieste
lį, kurio gyventojai buvo įtar
ti dėl apiplėšimo vienos žydų 
kolonijos. Nors kareiviai darė 
stropias kratas, dagi kasinėjo 
žemę, tačiau jokio grobio ne
rado.

Vyriausybė ypačiai bijo ne
ramumų atsinaujinimo, kai pra
sidės žydų šventės — Naujų 
Metų, Baisioji etc.

“Abraomas” iš savo kapo 
baugina arabus

Tuo tarpu krašte ima vaikš
čioti netikėtinų gandų. Taip 
antai Hebrone pasakojama, kad 
iš tariamo Abraomo kapo kas 
naktį esą girdėti balsas, šau
kiąs arabams: “Kam jus lieja- 
te Nekaltą kraują?” Kam jus 
skerdžia te mano vaikus?” etc.

Tie balsai buk ein^ iš gar
sios Machpelah olos, kurioj ne
va esąs palaidotas Abraomas 
ir ant kurios yra pastatyta ara
bų mečetė. Juos girdį ne tik 
žydai, bet ir arabai, ir pasta
rieji, esą dėl to išsigandę.
Prancūzai neįsileidžia palesti

niečių į Siriją
Prancūzai ėmėsi visų atsar

gumo priemonių nieko neįsilei
sti iš Palestinos Į Siriją. Pran
cūzų konsulai Palestinoj atsi
sakė duoti vizas dagi tokiems 
žymiems asmenims, kaip kad 
Jeruzolimo burmistrui ir did
žiajam mufti, kuris andai bu
vo prašęs leidimo padaryti vi
zitą Damaskui.

Gaisras
PALANGA. — Rugp. 30 d. 

Maironio gatvėj (nuošaliai mie
sto) kilo gaisras ir sudegė L. 
Paulausko trobesiai.

45 asmens žuvo rusų 
traukinio katastrofoj
SVEBDLOVSKAS, SSSR., rug

sėjo 24. — Keturiasdešimt pen
ki asmens buvo užmušti ir dvi- 
dešimt šeši pavojingai sužalo
ti, susikūlus šiandie Maskvos- 
Vladivostoko traukiniui, šeši 
vagonai ištruko iš bėgių ir ap
virto. Dešimt asmenų buvo len
gviau sužeisti, i Nelaimė atsiti
ko apie 60 mylių nuo Viatkos.

I
Kinai buk išskerdė 

3,000 musulmonų
Skerdynės buvę įvykintos klas

tingu budu; bijoma musul
monu keršto v

HANKOVAS, Kinai, rūgs. 24. 
— Gauti čia pranešimai iš cen- 
tralinės Kansu provincijos sa
ko, kad kinai ten išskerdė ne
mažiau kaip 3,000 musulmonų.

Smulkesnių žinių nėra, atro
do betgi, kad musulmonai bu
vo padarę maištą, ir kinų vy
riausybė stvėrėsi skerdynių. 
Pasak pranešimų, skerdynės 
buvę įvykintos po priedanga 
konferencijos su musulmonais. 
Vyrai buvę atskirti nuo pačių 
ir nugalabinti.

Dabar betgi kinai bijo mu
sulmonų keršto. Gali atsinau
jinti toks pat pilietinis karas, 
kaip kad 1918 metais, kur tūk
stančiai kinų ir musulmonų 
buvo išskersta.

šeši kaliniai pabėgo iš 
kalėjimo; du pabėgė

lių sugauti
RiOCKFORD, III., nigs. 24. 

— Praeitą naktį iš Winneba- 
go kauntės kalėjimo pabėgo še
ši nusikaltėliai, sumušę kalėji
mo sargą ir atėmę iš jo rak
tus.

Du pabėgusių buvo netrukus 
sugauti, ir grąžinti atgal į ka
lėjimą, bet keturių kitų dar 
tebeieškoma. Visi jie yra jauni 
vaikesai, uždaryti kalėjime už 
plėšimą ir kitokius kriminali
nius darbus.

ST. PAUL, Minn., rūgs. 24. 
— Girių gaisrai šiaurinėse Mi- 
nnesotos dalyse vėl įsismarkė- 
ja. Keli šimtai žmonių kovoja 
su ugnim, kuri ligšiol sunai
kino apie 60,000 akrų miško.

“NĖRA ĮRODYMŲ”

Pabuvimas Rusijoj - 
geriausias vaistas 

nuo komunizmo
HORN-E, Anglija, rūgs. 24.

Du britų angliakasiai, W» 
Roone ir J. Grane, kurie savo 
samdytojo Tilden Smitho lėšo
mis važinėjo po sovietų Rusi
ją, dabar, sugrįžę namo, pasa
koja tokių baisių dalykų apie 
gyvenimą sovietijoj, kad šiur
pas ima. Jie ypačiai papasa
kojo savo prityrimus Maskvoj 
ir Brosky kasyklose.

Kai po jų pasakojimų susi
rinkusiems angliakasiams ka
syklų savininkas pasiūlė apmo
kėti kelionę j sovietų 'Rusiją 
kiekvienam, kuris norėtų ten 
važiuoti, ir pasilikti, tai norin
čia neatsirado nė vieno. L *

‘Raganos’ užmušėjas 
pasikorė kalėjime
KALAMAZOO, Mieli., rūgs. 

24. — Kauntės kalėjime čia 
praeitą naktį pasikorė Eugene 
Burgess, 53 metų amžiaus, ku
ris kartu su savo pačia yra kal
tinami dėl užmušimo moteriš
kės Mrs. Etta Pairchild, 83 
metų amžiaus. Netrukus turė
jo įvykti jų teismas.

Praeitą vasarą Burgessai pa
sikvietė iMrs. Pairchild į savo 
namus ir ją užmušė, o jos kū
ną įmetė į šulinį. Piktadarybė 
buvo susekta ir Burgessai areš
tuoti. Kvočiami, jie pasisakė, 
kad Mrs. Fairchild buvus ra
gana, kuri galėjus daug pikto 
padaryti, dėl tų jie ją užmu
šę. Jie tikrino, kad jų duktė 
Eugenija buvus taipjau tos 
“raganos” apžavėta.

Beizbolo lošiką kaltina 
dėl žmogžudybės

HJAiRRISBURG, Pa., rūgs. 
24. — Dauphin kauntūtp teis
me čia prasidėjo beizbolo lo
šiko Samuelio (“Red”) Crane’o 
byla. Crane yra kaltinamas dėl 
nužudymo savo mylimosios, 
Dėlios Lyter’iutčs.

P.ASADENA, Cal., rūgs. 24.
Savo namuose čia pasikorė 

Wilber Herwig, buvęs grand 
operos baritonas. Sprendžiama, 
kad jis tai padarė dėl nesvei
katos ir savo balso praradimo. 
Herwig buvo 55 metų am
žiaus.

LIETUVOS ŽINIOS
Perkūnijos Lietuvoj 

padarė daugybę 
nuostolių

KAUNAS. — Alytaus apsk., 
rūgs. 6 d. Stakliškių m- gyv. 
nuo perkūnijos sudegė Laksi li
čio M. gyv. narnas, kluonas ir 
tvartai. Nuostolių apie 17,009 
litų.

Jesoliro K. Galutėnų k. griau
stinis sudegino tvartus, kluo- 
nž ir klėtį.

Rūgs. 7 d. Stakliškių v. Dru- 
skcliškių k. perkūnas sudegino 
Andriulevičiaug A. kluoną su ja
vais ir pašaru. Nuostoliai sie- 

ikia apie 3500 litų.
Rūgs. 7 d. nuo perkūno su

degė Antnemunio v. Dambuv- 
kos k. Dičpinigaičio J. klojimas 
su javais.

Tą pačią dieną sudegė Rum
bonių klebono kluonas su ja
vais ir inventorium. Nuosto
liai siekia apie 13,000. Abudu 
kluonai neapdrausti.

Tą pat dieną perkūnas su
degino Nemajūnų v., Vižonių 
k. Žeimio kluoną su javais., 
Nuostoliai 7000 litų.

Miroslavo v. Cigoniškių k. 
nuo perkūnijos sudegė Kazlau
sko A. kluonas su javais ir pa
šaru. Nuostoliai 10,000 litų. 
Kluonas buvo neapdraustas.

Rūgs. 6 d. Liudvinavo vai., 
Avikių k. perkūnas trenkė į 
Bendaravičienės O. namą ir už
mušė Bendaravičių A., kuris 
buvo atvykęs lauktą dirbti. 

Į

Meteoras tikrai Lietu
voj* nukrito?

KAUNAS. IX. 5.“(Elta). — 
Gauta rimtų davinių, kad pasi
rodęs vasario mėn. Lietuvoj di
džiulis meteoras tikrai esąs nu
kritęs daugeliu skeveldrų apie 
tą vietą, kur universiteto geo
fizikos katedros sudarytoji ko
misija buvo nusakiusi ir ap
skaičiavusi, pasiremdama kelio
mis dešimtimis laiškų iš vie
tų. Skeveldros savo laiku nebu
vo vietinių žmonių pastebėtos, 
nes tai įvyko žiemos metu. Ga
vusi žinių apie randamas mete
oro skeveldras, geofizikos ka
tedros sudarytoji komisija va
kar išvyko Andrioniškio (Pane
vėžio apskr.) rajonan dalykui 
ištirti.

LONDONAS, nigs. 24. — 
Skamba kaip pasaka, bet tai 
tikrių tikriausias įvykis.

Praeitą savaitę į Bow Street 
policijos stotį ateina jaunas vy
ras, 29 metų amžiaus. Pasi
sako esąs Albertas Ix>rd, dar
bininkas, ir atėjęs pasiduoti po
licijai. Jis pasipasakoja papil
dęs žmogžudybę: nužudęs ne- 
žinom.’i mot eriš kę, kurią jis nu
metęs nuo Watorloo tilto į Tem- 

zos upę.
Remianties jo prisipažinimu, 

buvo sudarytas formalis kalti
nimas jo dėl žmogžudybės. Pra
sidėjo byla. Prokuroras per
skaitė kaltinamąjį aktą, atpa
sakodamas Lordo prisipažini
mus, kaip jis, girias būdamas, 
susitikęs moteriškę, Rože var
du, kaip su ja susipykęs, kaip 
pagriebęs ją ir per tilto barje
rą numetęs į upę. Bet, — pri
sipažino prokuroras, — jokio 
moteriškės kūno nebuvo sura
sta; niekas nė kokios “Rožės” 
nepasigenda; niekas tos, pikta
darybės nematė. Einant įstaty
mu, kaltinti žmogų dėl gaiva- 
žudybės, pirma turi būt suras
tas aukos kūnas. Tiesa, buvę 
pasmerkimų ir kūno nesura
dus, bet tokiais atvejais buvę 
pakankamai kitų įrodymų, ku
rie rišo puoliką su jo auka. 
Šioje gi byloj nėra nė jokių 
įrodymų, kurie rištų Lordą su 
piktadarybe, išskiriant jo pa
ties pasipasakojimą.

Teisėjas, išklausęs prokuroro 
kalbą, bylą panaikino ir Lordą 
paleido. '

Teisme Lordas atsisakė dau
giau ką nors liudyti. .Jis pa
reiškė, kad jis jau esąs viską 
išsipasakojęs, prisipažinęs pa
pildęs žmogžudybę, — ką gi 
daugiau jis begalįs pasakoti?

Lord atrodė nustebęs, kad 
teismas jį paleido. Eidamas 
laukan, jis trumpai pasakė: 
“Na, kad jau taip, tai eisiu at
gal dirbti.”

15-kos Metų 
Patyrimas

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

Naujienos pasiunčia pinigus paštu ir te
legrama. Pinigai išmokami Į trumpiausį 
laikų.

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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AKLŲJŲ ŠVIETIMAS ISTORIJOS ŠVIESOJ
(Šis tas iš aklųjų būklės)
Viename Vokietijos mokyto

jų, mokančių akluosius, kongre
se buvo gana sumaniai apibu
dinta aklųjų buklūs istorija ke
turiais žodžiais: verehrt, er- 
nahrt, belehrt ir bevvehrt. Ta
tai reiškia I, kad buvo laikas, 
kada akluosius gerbė, kaip ypa
tingai pasižymėjusius asmenis 
(verehrt); II, kad buvo laikas 
kada vien rūpintasi jų maitini
mu ir tas rūpestis buvo atlieka
mas šiurkščiai, tai “ernahrt”;
III, kad buvo metas, kada sten
gtasi atatinkamu mokymu su
teikti akliesiems dvasinės kul
tūros — “belehrt” ir, pagaliau
IV, atėjo laikas, kad aklieji lai
komi lygiateisiais piliečiais, t. 
y., kad jiems pripažinta jų dar
bo ir apsaugos teisė, tai bus 
“bewehrt”.

Gilioje senovėje aklieji laiky
ta aukštųjų dvasios dovanų ne
šiotojais: nutolę nuo gyvenimo, 
jie lengviau galėjo kurti gyve
nimo supratimo filosofiškuosius 
pradus. Pagal padavimus, įvai
rus dainiai, pranašai, žyniai 
dažnai būdavo akli, tai pav. 
pranašas Teresias, dainiai De- 
modokas, Homeras ir kt. Pas 
mus Lietuvoje akli vaidylos bu
vo laikomi ypatingoje pagarbo
je. Tačiau kartu su gerbimu 
butą ir pasibaisėtinų dalykų. 
Taip, pav., Spartoje aklus vai
kus išmesdavo į bedugnę, nu
stojusius regėjimo senius išžu
dydavo. Romoje j juos labai 
nepalankiai žiurėjo; Kinuose 
aklosios mergaitės buvo skiria
mos prostitucijai; Aigipte ak
lieji pelnydavo sau duoną leis
damiesi aprengti baidyklėmis ir 
tuo juokindami žmones.

