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Lietuvoje Sudegintas 
Alsėdžių Miestas

Sudegino jį patys ugniagesiai, norėdami 
išbandyt savo naujai pirktą gesinamą 
aparatą.

KALNAS, birž. 26. — No- 
rėdama išbandyti savo naujų 
gaisro gesinamų žarnų, kuriai 
nusipirkti alsėdiečiai ištisus me-
tus rinko ir dėjo pinigus, Alsė
džių savanorių gaisrininkų ko
manda sudegino visa miestų.

Tai atsitiko užvakar, per Jo
ninių šventę.

Ta proga, mieste buvo iškil
mės ir, kaip iškilmių vainikas, 
turėjo pasirodyti gaisrininkai.

Gaisrininkų komandos vadas 
dėl to padegė miesto pakrašty 
didėlę daržinę, ir čia gaisrinin
kai turėjo pasirodyti, ką jie 
galį.

Deja! kol savanoriai atvilko 
vieton savo primityvius gaisro 
gesinamus pabūklus, ugnis nuo 
daržinės persimetė į kitas tro
bas, ir netrukus šimtai namų 
nuėjo su liepsnomis ir durnais.

Naujas skandalas 
Sovietų Rusijos at
stovybėje Paryžiuje
Žymus komunistas Angorskis 

atsisakė grįžti SSSR. Angor- 
skio pareiškimas. SSSR dar
bo žmonės pavergti

~ <
Sovietų “šiaurės Europos 

komercinio banko“ Paryžiuje 
generalinis sekretorius Kiriukov- 
Angorski atsisakė grįžti Mask
von. Angorskis žymus idėjiškas 
komunistas senas revoliucionie
rius, už dailvvavima 19(15 me
tų revoliucijoje išbuvęs caro ka
torgoje 9 metus.

Kartu su Besiedovskiu An
gorskis atvyko Į Paryžiaus ru
sų laikraščio “iPosl. Novosti“ 
redakcijų ir paliko savo pareiš
kimų, kuriame išdėstyti išėji
mo iš komunistų partijos mo
tyvai. /

Savo laiku Angorskis užim- 
davęs aukštas vietas raudonoje 
kariuomenėje ir baigė raudoną
ją įgeneralinio štabo akademi
jų. Akademijoje jis buvęs par
tijos kontrolės komisijos sekre
torium. Vėliau jis buvęs užsie
nio prekybai banko valdytoju 
ir po to buvo pakviestas į Pa
ryžių.

Savo pareiškime Angorskis 
sako:

“Paskutiniais metais aš ne 
kartą susimąstydavau ar gerai 
elgiuos ipasilikdamas komunis
tų partijos eilėse. Aplink aš 
mačiau biurokraitizmų ir vie
toj laisvės, darbo masių pa
vergimų. Pradžioje aš maniau 
kad čia kalti partijos vadų nu
sižengimai, bet vėliau priėjau 
išvadą, kad čia kalta sistema ir

Sfo R R STi
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Iš dalies debesiuota; nedide
le temperatūros atmaina; vi
dutiniai žiemių vakarų ir žie
mių vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 67° ir 76° F.

šiandie saulė teka 6;16, lei
džiasi 8:29. Mėnuo leidžiasi 
9:39 vakaro.

Kaina 3c

Savanorių gaisrininkų ko
mandos vadas kažkur prapuo
lė.

Rozalimas degė
KAUNAS, birželio 12.—Kau

ne gauta žinių, kad šiandie apie 
9 valandą ryto Rozalime kilo 
didelis gaisras.

Sausas oras ir vėjas į namų 
pusę išplėtė ugnį ligi maksi
mumo. 10 vai. jau buvo ugnies 
apimta dešimt namų. Ugnies 
liepsnose nyksta žmonių daik
tai ir visokis turtas.

Gaisro gesinti iš vykusios 
Panevėžio ir Radviliškio ug
niagesių komandos.

Kadangi Rozalime daugiau
sia mediniai namai ir ugnis vis 
plečiasi, tai yra pavojaus, kad 
galįs pelenais virsti visas Ro
zalimo miestas.

kad darbo masių pavergimas 
yra baisus dabartinės diktatū
ros dūkimo 'rezultatas. Aš nu
tariau apleisti komunistų išr
iją ir drauge su kitais kovoti 
už SSSR tvarkos demokratiza
vimų“.

i

Italija mažina visas 
kitas išlaidas, bet 
didina ginkluotei

Fašistų valdžia laikosi seno ro
mėnų nusistatymo: “jei nori 
taiko — rengkis karui”

ROMA, Italija, birž. 26. — 
Kalbėdamas senate dėl biud
žeto, finansų ministeris LMas- 
coni pareiškė, kad vyriausybė 
imantis stiprių priemonių val
stybės išlaidoms sumažinti, juo 
kad šiemet gresiąs $12,337,500 
deficitas. Bet čia pat Masconi 
pasakė, kad, išlaidos krašto ap
saugos reikalams reikėsią pa
didinti. Nors Italija laikantis 
taikos politikos, pasakė Mas
coni, bet ji, girdi, negalinti būt 
užsimerkus, kai jos kaimynai 
didiną išlaidas savo ginkluo
tei.

Tai sakydamas, Italijos fi
nansų ministeris, matyt, turė
jo omenėj Franciją, kuri pro
jektuoja išleisti 120 milijonų 
dolerių Italijos pasienio forti
fikacijoms.

Jis pasakė, kad to akivaiz
doj Italijos vyriausybė, supras
dama savo atsakingumą, lai
kantis senovės romėnų posakio: 
jei nori taikos, rengkis karui.

Vatikanas nugina ži
nias apie papos ligą

ROMA, birž. 26. — Vatikano 
vyriausybė išleido pranešimą, 
kuriuo n ilginai žinias apie tai, 
kad papa Pijus XI esąs sun
kiai susirgęs. Papos sveikata 
esanti visai gera.

Bulius mirtinai subado 
moteriškę

GHUlNDY OENTER, la., birž. 
26. — Farmoj, netoli nuo čia, 
įsiutęs bulius mirtinai subadė 
savo šeimininkę, jaunų farme- 
rio Brunso žmoną.
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Boston, Mass. — Laivas Fairfax, kuris’ susidūrė su aliejų vežančiu laivu Pinthis ir jį paskandi- ) 
no. žuvo 46 žmonės

Anglija prašo Vati
kaną nekišti nosies L

į Maltos politiką
LONDONAS, birž. 26. — 

Lordas Passfieldl, ministeris do
minijoms, kalbėdamas lordų bu
te apie politinį krizj Maltoj, 
pasakė, kad vyriausybe davus 
žinot Vatikanui, jogei ji at
naujinsianti pertraktacijas tik 
ta sąlyga, jei apaštoliškavS so
stas įsakysiąs bažnyčios vyres
nybei Maltoje, kad ji nesikiš
tų į politikų ir netrukdytų tos 
britų' kolonijos piliečiams vi
siškai laisvai pareikšti savo po
litinį nusimanymą.

Ministeris (Dominijoms pa
reiškė, kad vyriausybė suspen
davus Maltos konstitucijų, idant 
tą konstituciją išgelbėtų. Vy
riausybė nerandanti nė kokio 
reikalo nusileisti Vatikano rei
kalavimams, kad premjeras 
Strickilandas ir jo kolegos bu
tų pašalinti, ir to nepadary
sianti.

Sukilimas Bolivijoje
Praneša, kad sostinėj La Paže 

per neramumus užmušta 80 
asmenų

AiRICA, Čilė, birž. 26.—Ke
leiviai, atvykę internacionaliniu 
traukiniu iš La Pažo, sako, kad 
praeitą sekmadienį Bolivijos 
sostinėje įvykę rimtų neramu
mų, ir kad buvę užmušta aš
tuoniasdešimt asmenų, jų tar
pe septyniolika studentų. Bo
livijos vyriausybė įsteigus aš
triausia cenzūrą.

34 užmušti darbininkų 
ir studentų mitinge
AREQUHPA, Paruvija, birž. 

26. — Atvykę iš Bolivijos ke
leiviai praneša, kad La Paže, 
Bolivijos sostinėje, policija 
puolus darbininkų ir studentų 
susirinkimų, ir kad susikirti
me trisdešimt keturi asmenys 
buvę užmušti. Tarp užmuštų 
buvę moterų ir vaikų. Esą lau
kiama naujų neramumų, kai 
bus laidojamos policijos puo
limo aukos.

Sukilimas kariuomenėj
LA PAZ, Bolivija, birž. 26. 

— Oficialus komunikatas sa
ko, kad Orure sukilęs Cama- 
cho regimentas ir buvęs pa
ėmęs miestų į savo rankas. Su
kilimas tačiau esąs numalšin
tas ir kareiviai esą dabar už
daryti kareivinėse.

Įregistravo du žemes 
drebėjimus

WASHIINiGTONAS, birž. 26. 
—. Georgetovvno x universiteto 
seismografas šį rytų įregistra
vo du žemės drebėjimus, vie
nų 6 vail. ryto, antrą 7 vai. 
ryto. Antras žemės drebėjimas 
turėjo įvykti apie 1,650 mylių 
tolumo nuo Washingtono.

Padėtis Indijoje
Nacionalistai- --projektuoja su

stiprinti civilinio priešinimos 
kampaniją

BOMBĖJUS, Indlijai, birž. 26. 
—. Indų nacionalistų kongreso 
“karo taryba,” kuri susirenka 
Ahmedabade posėdžiauti, pro
jektuoja pradėti dar stipresnę 
pasyvaus priešinimos kampani
ją- 1

Ahmedahadfe, Lahore ir ki
tuose viduriniuose miestuose 
vakar nacionalistai laikė de
monstracijas, nešdami juodas 
vėliavas. Nė Bombėjuje, ne Kal
kutoj, nė Madrase, kur demon
stracijos užgintos, paradų ne
buvo bandoma laikyti. Lahore 
per demonstraciją buvo sude
ginti septyni Simono komisijos 
nariai kaliausėse.

Pandil Malaviya, nacionalis
tų kongreso vaidas, kalbėdamas 
Delsi mieste, ragino naciona
listus boikotuoti projektuoja
mų ateinantį spalių mėnesį 
r o u n d t a b 1 e konferenciją 
Londone.

Įspėja portugalų mo- 
narchistus nestoti j 

civilinę miliciją
LISAiBONAS, Portugalija, birž. 

26. — Monarcbistų partija iš
leido atsišaukimų į visus Por
tugalijos monarchistus, įspėda
ma nestoti į civilinę miliciją, 
kuri netrukus busianti organi
zuojama, ir kurios tikslas bu
siąs remti diktatūra. * •

Stiprus žemės drebėji
mas Peruvijoje

LIIMIA, Peruvijiai, birž. 26.— 
Praneša, kad Ica mieste ir apie- 
linkėj buvo jaustas stiprus že
mės drebėjimas. Daug namų 
sienų susproginėjo. Gyventojai 
buvo lafcai išgąsdinti.

Du lakūnai žuvo
NOGALES, Am., birž. 26.

Jų aeroplanui nukritus ne
toli nuo Nogalės aerodromo, 
užsimušė lakūnai J. C. Wilson 
ir P. Eberlein.

Islandija švenčia 
1000 metų savo sei

mo sukaktuves
THINGVELLIRAS, Islandija, 

birž. 26. —< Šiandie čia prasi
dėjo dįidelis islandų iškilmės. 
Islandija švenčia 1060 metų sa
lvei althingo, (vadinas, krašto 
seimo — seniausio pasauly par
lamento — sukaktuves.

Islandijos seimas dabar yra 
krašto sostinėj, Reikjavike. Bet 
seniau, per ištisus šimtmečius, 
islandų seimas rinkdavos čia, 
Thingvelliro lygumoj, kurią 
pietuose juosia didelis ežeras, 
šiaurėj — kaukaroti, su snie
go kepurėmis, kalnai, o rytuo
se ir vakaruose — augšti vul- 
kaniškos formacijos kriaušiai. 
Vieta yra nepaprasto gražumo.
* f I

Į iškilmes suplaukė apie 30 
tūkstančių žmonių ne lik iš 
visos Islandijos, bet ir iš už
sienių. Daug islandų kilmės 
žmonių atvyko iš Jungtinių 
Valstybių. Iškilmėse dalyvauja 
Danijos karalius Kristijonas, 
Švedijos kronprincas Gustavas 
Adolfas, Islandijos kabineto 
nariai ir apie dvidešimt penkių 
svetimų valstybių parlamentų 
atstovai. Iškilmės tęsis tris die
nas.

Southern Cross skren
da i New Yorką

HARBOR GRACE, Newfound- 
land, birž. 26. — Transatlan
tiniai lakūnai, Kingsford-Smitb 
ir trys jo kolegos, šiandie kaip 
3:05 vai. ryto išlėkė su savo 
Southern Cross aeroplanu iš 
čia į New Yorkų, arti 1,200 
mylių tolumo. Jie mano per 
15 valandų būti Neiw Yorke.

BOSTONAS, birž. 26. — 
Southern Cross pralėkė viršum 
Bostono šiandie 3:40 po pietų.

Nelaimė ant nelaimės
Brolis užmušė seserį. Trauki

nėlis paplovė arklį

KAUNAS. — Sekminių pir
mų dieną, A. Panemunėj pas 
pil. Arlauską susirinkę saviš
kiai vaišinosi. Vėliau pradėjo 
peštis. Pil. Arlausko sesuo pra
dėjo peštukus taikyti, tuomet 
pil. Arlauskas griebė kuolų ir 
smogė seseriai galvon. Vežant 
sumuštųjų ligoninėn, ji mirė. 
Įdomu, kad vežant sumuštąją 
ligoninėn, Šančiuose vežusio 
arklys pateko po traukinėliu, 
kuris arkliui nupiovė koją ir 
išleido vidurius.

Trys žmonės prigėrė 
per smarkią audrą

BUFFALO, N. Y., birž. 26.— 
Šiandie po pietų čia siautė smar
ki vėjo ir perkūnijų audra, ku
ri mieste ir apielinkėj padarė 
nemaža žalos. Per audrų trys 
asmenys prigėrė, o du arkliai 
buvo perkūno užmušti.

Žlugo $1,000,000 tūta 
Golf Štromui pa

kinkyti
HAVANA, Kuba, birž. 26.— 

Bandymas pakinkyti GolfŠtro
mą ir jo vandenis pavesti elek
tros energija nepavyko, ar bent 
tapo sutrukdytas.

Vakar, leidžiant į vandeny
ną milžinišką 5,905 pėdas il
gumo, plieno tūtą, kurią pasta
tė prof. Georgės Glaudė, žymus 
franeuzų mokslininkas, ir ku
ria turėjo būt pakinkyta dar
bui šiltoji vandenyno srove, 
stori plieno kabeliai nutruko, 
tūta sulužo ir nugrimzdo van- 
dĮenyno dugnan, 700 metrų gi
lumo.

Tūta pastatyti parėjo dau
giau kaip 1 milijonas dolerių.

Bolševikai bandys 
triušiais maitinti 

Rusų žmones
- I

RYGA, birž. 26. — Vakar 
iš Rygos buvo išgabenta į IMa- 
slkvų 10 tūkstančių veislinių 
triušių (kralikų), kuriuos so- 
vieių valdžia pirkosi Vokieti
joje, kad galėtų savo gyvento
jus mėsa aprūpinti.

Maskvos Izviestija sako, kad 
stropiausi darbininkai gausią 
po porą triušių, kuriuos jie vei
slę ir tuo bildu turėsiu mėsos.

Daugiau triušių bus pasiųsta 
į Leningradą, Charkovą ir ki
tus pramones centrus. Bolše
vikai tikisi pateikti sovietijos 
darbininkams po 15,000 tonų 
triušienos kas metai.