Krikščionybės laikais aklas li
ko labdarybės objekuf; taip jau
IV šimtm. Vasilius įsteigė prie
glaudą Cezarejoj, šv. Linėjus
V šimtm. panašią prieglaudų įs
teigė Sen-Sire. 1260 metais ka
ralius Liudvikas šventasis įs
teigė Paryžiuje prieglaudų 300 
aklųjų. (Hospicę dės Quince 
Vingts). .šioji prieglauda pasili
ko ligi šių dienų, žodžiu, mate
rialiai aklieji stengtasi aprūpin
ti, bet dvasios reikalais, aklojo 
vidujiniu gyvenimu nesirūpinta. 
Vienintelis jų darbas buvo iš
maldos rinkimas. Tiktai XVIII 
šimtm. pabaigoje “šviečiančios” 
literatūros laiku, Ruso ir Didrc 
epochoje kilo mintis pakelti ak
lojo kultūriškąjį padėjimą ir jo 
žmogiškąją vertę. Šiam reikalui 
turėjo patarnauti aklojo moky
mas. šią mintį įgyvendino Va
lentinas Giuji (g. 1745 m.). Jis 
pirmas pradėjo spausdinti kny
gas iškilusiu raštu. Be to, jis 
įsteigė akliems mokyklą, kur, 
palyginti, trumpu laiku išmokė 
skaityti, rašyti ir muzikos. Sa
vo mokymo rezultatais jis taip 
nustebino tų laikų diduomenę, 
jog Liudvikas XVI tuojau įsa
kė atidaryti akliesiems institu
tą. šio instituto pavyzdžiu pra
dėjo kurtis panašus institutai 
Vokietijoj, Ispanijoj, Austrijoj 
ir kit.

Pradėta galvoti, kaip aprupin- 
mokslo 

jiems 
šriftą.

netikėtai išpuola lėkštė ir stik
linė. Jis piktai žiūrėdamas į ją 
sušunka: “Ir ko čia trankais, 
kaip nelabasis? / Prikibo prie

žmogaus,— nei miegoti ramiai 
neduoda!

Ačiū sutvertoj ui jau jis svei
ksta ! E. Drižaitė.

JAU SVEIKSTABelgijoj ir kitur. Daugely Va
karų Europos valstybių įvesta 
privalomas aklųjų mokymas.

Musų kaimynėje Latvijoj dar 
1877 metais įsteigtas Rygoj ak
lųjų institutas. Šiuo metu jame 
yra apie 150 aklųjų. Tik lietu
viai savo akluosius ilgų laiką 
buvo pamiršę, bet ir jie, paga
liau, prisiminė. Vyriausybei re
miant Lietuvos aklųjų sąjunga 
1928 m. vasario 27 d. įsteigė 
Kaune pirmųjų Lietuvoje aklų
jų mokymo ir globojimo įstaigų 
— aklųjų institutų.

Vyriausybei ir visuomenei 
šiuo darbu susidomėjus, drąsiai 
galima tvirtinti, jog jis neliks 
be pasekmių. Praeis metai, ki
ti ir pamatysime, kad šimtai 
aklųjų, dėkingi juos parėmu
siai visuomenei, bus lygiai su 
.kitais naudingi valstybės pilie
čiai, nebemaldaus jos išmaldos, 
bet patys sau duoųą pelnys ir 
paliuosuos valstybė ir visuome
nę nuo tos naštos, kurių, jie da
bar sudaro, o vienas kitas at
neš naudos ir reginčiai žmoni
jai.

Apenfeldas sako: “Padėdami 
akliesiems jų pastangose, mes 
įsitikinsime, kad aklas žmogus 
gali rasti savyje, kas jam iš vi
daus šviečia, kas jam jėgų tei
kia ir jį palaiko, nors jis yra 
be galo daug praradęs, nors jis 
yra tamsios nakties apsuptas”.

j aklų kunigų. 18 šimtm. buvo pa
garsėjęs Kembridžo universiteto 
matematikos profesorius Soun- 
derson, apakęs pirmaisiais savo 
gyvenimo metais. Favvcet, apa
kęs 18 metų, buvo Kembridžo 
universiteto polit. ekonom. pro
fesoriumi, .paskum parlamento 
nariu ir pagaliau 1880 metais 
buvo paskirtas Anglijos pašto 
direktorium. Įstabu, kad jis, bū
damas aklas, sugebėjo vesti taip 
painią susisiekimo įmonę. Poe
zijos srity reikia pažymėti Mil- 
toną, kuris, būdamas aklas, pa
raše savo garsųjį “Prarastų j j ro
jų”. Muzikos srity — M. T. von 
Paradis, medicinos srity — Ja
vai. Galima butų ir daugiau su
minėti garsių vardų, bet tai tik 
laimingos išimtys, kurios augo 
ypatingai gerose sąlygose, bet, 
apskritai, visai aklųjų masei 
iki praėjusio šimtmečio mažai 
buvo padaryta. Tik, kaip aukš
čiau minėjau, įkūrimas Berlyne, 
Paryžiuje ir kit. akliesiems in
stitutų išjudino ir visas aklųjų 
mases. Šiuo metu aklųjų šriftu 
yra parašyta įvairiomis kalbo
mis daug knygų, skiriamų ne 
tik elementariškam aklųjų mo
kymui ir pasiskaitymui, bet ir 
šiaip įvairiems mokslo klausi
mams. Nemaža yra knygynų; 
taip, pav., Anglijoj 1911 m. 
buvo 66 knygynai specialiai ak
liesiems su 70,000 tomų knygų, 
Paryžiaus biblioteka su 29 
tukst. tomų ir kt. Be knygų 
yra ir periodinės spaudos, laik
raščių, daugiausia esperanto ir 
vokiečių kalbomis.

Ypatinga gaidų rašybos siste
ma, skaičiuojamos mašinos ir 
įvairus modeliai duoda galimu
mo suteikti akliesiems nemaža 
žinių iš matematikos, gamtos 
mokslų bei muzikos. Gimnasti
ka ir žaidimais lavinamos fizi
nės jėgos ir vikrumas. Svarbią 
vietą mokyklose užima visoke
riopas rankų miklinimas, kuris 
leidžia vėliau išmokti amato. 
Dažniausiai aklieji mokomi kė
des, krepšius pinti, šepečius da
ryti, virves vyti, tinklus megz
ti ir t. t. Paryžiuje ir Petrapi
ly svarbiausiuoju dalyku laiko
ma muzika. Yra nemaža aklų 
vargonininkų, giesmininkų, for- 
tepionų derintojų, o vienas ki
tas pasiekia muzikos srity ir 
nemažą tobulumo laipsnį. Pa
staruoju metu pradėta mokyti 
akluosius rašyti mašinėle, čia 
ypač gelbsti diktafonas; be to, 
mokoma masažo. Aklųjų mo
kyklos stovi maždaug elementa
riškų mokyklų grupėj ir jų už
davinys yra akląjį jaunimą iš
mokyti darbo, kuris padarytų 
jį savarankišką. Tačiau patyri
mas parodė, kad gyvendami kas 
sau, jie nevisuomet pajėgia 
konkuruoti su reginčiais; todėl 
Vokietijoj aklieji išmokę ama
to ir pabaigę mokslus, nenu
traukia ryšių su institutu. In
stitutas parūpina jiems me
džiagos, parduoda jų gaminius 
etc. Nemaža padėjo akluosius 
globoti ir mokyti patys aklieji, 
kurie suburė akluosius į sąjun
gas ir draugijas.

Pasaulinis karas iškėlė aklų
jų globojimo srity naujų pro 
blemų. Urnai pašoko aklųjų 
skaičius ir pasikeitė jų sąsta
tas. Kariai, tiek daug pasidar
bavę tėvynei, nustoję savo bran
giausiojo turto — regėjimo, ne
galėjo bu Ii visuomenės pamirš
ti. Vokietijoj kūrėsi viena po 
kitos sąjungos akliesiems remti, 
patys aklieji susibūrė į draugi
ją, kuri 1917 m. Marburge įs
teigė institutą, kuriame einama 
universiteto programomis. Jame 
per pirmus penkeris metus stu
dijavo 180 aklųjų, iš jų 52 pa
baigė aukštąjį mokslą: 7 teolo
gai, 5 filosofai, 13 filologų ir 
27 juristai. Įdomią lentelę pa
tiekė C. Strehl apie Vokietijos 
akluosius. Iš 2811 aklų, kurių 
86 užsiima nioksl. profesijomis, 
325 prekyba, 266 masažu ir ra-

[ Pacific and Atlantic Photo]

LYONS, COLO. — Chicagie- 
tis Chris Solbrig, badavimo kul
to narys. Badavimu jis bandė 
nuo visokių ligų išsigydyti. Nu
vykęs j Colorado, jis per kele
tu dienų nieko nevalgė, o po- 
tam padaugino porcijų. Orga
nizmas tokių staigių permainų 
neatlaikė ir jis mirė. Solbrig 
buvo 40 metų amžiaus.

Jau trečia diena, kaip jis ser
ga, ir abu laimingi. Ji apsi
rengusi švariai, gražiai susišu
kavusi, prisijuosus baltą žiurs
telį, kurį išsiuvinėjo našlaites. 
Jam pabudus, šypsodamos pri
eina prie jo, duoda vaistus, tai
so patalinę, . apkamšo priegal
viais, kad patogiau butų. Atsi
sėdusi prie jo skaito laiškus ir 
laikraščių straipsnelius, kad ne
ilgu jam butų. Jis labai pa
tenkintas: žiūrėdamas į ją mei
liai, paėmęs jos ranką bučiuo
damas sako: “Ir koki tu graži, 
Julyte! Kaip aš tave myliu! 
Kaip esu laimingas!”

Pradėjus jam snausti, ji nu
vaiko muses, užtraukia langų 
užlaidus ir atsargiai, ant pirš
tų galų, kad jo nenubudinus, 
išeina iš kambario. Rytmety j, 
pasidabinus, linksmutė, neša 
jam pusryčius. Darant duris,

IŠEIS NAUJOS MADOS

MARGUTIS
MĖNRAŠTIS “Margutis” pilnas, juoko, Dainų, 

Muzikos, paveikslų ir visokių pasiskaitymų nuo se
kančio mėnesio išeina naujuose rūbuose.

Kaina lieka ta pati 1 doleris į metus. Į Lietuvą 
kainuoja 2 dol. Susipažinimui vienas Nr. 10 centų 
stampomis. *

Nieko nelaukdami tuojau vyniokite popierinį dole
rį, dėkite į voką, pažymėkite savo adresą ir siųskite 
sekančiu adresu:

“MARGUTIS”
3210 South Halsted Street, Chicago, III.

“Margutį” leidžia ir redaguoja komp. A. Vanagai
tis. Užsakymai priimami visados. Galite gauti ir 

/ praeitų metų “Margutį”. Kaina 1 dol. 50 centų.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------u — .

t i akliesiems mokyti 
priemonių, kaip išrasti 
lengvesnį ir patogesnį 
Giuji šrifto iškiliosios 
sunkokos akliesiems. 1 
bandyta sudaryti šriftą iš kab
lelių, Fre’ro iš kobinukų, bet 
praktiškiausias ir duodąs gerų 
rezultatų pasirodė aklo Lauis 
Brailles (1809—1852) šriftas, 
sudarytas iš šešių iškilių taškų. 
Raidės, skaitmens, skiriamieji 
ženklai ir net gaidos sudaromos 
iš įvairių tų taškų skaičiaus ir 
jų padėties kombinacijų. Pa
lengva aklųjų mokymas ir auk
lėjimas buvo .pastatytas ant 
moksliškai pedagogiško pagrin
do. Pasirodė, kad akliesiems pri
einama beveik visos kultūriško
jo gyvenimo ir darbo sritys, ir 
kad stengimasis šias sritis pa
žinti yra be galo didelis. Esa-i 
ma nemaža aklųjų, pasižymėju
siųjų mokslo ir kitose srityse.! šymu mašinėlė, 118 amatais, 
Pav., teologijos srity, pradedant 153 paprastu darbu, o likusieji 
nuo Aleksandrijos Didymuso? 499 tebesimoko arba gydosi. 
(310—395) pasižymėjo nemaža Pastaruoju laiku pradėta ban-

Geboldo

dyti leisti akliesiems atlikinėti 
ir tokius darbus, kurie anksčiau 
buvo laikomi visai akliesiems 
nepritaikomais. Taip, pav., Vo
kietijoj inž. Perlsas, didžiulio 
elektros reikmenų fabriko di
rektorius, pradėjo priiminėti į 
fabriką aklus karo invalidus. Iš 
karto jis davė jiems lengvus 
darbus (sudėlioti, įrišti ir pan.), 
bet vėliau pradėjo leisti atliki
nėti vis sunkesnius darbus ir 
pratinti prie mašinų darbo. Ne
laimingiems atsitikimams iš
vengti prie mašinų įtaisyta ata
tinkamos apsaugos. Pasirodė, 
kad aklieji taip įgudo, kad rei
kėjo tik stebėtis, kaip sumaniai 
ir vikriai atlikdavo jiems pa
vestą darbą. Pats darbas gerai 
veikė į jų dvasios būklę — jie 
darėsi smagesni, gyvesni, nes 
pasijuto esą lygiateisiai su re
ginčiais žmonėmis. Ir kas dar 
nuostabiau: pasirodė, kad aklie
ji uždirba kartais net daugiau, 
negu regintieji. Perlso fabrike 
iš 4300 darbininkų dirba 175 
aklieji. Įdomus šių aklų darbi
ninkų gyvenimas. 1 fabriką juos 
atveda ir parveda savotiški ve- 
džiotojai — šunys, kurie šiam 
reikalui esti specialiai išdresi
ruojami. Darbo metu jie guli 
prie savo aklojo šeimininko’ko
jų. Iš Vokietijos institutų Lie
tuvai artimesnis Karaliaučiaus 
institutas, kuriame mokėsi ir 
keletas aklų lietuvių iš Klaipė
dos krašto. Tai yra didžiulė 
mokslo įstaiga. Institutas turi 
bendrabučius, puikiai įrengtas 
dirbtuves, daug įvairių mokslo 
priemonių, spaustuvę, nemažą i 
knygyną, gimnastikos sales etc. 
Jame mokoma net žemės ūkio 
ir, kaip sako, pasiekta gerų re
zultatų.

Iš kelių čia suminėtų pasta
bų matome, kaip rūpinamasi 
aklaisiais Vokietijoj. Panašiai 
yra Prancūzijoj, Anglijoj, Ame
rikoj, Čekoslovakijoj, Austrijoj,

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu i ar mašinėlė, sukirsta 
8!4>XH colių.

Svarui 20 centų 
Liniavota svarui 40c 

Konvertai reguliari miera 
100 už 25 centus 

Persiuntimo kaštai extra. 

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St.

Sustok!
Kada jums reikia pa
sitaisyti kokį nors šil
domąjį ar verdamąjį 
pečių, eikit i

NORTHWESTERN
Stove Repair Co.