Kinuose prasidėjo 
dideli mūšiai

ŠANCHAJUS, Kinai, birž. 26 
— Praneša, kad Haičau-Tunk- 
vai geležinkelio linijoje, Hona- 
no provincijoje, prasidėjo di
deli mūšiai tarp centralinės Ki
nų valdžios ir šiaurės gene
rolų sukilėlių armijų. Pasak 
pranešimų, gen. Čiang Kaišek, 
centralinės valdžios galva ir vy
ria usiias karo vacJas, mobili

zavęs 1(M) tūkstančių kariuo
menės prieš priešus, bandyda
mas pirmiausiai paimti Hona- 
no provincijos sostinę Honanų, 
kurį laiko užėmę sukilėliai.

30 Bolivijos sukilėlių 
. krito kautynėse

LIlMA, Peru vija, birž. 26.— 
Bevielis pranešimas iš Anto- 
fagastos sako, kad Bolivijoj 
vakar įvykęs aštrus susikirti
mas tarp valdžios kariuomenės 
ir sukilėlių, ir kad 30 sukilo- 
lių buvę nukauti, o apie šimtas 
kitų sužeisti.

Premijos žemės ūkio 
parodoj

KAUNAS. Žem. uk. rū
mai nutarė skirti premijų: už 
arklius — 20,(MM) lt., už raguo
čius — 10,(MM) lt., už kiaules 
— 2,500 It., smulk. ūkio ša
koms — 6,000 lt.

BERLYNAS, birž. 26. — Va
kar vakarą čia pasibaigė an
tras tarptautinis elektrotech
nikos kongresas.

No. 151

Apie fašistų laimėji
mus Saksonijoje

Nežiūrint atakų prieš socialde
mokratus, pastarieji pasiliko 
stipriausia partija seime

BERLYNAS, birž. 26. — Fa
šistų laimėjimai pastaruose rin
kimuose Saksonijoje nustebino 
visus, nors iš dalies to buvo 
laukiama. Pastebėtina charak
teringa vokiečių fašistų ypa
tybė yra tai, kad jie savo agi
tacijų veda tokiu pat budu, 
kaip komunistai, ir tose pat vie
tose laimi.

Nors visas savo jėgas fašis
tai pavartojo vyriausiai social
demokratams nuveikti, tačiau 
jų laimėjimai buvo tik reak-

Nors visas savo jėgas fašis
tai pavartojo vyriausiai social
demokratams nuveikti, tačiau 
jų laimėjimai buvo tik reak
cinėse ūkininkų partijose. Pa
tys buržuaziniai laikraščiai sa
ko, kad fašistai savo šunis piu- 
dę prieš socialdemokratus, bet 
tie šunės kandę daugiau bur
žuazines partijas.

Fašistų laimėjimas buvo ne
mažas nusivylimas radikalų par
tijoms, vis dėlto ir po tokio 
laimėjimo fašistai turės ne dau
giau kaip 14 atstovų Sakso
nijos landtage (seime), kuris 
susideda iš 96 narių.

Socialdemokratai su savo 32 
atstovais pasilieka ir toliau sti
priausia partijai seime. Komu
nistai turi 13 savo atstovų.

Maskvoj prasidėjo 
Sąjungos komparti

jos kongresas
MASKVA, ibirž. 26. — Vakar 

čia Kremliuje prasidėjo Hilas 
visos Sąjungos komunistų par
tijos kongresas. 'Ryšy su tuo 
sovietų spauda daro bolševikų 
nuveiktų per pastarus dvejus 
metus darbų apžvalgų ir tik
rina, ikadj per tą laikų pramo
nėje, žemės ūky ir socialiame 
gyvenime 'buvę padaryta dau
giau progreso, nekaip per visą 
dešimtmetį prieš tai. Ypačiai 
daug esą padaryta žemės ko- 
lektivizacijos srity. Ūkio kolek- 
tivizavimo pasisekimai pagaliau 
visai išnaikinsią “kulokus” kaip 
klesą.

Ta proga valdžios spauda 
puola dešiniųjų opoziciją, san 
kydama, kad tie opozicininkai 
esą “kulokų” agentai, ir įspė
ja, kad komunistų partija jų 
ilgiau nebetoleruosianti.

Kalbėdama apie komunistų 
internacionalo darbus, Maskvos 
Pravda ragina Amerikos ko
munistų partijų dar labiau su
stiprinti savo darbuotę tarp 
negrų ir ateivių !lx?i amerikie
čių darbininkų.

Bedarbiai puolė Winni- 
pego rotušę

WINNIPEG, Kanada, birž. 
26. Del to, kad burmistras 
Wėbb atsisakė priimti jų dele
gaciją, apie 300 komunistų ve
damų bedarbių puolė rotušę, 
bandydami įsiveržti į vidų. Im
tynėse su policija keletas buvo 
sužeisti. Komunistų vadas James 
Battie buvo suimtas.

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

Naujas Tarzanas
Seniai praėjo tie laikai, ka

da A. Lange sukėlė sensacijų 
savo istorija apie 91 metų bo
butę, kuri po kelių mėnesių li
gos—kažkokiu nežinomu budu 
—virto graikščia 19 metų pane
le. Tenai nereikalinga buvo jo
kios gudrybės: gydytojai nesu
prato tos ligos, o ta liga buvo 
paprastas sudūlėjusio organiz
mo atgaivinimas ir atjaunini
mas. Del tos priežasties me
dicinos žurnaluose kilo polemi
ka ar bendrai toks faktas esąs 
galimas; kai kurie atkakliai 
.tvirtino, kad autorius tų apy
saką pasėmęs iš fantazijos; ki
ti sakė, kad perdėjęs ir su
bendrinęs atskirus faktus; kai 
kuriuose retuose vienetuose, 
vyresniame amžiuje, įvykstanti 
dalina regeneracija; atauga 
dantys, vėl pradedančios žvil
gėti akys, oda tampanti lygi, 
jaunystės geismai atbunda pil
numoje ir t. t.; tačiau tasai at
gimimas niekados neapimąs vi
so organizmo.

Praslinko keliolika metų ir 
per tą laikotarpį Steinachas, 
Voronovas, JaVorovskis ir kiti 
gydytojai išrado įvairius jau
nystės eliksirus — ir visokių 
chirurginių operacijų pagalba 
atgaivino abiejų lyčių senelius, 
įleisdami jų gyslosna jaunys
tės energiją, smagumų troški
mą. buities jėgų siausmą ir pa- 
kantotinės tobulesnės būklės 
viltį.

Kiekvienas tų metodų turėjo 
savo gerąsias puses, bet di
džiausiu pasitikėjimu naudojo
si Voronovo metodas. Tačiau, 
kad* galima butų tinkamai at
likti tą operacijų, kuri būtina 
yra norint senus žmones at
jauninti, visados reikėjo turėt 
šimpanzę.

’ Deja šimpanzų skaičius musų 
žemėje yra labai mažas. Afri
kos pakraštinių šalių gyvento
jai, kur veisiasi šimpanzai, nuo
lat, juos medžiojo stengdamiesi 
juos gyvus pagauti. Ne vienas 
šimpanzas žuvo jaunas per me
džiotojų nerangumą. Tat tie, 
kuriuos pasisekdavo sugauti, 
buvo vertinami labai brangiai- 
Maurai tiesiog padarė sau iš to 
amatą ir reikalavo milijoną 
frankų už vieną, visados įsiti
kinę, kad rasią mėgėjų.

Šio fakto akivaizdoj keletas 
francuzų gydytojų nutarė pla
čiu maštabu įsiteigti šiaurės Af
rikoj šimpanzų augyklą. Tai 
buvo Dr. Vingtųuatre (Ven- 
katr), Dr. Adameva ir Dr. Brun 
de Vignavert (Vinjaver). Jie 
surado reikalingus kapitalistus, 
kurie jiems davė 300 milijonų 
frankų, ir tokiu budu įsteigė 
akcinę bendrovę su aprėžta at
sakomybe, vardu “Societe ano- 
iiyme pour l’ėlevage dės schim- 
panzės” (Anoniminė šimpan- 
zams auginti draugija). Drau
gijos/ akcijos priklausė prie 
tvirčiausių Paryžiaus biržoje.

Jie įsigijo prie Alžiro ir Ma
roko rubežiaus apie trejetą va
lakų žemės, kur pastatė visą 
miesčiuką, apskaičiuotą nuo,1 
1000 iki 3000 šimpanzų išlai
kyti. nekalbant apie žmones.

Jie pastatė apie 300 mažų na
melių, įtaisė pievas ir ganyk
las, išvedė parkų alėjas, pasta
tė tiltus, iškasė artezinius šu
linius; žodžiu— įsteigė puikią 
sanatoriją, vasarvietę. Turė
dami kėlioliką gyvų beždžionių,. 
kaip patinų taip ir patelių, ėmė, 
jas globoti ir vesti racionai į jų' 
auginimą.

Del savęs gydytojai pasta
tė laboratoriją ir operacinę sa-1 
lę kartu su ligonine — skirt? ’ 
pacientams- Taip pat pastatė 
keletą kaimiškų namelių savo 
šeimoms, nes jie buvo vedę 
žmonės ir turėjo vaikų.

Be jų buvo keletas asistentų, 
tarnų, sanitarų, keli šoferiai. ! 
Buvo truputis arklių ir karvių,| 
vežimai ir automobiliai. Buvo 
arklidė, tvartas, garąžas. Buvo 
taip pat vaikams mokykla, vais
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tinę, skaitykla. Buvo net kine- 
motografas.

Gyvenimas ten plaukė ideališ
kai—nuolatiniam darbe ir stu
dijose—bet pasauly nieko nėra 
tobulo.

šimpanzai buvo labai paten
kinti, nes jų svarbiausias rū
pestis buvo maisto ieškojimas, 
o dabar, kažkieno rūpestinga 
lanka paduodamas maistas pats 
ateidavo. Ir Amūras nepamirš
davo musų kolonijos: po metų 
iš dvylikos šimpanzų gimė nau
jų trisdešimt ir keli. Tai bu
vo labai judrus gaivalas, mėgs
tąs laipioti medžiais ir greitas 
skristi 'tolimui! pasaulin. fiį da
lykų numatė iš kalno b-včs stei
gėjai.

Del to visit stovykla buvo ap
supta storos vielos tvora, nuo 
sėptynių iki astuonių aukštų. 
Negana to: viršus jeigu taip 
pasakykime, šio rezginio lubos 
buvo padengtos vieliniu tinklu; 
tokiu budu šviesa ir oras pui
kiai galėjo pasiekti ’ stovyklą, 
bet beždžionės negalėjo išlįsti 
nei tvoros viršum nei apačia. 
Šimpanzai bčgo kabinėtis tink
lo ir žvelgti į tolimus plačius 
kelius, matomus iš jų didelio 
narvo, bet greitai suprato, kad 
esančios ribos, toliau kurių jos 
eiti negalinčios. >

Kas iš tolo žiurėjo į beždžio
nių bandą, tam jos visos atrodė 
vienodos. Bet iš arti galėtu
mei lengvai pastebėti, kad kiek
viena jų turi savo fizionomiją 
ir savitumus. Kaip gydytojai, 
taip tarnai ir slaugtojai puikiai 
galėjo atskirti beždžionių indi
vidualumas. Aprašomuoju laiku 
visi namai buvo beždžionių ap
gyventi. Apie tris šimtus sei
mu tilpo nameliuose. Kiekvie
nas namas turėjo numerį; kas 
penkiems nameliams buvo skir
tas prižiūrėtojas, kuris prižiū
rėjo savo auklėtinių elgesį, 
kiekvienas jų turėjo šunį, kuris 
jam padėjo.

Jie puikiai pažinojo savo 
auklėtinius, jų temperamentus, 
pomėgius, ir 1.1, ir ma'lonybi- 
niai juos vadino; tarp prižiū
rėtojų iš šimpanzų šeimų pa
prastai viešpatavo draugišku
mas. Tikrai, beždžionių augi
nimas yra sunkesnis, negu avi
nų ir kiaulių auginimas- šie pa
darai mėgsta laipioti medžiais, 
šokinėti iš vieno į kitą, vejo- 
tis, slapstytis —taip kad kar
tais tenka labai ilgai ieškot din
gusių./ Tik šuo galėjo nurody
ti, kur duotasis Kiku ar Fiku 
slėpėsi. Bet įlipti į daktilinę 
palmę—ir tai storiausią ir stip
riausią—mokėjo tik prižiūrėto
jai. Todėl tarnyba nebuvo si- 
nekura; nors geras psichologas 
visados mokėjo įsiskverbti bež
džionės sielon ir, kaip tikrino 
Petras, su šimpanzų kartais 
lengviau apsieiti, negu su išdy
kusiu vaiku.

Pagaliau gyvuliai priprato 
prie šitokio gyvenimo ir pri
junko prie žmonių, bet nežino
jo kokiems bjauriems tikslams 
žmonės juos lepino.. Tik matė, 
kad kai kurie vieną gražią, die
ną dingsta ir ilgai negrįžta ir 
pagaliau vėl pasirodo: liūdni, 
surambėję ir pasenę.

įstaiga klestėjo. Kas kartas 
nauji žmonės iš visų Europos 
ir Amerikos kraštų atvykdavo 
stovyklon ir atsiduodavo gydy
tojų rankom, o gydytojai 
gaudė kurį nors auklėtiniu — 
atimti iš jo liaukas ir įskiepy
ti žmogui, Vis nauji viešbu
čiai ir pensijonai dygo toj te
ritorijoj, vis naujų svečių at
vyko. Tai buvo, paprastai la^ 
bai turtingi žmonės, išgyvenę 
savų jaunystę šlykščių ir ne
švariu budu ir norėję tęsti to
liau tą šlykštumą ir .nešvarumą, 
žodžiu—buvo tai vienos jaunys
tės nevertą kanalija, o ką jau 
bekalbėti apie antrą! Daktaras 
Vingtųuatre ne kartą sakė, kad 
jaučias antipatiją prie savo pa
cientų ir galvodavo apie tai, ar 
ne geriau butų uždrausti šitas 
praktikas ir neprileisti prie at
jauninimo tų chamiškų vertel
gų. Bet nusvėrė mokslo meilė, 
nes nauji bandymai nuolat ge
rino metodą įnirusiems atgai
vinti-

Del to Dr. Adameva ir Brun 
de Vingnavert, nors taip pat 
nekentė šitą savmylišką ir 
bjaurią maniją, kreipė Dr. 
Vingtųuarte akį į tai, kad lai
kas nuo laiko čionai pasirodęs 
koks ieškantis naujos jaunys
tės Faustas, kad galėtų gilintis 
į buities' paslaptį arba sukurti 
meno veikalą, dėl kurio sielos 
gilumoje dirbęs daug, daug me- 
>lų.

Kaip ten butų, šimpanzas po 
šimpanze patekdavo laboratori- 
jon ir ' perkęsdavo žmogaus 
smurtą. Žmogus atgaudavo 
jaunystę, bet šimpanzas jos ne
tekdavo.

Atjaunintieji žmonės naudo
jo savo antrą jaunystę lygiai 
nedorai, kaip ir pirmą.

Kai šimpanzai grįždavo savo 
namelin, tai nesenai buvęs' gy
vas ir ugnies kupinas padaras 
tapdavo senas, ištižęs apatiš
kas.

Beždžionės, stebėdamos, jį 
apžiūrinėdavo, aplinkui apeida- 
do, uostydavo ir, pagaliau, nu
stodavo juo domėtis. Nes bež
džionės yra lengvabūdės ir greit 
viską užmrišta.

Bet ir beždžionių tarpe, atsi
randa rimtesni vienetai.