Pataisymo Dalys 
dėl

VISŲ PEČIŲ, 
FURNASŲ, 
BOILERIŲ ir 
GASINIŲ PEČIŲ

5 krautuvės Chicagoj

Dr. P. P. Šimaitis
NAPRAPATAS

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

Tel. Hemlock 1881
Baigęs Naprapatijos Kolegiją 
Illinojuje. Jau 8 metai kaip 

praktikuoja Chicagoje. *
Gydo su geromis pasekmėmis: reu
matizmų, širdies ligas, galvos, nu
garos, strėnų gėlimų, mirštamas 
ligas; be operacijos išgydo pene- 
saide, goiterj, tonsilius. Eina ir j 
namus gydyti. Pasitarimai velti 

ir mandagus.
Valandos nuo 9 iki 11 iš ryto, 
nuo 2 iki 4 no piet. 6 iki 8 vak.

662 W. Roosevelt Road
176 West Lake Street 
2355 Milwaukee Avė.
312 West 63rd Street
3209 E. 92nd Street

NORTHWESTERN 
STOVE REPAIRCO.

Namų Apšildymo
. , IH
PLUMBINGO
MATERIOLAS
RETA1L Už OLSELIO 

KAINĄ.
24 MĖNESIAI DEL 

IŠMOKĖJIMO
I. LAZAR & BROS.

16 E. 63rd Street
Normai 1180 netoli State

$2.5O Dovanų 
Knygomis

Naujiems Skaitytojams

NAUJIENOS skiria šią gerą dovaną visiems naujiems 
prenumeratoriams užsirašiusiems dienrašti metams 
arba užrašiusiems savo giminėms i kitus kraštus. Tai 
yra gausi dovana. Prenumeratorius gali pasirinkti iš 
20 knygų, kurių sąrašą prisiusime ant pareikalavimo, 
arba sekamą rinkinį:
KINIJA. Platus aprašymas kinų krašto, gyvenimo ir papročių. Kaina 

40c.

DARBAS. Romanas apie franeuzų darbus geležies fabrikoj. Kaina $1.00

ŠIAURĖS KARŽYGIAI. Puikus vaizdelis apie šiaurės gyventojus. Kai
na 35c.

KAS IŠGANYS LIAUDĮ? Įdomi politiško turinio knyga. Kaina 75c.

DABAR, kada, šimtai tūkstančių žmonių Amerikoje klausosi per radio 
Naujienų koncertų, Naujienos turėtų rastis pas kiekvieną lietuvį. Užsi
rašyk, patark kitiems užsirašyti; priimk Naujienų dovanas ir naudokis 
žiniomis per ištisus metus. Naujienų prenumerata $7.00, Chicagoje ir 
užsienyje $8.00.

Prenumeruodamas iškirpk sekamą atkarpą ir siųsk 
su pinigais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Tel. Roosevelt 8500

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street
Chicago, III. 1 ,

šiuo siunčiu $........... už Naujienas ir prašau prisiųsti dovanas.

Vardas-pavardė.......................................................................................... :

Adresas...........................  -.......................................... -S

(Jei dienraštis butų siunčiamas kitam, parašyk vardą ir adresą 

atskirai).



Trečiadienis, rūgs. 25, 1929

Grand Rapids, Mich.
Kaip praleidom “Naujienų" pir

mų programų per radio

šitas nepaprastas lietuvių is
torijoj įvykis, kurį dienraštis 
“Naujienos" surengė, yra pro
gramas per radio. Reikia tatai 
pavadinti dideliu progresu lie
tuvių gyvenime, nes iki šiol nė 
viena lietuvių įstaiga to neban
dė padaryti. Nežinau, kaip ki
tuose miestuose lietuviai atsine
šė link to vakaro, bet pas mus 
Grand Rapids lietuviai laukė tos 
valandos kaip kokios nepapras
tos šventės. Dar sekmadienį, 
rugsėjo 15 d., sumaniau eiti pas 
ponus čižauskus (1520 Hamil- 
ton Avė.), kur gyvena jaunas 
S LA. 60 kuopos darbuotojas, o 
•taipgi senas “Naujienų" skaity
tojas Feliksas žukaitis, pasi
tarti tūlais organizacijos reika
lais. Besikalbėdami prisiminė
me ir “Naujienų" rengiamų ra
dio programa. Tuoj šeimininkė 
p. čižauskienė pareiškė, kad 
prie pirmos progos dės nauja 
radio priimtuvą, kad išgirsti 
“Naujienų" programus.

Reikia pasakyti, kad ir dau
giau lietuvių tų pat pasirengę 
daryti. Minėtą vakarų, tai yra 
antradienio 17 d., da vienas 
draugas pas mane atėjo SLA. 
reikalais. Bet ką čia tuos rei
kalus svarstysi, reikia juos 
atidėti kitam vakarui ,o eiti lie
tuviškos programo pasiklausyti. 
Taip ir padarėm. Persiskyręs 
su draugais, pastovėjau ant 
kampo ir pamąsčiau, kur čia bu
tų geriau eiti ir kas turi gerą 
radio. Ir štai atėjo į galvą, kad 
reikia eiti ant Broadvvay Avė. 
pas pp. Bernotus, nes jie turi 
gera radio priimtuvą ir prie- 
tam yra seni “Naujienų” skai
tytojai ir kaipo malonus žmonės 
nepavydės pusvalandį stuboj 
pasėdėti. Nueinu į virš minė
tą vietą; ten randu ir daugiau 
belaukiančių. Laukiam visi 
kaHu to laiko. Dar tik 8 v., o 
jau P. Bernotienė atsuko radio 
ant WLS stoties. Paklausiau, 
kodėl taip anksti. Sako, gali 
pramistuot. Sulaukėm 8:30 vai. 
Prasidėjo lietuviškas progra
mas. Drg. žymonto kalba gir
disi lyg stuboj jis kalbėtų. Po 
tam dainuoja P. Salaveičikiutė. 
Girdėti kuopuikiausiai. Tik vie
nu tarpu, tur būt, vėjas supy
kęs kažin kur nunešė jos balsą.

ATGAIVINK SAVO SVEIKATĄ
Be pavojingu vaistu ir operacijų 

Appendicitis, Asthma, Bladder Di- 
sease, Bronchitis, Catarrh, Coughs 
and Colds, Diabetes Epilepsy. Eye 
and Ear Trouble, Headache, Heart, 
Kidney, Liver and Gali Bladder 
Disease, Nervousness, Obesity, Pilės, 
Paralysis, Rheumatism, Skin, Sto- 
mach, Throat Disease, Goitre, Tonsi- 
lites, etc., men an women Disease.

X Ray Taken.
Urs. 10 to 12 A. M. 1 to 5 and 6 to 

8 P. M. Sun. and Thur. by Appt.
l’HONE GARY 2-7749

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

1428 Broadway, Gary, Ind. ,

Temykite
1) APDRAUDA (Inuuravcet Nuo 
Ugnies, Langu, Automobidų; Gy
vastie* (Life) ir kitokią atlieku 
per didelis* ir geriausia* kompa 
nija*.
2) REAL ESTATE: Tunų gar, 
burgant viaone Chicago* dalys*.

V. MISZEIKA
Naujiena*

1739 8o. Halsted 6t
Tek ItaMevelt 8500

Lietuvos Laisvės 
Bonų 

vertė vėl pakįlo.

NAUJIENOS
moka ‘

, augščiausią kainą. 
Priimame kasdien.

j Atneškite arba siųskite 
paštu.

1739 S. Halsted St.
Chicago, Illinois

■- <‘.m .     urafiz 

Rodos, nors ėmęs ir pritrauk
tum ją atgal. Bet tas neilgai 
tęsėsi. Tuoj P. Salaveičikiutė 
tartum atsuko savo burną į 
mus ir potam gražiai buvo gir
dėti visas programas. Ypatin
gai vyrų kvartetas, tai labai 
aiškiai buvo girdimas, ir tas 
pusvalandis taip praėjo, kaip 
viena minuta. Dabar musų 
miesto lietuviai laukia kitų ant
radienių, kur galės išgirsti dau
giau lietuviškų dainų ir muzi
kos. Tik patartina visiems už
sirašyti “Naujienas", tai maty
site kas programe dalyvauja.

—S. Naudžius.

Racine, Wis.
Jaunuolių naudai vakarienė

Vietinė SLA. 100 kuopa ruo
šia įkurtuvių vakarienę dėl 
naujai suorganizuotos Jaunuolių 
369 kuopos. Vakarienė įvyks 
rugsėjo 29 d., 6 vai. vakare 
Union Hali 428 Wisconsin Str. 
Kviečiami į tą pramogėlę vietos 
ir apielinkinių miestų lietuvius 
susirinkti. Bus teikiama atsi
lankiusiems vakarienė; laike va
karienės programėlis ir links
mi šokiai. Visa uždarbi skiria
me jaunuolių naujai 369 kuopai.

Rugsėjo 14 d. Kunigas Ba- 
linskis surišo neatmezgamu mo
terystės ryšiu Kazį Vėtą su p. 
Ona Šmitiene- Dargiene. Vestu
vės buvo šaunios-linksmios, da
lyvavo daug svečių. Linkime 
jaunavedžiams sveikatos, ilgų 
metų ir laimės.

—M. Kasparaitis.

Menki šposai su re
volveriu

Borneo užeigoj James Martin 
pareiškė, ka<t jisai parodys ge
rą džioką. Išėmęs iš kišeniaus 
revolverį, Martin (iš Joliet, 
III.) paleido keletą šūvių virš 
galvų šokusių porų. Vienas šo
kėjų, \Villiam Galagher (taip
gi iš Jolieto) mėgino atimti 
revolverį. Prasidėjo tarp jo ir 
Martino lašinės. Revolveris iš
šovė. Kulka palaikė Galaighe- 
riui pilvam * Vilties išgyti su
žeistajam nėra. O t ir “šposai".

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Rugsėjo 

24, 25 ir 26
VISAS KALBANTYSIS 

PAVEIKSLAS

“The Valiant”
dalyvaujant /

Paul Muni, Jack Mack Brown, 
Marguerite Churchill, Don 

Terry
Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios

T! IRBY

CHICAGOS
ŽINIOS

Ne saugu pas diversi
nes lankytis

Mrs. George Bennet gavo 
perskyras iš savo vyro. Bet vy
ras nesijiovę buvusią moterį 
daboti, kaip žadėjo šliubo laiku. 
Wi311, naktį iš sekmadienio į 
pirmadienį jis pranešė polici
jai, kad buvusios moters apart- 
mente esąs nepageidaujamas 
jam svetys. Policija su pačiu 
Bennetu atvyko pas moteriškę. 
Kadangi ši neprašė jų, tai ir 
neleido vidun. Tapo išlaužtos 
buto durys. Viduj rasta Ar
timi* Thome. Policija ėmė klau
sinėti, o pats Bennet ėmė tai
kyti Thome’ui akuliorius.x Re
zultate areštuoti ponia Bennet 
ir p. Thome — ir kaltinami 
“disorderly conduct”. Areštuo
tas ir pats Bennet — už tai, 
kad pritaikė Thome’ui akulio- 
rius.

Mėgins padaryti Chica- 
gą “sausą”

Suvienytų Valstijų apskričio 
advokatas, George E. Q. John
son, pareiškė, kad ateity blai
vybės įstatymo vykintojai dė
sią ypatingų pastangų išnaikin
ti šaltinius, iš kurių chicagie- 
čiai. gauna gėrimus. Išnaikinus 
genges, pristatančias svaigalus, 
Cbicaga nusausėsianti. Tokia 
taktika buvus nužiūrėta kai 

kurių “sausųjų" konferencijoj 
Waslnngtone.

Per nesusipratimą pa
šalti du policininkai
Pilietis John Pedderson pa

budo iš miego, išgirdęs mote
riškės klyksmą./Jisai pranešė 
apie tai policijai. Be to, per
spėjo du specialiu policininkų. 
Nu rodyto n vieton pasiskubino 
North Biverside policijos vir
šininkas Betz-ir seržantas Mol- 
kentine. Kai jie atvyko j vie
tą, tai juos pašovė specialiai

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Rugsėjo.

24, 25 ir 26
Bus rodoma visas kalbanty

sis paveikslas

“Green Murdei* 
Taše”
dalyvaujant 

visoms žvaigždėms

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai •

Kalbanti komedija.
Kalbančios žinios.
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Jisa ir 
nieko ne- 
ir kiti du 
ne pikta-

policininkai Joseph 
Stanley Cada, kurie 
žinojo apie tai, jog 
policininkai buvo, o 
dariai. Policininkai pašauti len
gvai.

Konferencija dėl 5 die
nų darbo savaitėj

Užvakar įvyko konferencija 
tarp statybos darbininkų uni
jos atstovų ir statybos kon- 
traktorių. Diskusuota darbinin
kų reikalavimas įvesti 5 dienų 
darbą savaitėj.

Vėl mėgins sumušti St 
Louis rekordą

kuris 
aero- 
Nese-

Louis aviatoriai 
atgali išbuvo su 

ore 421 valandą.
laikas
planu
niai chicagiečiai aviatoriai mė
gino sumušti tą rekordą. Jiems 
tečiaus nepavyko. Dabar, sako
ma, mėginsią išnaujo.

Sears Roebuck nupirko 
dar vieną krautuvę
Sears Bocbuck kompanija 

nupirko Becker, Byan and Co- 
krautuvę Halsted gatvėje, prie 
63-čios.

Autas užmušė mergaitę
Jolin Bomanski, 22 metų, nu

sipirko laužą už $35. Juo va
žiuodamas užgavo ir mirtinai 
sužeidė 6 metų mergaitę, Ge-1 prise Party"; paveikslas “Fast 
nevieve Klimalą, kuri bovijos Life"; kitokie numeriai.

Tankiai Tai Yra įspėjimas Pakrikusiu Inkstų!

JflEKVIENA diena randa jus sustyrusj, skau
dantį—kenčianti aštrius strėnų skausmus, 

galvos skaudėjimą ir kvaitulius?
Ar inkstų šlapintasis yra perdaug tan

kus, mažas ir deginantis? Tai yra tankiai 
ženklai pakrikusių inkstu ir neturi būti 
nebo.janii.

Kad paakstinti normali inkstu veikimą 
ir pagelbėti jūsų inkstams apvalyti jūsų 
kraują nuo nuodingu atmatų, vartokite 
Doan’s Pilis. Patariamos visame pasaulyje. . 
Pardavėjai visur jas pardavinėja.