Kaip tik toks buvo vienas 
šimpanzas, vėliau pramitas Tar
zanu. Nuo pat gimimo jis sky
rėsi iš beždžionių tarpo savo 
tam tikra ypatinga galvos 
struktūra: ji buvo mažiau at
kiša į priekį, turėjo platesnę 
kaktą ir nosis labiau ryškėjo 
veide, negu kad paprastai pas 
beždžiones būna; smakras ėjo 
žemyn. Jo akys buvo žvalios 
ir stebinčios-

Apskritai keturkojai mies
čiuko gyventojai noriai pa'mėg-
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džįojo žmones, jų mostus, bet 
Tąrzanas’ tai darė taip, tarsi jis 
darė pats iš savęs, paprastai, 
naturališkai. Jią lovą klojo kaip 
žmonės, rengėsi kaip žmonės, 
rūkė pypkę kaip žmonės, in ap
lamai, tarp jo ir žmogaus skir
tumas buvo mažiausias.

O kalba? žinoma, kad bež
džionės' turi savo kalbų — ir 
garsus amerikietais Griffith, 
gyvenęs keletą metų tarp gori
lų, puikiai su jomis susikalbė
jo jų kalba. Buvo didelė klai
da iš sovyklos steigėjų pusės, 
kad jie nepakvietė filologų, 
kurs šimpaPzų kalbos' išmoktų. 
Beždžionės tarp savęs kalbėjo 
labai daug, triukšmingai ir žy
miai keisdamos balsus; matyti, 
kad jos daug ko turėjo pasa
kyti, bet niekas to nesuprato.

Dar mažas būdamas, Tarza
nas susidraugavo su jaunes
niais daktarų vaikais; tai buvo 

—11 metų vaikai; jie mokėsi 
iš Tarzano beždžioniškų šposų 
jr patys j j mokė žmonių špo
sų.

Tie vaikai jį nuvesdavo net 
iki laboratorijos ir operacinės 
salės ir todėl jis priprato prie 
tų vaizdų ir labai domėjosi tuo, 
kas dedasi už sienų.

Truputį paūgėjęs, turėdamas 
3—4 metus, jis pats išsirengda
vo žygin ir iš medžių aukštu-

Praleisk Vąkacijas

TĖVYNĖJ

S.S.
S.S.
S.S.

• S.S.
S.S.

Liepos (July) Išplaukimai
July 
July 
•July 
July 
July 
July

Hamburg

S.S. America .................
President Harding .
Leviathan ...............
President Roosevelt
George Washington
Republic ................

Plaukia i Plymouth — Chcrbour^ — Southampton
Juros ramios, dienos saulėtos. Visa gamta susijungia padaryti liepos 

mėnesi maloniausiu keliauti.
Pasirinkite bet kuri iš puikių United States Lines Laivyno laivų ir 

jūsų planuojama kęlionč Tėvynėn bus ilgai atmenoma.
Keliaujant šiais Amerikos laivais, jūsų tam praleisti pinigai pasiliks 

Amerikoj—prisidės padidinti jūsų šalies gerovę.
Pirkite i abu galu laivakortes kad užtikrinti lygius patogumus sugrįžti.
Pilnų informacijų, kainų ir 1.1., kreipkis pas savo vietos laivakorčių 

agentų ar rašykite'tiesiog j

UNITED STATES LINES
CHICAGO OFFICE genehal offjces

Charles Krcile'k, Gen. Agt. > 45 itro»<iway
t 216 N. BŲchigan Avenue New York City

Išplaukiant

Holland America Linijos

Ypątiškai Vadovaujama 
Didelė Ekskursija

Į LIETUVĄ
PRISIDĖKIT PRIE EKSKURSANTŲ 
kurio dalyvaus minėjime 500 metinių 

mirties sukaktuvių
D. L. K. VYTAUTO

vėliaviniu laivu

STATENDAM 
iš Ncw Yorko

Bridgeportiečiams Patogi Valgykla
Mes gaminame gardžius lietuviškus valgius: barščius, kopūstus, vir- 
tienius, keptas žąsis, paršiukus, viščiukus. Visi valgiai švieži ir sveiki

Mandagus patarnavimas.

UNIVERSAL RESTAURANT
A. A. NORKUS, Sav.

750 W. 31st Street
(Prie pat Halsted Street)

Nužeminta laivakorčių kaina į abu galu. Puiki kelione ir 
majonus patarnavimas. Tiesioginis gelžkelių susisiekimas i 
Klaipėdą per Rotterdamą.

Informacijų atsiklauskit pas Amerikos Lietuvių Laivakor
čių Agentų Asociacijos narius, 
MISS J. LEONAITĖ. “Amerikos Lietuvio” Ag.,

14 Vernon St, Worcester, Masą.
J. AMBRAZIEJUS, 168 Grand St., Brooklyn, N. Y.
“VIENYBĖ”. 193 Grand St.. Brooklyn, N. Y.
J. VASILIAUSKAS, 814 Bank St., Waterbury, Conn.
A. S. TREČIOKAS, 197 Adams St., Nevvark, N. J.
J. SEKYS, 226 Park St., Hartford, Conn.
“NAUJIENOS”, 1789 So. Halsted St., Chicago, III.
A. VELECKIS, 502 South Avė., Bridgeport, Conn.
P. BALTUTIS, 3327 So. Halsted St., Chicago, III.
“DIRVA”, 6820 Superior Avė., Cleveland, Ohio.
K. MAKAREVIČIUS, 95 Liberty St., Ansonia, Conn.
K. VAIŠNORA, Franklin Savings & Trųst Co., Pittsburgh, Pa.
J. J. URBŠZO. 187 Oak St., Lavvrence. Mass.
P. MOLIS, 1730 — 24th St, Detroit, Mich.
J. G, BOGDEN, 822 West Long St.. DuBois, Pa.
J. ZOLP, 4559 So. Paulina St., Chicago, III.
V. M. STULPINAS, 3255 So. Halsted St.. Chicago, III.
A. VARAŠIUS, S. 12 & Carson St., Pittburgh, Pa.
“TARPININKO” JKgeptura, A. Kupetas.

322 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.
MISS J. RODIS (Rauktytė), 50 Sterling St., VVorcester, Mass.
N. GENDROLIUS, 305 Broadvvay. So. Boston, Mass.
J. KAŽEMĖKAS, 793-797 Bank St., Waterburv, Conn.
P. BARTKEVIČIUS, 678 N. Main St., Montello. Mass.
K. SIDABRAS. 875 Cambridge St.. Cambridge, Mass.
J. VITKAUSKAS, Richmond Trust Co.,

2701 E. AUegheny Avė., Philadelphia, Pa. 
MATAS BIEKŠA. “Sandaros” Ag. vedėjas,

373 Kensington Avė., Roseland, Chicago, 111.

Ar Norite Daryti Kokius Nors 
Pataisymus Savo Namuose?

Mes galime pristatyti Jums smiltis, akmenis, cementą dėl base- 
mento, kalkes (vapną\, plūsteri ir viską kitą.
Apskaitliavimus Darome Dykai

Kontraktoriai gali pas mus gauti viską, kas tik jiems reikalinga. 
Pristatome greitai ir akurati.škai.

ATLAS BUILDERS SUPPLY CO.
14th St. & Western Avė.

'■ T ........ ........... ' ,
mos stebėdavo laboratorijų pa
slaptis. Jis gerai įsigilino ir 
supratę priežastis, dėl kurių 
šimpanzai grįždavo savo name- 
liuosna seni ir apluošinti.

Kartą vaikai jį nusivedė ki- 
nemotografan. Buvo demons
truota “‘Tarzano nuotykiai”, 
šimpanzas buvo sužavėtas; jam 
labai patiko beždžionių gyveni
mas laisvėj ir jeigu mes galė
tumėm atspėti musų herojaus 
mintį, tai, tur būt, ji šitaip 
skambėtų:

—Jeigu Tarzanas išmoko gy
venti kaip beždžionė, tai kodėl 
aš negalėčiau išmokti gyventi 
kaip žmonės?

Kadangi jis garsiai ir nesu
sivaldydamas rodė savo susido
mėjimą, vaikai praminė jį Tar
zanu.

Ir prižiūrėtojai ‘taip pat ji 
mylėjo: nes', ne kartą, kai ku
ri nors beždžionė labai gudriai 
pasislėpdavo, jis mokėjo surasti 
jos guolį- Jis pradėdavo kažką 
šnekėti tai meiliai tai šiurkščiai 
ir beždžionė pasirodydavo.

Vaikai išvažiavo mokytis Pa
ryžiun ir Tarzanas liko vienas. 
Jis turėjo septynius metus ir 
jo pastabumas' didėjo. Vieną 
kartą, pasislėpęs medyje, jis 
pastebėjo kaip automobilis iš
važiuoja iš garažo ir privažiuo
ja tvorą. Vienas prižiūrėtojų

2-ra ir 30-ta
9-ta

16-ta
16-ta
23-čia
26-ta 

prisiartino prie tam tikros 'tvo
ros vietos, kur • buvo įkištas 
kažkoks geležgalis; jis pasuko 
tą geležgalį ir staiga dalis tvo
ros atsidūrė į abi puses; auto
mobilius išvažiavo, o prižiūrė
tojas vėl sutraukė varčias ir 
geležgaliu jas užstiprino taip, 
kad negalima butų išeiti.

Šitai scenai pasibaigus, Tar
zanas nusileido nuo medžio ir 
pribėgo prie vartų, domiai įsi
žiūrėdama į raktą, kuriuo ban
dė manevruoti, kaip prižiūrė
tojas. Po keltos dienų pratimų 
jis pasiekė nemažo įgudimo.

Taip pat susibičiliąvo su šofe- 
rium ir bandė, jo nurodymais, 
valdyti automobilį. Šoferis nuo
širdžiai juokėsi:

—Puikus butų iš tavęs šo
feris'.

Po truputį Tarzanas įsidrą
sino. Akiplėšiškai įėjo opera
cinei! salęn ir žiurėjo kaip Dr. 
Vingt(|uatre pia'ustė žmogų, o 
paskui šimpanzų ir kaip visas 

ŠIE LIETUVIAI REALESTATININKAI 
PASIRENGĘ JUMS PATARNAUTI

B. R. Pietkiewicz

Western Avė
Pęospect 21Q2

J. Yushkewitz
2433 W. 69th St,2839 W. 63rd St

Prospect 3140Republic 8899

3335 So. Halsted St
Yards 6894

4600 So. Wood St
Tel. Virginia 0117 Yards 0145

2608 W. 47th St.
Tel. Lafayette 1083

4559 So. Paulina St

809 W. 35th St.
Tel. Boulevard 0611

5339 S. Central Avė.
E. Cor. Archer and Central 

Tel. Prospect 8759

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSLSENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite Čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. vak. Nedėliomis iki 12 d. 
4200 West 26 St., kampas Keeler Avė., Te|. Cravvford 5573

operacijas atlikinėjo.
Jis stovėjo taip rimtai susi

mąstęs ir taip susidomėjęs vi
su tuo dalyku, jog gydytojai 
pradėjo juoktis:

—Galėtų tapti musų asisten
tu!

(Tąsa ant 3-čio pusi.)

WISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus
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Naujas Tarzanas ĮVAIRENYBĖS
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

—Tikrai—tarė Vignavert — 
gudrus bestija, gaila jo ekspe
rimentui-

Nedegantieji žmonės

priimtas’. Tunelis kaštuos apie 
700 milijonų litų musų pini- 

z gaiš. Darbai numatyti atlikti 
per penkerių metus. Tuo budu, 
po kelerių metų pietų Amerika

T , .. ,. v . , . turės ilgiausia tunelį pasauly.Istorija žino žmonių, kurių 
kūnas nedegdavo ugny. Taip 
antai, garsus angių magikas|Ar yra dar nežinomų

gyvulių?
r----- ---------------- . , . i Šis klausimas dominame tik
Adameva ir nepagalvojo, kad los* . 0<lų. pat ^alyky Pasakoja- paprastus žmones, bet ir moks- 

pasakė tiesą. Tarzanas lankėsi ™air apie Indijos burtininkus lin-nkus Dar Jabaį žcrnčs 
kasdieną ir laboratorijoj ir sa- a 11 us- raneuzų istorikas De- paviršiaus plotai nėra kaip rei- 
k"j, lankė pasveikstančius, ku-l ay paša oja, kad XVII am- kjant ištirti, tad naujų nežino- 
rie su juo žaidė. atnešdavo ž*aus Pabaigoj anglas Ričardso- gyvulių buvimas yra labai 
jiems figų, daktilių, bananų Jnas stebino visą Europą savo galimas daiktas, nors, žinoma, 
Taip pat lankė sergančių šim- hejautrumu ugnies atžvilgiu, nebūtinai tie naujį gyvuliai turi 
panzų ligoninę; šie. jam skun- J1S pėdavo vaikščioti basomis siekti dramlio ar liūto didumo, 
dėsi patirtomis nuo žmonių kojomis. degančiomis žarijomis, | Zoologija turi daug tokių pavyz- 
skriaudomis. Tarzanas dėjosi įkaitintomis geležinėmis plokŠ- 
galvon tas skriaudas ir, tur Įtem,s- Liepdavo pilti sau ant 

būt, mąstė kas jam daryti. ;Skif.to ir
Kartą dingo iš laboratorijos M1 ant J° blfsteksą. Jis sa

keli lancentai ir kiti instrumen- kd“vo ‘y11 verdantį abejų, 
tai, vata, chloroformas. Kadan- vaski>- asfalt«- de«uti»- medžl« 
gi tų dalykų išteklius buvo di- sakus ir sier« ba Jokio sau 
delis, niekas tuo nesusidomėjo. skausmo„ar nemalonumo, tar-

Bet didelė sensacija buvo|tum vaišmdavost gardžiausiais 
miestelyje, kada žuvo be pėd
sakų vienas aštuoniolikos metų 
berniokas, vieno pacemtų—M-ro 
Vilsono iš Čikagos sūnūs. Senis 
atvažiavo čion gydytis’, bet tu
rėdamas vieną sūnų, paėmė jį 
su savim dėl draugystės. Jau
nikaitis laisvai vaikščiojo po 
visą terttoriją ir kartą (kaip 
vėliau jis apsakinėjo) pagriebė 
jį dvi didelės beždžionės ir už
vilko medin, kur jį pririšo vir
vėm. Naktį jos jį pasiėmus’ios 
ir nusinešė kažkokion grįtelėn.
Buvęs ten vienas apluošintas I (|avosį ištirpintu (švinu ir ilgai 
simpanzas, kitas (Jaunikaitis iai|<y^aVo veidą aliejaus ar al- 
nežinojo kaitras, bet mes ^i’ koholio liepsnose. Kiekvienas, 
nom: larzanas), surišęs jį, pa- matydamas tokius ispano dar- 
guldęs ant grindų ir jam iš- bus, manydavo, kad turįs reika- 
piovęs liaukas, paskui ėmėsi io su nepaprastu žmogum. Tik 
sergančio šimpanzo. Baigęs šį garsus tais laikais profesorius 
darbą, vėl jį pagriebė ir. dėl Sementine Neapoly netikėjo į 
kraujo netekimo apalpusį, at- viršgamtinį ispano pajėgumą ir 
nešę medžiais ir padėję prie |manė, kad čia naudojamasi tam 
ligoninės vartų- 
vo rastas.

Gydytojai atspėjo, kad niekas 
kitas to negalėjęs 
kaip tik Tarzanas, 
go taip slaptingai, 
nežinojo, kur jis 
jauni žmonės buvo 
vis tik du kartu 
ta pati istorija ir buvo matyti, 
kad Tarzanas keršija už savo 
šeimą. Tarzano išvogti jauni
kaičiai neteko viso gyvumo ir 
energijos; bet už tai apluošinti 
šimpanzai, kuriems 'beždžioniš
kas gydytojas Įskiepino gyvy
bės jėgą, vėl pajaunėjo.