DOAN’S Pills
A Stimulant .

Diuretic 
to the Kidneys

SHOP

Strėnų Skaudėjimas Jus Vargina?

%

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

CHICAGO, ILL.

SUCCESSFUL BEAUTY 
4722 S. Ashland Avė.

Tel Boulevard 2589
Successful wave $3.00
Realistic wave $4.00 
Jūsų pasirinkimui kiekvieno 
styliaus ilgalaikis plaukų su- 
garbeniavimas, $9.00 regulia- 

rės vertės, už $3.00.
Specialis pasiūlymas
Finger Wave, Shampoo ir 
plaukų nukirpimas ar mar- 
cel, Shampoo ir plaukų nu

kirpimas — 3 už $1.00.
Manikiūras, Plaukų kirpimas 

Henna, 50c. kiekvienas. 
Visas darbas guarantuotas.

Nereikia susitarimo
(appointmento)

šis Kuponas vertas 50c.
Vardas 
Adresas

Rusiskos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

ToU OOGATA BE. A&PftMED 
OF S’OURSELF, IETTIA)' A 
MADGS'OLE. BULL DOG ŪKE

T H AT CHA^E VpU

YoU COPI& (K) HE.R.E \ 
'"VILE I FIX TOU UP 
A 8IT- t GOTTA PUT

FIGBT .
H'OO S OMU POVO Z

Hank is Spurred for Action.

T AE D, SoO GO

AK51 LOOK FOR. TUKT 7 . h,
,MOTT.I /

I

po-

gatvėje, prie tėvų namų 1844 
W. 22nd St. Romariski palikęs 
karą pabėgo. Vėliau betgi 
licija areštavo jį.

Teatruose
Chicago teatre — pradedant 

penktadieniu, 27 d. rugsėjo, pa
sirodys paveikslas “Our Modern 
Maidens"; svarbiausioji rolė pa
veiksle tenka Douglas Fair- 
banksui, paskilbusio krutamu jų 
paveikslų aktoriaus sunui. Leo- 
pold Spitalny, kartu Paul Os- 
card, ruošia naują scenos pro
dukciją, kurion ‘įeina chorai, 
baletas, komikai, muzika.

McVickers teatre — šiuo lai
ku rodoma paveikslas vardu 
“Our Cock Eyed World”. Kitaip 
tas paveikslas pramanytas: 
“Legs o’Naitions"; kitokie nu
meriai.

Roosevelt teatre — pradedant 
27 diena rugsėjo pasirodys pa
veikslas “Say I With Songs". 
Svarbiausiojoj rolėje čia yra Al 
Jolson, tas pats aktorius, kurio 
paveikslas “The Singing Fool” 
turėjo tokio didelio pasisekimo; 
kitokie numeriai.

United Artists teatre — grei
tu laiku pasirodys paveikslas 
“Bulldog Drummond", vadina
ma — Mystery-Adventure; ki
tokie numeriai.

Oriental teatre — pradedant 
penktadieniu, rūgs. 27-ta, Al 
Kvale ir jo orkestras duos sce
nos produkciją “Mothers Sur-

ŠTAI KUR GERAS PIRKINYS!
Nusipirk vieną akerj žemės, ar daugiau, o 

trumpoj ateity busi turtingas

kaip

ir svarbiųjų Amerikos 
Jis, drauge su Jolietu,

turėjo. Namų

Tie, kurie pirko akerj žemės 
Chicagoj, paliko turtingi. Ta pa
ti proga šiandien yra Lockporte. 
Lockportas yra patogiausia pra
monės išsivystymui vieta, nes yra 
šalę Giliųjų Vandenų Kelio sto
ties. Už mažiau kaip dviejų 
metų pro Lockporta plaukios lai
vai ir baržos, gabendami prekes 
ir medžiagas j visas pasaulio da
lis. Lockportas auga ir plėtojas 
ir — kas gali pasakyti, 
greit jis užims vietą tarp di
džiųjų ir svarbiųjų 
miestų.
turi didesnes progas augti negu 
Gary turėjo. Namų statymu 
Lockportas su Jolietu jau šian
dien pralenkia daugumą kitų Chi- 
cagos apielinkių miestų.

Todėl musų tvirtinimas 
jokia pasaka, ar svajonė, 
dviejų miestų, Ix>ckporto ir Jolie
to, augimas yra neišvengiamas 
kaipo pasekmė žmonių darbo. Tą 
žinodami Amerikos finansinieriai 
ir fabrikantai užperka čia dide
lius plotus žemės fabrikams sta
tyti pirma negu kainos paspės iš
kilti. Ivockporte jau dabar trūk
sta namų gyvenimui, o užbaigus 
statyti ir didinti fabrikus, truku
mas didės ir statyba turės dau
gintis.

Taigi visa tos apielinkės žeme 
trumpu laiku turės pabrangti ir 
dabar kaip tik laikas nusipirkti 
akerj žemes, ar daugiau, kol ji 

nėra
Šitų

Lockport Highlands Syndicate,
6542 So. Western Avė., Chicago, III

3

nėra pabrangus. Vėliaus vienas 
lotas apmokės tiek ar daugiau 
kiek Šiandie moki už akerj.

Mes turime plotą žemės, vadi
namos Lockport Highlands, kuri 
yra gražiausia visos Lockporto ir 
Jolieto srities dalis ir vienintelė 
patogi vieta naujoms rezidenci
joms ir biznio įstaigoms statyti. 
Ten pat yra mokyklos, krautuves, 
bankai, labai gera transportacija 
ir visi kiti patogumai, žodžiu sa
kant, Ix)ckport Highlands turi vi
sas tas sąlygas, kurios priverčia 
žemes vertę kilti augŠtyn ir augš- 
tyn. Į tokią žemę įdėti pinigai tu
ri pasidauginti kelis kartus j la
bai trumpą laiką. Tie, kurie turė
jo pirkę akerj žemės Marųuette 
Parke, Brighton Parke, ar kurioj 
kitoj Chicagos daly, paliko turtin
gi. Jie pirko akerj už $1000, ar 
mažiau ir už keliu metų pardavė 
ji už $30,000 ir $40,000. Už vieną 
lotą gavo JR2000. $5000 ir $10,000!

Lockport-Jolieto apielinkė siuto 
tą pačią progą. Kiekvienas, kas 
čia nusipirks akerj žemės, ar dau
giau, aprūpins save ir savo šeimy
ną visam gyvenimui.

Musų kainos yra labai žemos ir 
musų sąlygos labai prieinamos: 
Už akerj žemės reikia įmokėti 
$100 ir po $25 kas mėnesis.

Jei tau rupi tavo ir tavo šeimy
nos gerovė, priimk šj pasiūlymą 
ŠIANDIEN.
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VOLDEMARAS NUVERSTAS

’ Vakar atėjo iš Lietuvos pasiuntinybės Washingtone 
oficialis patvirtinimas tos žinios, kad Augustinas Vol
demaras jau nebėra valdžioje. Kaip praneša “Elta” (Lie
tuvos Telegramų Agentūra), vietoje atsistatydinusiojo 
Voldemaro kabineto tapo sudarytas naujas ministerių 
kabinetas su p. Tubeliu priešakyje, ir Smetona (“Res
publikos Prezidentas”) šį kabinetą patvirtino.

Kabineto sąstate yra tik du pakeitimai, palyginant 
su pirmesniąja valdžia: Voldemaras pakeistas p. Tube
liu ir įėjo į kabinetą naujas asmuo, inžinierius Vileišis 
(tur-but nabašninko Petro Vileišio sūnūs). Bet partiniu 
atžvilgiu viskas pasiliko po senovės. Visi ministeriai, 
kaip buvo ir pirma, yra tautininkų partijos žmonės.

Vadinasi, tautininkai pasiliko valdančioji partija, 
tik jų “stiprusis žmogus”, p. Voldemaras, “gavo saktį”. 
Bet reikia manyti, kad ilgai šitaip nebus. Tautininkų 
partija Lietuvoje visuomet buvo silpniausia partija, ir 
jeigu joje pačioje jau įvyko atviras skilimas, tai vargu 
galima laukti, kad ji sugebės viena išlaikyti savo ran
kose valstybės vairą. Veikiausia jai teks artimoje atei
tyje daryti kompromisų su kitomis politinėmis srovė
mis. Gal su jomis buvo susitarta dar prieš nuversiant 
Voldemarą.

Voldemaro kritimas, mums rodosi, yra pradžia galo 
diktatūrai Lietuvoje.

“Keturių pėdų milžinas”, kuris beveik per trejetą 
metų skeryčiojosi Lietuvos politikos arenoje, žvėriško 
teroro priemonėmis skiepydamas tautai “naujos eros” 
idėjas, buvo pastaruoju laiku suėmęs į savo saują kuone 
visą galią. Smetona vaidino greičiaus tik dekoracijos 
rolę. Kraštą valdė Voldemaras. Jam ne gana buvo tu
rėti premjero vietą ir užsienių reikalų ministerio port
felį. Kai jisai pajuto sau opoziciją iš aukštųjų karinin
kų pusės, tai jisai pasiėmė ir krašto apsaugos ministe
riją. Kai prof. Jurgutis nenorėjo pritarti jo “refor
moms” Emisijos banke, tai jisai banko valdytoją priver
tė pasitraukti. Pagaliau, jisai ėmėsi “reformuoti” ir 
Lietuvos universitetą, nepaisydamas profesorių tarybos 
pasipriešinimo.

Šitoks valdžios godus asmuo turėjo galų gale arba 
viską praryti, arba paspringti. Pačios tautininkų parti
jos daugumai, matyt, darėsi nejauku, žiūrint, kaip tas 
akyplėša, lipdamas per visų galvas, taikosi pavirsti tik
iu lietuvišku Mussoliniu, ir smetonininkai “mandagiai” 
pakišo jam koją. Jo politinė karjera greičiausia šiuo ir 
pasibaigs, ir visa, kuo jam dabar teks rūpintis, iki žmo
nės nebus užmiršę jo kruvinų darbų, tai — kaip išsau
goti savo kailį nuo kokio nors keršintojo už nekaltai 
nužudytas per jo despotiško viešpatavimo metus žmo
nių gyvybes.
• Ką darys Smetona ir jo švogeris Tūbelis, nusikratę 
Voldemaro, kolkas dar nežinia. Bet jeigu jie nori išves
ti kraštą iš tos purvinos pelkės, į kurią jisai buvo įstum
tas gruodžio perversmo, tai jie privalo be atidėliojimo 
likviduoti teroro režimą Lietuvoje ir eiti prie teisėtos 
konstitucinės tvarkos atsteigimo.

Lietuvos liaudis ir Amerikos lietuvių visuomenė ne
nurims, kol nebus panaikintas karo stovis Lietuvoje, 
suteikta amnestija visiems politiniems diktatūros prie
šams, sugrąžintos konstitucinės teisės piliečiams ir su
šauktas visuotinu balsavimu išrinktas Seimas.

Dabartinė valdžia yra uzurpatorių valdžia, nes 
Smetona, kuris ją “patvirtino”, pats niekuomet nebuvo 
teisėtu keliu išrinktas į prezidentus.

NAUJA “ŽEMĖS REFORMA” LIETUVOJE

“L. Aidas” aprašo žemės reformos įstatymo keiti
mus, kuriuos sumanė pravesti, neatsiklausę žmonių, se
nasis Voldemaro kabinetas kartu su Smetona. Oficiozas 
sako, kad tuos pakeitimus valdžia suskaldžiusi į tris 
dalis ir vieną dalį, trečiąją, jau galutinai priėmusi ir 
Smetona ją “patvirtinęs”.

Šito naujo “įstatymo” prasmė yra ta, kad savinin
kams dvarų, kurie iki šiol dar nebuvo išparceliuoti, lei
džiama pasilikti po 150 hektarų, vietoje 80, kaip buvo 
nustatyta seimo priimtame Žemės Reformos įstatyme.

Nėra abejonės, kad toks žemės reformos pakeitimas 
tapo padarytas, atsižvelgiant į smulkiuosius dvarininkus 
ir stambiuosius ūkininkus. Bet mažažemiams ir beže
miams ši Voldemaro-Smetonos “reforma” reiškia smū

Užsisakymo kaina: 
Chicagoj e — paštu:

. Metams _____ ___ / _  $8.00
Pusei metų----------------- 4.00
Trims mėnesiams_________ 2.00
Dviem mėnesiam___________1.50
Vienam mėnesiui___ _____ , .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija _________ ___  3c
Savaitei ----------- ----------- , 18c
Mėnesiui_____ - . _ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams —, - $7.00 
Pusei metų -------     3.50
Trims mėnesiams _________ 1.75
Dviems mėnesiams _____   1.25
Vienam mėnesiui_____ , , .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams___________ _ , $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams_________ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

gį, kadangi dabar sumažės Žemės Fondas, iš kurio jie 
tikėjosi gauti žemės. .Jei butų buvęs seimas, tai toks že
mės reformos pakeitimas niekuomet nebūtų praėjęs, nes 
už jį nebūtų drįsę balsuoti nei krikščionys, nei liaudinin- 
kai. ' ■ ! ?

Prieš pasitrauksiant iš valdžios Voldemaras atliko 
gerą patarnavimą stambesniemsiems žemės savinin
kams. Anot tos patarlės, “mauras atliko savo darbą, 
mauras gali eiti!”

i Apie Įvairius Dalykus !

Maitinimosi 
problema

Malthus’o baubas. —Optimistų 
pranašavimas. — Chemija ir 
žemės ūkis. —Maistui reika
lingi elementai. — Fosfatai. 
— Gyventojų prieauglis. •— 
Dirbamos žemės plotas. — 
Maisto rūšys. —Amerikiečiai 
ir europiečiai nemoka tinka
mai maistą pasirinkti.

Savo laiku Malthus baugino 
žmoniją bado mirtimi, žmones, 
sake jis, turi blogų paprotį per 
daug greit veistis. Tuo tarpu 
maisto ištekliai didėja visai lė
tai. Jis sugalvojo net ir tam 
tikrą formulą: girdi, žmonės 
dauginasi pagal geometrišką pro 
gresiją, o maisto ištekliai—pa
gal aritmetišką. Paprastoj kal
boj tai reiškia, kad žmonės ne
begales pasigaminti tiek mais
to, kiek jiems bus reikalinga. 
Pasirodė, kad tas pesimizmas 
buvo perdėtas: mokslas sutei
kė žemdirbystei tokią pagalbą, 
apie kurią Malthus ir sapnuote 
nesapnavo. Ypač daug tuo 
žvilgsniu padarė chemija.