Jeigu šimpanzai turėtų pini
gų, tai, be abejones, įsteigtų 
akcinę bendrovę žmonių nu
skriaustiems šimpanzams atjau
ninti. Tuo tarpu stovykloj kilo 
nerimas. Buvo nutarta padvi- 
gubtinti sargybą ir, reikalui 
esant, pakviesti ginkluotą jėgą.

Bet Tarzanas buvo perdaug 
išmintingas’, kad viso to nesu
prastų. Beždžionių tarpe jis 
turėjo savo suokalbininkų, ku
riems patikėjo kaikurias pa
slaptis; davė nurodymus ir pa
skyrė ženklus. Kartą, vidunak
tį, pasigirdo ilgas švilpimas 
tarp beždžionių. Kadangi tokie 
trukšmai labai dažnai įvykda
vo, tai niekas nesidomėjo. Tuo 
tarpu visos sveikos ir jaunos 
beždžionės, apie penkius šimtus, 
apleido savo namelius ir įlipo 
medžiuosna- šokinėdamos iš 
medžio į medį, jos priėjo tą 
vietą, kur buvo vartai.

Tada Tarzanas nusileido že
mėn, ir plačiai atidarė vartus. 
Paskui išėmė raktą ir paėmė jį 
su savim. Beždžionės paskui jį 
urmu bėgo pro vartus. Neapsa
komas triukšmas, kurį sukėlė 
beždžiones, sujudino prižiūrėto
jų budrumą. Bet jau buvo per- 
vėlu. Veltui buvo išleisti šu- 
nes jas pavyti, šimpanzai at
sidūrė artimiausiam miške, ant 
aukštų medžių ir vis toliau gi
linosi į džiungles.

Ryt rytą musų mokslininkai 
nerado nė vienos beždžionės sa
vo stovykloj, neskaitant kelioli
kos niekam netinkančių invali-

—Tai kažkoks šimpanzas, 
skirtas aukštesniems’ tikslams | Dovydas Hume galėdavo įkišti 
—pridėjo Adameva. | plik;Lr?nką ugnin be jokios ža‘

tižių iš paskutiniųjų laikų.
Atai, i>rieA ‘leolis metus .paskli

do žinia, kad Venecuelos atogrą

žų miškuose esanti pastebėta 
nauja žmogiškų beždžionių ru- 
šįs, juodos spalvos ir be uodegų. 
Tačiau1 kiek tikslesnių žinių nė
ra, nes mokslininkams dar ne
pavyko gyvos tos beždžionės 

(skanėsiais. Ričardsono eksperi-1 pamatyti. Viskas yra paremta 
mentais susidomėjo Paryžiaus vjen^ keliautojo fotografija,ku- 

| mokslo draugija ir pavedė vie- ja™ pasisekė miškuose nu- 
nam savo nariui Dodardui Ri- traukti. Gorilos, didžiausia bez- 
čards'oną geriau patyrinėti. Po-1 į 
dardas, po įvairių bandymų su L----
Ričardsonu paskelbė laikrašty 
“Journal dės Savants”, kad 
anglas rodąs tikrus stebuklus.

Kitas nedegąs žmogus buvo 
vienas ispanas, kuris rodydavo 
savo gabumus pirmiau Ispani
joj, paskiau Prancūzijoj ir vė
liau Neapoly. Jis taip pat galė- 

’ Į davo ryti verdantį aliejų, praus-

Ten jis ir bu- tikrais cheminiais preparatais. 
Sementine ėmė dalyką tyrinėti, 
bet pradžioj be jokio pasiseki
mo. Tik kai Neapoly vėl pasiro
dė naujas nedegąs žmogus, 
vardu Lionetti, kuris galėjo pa
kartoti visus ispano fokusus, 
Sementine vėl pradėjo tuo do
mėtis ir greit surado paslaptį. 
Jis ilgą laiką trynė sau ranką 
sieros rūgštimi ir galų gale pa
siekė to, kad galėjo įtrintą vietą 
paliesti įkaitinta geležimi be jo
kio nusidegimo. I>ar geresnį re
zultatą profesorius gavo, kai kū
ną įtindavo alūno skiediniu. O 
•jei alunu nupraustą vietą dar 
patepti muilu, tai toji vieta 
labai gerai atsilaikydavo prieš 
karštį. Po kiek laiko pro f. Se
mentine jau galėjo pakartoti 
visus Ričardsono, ispano ir Li
onetti fokusus, tuo įrodydamas, 
kad čia turima reikalo ne su ne
paprastu gamtos reiškiniu, bet 
su gurybėmis. Dar vertas par 
minėti pasirodęs musų amžiaus 
pradžioj nedegąs arabas, kurs 
galėjo ilgai išbūti iškurentoj 
krosny, laikydamas rankoj kep
snį. iš pečiaus arabas išlipdavo 
tik tada, kai 
davo iškepęs 
tysis arabas” 
suvalgydavo.

padaryti, 
Bet šis din- 
kad niekas 
yra. Nors 
saugojami, 
pasikartojo

kepsnys jau bu* 
kuri “nedegan

čia pat gardžiai

ii rp »>

Didžiausias pasauly 
tunelis

Jau daug metų, kai yra 
svarstomas klausimas įtaisyti 
greitą ir trumpą susisiekimą 
tarp dviejų pietų Amerikos 
valstybių: čili ir Argentinos. 
Tuo tikslu reikėtų pramušti tu
neliu vieną iš didžiausių kalna
gūbrių žemėj—Andus. Toks tu
nelis butų ilgiausias pasauly— 
jis turėtų 45 kilometrus ilgu
mo, tuo tarpu kai Kotardo tu
nelis yra 15 kilometrų, o Simp
tomo —20 klm. ilgumo. Tačiau 
toks tunelis yra gyvas 
mo reikalas. Todėl čili 
sybė paskyrė komisiją 
statybos galimybėms
Komisija, baigusi darbą, įteikė 
vyriausybei memorandumą, 
kurs neseniai buvo paskelbtas. 
Po to Čili vyriausybė įteikė 
parlamentui tunelio statybos 
planą, kurs po ilgų derybų liko

Iš lenkų kalbos vertė Kapnys.

džionių rūšis, yra žinoma iš va
karų Afrikos. Prieš 25 metus ta
čiau buvo rasta nauja gorilų gi
minė centralinėj Afrikoj, Kirtin
ga U'gniakalnio apylinkėse. 1896 
m. Kadiako saloj, į pietus nuo 
Aliaskos, buvo rasta milžiniškų 
lokių giminė, lig tol visai neži
noma. Tie lokiai siekė 2i/2 metrų 
ilgio, 114 metro aukščio ir svėrė 
13 centnerių! Tikra baisenybė, 
turinti giminingumo su senai 
jau išnykusiu urviniu lokiu.

Daug triukšmo sukėlė pasiro
džiusios prieš 25 metus žinios 
apie vandeninį dramblį, gyvenan
tį vidulriilėjį A|frik((j. (Po ilgų pas
tangų, tą keistą gyvulį pavyko 
susekti ir nusivilti: tai buvo Af
rikos dramblių nykštukų rūšis, 
gyvenanti belgų Kongo, Leo- 
poldo II ežero a_pyliiil<es»e. 1DOO 
metais vienas augtų 'tyrinėtojas 

papasakojo apci naują jo rastą 
zebrų rūšį. To gyvulio kailį ir 
galvos kaulus jis atgabeno Eu
ropon. Čia ištyrus paaiškėjo, 
kad turima reikalo ne su zebru, 
bet su žirafų rūšim. Tą keistą 
gyvulį pavadino okapi vardu. 
Pirmas gyvas okapi egzemplio
rius buvo atvežtas Europon 1919 
m., bet greitai nugaišo. 1904 m.

atogrąžų Afrikoj buvo susekti 
milžiniško didumo laukinių 
kiaulių, arba šernų, pėdsakai, 
bet lig ši oi niek am gyvo gyvulio 
matyti neteko, o tuo tarpu jų 
buvimas neabejotinas.

Kasmet pranešame spaudoj 
apie matytus šiltose jurose sma
kus, bet dėl jų buvimo tenka 
smarkiai abejoti. Prieš pat karą 
buvo suruošta argentiniečių 
mokslininkų ekskursija į pietų 
Čili ieškoti gyvų icbtozaurų, ku
rių vis dėlto nerasta. Paskuti
niuoju laiku eina gandų apie 
nematytą, dramblio didumo, 
vandeninį gyvulį Abisinijos eže
ruose ir naują sterbliuotų gy
vulių rūšį Australijoj. Kiek tose 
žiniose yra tiesos— lig šiol iš
aiškinti nepavyko.

Kiek naujų gryvulių rnšių 'kas
met yra aprašoma? J šį klausimą 

^eriaussia atsakymą duoda sta
tistika. Prieš 20 metų- buvo ži
noma 9000 žinduolių ryšių ir 
20.000 paukščių rūšių. Lig 1929 
m. tie skaičiai žymiai padidėjo. 
Mokslininkų pranešimais, dabar 
yra žinoma 13.000 rūšių žinduo
lių ir '28.000 paukščių rūšių. O 
bendrai, visų gyvių rūšių moks
lui žinoma lig vieno milijono!

Ar tai jatf viskas? Tenka labai 
abejoti.

rp ,,

Kaip didėjo jury laivai
Milžiniški dabartiniai jurų 

laivai yra visai neseni. Prieš 
trišdešimt metų didžiausias ju
rų laivas buvo “Oceanic” 19,000 
tonų talpumo. Greičiausias tų 
laikų laivas buvo “Deutschland” 
16,200 tonų talpumo. Amerikos 
inžinieriai ruošė drąsius planus 
naujam—28,000 tonų — jurų 
milžinui pastatyti. Tai buvo 
prieš 30 metų, 1903 metais. O.

dabar? Dabar vandenynų ban
gas raižo jurų laivai daugiau 
kaip 50,000 tonų talpumo ir 
projektuojama statyti dar di
desni milžinai. Taip pat žy
miai padidėjo ir greitumas. Va
dinasi, per 30 metų drąsus 
Amerikos inžinierių planai pa
sirodė dvigubai pralenkti!

Reumatizmas išnyksta
Niekad negirdėjome, kad nebūtu 
pavykę per 18 metų, žolių recep
tų knygutė dykai su užsakymu. 

Del smulkmenų rašykit 
Herb Medicine Co.

1031 So. 17 Avė. Maywood, 111.

LIETUVIŲ BANKAS
l

STIPRUS, ATSAKANTIS BANKAS. TŪKSTANČIAI 
LIETUVIŲ REMIA ŠĮ BANKĄ IR JIE YRA UŽGA
NĖDINTI MUSŲ PATARNAVIMU. ATEIKIT IR JUS

Halsled Eichange National Bank
HALSTED ST. AT 19 PLACE

BALSUOKITE “YES” UZ
Darbus dėl Bedarbių;

Padvigubintą Transportaciją ir Subway;
Visatinius Transferius už Vieną F erą;

Gerbūvi dėl Visos Chicagos

Pagelbėkit Chicagai Laimėti jos 30 Metu Kovą už Progresą

BALOTAS PAŽYMĖTAS1* “YES” REIŠKIA: 
BALSĄ Už—

Darbą dėl dešimčių tūkstančių vyrų ir moterų, dabar esančių, be darbo.
Atsisteigimą gerbūvio visose biznio srityse.
Visatinius transferius—dykai nuo “L” ant gatvekarių linijų ir subway (požeminio kelio).
Senuosius fėrus ir pašalinimą dabartinių dvigubų fėrų.
Išleidimą $65,000,000 per tris metus praplėtimams ir pagerinimams; minimum $200,000,000 (ir galbūt 
dvigubai tiek) j dešimtį metų.
Be to, $100,000,000 subway, kuris nekaštuos taksų mokėtojams nė vieno cento.
(Viso $165,000,000 naujai transporteri jai BĖGYJE TRIJŲ METŲ).
Abelną atgijimą namų statybos, kas reiškia, kad bus išleista dar desėtkai milionų dolerių, kas su-t 
teiks gerbūvį visam bizniui ir darbininkams.
Pašalinimą automobilių susigrūdimo.
Padidėjimą vertės namų ir real estate.
Milionus dolerių, kuriuos žmonės kasmet sutaupius sutaupindami laiką delei prasiplėtimo greitosios 
transportacijos.
Chicagos savy valdą.

Miestas susilauks daugiau transportacijos įmonių laike 10 metų, negu jis turėjo per pastaruosius 75 metus. 
Chicago yra vienatinis to didumo miestas pasaulyje, kuris neturi požeminių kelių. New York, Phila- 
delphia, Boston, Paryžius, Londonas ir Berlinas turi požeminius kelius (subways).
Jeigu Chicago pralaimės savo kova liepos 1 d., NENUMATOMA JOKIA PAGELBA; JOKIŲ PRAPLĖ
TIMU TRANSPORTACIJOS NEBUS PADARYTA; MIESTO ŽMONĖS TURĖS PER DAUGELĮ AT
EINANČIŲ METŲ VARGTI SU NEPAKENČIAMOMIS TRANSPORTACIJOS SĄLYGOMIS.

Pažymėkite Savo Balotą yesįx Utarninke, Liepos 1
Balsavimo vietos atdaros nuo 6 v. ryto iki 4:00 v. po piet

Joseph Klicka 
Stephen Napieralski 
Dr. M. Siemens 
Frank G. Hajicek 
Kari Festin 
Frank Kohout 
VVilliam F. Behrens

Chas. S. Peterson Edward Gythfeldt John F. Voight
Eric Nelson Li>nn M. V. Sąuarcy Ingolf P. Pedersen
John De Gražia A. E. Lutnicki Mrs. Ivka Ilitch
Joseph J. Elias Frank J. Bilek J. Romaskiewicz
John Vucetich Karei V. Janovsky Max Hencel
Knute Nelson Dr. A. L. Graiczunas Dr. A. M. Barothy
Ignacio Izsak Edward Arkema Peter S. Lambros
George Sawicki Dr. J. W. Kobalter Carl Dan Pierson

gyveni- 
vyriau- 
tunelio 
ištirtai.
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... .75

Ve kaip nusmuko diktatoriaus garbė.
Klausimas, ar da ilgai skeryčiosis ir tie ponai, ku

rie, šiandie kimba įsavo buvusį vadą?

$8.00
$7.00
$8.00

8c

Subscription Katėsi 
per year in Canada 
per year outside of Chicago 
per year in Chicago 
per copy

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

Užsisakymo kaina: 
Chicagoje — naštų:

Metams -------------------------
Pusei metu ................ .........
Trims mėnesiams „_____
Dviem mėnesiam ________
Vienam mėnesiui _______

Chicagoj per išnešiotoju*!
Viena kopija____„n-,--________ 8c
Savaitei _ —______ __________ 18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj.
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Metams ______
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Orderiu kartu su užsakymu.

riaus p. J. Varkalos pastabos 
apie, Buto uždavinius ateityje.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė. 1739 So. Halsted St., Chi- 
chko. III. Telefonas Roosevelt 8500.

$7.00
8.50
1.75
1.25

_ .75

R.-KATALIKŲ SEIME DIDE
LI NESUTIKIMAI

GARBĖS NARIU — Už STIP
RIĄ KUMŠČIĄ

NEPRIKLAUSOMO POLITINIO VEIKIMO
SĄJUNGA

Amerikoje jau prieš kiek laiko susiorganizavo pa
žangių politikos darubotojų sąjunga, angliškai vadina
ma The League for Independent Political Action. Jos 
pirmininkas yra garsus mokslininkas ir filosofas, 
John Dewey; jos ekzekutyvis sekretorius ir organiza
torius yra Howard Y. Williams; vienas jos vice-prezi- 
dentų yra žinomas Pennsylvanijos darbininkų vadas, 
James H. Maurer (Socialistų Partijos nacionalio komi
teto narys). Toje sąjungoje, be to, darbuojasi ir dau
gelis kitų įžymių veikėjų, vyrų ir moterų.