Bet optimistų viltys ir troš
kimai taip pat neišsipildė. Per 
daugelį metų jie džiugino save, 
kad chemijos mokslas pavaduos 
žemdirbį, padarys jį visai ne
reikalingu. Trumpoj ateityj, 
sake jie, chemikas savo labo
ratorijoje galės padalyti sinte
tinį maistą visokių pilių pavi
dale. Pusryčiams vieną pilę su 
tam tikru kiekiu riebalų, cuk
raus ir baltimų, vakarienei kitą 
ir t.t.

Vienok tai tik svajonė. Iki 
to vargu kada daeis. Tiesa, che
mija yra įstabus mokslas. Ta
čiau tat dar nereiškia, kad ji 
galės pašalinti žemdirbystę, gy
vulių auginimą ir daržinin
kystę. Nėra mažiausio pagrin
do tikėti, kad žmogus kada 
nors galės apseiti be duonos, 
mėsos, sviesto, žuvies, kiauši
nių ir kitų žemės ūkio produk
tų. žmonės, reikia manyti, ir 
ateityj nepaliaus žemę knisti ir 
gyvulius auginti. Jie taip pat 
užsiims žuvavimu ir medžiokle.

Maitinimosi problemos, N. 
Tasinas sako, negalima chemiš
ka formula išreikšti. Ji per
daug yra komplikuota ir rei
kalauja nuolatinio tyrinėjimo. 
Tiek Malthuso tipo pesimistai, 
tiek be saiko ir ribų optimistai 
mėgsta tą klausimą labai iš
pusti. Taip tvirtina garsus aus
trų fiziologos, prof. Duerig. 
Mokslo Akademijos posėdyj jis 
perskaitė įdomią paskaitą temoj 
“Maitinimosi problema”. Svar
biausia tos paskaitos mintis 
yra tokia. Mokslas iki šiol dar 
tikrai negali pasakyt, kaip daug 
ant žemės yra tų elementų, ku
rie sudaro maistą. Pavyzdžiui, 
apskaičiuojama, kad anglies 
dvideginio, iš kurio augmenys 
su saules spinduliu pagalba pa
gamina organinius junginius, 
randasi apie 21 milionas tonų.

Tą kiekį augmenys gali asi- 
miliuoti per kokius 23—30 me
tų. Suprantamas daiktas, kad 
nuolat yra gaminama nauji 
anglies dvideginio ištekliai. Ki
taip jau seniai nuo žemės pa
viršiaus butų pranykusi viso* 
ki gyvybė. Tačiau, manoma, 
kad anglies dvideginio kiekis 
visgi po truputį mažėja. Ir jei
gu nebus surasta būdų palaiky
ti tą dvideginio kiekį, tai gali 
būti daug keblumų su maistų.

Deguonio yra labai daug, ir 
jo pakaks šimtams tūkstančių 

metų. Azoto (nitrogeno) ran
dasi neperdaugiausiai, ir dar 
visai neseniai tatai sudarė la
bai rimtą problemą. Bet laike 
pasaulinio karo vokiečių chemi
kai išrado būdą, kaip pasidary
ti dirbtinį azotą. Tuo atžvil
giu žmonija, vadinasi, yra pil
nai aprūpinta.

Iš kitos pusės, labai blogas 
reikalas yra su fasfatais, be ku
rių žemdirbystė yra neįmano
ma. Tiesa, vietomis fosfatų 
randasi daugiau nei reikia. Bet 
užtat daugelyj šalių jų labai 
trūksta. Jeigu Vokietija ir 
Austrija butų turėję pakanka
mai fosfatų, tai pasaulinio karo 
pasėkos gal butų buvusios visai 
kitoniškos.

Fosforas yra vienas svarbiau
sių elementų maisto gamyboj. 
Mokslas be paliovos ieško tin
kamų būdų, kaip pigiai paga
minti fosfatus.

Metinis gyventojų prįeauglis 
siekia daug-maž 20 milionų. 
Tad nuolat reikalinga didinti 
maisto ištekliai ,kad butų ga
lima aprūpinti naujai atvyks
tančius svečius. Be chemijos 
mokslo pagalbos tatai jokiu bu- 
lu nebūtų galima padaryti. Už 
kokį šimtą metų žmonėms tektų 
badu mirti.

Chemija yra, taip sakant, rū
pestinga šeimininkė, kuri nuolat 
rūpinasi, kad ant stalo netruk
tų maisto. Bet ir jai reikalin
ga ateiti į pagalbą, nes jos už
davinys darosi vis sunkesnis ir 
sunkesnis. Pirm visko reika
linga padidinti dirbamos žemės 
plotą. Tuo tarpu ji kai ku
riuose kraštuose mažėja, o ne 
didėja. Imkime, pavyzdžiui, 
Belgiją, kur dirbamos žemės 
plotas vis eina mažyn, žinoma, 
žemės nepranyksta, bet ją už
ima sparčiai auganti miestai.

Vokietijoj kiekvienam gyven
tojui tenka 0.7 hektaro. Tiek 
maždaug yra reikalinga vieno 
žmogaus pramaitinimui. Tuo 
tarpu Anglijoj kiekvienam gy
ventojui tenka trys dešimtos 
hektaro dalys, o Austrijoj ir dar 
mažiau.

Tai reiškia, kad austrai yra 
priversti importuoti du trečda
liu maisto produktų. “Apie ke
turis bilionus kalorijų mes įve- 
žame iš kitų šalių”, sako prof. 
Duerig.

Tačiau yra milžiniškų žemės 
plotų, kurie dabar beveik jo
kios naudos neneša. Tie žemės 
rezervai randasi tropikuose ir 
šaltuose kraštuose, žmonėms 
reikalinga jais pasinaudoti. Lai
kui bėgant teks užkariauti 
Sacharos dykumą. Apie tai mo
kslininkai jau seniai galvoja. 
Reikia manyti, kad ateityj mo
kslas užkariaus ir tuos pasaulio 
kampus, kur dabar randasi 
džinuglės ir kur tik laukiniai 
žvėrys viešpatauja. Už šimto 
ar dviejų šimtų įtukstančių me
tų žmogus gal pasidarys tikru 
gamtos karalium, išmoks su
kurti tinkamas klimatiškas apy- 
stovas, lie

ti] ir t.t.
Bet iki to dar labai, labai to 

Ii. Kol kas reikia rūpintis, kad 
nepritruktų duonos. O kad duo
nos butų pakankamai, reikia 
vartoti racionalius metodus že
mės dirbimui, reikia užvesti in
tensyvius ukius. 'Taip pat rei
kia vesti kovą su Medingais 
vabzdžiais. Dr. Howard aps
kaitymu, jie vien 'tik Amerikos 
žmonėms per metus padaro 
nuostolių už du bilionu dolerių.

Reikalinga auginti tokie aug
menys, kurie yra labiau mais
tingi. Ypač daug dėmesio pri

valo būti atkreipta į tai, kad 
bereikalingai nebūtų aikvojami 
maisto produktai. Daban labai 
dažnai pasitaiko, kad kiaulės 
yra maitinamos gerais grūdais.

Tai yra labai neekonomiškas 
maistui gaminti būdas. O tai 
dėl to, kad kiaulė suėda dau
giau maisto, negu gaunama iš 
jos mėsos pavidale. Kitais žo
džiais sakant ,kiaulės suėsti ja
vai turi daugiau kalorijų, negu 
galima gauti iš mėsos ją pa
pjovus. Bendrai imant, žemės 
produktus reikia vartoti mais
tui tiesioginiai, neperleidus juos 
per gyvulių mašiną.

Tuo atžvilgiu europiečiai ir 
amerikiečiai turėtų imti pavyz
dį iš kai kurių puslaukinių tau
tų. Sakysime Javos gyventojai 
labai daug valgo javų ir įvai
rių daržovių bei fruktų. Tatai 
sudaro apie 90 nuoš. jų maisto. 
Tuo tarpu kultūringose šalyse 
per daug valgoma mėsos, rie
balų, žuvies. Vadinasi, tokį 
maistą, kurį pagamina gyvu
liai.

Butų klaida manyti, kad Ja
vos gyventojai labai pasigenda 
mėsos. Kalorijų atžvilgiu jų 
maistas yra tiek pat geras, kaip 
ir amerikiečių, žinoma, tai dar 
nereiškia, kad žmonės turi pa
sidaryti vegeterionais. Visa kas 
reikalinga, tai racionališkesnis 
maisto pasirinkimas.

Europiečiai ir amerikiečiai, 
sako prof. Duering, maisto at
žvilgiu yra labai neracionališki. 
Jie dažnai pasirenka mažiau 
maistingus žemės produktus. 
Kaipo pavyzdį, galima nurodyti 
kviečius. Kviečiai yra mažiau 
maistingi, negu rugiai. Bet ne

Čia Dirbami

1 739 S. Halsted St
CHICAGO. ILL.

žiūrint į tai, kviečių maistui 
yra naudojama nepalyginamai 
daugiau, negu rugių arba mie
žių. Be to, per daug valgoma 
mėsos. Butų daug sveikiau ir 
ekonomiškiau, jeigu jie daugiau 
valgytų natūralių žemės pro
duktų, neperleisdami juos per 
gyvulių mašiną.—K. A.

JUOKAI
PATAIKĖ J BLAIVŲ

Viršininkas. — Mums reika
lingi blaivus tarnautojai. Tas, 
kurio vietos tamsta prašai, bu
vo paliuosuotas vien todėl, kad 
dažnai pasigerdavo.

Kandidates į vietą. — Klau
sau, pone viršininke!

Viršininkas. — O tamsta blai
vus?

Kandidatas į vietą. — Labai 
dažnai, pone viršininke!

LIETUVOS KAIMO “MISS”
RINKIMAI

Skuodas kritikos nesivaržo. 
Jam zokonai nerašyti. Čia kiek
viena galva teisėjo verta. Su
manė padaryti paroda, prašom. 
Sučiupo merginas, įsiviliojo į 
kamarą ir džiaugiasi. Ekspona
tai, vadinasi, jau yra. Suorga
nizavo orkestrą, lietuvišką dža- 
dzą iš skardos lapo, įtrukusio 
molinio puodo, seno arbatninko 
ir geroko paršo. Merginas nu
rengė, dar rankas surišo, ir va
rosi per apielinkę. Paršas žvie
gia, skardinė ir arbatninkas pri
taria, o puodas taip sau, vietoj 
smuiko. Eisena žavėtina. Gėrė

NAUJIENŲ SPAUSTUVE
Operuoja patyrę, gabus unijų darbinin
kai ir kiekvienas darbas yra atliekamas 
gerai, gražiai ir nebrangiau kaip kitur.

Cirkuliarai garsinimui bargenų. 
Bilos ir raštynės reikmenys. 
Pranešimų ię pakvietimų laiškai. 
Draugysčių konstitucijos. 
Plakatai parengimams garsinti. 
Visokie draugysčių reikmenys. 
Laikraščiai ir knygos.
Kortelės, tikietai, atvirutės. 

Visa-Kas.

Kai Jums ar jūsų draugystei reikės ką nors 
, spauzdinti visuomet kreipkitės j šią spaustuvę.

Čia jums padarys geriausią.

josi visi. Mat, pratę ir geres
nių dalykų matyti, žodžiu, dra
mai gastroliuoti į Skuodą ne
patartina. Skuodiečiai dar ją 
pralenks ir patys gastrolėms i 
Kauną atvažiuos. Stolyčia lauks 
spektaklio. D-kas.

Ten ir ii

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Su musu populiariais laivais’ 
Puikus patarnavimas 

visose klesose 

ennn mnewyor. 
vyiri KO IKI KAU-
LUU no ir atgal į

Trečia Klesa 
Plūs $5 U. S. Revenue | 

taksai

Kelioni greita ir pigia kaina) 
Del permito ir kitu informa-1 

ciju kreipkitės prie vieti- Į
niu agentu arba prie

Hjjnburg-American Line
177 N. Michigan Av. Chicago

TIK-KĄ
Atėjo Kultuvą No. 9 

Galima gauti 
NAUJIENOSE

• Kaina 45c
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“Jaunoji Birutė”
vakarų įvyksta tėvų posė

dis Mark White Square Park 
svetainėj (Library Room). Po
sėdis prasidės lygiai 8 vai. va
kare. Jaunosios Birutės tėvai 
ir jos pritarėjai kviečiami būti 
paskirtu laiku. Turime daug 
svarbių reikalų aptarti ir senus 
neužbaigtus užbaigti.—Valdyba.

bai gražiai papuošė mus visų 
brangaus mokytojo ir švietėjo 
dar tinkamai neaptaisytų kapa.

Dar kartų ačiū visiems bro
liams ir sesutėms lietuviams, 
dalyvavusiems ir bet kuo nors 
prisidėjtįsiems padaryti “dėdės” 
Šerno paminklo atidengimo iš
kilmes taip puikiai vykusiomis.

šerno Fondo Komitetas.

“Birutė”
į‘Jau atėjo rudenėlis”— Bi

rutės vyrų kvartetas dainuoja. 
Lyg ir praneša visiems, kad 
atostogų ir žaismių laikas jau 
baigiasi.

Tiesa, birutiečiams, tai visi 
asmeniški pasilinksminimai lai
kinai turi būt užmiršti, nes jie 
turi prieš save begaliniai daug 
darbo—prisiruošti prie palinks
minimo Chicagos lietuvių visuo
menės. Neužilgo Birutės cho
ras dainuoja per Pvadio, vėliau 
gi atidarymo sezono koncertas, 
kuris įvyksta spalio 20 d. Lietu
vių Auditorijoj. Ogi gruodžio 
8d. opera 8th St. teatre. Vis tai 
rimtas gražus, drauge ir sun
kus darbas.

Birutės choras skaitlingas, 
jėgų ir energijos turi daug. O 
prie to dar jaunas energingas 
vedėjas asmenyje p. K. Stepa- 
navičiaus, teikia daug pasitikė
jimo. Kuomet viskų sutrauki j 
vienų, taip sakant, ratų, tuo
met pasekmių galima visuomet 
tikėtis gerų. Lieka tuomet štai 
kas: Chicagos lietuviškoji pub
lika turi padėt musų jauniems 
birutiečiams, skaitlingai lanky
damasi į Birutės paruoštus va
karus.—Chicagietis.