Nepriklausomo Politinio Veikimo Sąjunga taip va
dinasi dėl to, kad jos tikslas yra organizuoti politinį 
veikimą, kuris nepriklausytų nuo kapitalistinių 
partijų, t. y. nuo republikonų arba demokratų. Bet ji 
nenori steigti naują politinę partiją. Ji stengiasi su
jungti jau esančias politines jėgas į daiktą ir paska
tinti jas sutartinai veikti. Minnesotoje ji remia,Far- 
mer-Labor partiją ir ragina kitus pažangios minties 
žmones ją remti. Wisconsine ji remia Socialistų parti
jos kandidatus. Bet ji nerems nė vieno kandidato, ne
žiūrint kokios jo pažvalgos, kuris eina į rinkimus re
publikonų arba demokratų sąrašu.

Galimas daiktas, kad, šitaip darbuodamasi, Nepri
klausomo Politinio Veikimo Sąjunga padės susikurti 
Amerikoje vienai stambiai Darbo Partijai.

JUDĖJIMAS PRIEŠ BAŽNYČIŲ
LIETUVOJE

DIKTATŪRĄ

gegužės mėn. 25 
kapinėms laikyti

Lietuvos spaudoje rašoma, kad 
d. Telšiuose tapo įsteigta “Laisvoms 
draugija”. Jos pirmininkas yra A. Jonikas, iždininkas 
— E. Končienė, sekretorius M. Gedvilas. Priimta drau
gijos įstatai, sulig kuriais draugijos nariai gali būti 
abiejų lyčių Lietuvos piliečiai, nejaunesni 21 metų am
žiaus, užsimokėję nario mokesnį pirmiems metams 25 
litus. Kiti nutarimai yra toki:

“Nutarta kuoskubiausia įtaisyti Telšiuose lais
vas kapines. Į tas kapines turės būti laidojami vi
si, kuriems nebus vietos katalikų ir kitų konfesijų 
(tikybų) kapinėse.

“Draugija griežtai atsirubežiuoja nuo visų 
partijų ir srovių.”
J šią draugiją, esą, rašosi daug žmonių, ne tik 

miestiečių, bet ir kaimiečių.
Taigi matome, kad jau ir Žemaitijoje žmonės nori 

nepriklausyti nuo kunigų diktatūros ir steigia “laisvas 
kapines”, panašiai, kaip kad yra įsteigtos “tautinės ka
pinės” Chicagoje ir kitose Amerikos lietuvių kolonijo
se.

SU 
tai

Bet keistas dalykas, kad Amerikoje kai kurie mu- 
laisvamaniai dabar ima grįžti prie “Dievo”, kaip 
parodė tik-ką praėjęs SLA. seimas.

Ne tik Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje seimas buvo 
triukšmingas. Romos-Kaitalikų 
Susivienijimo seime, kuris da
bar posėdžiauja Niagara' Falls 
mieste, N. Y., taipgi eina smar
ki kova, nežiūrint to, kad šis 
seimas, palyginti su čikagiškiu 
yra daug mažesnis: jame daly
vauja tik 115 delegatų.

Telegramoje “Draugui” pra
nešama, kad R.-K. Susivieniji
mo seimas nepriėmė valdybos 
raportų. Jie tapo perduoti 
Skundų komisijos teismui. Mi
nėtoji telegrama skamba taip: 

“Pildomojo Komiteto Pir
mininko raportas. Po ilgų 
diskusijų nutarta' ir atiduota 
Skundų komisijos teismui iš
spręsti jo (pinu.) raportą, 
kuris yra surištas su Luko
ševičiaus byla. Antra, Centro 
sekretoriaus' ir reikalų vedė
jo raportas po dviejų valan
dų karštų diskusijų nutarta 
taipgi atiduoti viršminėtai 
komisijai. Nutarta patikrin
ti sąskaitas, kurias pats po
nas šaliunas (Centro Sekre
torius ir reikalų vedėjas. — 
“N.” Red.) prisipažino ne
įrašęs į atskaitas, būtent ad- 
voktams atlyginti — virš 
$8,000.00. Kontrolės komi
sijos narys J. Stulgai hs už
gina’, kad nepasii£?c atskai
tų, už kurias neatsako.

“Iždininko ir daktaro kvo
tėjo raportai tapo priimti. 
Visas seimas laukia teismo 
nuosprendžio.”
Na, matote: pas Romos-kata- 

likus dalykai eina nė kiek ne 
geriau. Jų net viršininkų ra
portus seimas atmetė, ir cent
ro sekretorius yra kaltinamas 
paslėpimu atskaitų apie išleis
tus aštuonis tūkstančius dole
rių.

Toliaus, itame pačiame Mari
jonų organe aprašoma' ir dau
giau susikirtimų Niagara Falls 
seime. Pasirodo, kad centro 
sekretoriaus ir pirmininko pa
skirtoji mandatų komisija no
rėjo atmesti kun. Garmų iš 
Sheboygan, Wis., kaipo dele
gatą. Bet seimo dauguma juos 
nugalėjo. Opozicija kun. Gar
mų “išteisino”.

Po to R.-K. Susivienijimo 
valdybai įvarė (tiesiog “kinkų 
drebėjimą” svarbiausios komi
sijos—skundų komisijos— rin
kimai. Į ją pateko opozicijos 
šalininkai: kun. Norbutas, adv. 
Česnulis, kun. Garmus (kurio 
mandaitas 
Tumasonis 
nas. “D.” 
ko:

“Išrinkus minėtus asmenis, 
kada perskaitė jų vardus, 
vienas deleg. man sako: ‘žiū
rėk, kaip rast, kinkos vir
pa’.”.
Dabar ta komisija spręs pir

mininko ir sekretoriaus rapor
tus. Galima numanyt, kad bus 
velniava.

TečiaCis R.-K. Sus'ivienijimb 
seimas prasidėjo iškilmingomis 
mišiomis, pamokslu ir malda. 
Dievo vardas, pasirodo, neap
saugojo jo nuo triukšmo ir peš
tynių.

“Tėvynės” Jaunimo Keliuo
se viena rašytoja siūlo padary
ti kumštininką Sharkey-žu- 
kauską SLA. garbės nariu. Ji 
taip galvoja:

“Jack Šarkis lietuviams 
yra begaliniai brangus žmo
gus. Jis savo stipria kumšti
mi musų, lietuvių, vardą vi-

šame pasauly, ypatingai tar
pe žemesniojo (! “N.” Red.) 
luomo, išgarsino. Dar ne vie
nas lietuvis musų vardo taip 
plačiai pasauliui nepaskelbė, 
kaip Šarkis. Jis jau dabar 
yra istoriniu žmogumi spor
to /srity. Jis taip pat pasi
liks istoriniu žmogumi ir 
lietuvių tarpe.... Todėl, įver
tindami Šarkio milžinišką 
darbą, mes ir turime, jį gar
bės nariu išrinkt. Šitas elgę
sis musų principams nenusi
kals.”
Toki narį, kaip. Sharkey, bu

tų buvę ypač naudinga turėti 
Susivienijimui tik-ką praėjusio 
seimo metu. Jisai vienas butų 
“sukritikavęs” visą bolševikiš
ką frakciją.

lošia labai svarbią rolę. Jie yra 
būtinai reikalingi žmogaus 
sveikatos palaikymui. Daugiau 
to: jie apsaugoja musų žeme
lės temperatūrą. Dalykas toks, 
kad atmosferoj ultrafioletiniai 
spinduliai gamina ozoną, kuris 
tarnauja savo rųšies apvalkalu. 
Tas ozono apvalkalas sulaiko 
šilimą. Jei nebūtų to apvalka
lo, tai naktimis žemė tiek at
vėstų (net ir vasarą), kad už
šaltų vanduo. Kitaip sakant, 
dienos butų neįmanomai šiltos,' 
o naktys labai šaltos. Ozono ap
valkalas sulaiko nemažą nuo
šimtį ultrafioletinių spindulių 
ir tuo pačiu laiku apsaugoja

naktimis žemę nuo perdidelio 
atvėsimo. Kaip viename, taip ir 
kitame atsitikime jis yra nau
dingas, nes perdidelis ultrafio- 
leti/nių spindulių kiekis atneštų 
žmogui daugiau bledies, negu 
naudos.

O kad ultrafioletiniai spin
duliai sveikatai yra labai nau
dingi, tai dėliai to šiandien nė
ra abejonės. Neber^ikalo jie 
dažnai yra vadinami sveikatos 
spinduliais. Tačiau nuosaiku
mas visur yra reikalimgas. Sa
koma juk, kad kas perdaug, 
tas nesveika. Pravartu tatai at
siminti ir saulės vonių mėgė
jams. — K. A.

“PAVOJINGI” ŽMONĖS

Kauno karo komendantas nutarė išsiųsti iš Kau- 
“už visuomenės ramybės drumstimą” šiuos asmenis:no

Lietuvos banko direktorių V. Statkų, buv. Kauno ap
skričio viršininką K. Matulevičių ir Antaną Šileiką. Ši
tie asmens yra žinomi, kaipo karšti Voldemaro šali
ninkai.

Keisti dalykai dedasi Lietuvoje, jeigu jau net val
stybinio banko direktoriai darosi “pavojingi visuome
nės ramybei” žmonės. 7

Bet tur-but dar “pavojingesnis” yra Augustinas 
Voldemaras, buvęs Lietuvos ministeris pirmininkas ir 
užsienių reikalų ministeris, nes apie ji pranešama:

“Tautininkų sąjungos garbės teismas Volde
marui dėl jojo pareiškimų spaudai, kuriuose Tau
tininkų s-ga įžiūrėjo valstybės autoriteto žemini
mą ir Tautininkų s-gos diskreditavimą, įvyksiąs 
birželio mėn. 15 d. Garbės teismo sąstatas esąs 
toks: min. p. Žilinskas, p. Dagys ir dir. Daniliaus
kas.”
Anglų spaudoje buvo žinių, kad Voldemaras esąs 

patrauktas i valdžios teismą ir net suimtas. Bet tai, 
matyt, netiesa. Jį teis tautininkų partijos “garbės teis
mas“.
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IMPERFECT IN ORIGINAL

Apie Įvairius Dalykus į

Saulė ir sveikata
Heliofobai ir heliofilai. —Sau

lės nudegimo pavojus.—Sau
lės nudegimas į ir įdegimas. 

. —Kada daugiausia yra ultra- 
fiollefHnĮią spindulių?'—Saules 
vonios. — Saulė ir kūdikiai. 
—Ozonas ir jo reikšmė. — 
Nuosaikumas.

norėta atmesti!), 
ir J. A. Mickeliu- 
korespondentas sa-

LIETUVIŲ PREKYBOS BUTO 
BIU LĖTINAS

Chicagos Lietuvių Prekyboj 
Butas (Lithuahian-American 
Chambei* of Commerce) išleido 
28 pusi, biuletiną anglų kalba. 
Jame įdėta ilgas p. J. J. Hert- 
manavičiaus straipsnis apie 
Lietuvos istoriją, konsulo p. A. 
Kalvaičio straipsnis apie Lietu
vos klimatą ir kurortus, prezi
dento p. J. J. Elias straipsnis 
apie Lietuvių Prekybos Buto 

• veikimą ir siekimus ir sekreto-

Andrejs Upits

Vaivorykštės Tiltu
Iš latviško vertė Emile Skujenieks

Kas vasarą tūkstančiai žmo
nių serga dėl saulės įdegimo. 
Yra žmonių, kurie negali pa
kęsti saulėtų dienų. Jei kelis 
dienas paeiliui kaitina saulė, tai 
jie pradeda nerimti ir jaučiasi 
blogai. Tokie žmonės vadinasi 
heliofobais.

Iš kitos pusės, yra žmonių, 
kuriems saulės spinduliai yra 
savo rųšies svaigalas. Jie per 
tam tikrą laiką kaitinasi sau
lėj, o paskui įpuola į savotišką 
isteriją, panašiai kaip kaikurių 
religiškų sektų pasekėjai. Tie 
žmonės vadinasi heliofilais.

Fioletinių ir ultrafioletinių 
saulės spindulių įtaka tame at
vėjyj vaidina laibai svarbią 
rolę. Tie spinduliai akstiną ner
vų sistemų. Tuo pačiu laiku jų 
įtakoj žmogaus kūnas pagami
na tam tikrus chemiškus jun
ginius. h

žmogus .sgali gyventi su puse 
plaučių, su vienu inkstu ir kai- 
kuriuose atsitikimuose net su 
puse smagenų, bet kuomet apie 
vienas trečdalis odos yra su
naikinama, tąsyk mirtis yra 
neišvengiama. Kuomet žmogus 
labai nudega saulėj, tai jo oda 
dalinai yra sunaikinama. Kai 
saulės nudegimas apima pusę 
odos, tai geriausiame atvėjyj 
seka sunkį liga.

Šiandien mokslas šį tą žino 
apie saulės spindulių įtaką 
žmogaus sveikatai. Kadangi 
vasaros metu šimtai tūkstančių 
žmonių lanko maudykles ir, 
taip sakant, ima saulės vonias, 
tai pravartu kiekvienam žinoti, 
ką reiškia įdegti 
nuo saulės.

Saulės įdegimas 
mas nėra tas pat
ko Dr. Charles F. Pabst, odos 
ligų specialistas. Tačiau tiek 
viename, tiek kitame atsitiki
me kaltininkais yra fioletiniai 
ir ultrafioletiniai saulės spindu
liai. Saulės nudegimas yra dve
jopos' rųšies, — viename atsi
tikime ant odos iškyla pūslės, o 
kitame — ne. Pūslės yra ženk
las to, kad oda tapo nuplikyta. 
Žmonės jau nuo seniai pastebė
jo, kad pūslės nuo saulės nu
degimo atsiranda tik žemose 
vietose, o ypač prie vandens. 
Tai pareina nuo to, kad kūnas 
yra šlapias. Vandens lašai su
koncentruoja saulės spindulius, 
kurie nuplikina odą. Panašiai, 
kaip vanduo, veikia ir prakaito 
lašai. /

Yra ir kitoks, saulės nudegi
mas. Būtent, kai oda tik pa
rausta, o pūslių neątsirainda. 
Tokiame atvėjyj saulės spindu
liai suerzina mažyčius kraujo 
sudynus, 
barais.

Saulės 
prie to,
tamsesnė. Mat, 
kūnas išdirba tam

ir nudegti

ir nudegi- 
dalykas, sa-

(kurie vadinasi kapi-

įdegimas susiveda 
kad oda tampa daug 

saulės įtakoj 
tikrą pig-

mentą (dažą), kuris ir priduo
da odai tą ypatingą tamsią 
spalvą. Tas pigmentas sugeria 
ultrafioletinius saulės spindu
lius ir apsaugoja kraujo sudy- 
nūs nuo sužeidimo.

Yra žmonių, kurių oda nuo 
saulės nepasidaro ruda. Jei jie 
kiek ilgiau (pasikaitina saulėj, 
tai jų oda visuomet nudega ir 
parausta. Tokie žmonės yra he
liofobai ir privalo būti atsar
gus. Jų kunas neišdirba rei
kiamo pigmento, kuris priduo
da odai rudą spalvą. O tai rei
škia, kad jie niekuomet nėra 
apsaugoti nuo saulės nudegimo.