I*. S. Šerno paminklo atiden
gimo dienoje, rugsėjo 15 d., 
1929 m., aukų surinkta seka
mai :

L. Račkauskas ir
J. Andrulienė ............... $80.73

P. šaikus ir
A. Gulbinaitė .................. 73.00

M. Šileikis ir
M. Bernotaitytė ..............„ 53.30

B. Janulis, A. Bernotaitė
ir H. Adams ................... 51.30

K. J. Semaška ir
J. Baranauskienė ........... 45.37

J. Švitra ir
A. Semaškaitė ............... 26.35

V. F. Andrulis ir
V. Čepukaitė ..................  25.10

K. J. Semaška............... 16.00
K. Katkevičienė ir

J. Gulbinienė ................... 5.90

Viso $377.10
Aukavusieji vardus ir aukas 

finansų sekretorius S. K. Gri
sius netrukus paskelbs laikraš
čiuose atskirai.. širdinga ačių 
visiems, kurie jau yra prisidė
ję su savo aukomis prie šito kil
to darbo. Bet dar yra daug lie
tuvių Chicagoje ir apielinkės 
kolonijose, kurie dar nėra nieko 
aukoję ir dar turės aukoti, nes 
dar trūksta apie $800.00. Ir Ko
mitetas tol nelikviduos savo 
darbuotę ir nenustos prašęs au
kų, kol nebus surinkta pilna 
suma.—š. F. K.

18-tos gatvės 
apielinkė

Dar viena lietuvio aptieka

Susirgo Stanislovas 
Tamošiūnas

Savininkas hotelio Argo, III., 
St. Tamošiūnas, pirmadienio ry
te staiga susirgo. Apie 11 vai. 
prieš pietus jis rengėsi važiuoti 
į Chicagų, bet parkrito ant že
mės ir liko nuvežtas į šv. Kry
žiaus ligoninę. Gydytojais tvir
tina, kad kraujo užplūdimas 
ant smegenų. Ligonis nevaldo 
vienos rankos ir nekalba.

Dabar ligoninė neleidžia lan
kytojus, pakol Tamošiūnas kiek 
sutvirtės.

Vieša padėka
Šerno Fondo Komitetas šiuo- 

mi reiškia širdingiausių ačių 
visiems lietuviams, dalyvavu
siems “dėdės” šerno paminklo 
atidengime. Savo masiniu atsi
lankymu Chicagos ir apielinki- 
nių kolonijų lietuviai nuošir
džiausiai įrodė, kad jie gerai 
supranta ir didžiai įvertina “dė
dės” Šerno nuopelnus musų at
gimusiai tautai, tuo pačiu įver
tina ir šerno Fondo Komiteto 
darbuotę.

Ypatingai Komitetas karštai 
ačiuoja programų dalyviams: 
Lietuvos Benui, Birutės Chorui 
ir kalbėtojams:— adv. Kleofui 
Jurgelioniui, konsului Antanui 
Kalvaičiui, adv. Kaziui Gugiui, 
inž. B. Simokaičiui, Dr. A. L. 
Davidoniui ir “Naujienų” re
daktoriui P. Grigaičiui. Taip jau 
tautiniais rūbais pasirėdžiu
sioms panelėms, vainikų nosi
kėms: Valerijai čepukaitei, Alf
redai Semaškaitei, Marei ir Ag
nieškai Bernotai tems ir Alenai 
Adams.

Visų čia pažymėtų organiza
cijų ir pavienių asmenų nuo
širdus patarnavimas padarė ati
dengimo iškilmes tikrai įspū
dingas, kurias mačiusieji ilgai, 
ilgai atsimins.

Pagalinus Komitetas širdin
gai ačiuoja vainikų davėjams: 
Lietuvos Konsulatui Chicagoje, 
SLA. 131 Moterų Kuopai, Lie
tuvių Bateliui ir Amei\ Lieti 
Daktarų Draugijai. Vainikai la-

P-nas J. Raslavičius, vienas 
seniausių, patyrimo turinčių lie
tuvių aptiekorių, nupirko aptie- 
kų adresu 2028 So. Halsted St. 
Kalbama aptieka randasi ant 
kampo Halsted gatvės ir Canal- 
port Avė.,—prieš didžiulę Klei
no departamentinę krautuvę. 
Seniau jų valdė aptiekorius žy
delis, kuris neseniai mirė.

P-nas Raslavičius— patyręs 
aptiekorius. Seniau jisai laikė 
aptiekų Melrose Parke. Vėliau 
buvo išvykęs Lietuvon. Kai su
grįžo iš Lietuvos, tai dirbo, kaip 
registruotas aptiekorius ir ap
tiekų prižiūrėtojas, vienoj ki
toj vietoj.

Jisai, pavyzdžiui, prižiūrėjo 
aptiekų ir dirbo toj aptiekoj

DVI KNYGOS^
Šios dvi knygos reikalinga tu

rėti kiekvienoje šeimynoje, kiek
vienuose namuose, idant užpil
džius gyvenimo spragas.

SAPNININKAS
Knyga išguldymui sapnų 

reikšmės
Kiekvienas žmogus sapnuoja. 

Kiekvienam yra gerai žinoti kų 
reiškia jo vakarikštis sapnas. 
Prisisapnavai besiartinančių ne
laimę — pasisaugok, tas tik ge
rų atneš; prisisapnavai kų nors 
gera — rūpinkis, kad tai įvyk
tų. Vienu žodžiu: Sapnininkas 
padės jums gyventi.

Knygos kaina 75c
Apdaryta .... $1.59

MĮSLIŲ KNYGA
Išguldymai ir palyginimai 

tūkstančių mįslių
Jei nori būt mėgiamas drau

gijoje — svečiuose, mokėk daug 
juokingų mįslių ir anekdotų, o 
į tave tuojaus atkreips visi sa
vo domesį ir pamėgs. Mįslių 
knyga neturi sau lygios — tai 
knyga, kurioje rasi prilyginimų 
kiekvienam daiktui: gyvam, ne
gyvam ir pusgyviui.

Kaina $1.
Abidvi knygos kartu už $1.50

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

Chicago, UI.

State gatvėj, prie 39-tos. Šitoje 
aptiekoje, kaip žinoma, piktada- 
diai plėšikai nušovė plačiai Chi
cagos lietuviams žinoma Gapšj- 
Luka.

P-nas Raslavičius taipjau 
dirbo, outlamas registruotas ap
tiekorius, Marųuette Park 
Pharmacy, prie 69-tos gatvės ir 
Western Avė.

Dabai- p. Rdslavičius vėl įsi
gijo savo aptiekij minėtu aukš
čiau adresu. Aptieka gerai į- 
rengta. Prie p. Raslavičiauš jo
je bus išpildomi rūpestingai re
ceptai. Didelis stakas įvairių 
įvairiausių vaistų, šaknų, per- 
fumerijos (kvepalų), muilų, žo-

džiu—visa, kas laikoma gerai į- 
rengtose vaistinėse.

Aptiekų prižiūri pats savi
ninkas, p. Raslavičius. Taigi tin
kamas patarnavimas atsilankiu
siems užtikrintas.

Linkėtina, naujai aptiekai pa
sisekimo.—Reporteris.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

DR. VAITUSH, O. D.

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th SL Chicago, III
------ O-------

Įvairus Gydytojai

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių Įtempimą, kuris 

esti priežastimi Kalvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir toliregystę. 
Prirenjrfa teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vaL po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

----- o------
Res. tel. Van Buren 5858
DR. T. DUNDULIS 

GYDYTOJAS IR CRIRURGAS 
Suite 216, 1579 Milwaukee Avė.

Tel. Brunswick 0624
Valandos: nuo 2 iki 7:80 vai. vak. 
kasdien. Nedaliomis nuo 1 iki 2 

valandai po pietų

Pus - Balsio
Systema

Užtikrinu, kad dabar 
Smuiką arba Mandoli
ną grajinsi į 8 lekci
jas per- Pus-Balsio sy- 
stemą, kad ir nežinai 

nė vienos notos.

Frank Borden
4250 Archer Avė.

Specialistas gydymo chroniškų ir naujų 11- 
gų. Jei kiti neg-alėjo jumis išgydyti, atsilan
kyki t pas mano. Mano pilnas ifiegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikri} ligų ir joi aš apsi
busiu jus gydyti, sveikata jums sugryS. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bot pats pasakys 
po galutino išcgzaminavlmo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lio j nuo 10 rvto ki 1 po pietų.

DŽIMIS MAČIULIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 22 dieną, 12:30 valan
dą iš ryto, 1929 m., sulaukęs 
32 metų amžiaus, gimęs Ridi- 
kiškių kaime, Eržvilko parapi
jos, Tauragės apskr. Paliko di
deliame nubudime du mažus 
vaikelius, Valeriją dukterį 6 
metų ir Izidorių sūnų 2 metų, 
uošvius Kostantiną Jonutą ir 
Kostantiną Jonutienę, švoger- 
ką Mortą ir Kostantiną Janu- 
tus ir kitus gimines. Kūnas 
pašarvotas, randasi Skudo ko
plyčioj, 718 W. 18th St.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
rugsėjo 26 dieną, 8:30 vai. 
iš ryto iš koplyčios į Apvaiz
dos Dievo parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą/ o iš 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Džimio Mačiulio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Duktė, Simus, Uošviai 
ir švogeriai.

laidotuvėse patarnauja gra- 
birius Skudas, Tel. Rooseveit 
7532.

Laidotuvėms rūpinasi Jonutai.

MARIE LENKARTA1TĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 24 dieną, 11:30 valan
dą iš ryto, 1929 m., sulaukus 
26 metų amžiaus, gimus Chica
go, III. Paliko dideliame nu
liūdime tėvą Juozapą, motiną 
Marijoną, brolį Juozapą, dvi 
seseris — Oną Dopševicz, švo- 
gerį Konstantą Dopševicz, Ali- 
ce Blienies, švogerį Volterį 
Blienies ir gimines. Kūnas pa
šarvotas, randasi 840 W. 33rd 
Place. ’

Laidotuvės įvyks subatoj, ■ 
rugsėjo 28 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu- ■ 
lingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Marės Lenkartai- 
tės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami I 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Brolis, Seserys, 
Švogeriai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
■ borius S. Mažeika, Tel. Yards 
I 1138.

STUCHLIK’O
ST. VITUS DANCE GYDUOLĖS
Tai yra geriausios importuotos 

gyduolės gydimui ŠV. VITO ŠOKIO 
(St. Vitus Dance) ir NERVŲ ligų.

Parduoda tiktai
EDWARD STUCHLIK

6243 W. 22nd St. Berwyn, III.
Tel. Berwyn 1201

________ Graboriai________
Phone Boulevard 4139

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

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 8161

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

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

dinti.
Rooseveit 2515-2516

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

1646 W. 46tb St. b
Telefonas 

Boulevard 5203

1327 So. 49 CL

Telefonas
K Cicero 3724

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugišką 

patarnavimą 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290

J. F. RADZJUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

ei, kad priklausai! 
prie grabu išdir- 
bystSs.

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

1238 8. Halsted Sk 
TeL Victory 4088

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitt St.. Canal 2830 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6858

■ - ■ o-------
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.

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

3265 So. Halsted St.

~ ŽMOGAUS
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, 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, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

25 Mėty Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenee 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayetta 4146
I

VALANDOS:
nuo 9. iki 11 valandai ryto
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

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

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

VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 11d 10
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po piet

Telefonas Canal 1464

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgu

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

K GUG1S 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearbom St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.
DR. J. A. PAUKŠTYS 

DENTISTAS • 
X-RAY

4193 Archer Avė.
CHICAGO, ILL.

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. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8.
Phone Canal 0528

Lietuviai Gydytojai •

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

Tel. Calumet 8294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 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. Brunsvvick 4983

Namų telefonas Brunswick 0597
Ultravioletini šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone 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. Maplevvood Avė. 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare.
Sekmadieniai* nuo 10 iki 12.

Ofiso ir Rez. Tai. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
8464 South Halsted Street

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

Res. 8201 Soeth Wallaee Street
I. - - - L - - - - --------------------------------------- -----------------

Rez. 6600 South Artesian Avenve 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 6257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 Sn. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

Kambarys 206 
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniais pagal susitarimą

..—M. ..................... .... ' .. ..... .............. I ■ ■ ■ —~

Dr. A. P. Kazlauskis
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

DR. F. A. ZUBAS 
DENTISTAS

Phone Lafayette 2025
4301 Archer Avenue

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9 ryto iki 9 vakaro. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 dieną.

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽUS Iš EUROPOS’ 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avenue 

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

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniška* 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 lt—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro 

Tel. Canal 3116 
Rezidencijos telefonai

South Sho^e 2288 ar Randolph 6800

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN 
4631 South Ashland Avenue 

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

Rez. Telephone Plaza 3200

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 29 metai 

OFISAS
4729 South Ashland AveM 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vą], 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 1*4 v. dieną

Phone Midway 2880

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

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

j.Ywaitchus
ADVOKATAS
Nuo 9:30 iki 1 vai.

127 N. Dearborn St.
Room 928

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

kampas Michigan Avė.
Pullman 5950 
—r—--------------------- ' . ..................................................

John Kuchinskas r 
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St. 
Arti Leavitt St. 

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

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyja 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark St*< 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117

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

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8525.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas 

10 So. La Šalie Street 
Vakarai* nuo 6 iki 9 vaL 

Phone Boulevard 8697 
3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas 

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Rooseveit 8710 
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

farmą išvažiavęs ir nežinojęs, leista. Kai kurie nužiūri, ar 
kas atsitiko Chicagoje. Jam la- tik tie vyrai nemėginę padary- 
bAi nesmagu, kad nepranešęs | ti holdapą.
šeimininkams apie išvažiavimą,
ale kas galėjo žinoti, kad 
taip paprasto įvykio tokių

Komisarai “isfaie 
ravo” Zokaitį

Bridgeporte vakar girdėjau 
tokių naujienų:

Chicagos lietuviškų komisa
rų organas, kai]) jau seniai yra 
žinoma, savo spaustuvėje daro 
visokius “monkey biznius“ su 
unija. Iš to kilo darbininkų 
.nusiskundimų unijai, ir pasta
roji ėmė dalykus tyrinėti.

Pereitą savaitę komisarų ga- 
manadžeris pašalino iš 

vieną seniausiųjų spaus- 
darbininkų, V. A. Zo- 

keršindamas jam už tai, 
kaip jie spėja, skun

dėsi unijai dėl unijos taisyk
lių laužymo.

Zokaitis, 
mai 
nhii 
bo.

darbo 
tuvės 
kaiti, 
kad jisai

metus ištiki- 
tarnavęs komunistų biz- 
dabar vaikščioja be dar-

Rep.

Iš numirusių pnsi 
kėlė lietuvis

man pa
rašau. Ir 
butu, tai

prapuolė

Žinau, kad yra netikėlių, ku
riems apie stebuklus nė nepa
sakok. Jų neįtikinsi. Bet žinau, 
kad yra tokių, kurie 
tikės. Ot, šitiems ir 
kad aiškiau viskas 
pradėsiu iš pradžios:

Apie mėnuo laiko
lietuvis Vincentas Požingis, gy
venęs adresu 2021 Canalport 
avenue.

Apie tą patį 
taksikebas užmušė 
daugi policijai buvo 
nia, jogei prapuolęs 
tai pastaroji pranešė 
muštą žmogų ir liepė nuvažiuo
ti Požingio’ pažįstamiems į pa
vieto ligeninę pažiūrėti užmuš
tojo.

Lietuviai nuvažiavo. Pamatė 
lavoną. Lavonas Smarkiai su
daužytas, bet kaip Požingio.

pavieto ligo- 
pas graborių 
•ai nepasaky-

laika Yello\v
1 žmogų. Ra

liuota ži-

apie už-

n i nes, p; 
ar namo 
siu.

Parėdyta nabašninkas, išbal
zamuota; su pamaldomis, su iš
kilmėmis, kaip ir pridera gero 
krikščionio kunui, nulydėtas į 
kapines ir palaidotas ramybei- 
Tegul ilsisi iki suduos dienos, 
gi tada, Josefato pakalnėj, 
išgirs paskutinį nuosprendį 
Kuris turi teisės spręsti, 
mes, griešnieji — atsiduso 
vienas ir 
neteiskime

jis 
To, 

O
ne

> viena palydovų— 
kad mus neteistų, 

ias žmoniškumo ir 
krikščionybės pareigas, eita 
prie kasdieninių vargų ir ru
pesnių. Velionis buvo apdrau
stas $1,500 Western & South
ern Life Insurance kompani
joj. Jis buvo taipgi apdraus
tas kitoj kompanijoj tur būt 
kokiais pustrečio tūkstančio do
lerių. Well, reikia pagrabo bi
lus mokėti, yra kitokių išlai
dų. Pagalios, kas atsisakys nuo 
pinigų — ypač šiandie?

Taigi duoti žinoti apdraudos 
kompanijoms, kas atsitiko su 
Požingiu. Western & Southern 
kompanija ir ana kita išmoka 
pinigus — apie $4,000. Graži 
suma.

Pinigai išmokama žmonėms, 
kurie buvo apdraudę mirusįjį 
ir kurie mokėjo apdraudę.

Gyvieji turi gyventi kol Die
vas leidžia. Taip mane mokino 
motina, taip kitus mokino jų 
motinos. Pagal tokį įsakymą 
gyveno ir žmonės, kurie pa
ėmė Požingio apdraudę. Apsi- 
pirko namelį. Sujudimui pra
ėjus, manė pasilsėti.

Bet štai vieną gražią dieną 
pasirodė Požingis šluboje, ku
rioje gyveno pirm mirsiant.

— Jėzau, Marija! — sušuko 
pamalę ji žmonės ir tikrai ži
nojusieji, kad jis buvo palai
dotas. — Iš numirusių prisi
kėlė!

Bet Požingis kaip nieko — 
dar valgyti paprašęs.

Vėliau dalykai paaiškėjo, kad 
jis nė nemanė mirti. Buvęs į

Well, sujudimas nurimo, 
apdraudos kompanijos pareika
lavo atgal išmokėtus pomirti
nei pinigus. Jos aiškina, kad 
gyviesiems nemokančios pini
gų, jei tie pinigai yra skirti 
įnirusiems. Reporteris.

Ištikrųjų blogai musų Chica- 
del I goję, jei net vestuvių pokilis 

tro- negalima iškelti ramiai namie.
—Bridgeportieis.

Bet

Burnside
Bolševikų diktatura

----------------- Apšvietus ir Dailės Draugi-
Ką sako apie lietuvių ia •aik^n'ėuesini susirinkimą

RadlO 1 lOgramą I lAitidarius susirinkimą, vis-
rugsėjo 22 dieną.

lAitidarius susirinkimą, 
kas svarstyta iš eilės. Išvažia
vimo komisija išdavė raportą, 
kad išvažiavimas rengta ben
drai su kita draugija; kad iš
važiavimas davęs pelno $30; 
ale kad pasidalinus pelną pu
siau, tai Apšvietus ir Dailės 
Draugystei likę (ik $15.

Viskas gerai. Raportas pri
imama. Bet kitos komisijos,

Tavorščiai vienas paskui ki
tę ėmė pasakas pasakoti, kad 
‘*N.” korespondentas apšmei

žęs musų komisiją ir draugi
ją kartu. Nurodyta, kad rei
kia atšaukti, tą korespondenci
ją, bet kad reikia kartu ir skai
tytis su faktais. Ale kaip tuos 
“faktus“ “darodysi“?

Taigi vienas pasiūlo atšauk
ti minėtą korespondenciją per 
komisarų lapą. Kitas tavorš- 
čius tuojau paremia. Mat, ko
misarų gazieton galima kad ir 
garbedžius iš kenų išėmus įdė
ti. Komisarai faktų nereikalau
ja. O dar galima tokius kores
pondentus, kurie parašo “Nau
jienoms“, ir pašmeižti komi
sarų lape.

Ur-r-a! Nudžiugo tavorščiai. 
Sumanymas geras pasirodė 
jiems.

Tai kai]) šeimininkauja šio
je draugijoje tavorščiai 
dar vienas pavyzdis.

O štai.
Tūlas 
su m a-

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Business Service

Biznio Patarnavimas

Želvi*? Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

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

2506 W. 69 St.
Tel. Prosnect 9856 

- O-------

IIUGO J. KOHR CO.
Apmušti rakandai; frieze, velou- 
rų, mobair ir tapestry valyto
jai ir fumigatoriai.

1427 Altgeld St.
Tel. Mohawk 1327

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

Automobiles
’28 Buick 5 pas. sedan ..........  $800
’28 Buick Sedan-Standard, 2 door $695
'29 Essex Sedan ...................... $550
'27 Oakland Landeau Sedan .... $325
’29 Ford coupe .................   $400
’29 Ford Tuddr .......................... $425
’28 Aubum roadster .......... $600
McDERMOTT MOTOR SALES CO.

7136 S. Halsted St., Triangle 9330

Help Wanted—Malė
____ Darbininkų Reikia_____

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA čeverykų dirbtuvė. 
Parduosiu pigiai. Gera, išdirbta 
vieta. Turiu dvi vietas. Galima 
gauti ant išmokėjimo. Taipgi grei
tai reikia ’ patyrusio darbininko. 
207 W. 47th. St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

MICHIGAN FARMOS
20 akru, nauja 5 kambariu cotta- 

ge, prie valstijos vieškelio, su žuvin
gu upeliu, $1,250; taipgi 40 akrų su 
6 kamb. namu $2,100. Daenzer, 2853 
W. Van Buren Sa., West 6161.

buvę atsi- 
gazietos šta-

nymą suspenduoti arba 
jos išmesti tuos narius, 
reikalauja teisybes ir 
mų 
čiai 
kad 
liko

atskaitų. Bet kiti 
tur būt nesuprato 
tas įnešimas taip 
neišspręstas.

kurie 
privalo- 
draugu- 
įnešimo, 
ir pasi- 
R. P.

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus malus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu | 
kita vieta ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

Energiški ir sumanus vyrai gali 
rasti proga padidinimui uždarbio ir 
pažengimui pirmyn, pardavinėjant 
nepaprastus naujus 6 cilindelių 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobesy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

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

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

80 AKRŲ žemės Madison, Florida, 
parsiduoda labai pigiai. Turi $1,500, 
gali pirkti, kitų palauksiu. Žemė 
derlinga, ypatingai tinkama pieni
ninkystei. J. P. Uvick, 2333 Barlum 
Tower, Detroit, Michigan.

-------- o—

PARDAVIMUI 40’^ akrų farma, 
5 kambarių namas su staku, 65 my
lios nuo Chicagos. Kaina $2950.

PARDAVIMUI 80 akrų, nėra trio- 
bų, 65 mylios nuo Chicagos. Kai
na $1,700. Ir daug kitų.

S. CREGAR, 
Wheatfield, Ind.

Nau j ienoms,—
“Naujienų“, J. F. Budriko ir

Alter Majestic radio komapni- 
jos programas teko išgirsti per 
radio.

Man pirmą kartą per radio, o 
gal pirmą kartą istorijoj, teko 
girdėti ilgesnis programas lie
tuvių kalba.

Kuomet pasirodė garsinimas, kuri rūpinosi rengimu išvažia- 
jogei 17 dieną rugsėjo bus lie- vimo liepos mėnesį, tai rapor- 
įtuvių programas, tai aš nuste- to neišduota, ši komisija nepa- 
bau, kad ir lietuviai jau gali jėgia išduoti savo raporto net 
naudoti tą nelabai senai išrastą per du mėnesiu, 
priemonę, žinoma, kas nors Nurodyta, kad 
turėjo pasidarbuoti. klausta komisarų

Dainelės, kurias išgirdau, bu- bo, kiek pelno iš ano išvažia
vo malonu klausyti. Ir ateinan- vimo likę. Tai komisarai atsa- 
čius koncertus noriu girdėti, kę, kad pelno ne lik nelikę, 
Taipjau patarčiau kitiems, kad a^e (^ar įtikėsią pridėti. O 
jie, sulaukę paskirto laiko, at- Į Hai visgi mano, kad turėjo lik- 
suktų rodyklę ant WLS. stoties. H Pelno apie kokią šimtinę

Išgirsime programą, kurį pa- periu, 
rūpino “Naujienos“, didžiulės! “Draugai“ vienas paskui 
lietuvių muzikalių 
krautuvės vedėjas p. 
ir Alter kompanija, 
radio atstovai.

Tariu padėkos žodį
visiems, kurie išpildė ir sutvar
kė buvusi koncertą ir dar bu
simus patieks.

Su pagarba,
Matis Soldinas, 2014 So.

ria St., Chicago.

AMERIKOS ŽMONĖS NEKLYSTA.

na-

do-

Pastabėlės

ki- 
instrumentų I h1 pasakas pasakojo, (taip ir 

BudrikasH*^0 klausimas nebaigtas. Tik 
Majestic trinkta kita komisija, kuriai 

įsakyta atsiklausti komisarų 
taip jaupaz^etos» ar ^krai reikėsią pri

dėti.
Vėl buvo pakeltas didelis 

triukšmas dėl tilpusius “Nau
jienose“ korespondencijos, ku
rioje buvo paminėta, jogai ta
vorščiai muzikantams neatmo
kėję tiek, kiek buvę sutikta 
mokėti; o taipgi dėl komisi
jos atskaitų.

Peo-

Vienas iš vadinamų 
nių advokatų, kuris, neseniai 
sugryžo iš Li-etuvos, žinot kę, 
kad jis davė vėjo dviem mo
terim Tautiškose kapinėse. Mat, 
jos rinko aukas dėdės šerno 
paminklui. O minėtas advoka-

senes- Jonas Semaška nu
baustas

jo ceremonijas prieš pietus. Sa
ko “kuomet bažnyčioj mišios 
šventos, tai jus čia programos 
rengi a t — ar negalėjot po pie
tų“! Mat, tas žmogus Lietuvoj 
begyvendamas pavirto į Kris
taus Ekspresų arba, geriau sa
kant, pradėjo vilkti vežimą at
bulai.

* *
Ar žinot, gerbiamieji, kad 

Lietuvoj pasidarė stebuklas? 
Nugi Joną šliupą, didžiausią 
lietuvių tautos bedievį, sejonas 
nugabeno prie altoriaus. Aš 
manau, kada jį pradėjo kra- 
pyt švęstu vandeniu, tai vel
niukam buvo nekoks piknikas, 
pakol jie išsimufino per su
rambėjusią skūrą lauk. Mat 
Šliupas, kaip paseno ir jau akim 
mato, mažai, tai paregėjo Die
vą. Nes seniau jis sakydavo: 
Jeigu Dievas butų, tai aš jį 
matyčiau.

* * *
Žmonių gyvenimas tai 

toks. Vienų pririštas prie 
zyrų, kitų prie munšaino, 
čių prie dresės, ketvirtų 
bėrosios uodegos, penktų
kreivos lazdos. Bet aš sakau, 
kad visi geri ir visų pasauly
je reikia. O aš pririštas prie 
visokių “velnių“.

— Pustapėdis.

yra 
ka- 
tre- 
prie 
prie

Bridgeportas
Sujudimas vestuvėse

Pereitą sekmadienį buvo ves
tuvės adresu 3742 So. Parnell 
Avė. Jaunasis—lenkas, o jau
noji—lietuvė. Svečių susirinko 
gražus būrelis. Buvo ir muzika 
nusamdyta. Viskas klojosi gra
žiai.

Bet apie 9 valandą vakare 
keletas jaunų vyrų mėgino jsi- 
briauti vidun. Jie tečiaus neį-

Chicagos laikraščiuose pasi
rodė žinia, kad Jonas Semaš
ka, gyvenantis adresu 1509 
Wicker Park avenue, tapo nu
baustas $100 užsimokėti. Baus
mę padėjo jam Desplaines st. 
teisme teisėjas Joseph Burkc. 
O kaltintas Semaška tuo, kad 
jisai kurstęs žmones prieš val
džią ir dalinęs komunistinę li
teratūrą Wicker parku t y je; čia 
ir buvo areštuotas.

Semaška, girdi, teisme pa
reiškęs, jogai jis esąs per daug 
išdidus (too proud), kad pri
imti Amerikos pilietybę.

O kas dar įdomiau, tai kad 
musų buvęs seniau aidoblistas, 
dabar komunistas, pasigyrė 
esąs aukštos kilmės Rusijos ba
joras (nobleman). Matote, ir 
“svieto lygintojai“ neužmiršta 
prie progos pareikšti: “Žiūrė
kit kas aš!“

Per pastaruosius 10 metų ameri- 
| kiečiai valgė išmintingiau ir su di
desniu skoniu pasirenka valgius. To
kia greita permaina šalies įpročiuose 
negalėtu Įvykti senesnėj šaly.