Jei pusė odos nudega nuo 
saulės, tai gali įvykti rimtų 
komplikacijų, o kaikuriuose at
sitikimuose net ir mirtis. Pūs
lės ir odos suskilimas yra pavo
jinga dar ir tuo, kad lengva ap- 
sikrėsti kitomis ligomis. Todėl 
kuomet nudegimas yra didelis, 
tai reikia kreiptis į daktarą.

Liepos ir rugpiučio mėne
siais saulės šviesa yra labai 
turtinga ultrafioletiniais spin
duliais. Tų spindulių intensy
vumas yra didžiausias nuo 10 
valandos ryto iki 2 valandos po 
pietų. Tuo laiku reikia labiau
sia ir saugotis nuo saulės nu
degimo.

Geriausias ir saugiausias bū
das įdegti saulėj yra sekamas: 
imti saulės vonias laipsniškai. 
Sakysime, pirmą kartą pasikai
tinti apie penkias minutes 
prieš dešimtą valandą. Sekamą 
dieną jau galima kaitintis de
šimtį minučių ilgiau. Ir taip 
nuolat kas dieną kaitintis po 
dešimtį mininčių ilgiau. Kada 
oda įigauna rudą spalvą, tąsyk 
galima saulėj pasilikti ir po po
rą valandų, kadangi pigmentas 
apsaugoja nuo nudegimo. Pig
mentas paeina iš lotynu kal
bos; “pignere” reiškia dažyti. 
Pigmentas yra organiškas da
žas, kuris užtinkama plaukuo
se ir kitose kūno dalyse. Žiū
rint pro mikrokopą, odos pig
mentas atrodo, kaip rudų dažų 
trupinėliai.

Pastaruoju laiku buvo daro
ma eksperimentai, kad surasti 
budus apsaugoti odą nuo sau
lės nudegimo. Jeigu odos pig
mentas yra gera apsauga, tai 
ar negalima maždaug tokį pig- 
gmentą pasigaminti laboratori
joj? Chemikams tatai dalinai 
pasisekė. Iš kaštano žievės jie 
pagamino chemikalą, kuris yra 
žinomas kaipo eskulinas (escu- 
lin). Kuomet eskulinu ištepa
ma oda, tai ji daug mažiau bė
ra olpi ir ultrafioletiniai spin
duliai kur kas ją mažiau be
veikia.

Reikia žinoti, kad oda nude
ga ne nuo saulės šilimos, bet 
nuo ultrafioletinių spindulių. 
Tie spinduliai veikia, kaip sitip- 
rųs vaistai: jų maža doza at
neša naudą, o didelė, — blėdį.

Kūdikių oda yra labai jautri 
ir opi. Tai pareina nuo to, kad 
jaunas organizmas dar nėra 
prisitaikęs prie aplinkybių. 
Odos ląstelės dar nesugeba pa
kankamai greitai pagaminti 
pigmentą, kuris apsaugoja nuo 
ultrafioletinių spindulių. Todėl 
kūdikių nereikia ilgai laikyti 
saulėje.

Ultrafioletiniai

(Tąsa)
“Tai čia jau 

pačių narių tarpe. Na, 
ku! Dirbk dabar, kad 
varyk biznį pirmyn!”

Blukia 
rankomis.

“Tyliau, 
vo meilės

intrigos musų 
tai pui- 
nori, ir

sujaudintas mosavo

gerbiamieji, 
tyliau.

uz

jis

ne
su

galutinai. 
Bluki! Ar 
esame tu- 
ir šįkart.” 
Mandeliu.

— aštuo- 
tas, kur 
Abuoliui 
gatvėje.

dėl die- 
Nepamirški- 

te, kad kan turistai čia pat 
durų.”

O kai tie abu susivaldė, 
tęsė rimtu tonu:

“čia spėjimas ir būrimas 
padeda. Turime skaičiuotis 
faktais. O čia jie ir yra!”

Jis išsiėmė ši stalčiaus storą 
sąsiuvinį mėlynais viršeliais'.

“Dvidešimt trečią vekselis 
Biržos bankui — šimtas septy
nios dešimt penki. Ketvirtą — 
Vidžemės savitarpiai 
nio^dešimt: tai yra 
mūrininkų meistrui 
už remontus Nėvos

^Penktą — Diskonto banke — 
du šimtu trysdešimt. šeštą — 
paskutinis terminas vamzdžių 
išpirkimui muitinėje, šiandien 
buvo atėjęs tas vapnininkas iš 
Ikškilės: esą, ar pagaliaus no
rite, ar te? Jis turįs kitą pir
kėją. Iki sekmadienio jis lauks 
galutino atsakymo.”

Ikškilės vapninyčios Mandelį 
jau nuo pat pradžios ypatingai 
įdomino.

“Klausykite, gerbiamieji! Tą 
mums jokiu budu nereikėtų iš
leisti iš rankų. Ant tos opera
cijos mes gražiai uždirbsime.”

“Nekalbėk Tamsta dabar 
apie naujas operacijas. Pagal
vok verčiaus, kaip atnaujinti 
gerus santykius su tuo depar
tamentu. Pagalvok apie valsty
bės kontrolę. Ir apie tuos mo
kėjimus. Bankai nelaukia... 
Klausyk, pone Nelke... Tamsta 
tą namą Šaulių gatvėje įsigijai 
iš “Tarpininko”, sakysime, pri
einama kaina — labai prieina
ma kaina...”

“Tamstos uošvis savąjį Lo
kių gatvėje pardavė “Tarpinin
kui” už nemažiau prieinamą.”

Blukis tik valandėlei sumik
čiojo.

“Aš nesakau, aš to nesakau... 
Bet mes apie tai nekalbame. 
Aš tik manau, kad dabar Tam
stai butų pats tikriausis laikas 
sumokėti dar tą trečią milioną 
Kiek terminų Tamsta jau pra
leidai?”

Robertas buvo prisitraukęs 
vazą ir uostė rožes.

“Iki dvidešimt trečiai? Iki 
dvidešimt trečiai man negali
ma. Aš esu taip sutvarkęs, kad 
į spalių mėnesį.“

“Na, tai pakalbėk su ponu 
Tombergų. Gal būt Rytų-Va
karų bankas? Mes turime ga
rantijų. Mes juk galime užsta
tyti. Trims mėnesiams ilgiau 
mums nereikia.”

Robertas lengvai nusijuokė.
“Rytų-Vakarų... Manding, jie 

su visais savo kapitalais tiek 
nesugraibys. Ir aštuonioliktas 
nuošimtis — ar mums tai ap
simoka?”

Blukis iškėtė rankas.
“Tai aš nebežinau. Aš dau

giau nieko nebežinau.
jus.“

Jis nusigręžė ir ėmė 
nėti lentyną. Mandelis

“Gerbiamieji, ar nebūtų ga
lima kiek greičiau. Aš tuojaus 
turiu eiti.”

Robertui visas tas reikalas 
buvo įgrisęs' iki gyvam kaului. 
Jis atsistojo.

“Gerbiamieji, aš manau taip: 
mums gi dar nedega. Ir aš tu
riu skubėti. Bet ryt dešimtą. 
Tada mes nutarsime 
Nenustok ūpo, j>onc 
mes tik tiek strioko 
rėję? Gelbės dievulis

Nusijuokė abu su
Tiktai Blukis pasiliko toks su
siraukęs.

Eidamas per kontorą, Rober
tas pamanė, kad reikėtų padė
koti už rožes. Bet prie Mande- 
lio tai buvo nepatogu. Tegu 
verčiau pasilieka rytdienai. 
Kantoristė beldėsi, nusilenkusi 
ant rašomosios mašinėlės, 
skruostuose jai atsirado vilio
jančios duobutės.

Gale laiptų Mandelis sustojo, 
pažvelgė atgal aukštyn ir nusi
tvėrė Robertui už sagos.

“Sakyk Tamsta ką nori, ir 
pats Blukis mums tą reikalą 
gadina. Ar Tamsta nejauti, 
kad taip eina jau geroką laiką? 
Aš galvą dedu, — ten Brikis, 
Gulbė, Sudrabs ir visa toji šai- 
ka.”

“Aš jam niekuomet pilnai ne
pasitikėjau. Bet tenemano! Pri
mygsime jam tą uodegą tvir
čiau! Tik reikia pagalvoti, kaip 
išeitų geriau. Tat — iki ryto
jaus. Viso labo! Aš ištikro ne
beturiu laiko.”

Laiko jis turėjo daugiau, ne
gu reikia. Jis žvilgterėjo į laik
rodį: pilnos trys valandos iki 
greitajam traukiniui. Nebuvo 
nieko ką veikti, bet vistik toks 
nepaprastas nerimas jautėsi vi
sose gyslose. Vis taip, lyg tu
rėtų kur skubėti, lyg kur pasi
vėluota ir reikalinga vėl atgau
ti. Fridą?... Ne, tai buvo kas 
nors kita. Bet tada jis prisimi
nė priegalvėlį, nusuko Elzbietos 
gatve ir ėjo ja žemyn. Taip ei
damas pastebėjo, kad lygiagre
čiai jo, skersai esplanad’o eina 
dar kas tai, labai panašus į E- 
manuelį Sprukstinį. Iš kur tas 
čia galėjo atsirasti, ir kur jis 
taip skubėjo? Robertas aplenkė 
Mikalojaus gatvės galą ir pa
stebėjo Emanuclį (slenkant 
Jurgio gatvės kryptin. Ne — 
tai ištikųjų buvo keista.

Pasiekęs Jurgio gatvę ir jį 
daugiau nebematydamas, Ro
bertas beveik bėgte nubėgo 
tuos dvidešimt penkis žingsnius 
iki Tombergų namui. Kaip tat! 
priešais jo kas tai skubėjo lai
ptais aukštyn, pūsdamas ir ko
sėdamas. Nieką) nebesu vokda
mas Robertas užkopė iki Tom- 
berų buto, sustojo ten ir ėmė 
klausytis. Aukštai rakino duris 
—tas galėjo būti tuojaus sekan
čiame 
nios 
dviem

aukšte. Galėjo būti po- 
Sluokos bute... Bet gal 
aukštais aukščiau...

(Bus daugiau)

Tarkite

ATĖJO “Kultūros” No. 5. 
Galima gauti “Naujienose”. 
45c kopija.

spinduliai' r6jo laikrodin.

apžiūri- 
žvilgte-

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

w
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Sveikatos Dalykai
Dr. A. R. Lauraitis

VAIKŲ DANTŲ 
APSAUGOJIMAS
Kiekviena motina ir tėvas 

nori, kad jųjų vaikučiai butų 
linksmi. Tėvai prisirengę, rei
kalui esant, už savo vaikus nu
kentėti, kad tik juos padarius 
laimingais. Ypatingai tas in- 
stinktyviskas prielankumas' yra 
išreiškiamas link kūdikių ir 
mažų vaikučių, kurie yra bejė
giai, ir visa jų ateitis ir gyvy
be randasi tėvų rankose. Visi 
žinome, kad tėvų pasiryžimas 
gelbėti vaikus ir juos prideran
čiai auklėti yra begalinis.

Ligoje, kuomet kūdikis ken
čia ir dega karščiu, argi moti
na. žiūrėdama i kenčianti kū
diki, nenorėtų užimti jo vietą? 
Taip, iš tikrųjų, ji su mielu 
noru tą padarytų, jeigu galėtų.

Čia drįstu pasakyti, jog-daug 
yra atsitikimų, kad vaikučiai 
nemažai nukenčia iš priežas
ties tėvų nebojimo ir apsileidi
mo.

Tas nebojimas ir apsileidimas 
aiškiai pasirodo kaslink svei
kumo vaikų dantukų, nuo ku
rių jie labai daug nukenčia. 
Galima sakyt, kad mažas tėvų 
skaičius žino kas vaikučio bur
noje dedasi, nežiūrint j tai, kad 
nuo pat užgimimo iki 14 arba 
15 metukų didelės permainos 
vaikučių burnose įvyksta.

Ar daugelis žino, kada pir
mieji dantukai išdygsta ir kiek 
jųjų turi būti? Taiposgi ar ži
no laiką, kuomet tie pirmieji 
dantukai turi išpulti ir užleisti 
vietas kitiems? Drįstu sakyti, 
kad visai mažai, o vienok ta 
fiziologiška permaina yra la
bai svarbi musų augantiems 
žiedams-vaikučiams. Kūdikio
dantukas, kuris turėtų išpulti 
šeštam mete, neturėtų pasilik
ti burnoj iki* 10 metų; arba 
pirmasis dantukas, kuris turė
tų iškristi apie 10 metukų, ne
turėtų būti išimtas, kuomet še
šių metų. Perilgas užlaikymas 
pirmųjų dantukų yra taip pat 
kenksmingas, kaip pirm laiko 
ištraukimas.

Tiedu yra labai svarbus fak
toriai. kurie skaitosi priežas
tim kreivų dantukų, bepropor- 
cionališkai išaugimo žanukau'

Ko jys tikitės 
jus gaunate su

____ Anheuser-Busch

Budweiser
Barley-Malt Syrup
LIGHT OR DARK

RICH IN BODY
NOT B1TTER

ililIlIH

SHADY LAWN 
RESORT 

J. J. PRUSZKA, Sav.
SODUS,

Tel. Benton Harhor 7040 F 1-2
Jau atsidarė Shady Lawn va

sarinis rezortas, vedamas Mrs. J. 
J. Prųczka, kur jus jausitės kaip 
namie ir kur jus kuogeriausia 
praleisite vasaros vakacijas. Čia 
jus galite žuvauti, maudytis, val
tele plaukioti, žaisti tennis, 
croiiuet, vaikščioti miškuose ir 
gėrėtis gražiomis apielinkėmis.

Jus galite atvažiuoti laivu, bu- 
su ar traukinių i Benton Harfcor 
ir pašaukti mus telefonu, o mes 
atvyksime už keliu minučių. Au
tomobiliais važiuoti U. S. 12 ke
kių per Michigan City j Benton 
Harbor, ten paimti Pinestone ke
lia iki mokyklos, pasukti po kai
rei, pavažiavus apie 1 mylia iki 
kito kelio pasukti po dešinei ir 
važiuoti apie 4 mylias iki Shady 
Lawn Resort.

[ lių, kas sudarko veido išžiūrą. 
Jeigu tik tą vieną dalyką jūsų 
šeimos dentistas prižiūrės ir 
neduos dantukams iškrypti, jis 
jums sučėdys desėtkus' arba ir 
šimtus dolerių, kuriuos reikėtų 
išmokėti už suvarinėjimą į vie
tas iškrypusius dantukus.

Dažnai motinos atvedusios 
kūdikį prie dentisto, argumen
tuoja, kad pirmieji dantukai 
neturi būti taisomi, nes jie iš
kris. Iš kur jos gauna tą 
idėją, kad "pirmieji dantukai 
yra be verties ir neturi būt 
prižiūrimi, nes jie už kiek lai
ko iškris? Iš tikrųjų jos neįgi
jo tą juokingą idėją iš autori- 
tetiškų sričių. Tai yra labai 
rimta klaida ir juo greičiau 
motinos supras itą klaidą, tuo 
geriat! bus vaikams ir patiems 
tėvams.

Iš mažens kūdikis yra apdo
vanotas su dvidešimt dantu
kais, — dešimt viršutiniam ir 
dešimt žemutiniam žandkauly- 
je. Tie brangus perlai yra su
tvarkyti speciališku budu, tam 
tikram tikslui. Reikalinga, kad 
kiekvienas iš tų mažų perlų 
pasiliktų burnoje apribotam-pa- 
skintam laikui ir kad per tą 
laiką tie perlai atliktų jiems 
paskirtas užduotis. Nuo moti
nos yra reikalaujama, idant ji 
prižiūrėtų tuos mažiukus orga- 
nėlius beveik tiek, kiek ji pri
žiūri kūdikio plaukelius, veidą 
ir pirštų nagelius. Kiekviena 
motina rūpestingai prižiūri, 
idant jos' kūdikis butų švariai 
aprėdytas, plaukeliai sušukuoti, 
veidelis nupraustas, nosele nu
šluostyta, o jei ir nebūtų nu
šluostyta, nieko blogo neatsitik
tų. Bet kiek iš musų mamyčių 
ir tėvelių rūpinasi kaslink vai
kučių dantukų. Jie nieko sau 
iš to nedaro, nes jie nežino tų 
mažų dantukų svarbumo.

Dandų užduotys yra sekan
čios :

1. Kramtyti maistą.
2. Pagelbėti ištarimui žodžių.
3. Pagelbėti veido išsivysty

mui ir jo išreiškai.
Kai dėl pirmų dantukų, tai 

jie patarnauja kaipo vadai ar
ba tako rodytojai antriems 
dantukams, kurie užima jų 
vietas ir jų užduotis.

Jei pirm laiko prarandama 
pirmieji dantukai, tai antrieji, 
kurie užima jų vietas, kreivai 
išauga. Kreivai išaugę dantys 
ne tik kad nedailiai išrodo, bet 
ir daug keblumų daro. Jie yra 
priežastim siauro ir gilaus go
murio, o siauras gomuris pri
verčia kūdikį per burną, o ne 
per nosį kvėpuoti. Kreivi dan
tys neleidžia atsakančiai su
kramtyti maistą, o nesukram
tytas' ir neatsakančiai sumal
tas maistas kenkia viduriams. 
Kreivus ir ant viens kito pa
virtusius dantis yra sunku šva
riai užlaikyti, o nešvarus dan
tys dažniausiai išpūva..

Išpuvę Ir užteršti dantys ne 
tik kad priduoda skausmo ir 
nemalonumų, bet jie esti pama
tine priežastim daug pavojin
gų ligų, kaip tai: širdies ligos, 
reumatizmo, inkstų ligos, apen
dicito, skilvio voties ir kitų kro- 
niškų ligų.

Tos ligos yra užkrečiamos 
per pulius ir nuodus, o pultus 
ir nuodus pagamina perai, ku
rie atsiranda ir sparčiai auga 
išpuvusių dantų skylelėse ir 
apie šaknis. Tie nuodai, susi- 
maišę burnoje su valgiu, eina / 
į kūną, o iš užnuodytų dantų 
šaknų įeina į kraują.

Jeigu dantys iš anksto butų 
prižiūrimi ir mažos skylelės 
užkaišiotos, pakol nepripuva 
prie gyvunio, tai daug ligų bu
tų prašalinta. Didžiausią klai
dą tėvai papildo, neatkreipda
mi atidos ant pirmo krūminio 
dantuko arba, kitaip vadinant 
— šešių metų krūminių. Tas 
dantukas išauga, kuomet vai
kas sulaukia šešių metų ir pa
silieka burnoje ant visados.

Tie dantukai išauga užpaka

lyje pirmųjų dantukų ir neuž
ima kitų dantukų vietas. Tie 
šešių metų krūminiai dantukai 
yra keturi, du aukštutiniam ir 
du žemutiniam žandkaulyje, už
pakalyje pirmojo seto. Susira- 
kindami vieni su kitais tie ke
turi krūminiai dantukai suda
ro pamatą visam veido surėdy
mui ir tarnauja kaipo vadai ir 
kamarninkai, kurie išmatuoja 
žanduose vietas dėl dar neišlin- 
dusių antrojo seto dantukų.

Praradimas tik vieno šešių 
metų krūminio dantuko padaro 
didelę pertvarką anatomiškame 
burnos surėdyme. Tą blėdę ir 
betvarkę dažniausia' negalima 
pataisyti. Nežiūrint to, iš visų 
antrojo seto dantukų tas šešių 
metų dantukas nukenčia dau
giausia pertai, kad tėvai turi 
menką ir beveik kriminališką 
idėją, jogei pirmieji dantukai 
neturi būt prižiūrimi ir jokios 
atidos į juos neatkreipiama.

/šešių metų dantukas, kaip 
žinote, išauga anksti, — beveik 
sykiu su pirmuoju setu ir per
tai jis priskiriamas' prie pirmo
jo seto. Būdamas priskirtas 
prie nelaimingųjų dantukų ir 
jam tenka nukentėti sykiu su 
nelaimingais, tai yra — puti, 
užsinuodyti ir galų gale tas ne
geistinas kiekvienam likimas 
— ištraukimas.

Idant apsisaugoti nuo tokio 
likimo, vaikučiai turėtų būt nu
vedami prie dentisto regulia- 
riškai kas šešius mėnesius, kad 
jis jų dantukus peržiūrėtų ir 
nuvalytų. Tokiu budu bus su
rastas mažos skylėlės ir jos 
tuoj aus' bus užlopytos. Mažos* 
skylelės užtaisomos beveik be 
skausmo. Vaikučiai greit apsi
pranta su aplinkybėmis dentis- 
'to ofise ir jų baimė pranyksta, 
o atsiranda pasitikėjimas ir 
draugiškumas, kas' pasilieka per 
ilgus metus net iki subrendi
mui.

Patyrimas rodo, kad vaikai, 
kurie patenka į institucijas, 
kaip tai prieglaudos namuose, 
turi daug geresnius dantis, ne
gu vaikučiai, kurie gyvena na
mie su tėvais ir po tėvų prie
žiūra.

Dr. T. Houston iš Corsicana, 
Texas', perdėtinis vieno našlai
čių namo, kuriame randasi 350 
našlaičiai, praneša, kad per 17 
metų 508 vaikai reikalavo pa
taisymo dantukų ir iš tų 508 
vaikučių dantukuose surasta 
731 skylelės. Kitaip pasakius, 
kiekvienam vaikučiui teko pus
antro išpuvusio dantuko.

Poras metų atgal, peržiurė
jus viešųjų mokyklų vaikučių 
dantukus, patirta, kad 78% iš 
jųjų turėjo blogus dantukus ir 
abelnai paėmus kiekvienas vai
kas turėjo septynis išpuvusius 
dantukus. Tai didelis skirtumas 
tarp 1% ir 7.

Perdėtinis dentistų štabo 
Marks Nathan žydų siratnamio 
Chicagoj išdavė raportą, kad 
per 10 motų 3,000 vaikučiams 
buvo suteiktas dantukų patar
navimas. Surasta', apskritai 
imant, kad kiekvienas vaikutis 
turėjo mažiau kaip vieną suge
dusį dantuką, skaitant pirmojo 
ir antrojo seto dantukus. Nei 
vieno šešių metų krūminio dan
tuko neprarado ir visi vaikučiai 
turi tiesius ir švarius dantukus 
ir geroj sveikatoj.

Kame čia dalykas? Kodėl tie 
siratukai turi geresnius' dantu
kus už namie auklėjamus vai
kučius? Negalima manyti, kad 
tie siratukai gyvena geresnėse 
aplinkybėse, negu namie prie 
tėvų auklėjami.

Atsakymas yra lengvas ir 
aiškus. Tokiose įstaigose vaiku
čių sveikata yra sistematįškai 
prižiūrima. Jų sveikata paveda
ma ypatoms, kurių priedermė 
yra prižiūrėti vaikučius, idant 
jie butų sveiki. Jų dantukai 
periodiškai kas šešius mėnesius 
peržiūrimi ir jeigu suranda 
skyleles, tai turi eiti prie den
tisto, kad jas užtaisyti; nėra 
klausiama, ar Jonukas arba 
Marytė nori ar ne.

Vaikučiai, gyvenantieji prie 
tėvų, nėra priversti eiti prie 
dentisto nors porą sykių į me-

[Pacific and Atlantic Photo]

Sidney, Australija. — Amy 
Johnson, anglų aviatorė, kuri 
iš Anglijos nuskrido į Australi
ją.

turėtų jį vartoti nors du sykiu 
į dieną—einant gulti ir rytme
tyje. šepetukas tur būti sau
sai ir švariai užlaikomas. Kiek
vienas iš šeimos tur turėti savo 
šepetuką. Vaikučiai turėtų būt 
mokinami, kad jie didžiuotųsi 
savo baltais švariais' dantukais. 
Jie niekuomet neturėtų būt 
grasinami dentistų, kuomet jie 
negerai pasielgia, nes dentistas 
nėra ir nebuvo koks tai “Boo- 
gie man”. Jo užduotis yra' la
bai sunki, kuomet prisieina jam 
įgyti išgąsdinto vaikučio pasi
tikėjimą, jog jis nėra tas 
“Boogie man”. Maži grasini
mai ir mažos' vertės “juokai” 
kaslink dentisto gali pasilikti 
vaikučių mintyse ilgam laikui. 
Ta baimė atitraukia jį arba ją 
nuo dentisto ofiso per ilgus 
metus, nors gal dantų skaudėji
mas juos labai kankina, kas 
kenkia jų sveikatai.

Baigdamas tą staipsnelį tu
riu priminti kelis' principus, 
kad,—

1. Geri dantys užtikrina ge
ras girnas kramtymui.

2. Gerai sukramtytas mais
tas užtikrina gerą virškinimą.

3. Geras virškinimas vidurių 
ižtikrina gerą kūno penėjimą.

4. Geras kūno penėjimas už
tikrina gerą sveikatą.

5. Gera sveikata užtikrina 
gerą sveiką, stiprią ir linksmą 
gentka'rtę.

tus. Jie atveda juos tuomet, 
kuomet jam pakyrėjo skausmą 
kentėti ir neduoda tėvams "ra
mybės. Juos atveda dažniausia 
pervėlai, nes jųjų dantukai bū
na labai išpuvę, ir kad sustab
dyti skausmą, prisieina dantuką 
ištraukti.

Motinos neturėtų laukti, kol 
vaikučių dantukai pradeda 
skaudėti. Jos' turėtų Juos at
vesti pirm skaudėjimo, nors du 
sykiu per metus, nepaisant ar 
dantukas skauda ar ne. Viena
tiniai tik tokiu budu dentistas 
gali suteikti tikrą patarnavi
mą ir tokiu budu vaikučių dan
tukai galėtų būti sulaikyti nuo 
išpuvimo ir skausmo.

Vaikučiai, kurie turi gerus 
dantukus, daug geriau mokina
si už tuos, kurie turi blogus, 
išpuvusius, skaudančius dantu
kus. Negalima tikėti, kad vai
kutis su skaudančiu dantuku 
galėtų gerai mokintis. Niekas 
negali gerai galvoti su skaudan
čiu dantim, tai kam tikėtis nuo 
vaikučių ?!

Principalas Morris'on viešo
sios mokyklos praneša, kad 
grupė negabių iš tos mokyklos 
vaikučių buvo paimta ir juos 
ekspertas psichologas išegzami- 
navo pirm sutaisymo dantukų 
ir už kiek laiko po sutaisymo ir 
išvalymo. Abelnai imant, pasi
rodė, kad 99.8^ iš tos grupės 
intelektuališkai pagerėjo. Tas 
reiškia, kad per prižiūrėjimą 
vaikučių dantukų yra galimybe 
no tik pagerinti jųjų sveikatą, 
veido spalvą ir abelną išžiūrą, 
bet ir pakilti intelektuališkai.

Vaikai turi būt mokinami 
kaip vartoti dantų šepetuką. Jie

ŠEIMININIO 
DAKTARO LIUO- 

SUOTOJAS YRA 
GERIAUSIAS

Jūsų sveikata yra perdaug 
svarbus dalykas! Jus negalite 
eksperimentuoti su jūsų opiais 
viduriais, kada padengtas liežu
vis, dvokiąs kvapas, galvos 
skaudėjimas, gasai, vertimas 
vemti, karščiavimas, stoka ape
tito, energijos, etc., įspėja kon- 
stipaciją. Tas liečia ne tik su
augusius žmones, bet dar la
biau vaikus, štai kodėl šeimi- 
ninio daktaro liuosuotojas yra 
visuomet saugus pasirinkimas.

Dr. CaldweH’s Syrup Pepsin 
yra prirengiamas šiandie po 
griežta laboratorijos priežiūra 
iš šviežių liuosuojančių žolių ir 
kitų grynų priemaišų ir pilnai 
sulig Dr. Caldwell originalio re
cepto.

šiandie milionai žmonių atsi- 
deda ant Dr. Caldwell sprendi
mo parinkime jų liuosuotojo. 
Nes Dr. Caldwell’s Syrup Pep
sin. bonkose, prirengtas var
tojimui, parsiduodantis visose 
aptiekose, yra dabar daugiausia 
parsiduodantis liuosuotojas pa
saulyje!

Šaukite YARDS
L 1770 dėl 

VALYMO už
. Naujas žemas Kainas

. . ; , išv

Vyru 
Siutai. 
Topkautai 

4J f I
Motery j pp
Paprastos Dresės ? * I ■UU
Kautai ) ■

Į šią kainą Įeina pasiėmimas ir pristatymas

Kenwood CIeaners
7,40-44 West 47th Street

RICHMAN
BROTHERS

M^orstec/s

audeklas negali

ALL

THE RICHMAN BROTHERS

ir maišyto rašto 
ir mėlynų spal-

Naujo dryžiuoto, klctkuoto 
madingų pilkų, rusvų, rudų 
vų... vienos ar dviejų eilių modelių, didumo, 
kuris pritiks vyrams ir jauniems vaikinams 
visokiausio kūno subudavojimo.

114-118 South State Street 
6400 South Halsted Street 
4011 West Madison Street 

3220 Lincoln Avenue

ypač plonesnių audimo ir tropiniai worsteds, 
yra iš visų audeklų nepalyginamai mėgia
miausi dėvėjimui vasaros laiku, štai kodėl jus 
rasite mus prisirengusius parodyti didžiausį 
pasirinkimą vvorsted siutų, pasižymintį įvai
rumu, kaip it teikimu didelių vertenybių.

Tvirtumas grynų vvorsted siūlų šiuose audek
luose užtikrina jus, kad jie ilgai laikys savo 
fermą ir gražia išvaizda... jų vėsus šilkinis 
audeklas suteikia komfortą kraštame ore. Ir 
jie devėsis kaip jokis kitas 
devet’s.

Šie siutai yra pasiūti taip, kad tai butų kredi
tas net ir už daug augštesnes kainas parsida- 
vinėjantiems drabužiams... nes jie yra ga
minti organizacijos išlavintų adatos amatnin- 
kų, kurių kiekvienas yra dalininkas šios kom
panijas.

Kiekvienas Biznio Siutas, Topkau- 
tas, Golfo ar Dress Siutas Kiek
vienoj Richman Brothers Sankro
voj Jungtinėse Valstijose yra Vi
suomet už Viena ir to pačia Kaina

COMPANY

Street
Street
Street

114-118 South Stote 
6400 South Halsted 
4011 West Madison

3220 Lincoln Avenue
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Tarp Chicagos 
Lietuvių
Roseiand

Ateinanti nedūldieni, birželio 
29 d., Dr-stė D. L. K. Gedimi
no įrengia išvažiavimą (outing) 
Wildwood miške, 127 St., tar
pe State ir Went\vorth gat
vių. Kensingtoniečiai ir Bose- 
landiečiai reiugiasi dalyvauti 
tame išvažiavime. Ir kurgi ne
sirengs! Juk Dr-stė D. L. K. 
Gedimino tai viena pirmųjų 
laisva pašalpinė draugija Ken- 
singtone ir Boselande. ir vie
na iš tų, kurios pritaria vi
sokiems geriems užmanymams, 
prisidletlama su pinigiška pa
rama. Antanas.

Lietuvos konsulato 
raštinė perkeliama
Lietuvos Konsulatas Chiea- 

goje praneša, kad nuo šių me
lų liepos mėnesio l dienos" Kon
sulato raštinė perkeliama^ nau
ją vietą.