Apdraudos kompanijų rekordai
pasirodo, kad amerikiečiai patampa
sveikiausiais ir ilgiausia gyvenan
čiais žmonėmis, kadangi jie gali at
mesti senovinius prietarus ir permai
nyti savo Įpročius.

Vienas iš senovinių prietarų, bet 
jau veikiai nykstantis, yra, kad vi
dutinis naudojimas cigaretų yra 
kenksmingas. Milžiniškai pastaruo
ju laiku padidėjęs cigaretų vartoji- 
rhas parodo, kad publika tam netiki.

Per daugiau kaip 40 mėn. cigaretų 
suvartojimas nuolatos augo, palygi
nus su pirmesniais metais. Daugiau 
kaip bilionas cigaretų buvo paga
mintas pereitais metais. Tai reiš
kia, kad Jungt. Valstijose kas minu
tę sunaudojama vitš 225,000 cigare
tę- 1Tas milžiniškas padidėjimas su
naudojimo yra paremtas tvirtu pub
likos Įsitikinimu. Kepinimas Lucky 
Strike tabako yra revoliucingiausias 
žingsnis, kokis buvo padarytas pri- 
rengime tabako nuo pat pradžios ta
bako vartojimo.

Tabakas yra laipsniškai kaitina
mas iki karštis pasiekia 300 laips
nių. Tai paverčia visus nešvarumus 
i gasą ir išvaro jį per kaminą. Jei- 
gu jus jęaletumSt užsilipti ant stopjo 
ir pažiūrėti Į kaminų, jus pamatytu
mėt, kad kaminas yra priskretęs tir
štos masės, panašiai kaip priskrenta 
pypkė. Tai nešvarumai, kurie tapo 
pašalinti iš tabako išimtinai Lucky 
Strike kepinimo procesu.

Kad parodyti, jog publika tiki, kad 
daktarai neklysta sakydami, kad Lu
cky Strike ei garėtai yra daug ma
žiau kenksmingi už visus kitus ciga- 
retus, reikia 225 dideliu tabako pa
kų, po 1,000 svarų kiekvienas, paten
kinimui vienos dienos pareikalavimo 
Lucky Strike ir tai tik vienoje dirb
tuvėje. Kad padaryti 225 pakus 
reikia 400 akrų tabako derliaus.

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS &

WALL PAPER 
Painters & Decor&tors

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

Tel. Victorv 7261

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas ' 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.
REIKIA čeverykų pardavėjo, tik

tai subatomis dirbti, 2439 W. 47th 
Street.

Exchange—Mainai
IŠSIMAINO bungalow 6 kamba

rių — mainysiu Į didelį namą arba 
priimsiu kaipo pirmą įmokėjimą, 
bučernę, restaurantą arba namą ki
tame mieste.

F. G. LUCAS, 
4108 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 5107

Pinigų Siuntimo Skyrius at
darai kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

(
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CLASSIFIED APS
EducationaI

temoje:

Naujas Pasaulis 
Prasideda!

Kadangi ši tema yra įdomiau
sia žmogaus istorijoje, todėl 
kviečiame visus lietuvius ateiti 
pasiklausyti, o bukite užtikrin
ti, kad busite pilnai palinksmin
ti. Dar bus malonu pasiklausyti 
gražių himnų, kuriuos giedos 
choras ir kvartetas.

Kas tik esat gyvas, bukit ant 
negirdėtų prakalbų.
Kalbės S. J. Beneckas

šių

Trečiadieny, 
Rugsėjo 25 d., 1929

Salėj 2458 W. 38 St., prie pat 
Archer Avė., Chicago, III.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas ko) 
mokinsite ir dar geresnis khip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL 
2040-42 Washlngton Blvd.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitu 
mokslo šakų. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius; 
augštesnį mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu igijo mokslus. Ateikite 
Įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO. ILL.

ir

Pradžia nuo 7:45 vai. vakare, 
įžanga liuosa, nėra kolektų. 
Rengia ir kviečia T. B. T. S.

Business Service
Biznio Pataraavimas

PILNAS šildymo plentas, visais 
atžvilgiais garantuotas. Vien ina- 
teriolas pilnam plentui, pigiau kaip 
galima $280. įrankius skolinam 
veltui. Taipgi plumbing reikmenos. 
Abbott Plumbing & Heating Supply 
Co., 5201 W. Grand Avė. Berkshire 
1821* Mr. Bartunek.

, MEDINIAI ir mūriniai garažai, 
pabudavoti pilnai, $295 ir augš., 
Įskaitant cementines grindis. Namų 
pakėlimas ir pamatai $555 ir augš. 
Nereikia Įmokėti, 2 iki 10 metų iš
mokėjimui.
F. & C. CEMENT CONTRACTORS 

4538 Addison St.
Avė. 6747 Vakarais Pensacola 2561

J. H. SCHAFFER and CO.
803 Ridge Avė. — Wilmette

Tel. Wilmette 364
North Shore farmos, lotai, akrai 

ir namai.

B. PELECHOWICZ 
2300 W. Chicago Avė.

Brunswick 7187
Patentai, copyrights, išradimai 

visokios rūšies.

Financial
Finansai-Paskolos

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

1618 West 18th Street
' T. F. Dankowski, prez. 

C. T. Dankowski. ižd.
/

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokesti mis.

Mes taipjau perkame morgičius ii 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Art! Marshfiedd Avė.

Paskolos suteikiama 
į vieną, dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT' 
CORPORATION

Kapitalas $500,000.00
3804 So. Kedzie Avė.
Tel. l^afavette 6738-6716

Be Komiso ir Išlaidų
Mea paskolinama jums $100. $200 

arba $300, imame legali nuošimti. 
Pinigus gausite i 12 valandų.
Industriai Loan Service 

1726 W. Chicago Ava. 
Kampas Hermitago Avė.

Furniture & Fixtures
Rakandu

BARGENAI CASH PIRKĖJAMS 
2 ir 3 šm. seklyčių setai, Mohair, 
Moųuette, Jacquard, efc. $35 iki 
$69.40, 3 šm. miegamojo kamb. setai, 
su springsais ir matrasu, $39.75, 7 
šm. valgomojo kamb. setai $43. Kau
rai visokio dydžio. Dinette setai ąžuo
liniai $14.50. $750 Stark upright pia
nas $72. Šimtai bargenų. Victor, 
4809 W. Lake St.. Atdara iki 10 vai.

LOVOS $2. Rodės $1, Gasiniai pečiai $5. 
Drcseriai, 2 šmotų miegamojo kambario se
tai, Kitehen kabinetai, Ice Boxlai, Grindų 
lempos, Kaurai. Atdara utarninkais, ket
vertais, nuimtomis.

GAUGER FURNITURE CO., 
511 East (ilst St.

Miscellaneous for Sale
{vairais Pardavimai

GARSIOS Pietinės Illinois Miąe 
run $6.50 už toną, oristatom. La
bai mažai dulkių. Lump, egg. nut 
$7.50, pristatėm.

GOVALIS* Canal 2311

REIKALINGA — ,
SAVININKAS maino 3-jų flatų 

ir 2-jų Storų namą — priimsiu dvi- 
flatj, bungalow ir lotus.

2709 W. 71st St.
Vyrų, kurie gyvena Chicago

je mažiausia 2 metus. Pastebė
tina proga pasidaryti daug pi
nigų sau ir pagelbėti savo drau
gams South West Sidėj įgyti 
didelius pelnus. Viena iš Chica
gos seniausių ir labiausia užti- 
kimų firmų pagelbės jums. Pa- 
siklauskit bile banką apie mus. 
Patyrimas nereikalingas.

Atsišaukite panedčly, utar- 
ninke, ar seredoj nuo 9 vai. ry
to iki 8 vai. vak.

Mr. George Elmore
II. W. ELMORE & CO.

Boom 348
29 S. La Šalie St.

Help Wanted—Female
Parbininkių Reikia

REIKALINGOS 25 moterys dėl 
restaurapto. Indų plovėjos, valgomo
jo kambario, steam table, pantry 
girls, 1-mos ir 2-ros vyrėjos. Ko
kios norite vai.—dienomis ar nak
timis. Alga nuo $15 iki $40 Į sa
vaitę. Taipgi dirbtuvių mergaičių.

A. RUTKOWSKI
1062 W. Chicago Avė., 2nd fl.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS partneris j ra
kandų išdirbystės biznį. Turi būti 
su patyrimu ir mažu kapitalu. Box 
1125, Naujienos, 1739 S. Halsted St.

REIKALINGAS partneris Į Bu- 
černę ir Grosernę, gera vieta, biznis 
geras, žmonių daug pereina, gera 
proga geram žmogui, kad ir nemo
kant} išmokysiu. Kreipkitės Roose- 
velt 4738.

Furnished Rooms
RENDON kambarys, šviesus, ap 

šildomas, prie mažos šeimynos, 6245 
So. Wood St. Republic 3816.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI 30 karų garažas ir 
gasolino stotis. 8,000 gal. gasolino 
išeina i mėnesi. 7800 Archer Avė., 
Justice Park, III. Tel. Willow 
Springs 60.

PARSIDUODA lietuvių Rooming 
House ir restaurantas, 16 furnišio- 
tų kambarių, gera vieta. Nupirk- 
site pigiai. 1616 So. Halsted St.

PARDAVIMUI cigarų, kendžių 
krautvėlė arba parduosiu show cases. 
Nebrangiai, 614 W. 18 St.

■ ■ f -1 ""'" ' " • '■ "'■■■■ ...............

DELICATEŠSEN ir grosernė, įsi
gyvenusi. Gera apielinke, pigi renda. 
Turiu parduoti tuojaus. 6655 South 
Mozart St.

PARDAVIMUI bučemė, moder
niškai Įrengta, 2 ledų mašinos. Ly- 
sas 10 metų. Kaina prieinama, už 
pinigus ar mainymui į namą. Prie
žastis — partnerių nesutikimas, 3313 
W. 63rd St. Tel. Prospect 1161.

PARDAVIMUI grosernė ir kavos 
sankrova. Turi būti parduota šią 
savaitę iš priežasties ligos. Peoples 
Coffee Store. 2507 W. 47th St. Tel. 
Virjrjnia 2144.

RETA PROGA, iš svarbios prie
žasties parduosiu bučernę ir gro
sernę. Išdirbtas biznis per ilgus 
metus ir geroj lietuviu apgyventoj 
kolionijoj. Šaukit Lafayette 0649.

Real Estate For Sale 
_____ Namai-žemė Pardavimui 

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE.

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

PARDAVIMUI 
GERIAUSIAS DVIFLATIS 

MARQUETTE PARKE
Kaina $27.500 

2 ansrAtų murinia ir akmens, 
J'Hnas beismentas, 
2 karų garažas, 
WheatherstripR, 
Langai su (langiukais, 
Vurinfis, rynos, 
Valiniu <lanKti« ir porčiai, 
Variniai akrynai, 
Storni doors, 
Užleidžiamos durys raražiuj, 
Automatinis aliejus numeris (Hardinge), 
Bryant gaso vandejia Sildytojas, 
Fngidaires, 
Humphrey fiildytojai, 

’ Marmuro menteliai, 
Visos sidnos drobe iftmufitos, 
Paneliai ir maliavotos. 
Plasterio komizai, 
Beismento užbaigimas kaip virfiuje, 
Sienos ir lubos plasteriuotos, 
Tile grindys, kletkuotos sienos, 
Maudynčso, 
Pilna maudynei beismente, 
Lempos sienose. 
Drabužių chutes. 
Dideli klozetai. 
Daug base plūgų, 
Viduje laiptai. 
Puikiausias hardware, 
KmuAtos oxtra storos durys,

Reikia $1O,OOU cash ar gal 
priimsiu mažą mainą. 

Savininkas
C. H. SCHMITZ 

6503 S. Campbell Avė.
Republic 2545

AR JUS TURITE $42?
Tai pradės jus į kelią linkui įsi

gijimo restriktuotos vietos apart- 
mentams Chicagos puikiausioj besi
vystančioj vietoj. Vanduo, šalygat- 
viai, išlygintos gatvių vejos, gasas, 
elektra, krūmai ir medeliai užmokėti. 
I. C. ir gatvekarių transportacija. 
Likusius mažais mėn. išmokėjimais 
per 6 metų laiką. Pasiūlymas išsi
baigia spalio 1 d. Del vietos ra
šykite ar šaukite F. D. Quin, 140 S. 
Dearbom St., tel. Randolph 5981

PARDUOSIU Už PIGIAU, NEGU 
KAINUOJA

Nauja angliška bungalow, $1000 cash. 
15834 Marshfield Blvd., Harvey, III.

Degtų plytų konstrukciios; 6 di
deli gražus kambariai; aliejum šil
domi; elektriška refrigeracija, tikra 
ugniavietė, cedar klozetai; saulės se
klyčia, ultra moderniškas kiekvienu 
žvilgsniu; didelis lotas, mūrinis ga
ražas, 30 min. į vidurmiestį; I. C. R. 
R., fėras 13c. šis namas bus par
duotas už mažiau negu kainavo, jei 
greit imsite. Išmokėjimai kaip ren- 
da. Tel. savininko Central 1520.

PELNINGAS INVESTMENTAS
Pirkite akerĮ žemės, ar daugiau, 

vienoj geriausių vietų, arti sparčiai 
augančio miesto su gera transporta
cija ir arti dirbtuvių, kurios dirba be 
sustojimo per apskritus metus ir mo
ka geras algas. Sąlygos: $100 už 
akerį įmokėti ir po $25 kas mėnesis. 
Saugus ir pelningas investmentas ir 
proga aprūpinti save ir savo šeimy
ną visam gyvenimui. Geriausios vie
tos teks tiems, kurie bus pirmesni. 
Pasiteiraukit ŠIANDIEN! Platesnis 
aprašymas telpa šitam puslapyje —- 
perskaityt!

LOCKPORT HIGHLANDS 
SYNDICATE, 

6542 S. Westem Avė., 
Chicago, III.

NAUJAS moderniškas bungalow, 
karštu vandeniu šildomas, $1,000 
įmokėti. Prie.6640 S. Talman Avė. 
Arba pabudavosiu ant jūsų loto už 
mažą įmokėjimą.

Savininkas ir budavotojas
Republic 7227