Naujas Konsulato antrašas: 
Boom 1901, 201 North Wells 
Street, Cliicaigo, Illinois, tarp 
Lake Street ir VVacker Drive.

L. Gaižaitė.
Už A. Kalvaiti 

Lietuvos Konsulą Chicagoje.

“Naujienų” laiva
korčių Skyrių

Naujienų laivakorčių skyriaus 
patarnavimu išvažiuoja Lietu
von Kenošiečiams gerai žino
mas veikėjas, p. Charles K. 
Braze (Brazevicius), kuris tu
ri batų dirbtuvę. Išvažiuodamas 
jis palieka savo bizni patyru
siam darbininkui.

Charles Brazevicius apleid
žia Kenoshą 2 d. liepos. Važiuo
ja jis i Baltimore, pas savo su- 
nu, o iš ten 6 diena liepos, lai
vu Aquitania, važiuoja Lietu
von.

Lietuvoje mano pabūti apie 
mėnesį laiko, iš ten žada ap
lankyti Rusiją, Lenkiją, Vo
kietiją ir Franciją. Rugsėjo 13 
dieną, laivu Maurctania, gryš 
Amerikon, vėl prie savo užsi
ėmimo.

Iš S. L. A. Skodo
Gal jau dauguma delegatų, 

suigryžusių iš minėto skodo, ir 
užmiršo viską. O man vis dar

Balsuokite Yes
Vi Naują Traction Ordinance 

Liepos 1 d.

Liepos 1 d. Chicagos balsuotojai 
balsuos už ratifikavimą naujos 
Traction Ordinance, kurią yra pri
ėmusi miesto taryba.

'l'iit-; svarbus, apimantis visa tran- 
sportacija. patvarkymas nusako su
vienytą ir bendrą transportacijos 
sistemą, su nemokamais transferiais 
nuo elevatorių, gatvekariu ir busų 
linijų ant kitu, už vieną tėra. Jis 
parėdo daugeli ir prailginimu ir 
naujų linijų elevatorių, gatvekariu 
ir busų, taipjau požeminius kelius, 
ka*s labai pagreitins transportaciją 
ir pašalins dabartinį susigrūdimą 
vidurmiesty. Pasažierius galės ap
keliauti visą miestą su vienu teru, 
kuomet dabar reikia mokėti du ar 
tris fėrus.

Svarbiausia, kad bus suteikta mie
stui greita, moderniška transporta- 
cija, kurios miestas pageidavo per 
pereitus 30 metų ir už pigiau, negu 
dabar reikia mokėti. Taipjau padi
dės namų vertės visame mieste ir 
priemiesčiuose.

Pagerinimai ir praplėtimai, ku
rie tuojaus bus pradėti vykinti, su
teiks darbo desėtkams tūkstančių 
bedarbių. Tai suteiks pasitikėjimo 
ir prisidės prie atsteigimo gerbūvio, 
kuris bus’ su mumis per daugelį bu
siančių metų.

Ekspertai studijavo šiuos patvar
kymus ir nerado juose jokių svar
besnių blogumų. Visi parėdymai pa
daryti pritaikant augimui miesto, 
kuriam lemta su laiku pasidaryti 
didžiausiu miestu pasaulyje.

Sulig patvarkymais, miestas galės 
išpirkti ir pats operuoti linijas. Bet 
dabar niekas apie tai nemąsto.

Visuomeniniai vadovai, biznieriai 
ir ateiviai darbininkai užgiriu šiuos 
patvarkymus ir pataria savo drau
gams ir' kaimynams už juos balsuo
ti.

Kitoj vietoj rasite atsišaukimą, 
pasirašytą visų tautų žymesnių va
dų, į kuri kreipiame jūsų domę. Jie 
išstudijavę visą Traction Ordinance 
ir kokią naudą ji teikia Chicagai, 
pataria balsuoti už ją VES liepos 
1 dieną.

NAUJIENOS, Chicago. BĮ

[Atlairlic and Pacific Photo]

New York. — Jack Sharkey (po kairei) puola Max Schmelingą. Del nelegalio kirčio Sharkey 
pralaimėjo rungtynes

Burnside
Nedarbas siaučia

šis-tas atsimena, nes man te
ko matyti visokių žmonių: sto
rų, plonų, ilgų, trumpų ir vi
dutinių — pačioje svetainėje, 
kur buvo laikoma skodas. Vie
ni delegatai laikraščius skaitė, 
antri tanp savęs pašnabždomis 
kalbėjosi, treti klausėsi tarimų, 
ketvirti, kur tik buvo durys, 
tai už durų laikė extra mažiu
kus seimelius. O dar kiti — 
miegojo krėsluose; kitas turbūt 
sapnavo, kad grįžtai namo iš 
Seimo, nes knarkė kaip Puil- 
mano, kare.

Pirmininkas kartais “styri n g 
vyli” paduodavo vais-pirmi (lin
kui Kamarauskui. Bet prie di
desnio užsisukimo, kur tekda
vo važiuoti atsargiai kad ne- 

I apsiversti, tuoj Gegužis grieb
davo už frtyringo, idant Seimas 
nenuvažiuotų j socialistinę pu
sę. Bet Gegužis labai tankiai 
Įvažiuodavo Į tautiškus arimus, 
kur pakratydavo ir Jurgeliutę.

Bet jai tas, matyt, nieko ne
kenkdavo: veidas jos budaivo ra
mus; jeigu tečiau truputį pa
sukdavo link cicilikiško kelio, 
tai pasirodydavo lig neužsiga- 
nėdinimo. Mat, cicilikai atlieka 
darbą savo spėka, todėl jie ir 
nesako “taip mums, Dieve, pa
dėk”.

Aš girdėjau, kad nokime dė
ti ogata i sumetė po kiek pinigų 
ir nupirko sekretorei rankinį 
laikrodėli, kaip dovaną. Jei ma
no valiai butų buvusi, tai aš 
bučiau nupirkęs visai pildomai 
tarybai po rąžančių ir pasa
kęs “taip Jums, dieve, padek”.

Čia suminėsiu ir žymesnius 
žmones, kurie kėlė rankas, kad 
priimti dievą i Susivienijimą 
kaipo garbės narį. Jie buvo: 
Dr. Draugelis, “Vienybės” re
daktorius su reporteriu, “Dir
vos” vyrukas, Uvikas, Strum- 
skis ir kiti, daugelis kurių į 
Dievą netiki.

O kuomet nepavyko gauti 
Dievo už garbės narį, tai ant 
galo užsimanė nors Šarkį pri- 
iinti i «-arh'<s narius, liet ir tas 
nepavyko. Kiti tarp savęs kal

bėjo. Sakė: kokia mums gar
be su Šarkiu: jei jis pralaimė
jo, tai jau jokios garbės nėra.

Beje, Bakanas labai pasižy
mėjo su įnešimais priėmimui 
rekomendacijų, nes jis nepai
sydavo kokia nebūtų rekomen
dacija, ir vis įnešimą duodavo, 
kad butų priimta.

Čekanauskas buvo paskirtas 
išdalinti tautiškus centus, ir dar 
du be jo — tik nepamenu jų 
pravardžių. Ir kad skirstė, tai 
skirstė. Viską su šovelu į Lie
tuvą, o amerikiečiams — figū
rą iš trijų pirštų. Vėliau, už
protestavus Vitaičiui, tai pa
siuntė i pagelbą Dr. Montvidą. 
Tas truputį su kačerga atitrau
kė atgal. Bet visgi dar reikėjo 
atitraukt didesnę pusę, nes ir 
Amerikoj yra žmonės, o ne 
gyvuliai.

Geriau Pildomoji Taryba duo
tų morgičių ant Voldemaro 
proto... o ant galo — ką aš 
paisau: ne mano biznis.

— Pustapėdis.

Marųuette Manor
Padėkavonė

Aš, Frank Paulauskis, širdin
gai dėkavoju Marųuette Park 
gyventojams ir draugams, ku
rie (laivė man biznį per perei
tus trejus metus; aš biznį tu
rėjau prie ()9th St.

Dabar kviečiu visus atsilan
kyti į mano naują vielą, 3109 
W. 03rd St. čia atidariau nau
ją ir didelę čeverykų krautu
vę. Suteiksiu savo draugams ir 
kostumeriams gerą ir manda
gų patarnavimą. Taipgi taisau 
senus čeverykus. Kainos priei
namos.

Frank Paulauskis.

Iš Bethoveno kon
servatorijos

Šių metų kvotimai Bethove
no konservatorijoj praėjo 'pil
nu pasisekimu. Mokykloje šie
met pasižymėjo Bernice' Jakai
tis, Al bert Koplewski, Helen Dė
dina, Rūta Kaftanas,* Alex Nir- 
pikas, Frieda Kinder, Sophia 
Norkus, Edith VVidman, Mary 
Kaniauskas. Veronika Midus, 
Helen I Jonukus, Stella Vaitkus, 
Albina Uito, Elizabcth Kai- 
ris, Lillian Sutkus, Helen Kaz- 
ragis, Valerija Jakaitis, Aldona 
Bružas, John Bikus, W*ailter 
Andrės, Julia Biska, Milly Kaz
lauskas ir kiti.

27 d. Lietuvių Auditorijoj 
bus konservatorijos koncertas.

N.

iTHEMTDAYSįARE jGONElFORĖVER (A New>Tune Each Day By Vincent Lopez)

GOSK- I POtf T GARAM
NOO 0S6 UkVV CCXVl THEM DAYS ARE 

GONE FOREVER!

Roseiand

Lietuviu Scenos Mylėtojų Ra
telio išvažiavimas

Sekmadienį, birželio 22 die
ną, Batelis turėjo linksmą iš
važiavimą Juliono Dambrausko 
farmoj, Willow Springo, Iii. 
Apie pietus suvažiavo apie de- 
sėtkas automobilių prie p. Br. 
Liutkevičiaus namų, taipgi at
ėjo ir pėsčių, katruos visus pa
talpinta į automobilius. Gal kai 
katriems ir buvo kiek ankšta 
(nes visi turėjo savo šeimy
nas), bet kiek teko girdėt, tai 
— “dar pas mane vienam vie
ta yra; pas mane gal tilpti du”.

Pradėjom važiuot. Pradėjo 
lietus lyti. Kai katrie ėmė ai- 
manuot: na, tai jau po pikni
ko, grįžkime atgal”, ir t.t.

Pasigirsta balsas augaloto 
vyro, turbūt komisijos nario: 
“Važiuokit, nebijokit, ten turim 
gerą šlubą, lietus neužlys — 
važiuokit.” T -

Na, ir važiuojam. O lietus 
kaip iš viedro pila. Bet neil
gai. 'Lietus nustojo lyjęs, vėl 
išsiblaivė.

Darže muzika griežia lietu
viškus šokius,

Mašinų suvažiavo apie dvi
dešimt. Vieni šoka, kiti prie 
stalų užkandžiauja. Linksminas 
visi. Įeinu į stubą — ir ten 
pilna. Vieni pieną geria, kiti 
uzbonais neša j dairžą savo 
šeimoms; dar kiti surius nešas, 
kiaušiniuos. .

Muzika — kartais du, kar
tais trys — groja. Toliau, ant 
stalo gramofonas čirpia. Mažas 
būrelis linksminas. Išrodo lig 
butų atsiskyrę ne Batelio 
draugai. Paklausiau, ar ne su 
Bateliu atvažiavę?

Taip, atsako... Tai pp. Iva
novai.

Ale pusėtinai turite svečių 
pastebėjau.

— "Tikėjomės daugiau — at
sako J. Pučkorius, Batelio <pir- 
mininkas — alc mažai buvo 
garsinta, o gal ir sainas (ženk
lus) lietus nuplovė; gal kąi ku
rie nesurado.

Augalotas vyras teisinas: kas 
link sainų, tai vengiau išlai
dų, o kai dėl garsinimų, tai 
buvau bizi. Aš prašiau Rate
lio sekretorių. Jis prižadėjo pa

garsinti “Naujienose”, bet ne
ištiesėjo.

— O kokį biznį tamsta tu
ri? — užklausiau.

— Nė kokio, tik esu auto
mobilių daktaras (mekanikas). 
O dabar, siaučiant bedarbei, 
daug žmonių vengia garažo, tai 
aš kiek pigiau pataisau. Tai 
toks mano biznis... Tai butą 
p. Ą. Jociaus, visiems žinomo 
Batelio darbuotojo ir drama
turgo, nes jis keletą veikalų 
turi parašęs. Taip man persta
tė p. A. Jocių.

Toliau, prie rožių krūmų, bū
relis paveikslus traukiasi. Mat. 
visiems patogu tokioj gražioj 
vietoj būti.

Pageidaujama, kad L. S. M. 
Ratelis surengtų ir kitą tokį 
linksmą išvažiavimą.

Svetis.

Sudegus Niekei Plate medi
nei gelžkelio daržinei (prie 93- 
čios gatvės ir Blackstone avė
ti tie), įrengtai karams taisyti, 
paleista iš darbo daug to sky
riaus darbininkų. O kurie pa
siliko, tai dirba po dvi, tris ir 
keturias dienas savaitėje. 'Nau
jiems gi darbininkams nėra pro
gos gauti darbo čia.

Illinois Central B. B. Bum- 
sidės dirbtuvės likosi uždary
tos su 11 d. birželio devynioms 
dienoms. Bet kai kurie jau su
grįžo — tik ne visi. Kiti gal 
turės ilgai laukti kol gaus pro
gos sugrįžti darbui. O kitose 
dirbtuvėse nėra galimybės gau
ti darbą, ha vis turi daug at
leistų darbininkų ir dirbtuvės 
dirba vis ne pilną laiką.

Darbininkas.

Tautiškos kapinės ir 
komisaro prakalba
Laidojant neseniai vieną burn- 

sidietį, kaip gerą tavorščių, ko
misarų lapo “atstovas” pasakė 
kalbą apie revoliuciją ir SLA.

Girdi, netrukus įvyksta sei
mas, o mes štai su šiuo drau
gu buvome sutarę kelti revo
liuciją arba S.L.A. išardyti iš 
pamatų, kad tą milioną dolerių 
pasigrobti. Bet jau, girdi, mu
sų eiles pradeda retėti.

Reikia pasakyti, kad komi
sarų pliauškalas ir daugiau ne
sąmonių pripliauškė. Ištikrųjų, 
nemalonu klausytis kapinėse 
kalbos tokių žmonių, kurie ne
turi mažiausio takto, mažiau
sios nuovokos kur bekalbą. 
Štai kad ir tas pats komisarų 
kalbėtojas — pradėjo apie re
voliuciją, o baigė apie S.L.A.

S.L.A. narys.

Cicero
Namų savininkų išvažiavimas

Praėjusį sekmadienį, nors lie

tus ir išgązdino išvažiavusius, 
bet tuojau sustojo lijęs. Apie 
antrą valandą išvažiavimas pil
nai bujojo. Išvažiavimas buvo 
Camp Bemis, Forest Preserves. 
Vieta graži, žolė nenuminta, 
žmonių suvažiavo gan daug ir 
visi gražiai linksminosi.

O to linksmumo, to gero ūpo 
visiems nestokavo 'ir istokuot net- 
galėjo tokiai'gerai muzikai gro
jant, koki grojo. O grojo Ke
turakis, Balakas, Bardus ir 
šimkaitis.

Vėlokai po pietų prasidėjo 
programas. Pasakė gražias kai-i 
bas L. Makutėnas, kliubo pir
mininkas Juknis ir ponia Sriu- 
bienė. Visi nurodė ir pripa
žino, kad lik organizuoti žmo
nės tepajėgia rūginti savo rei-1 
kalus.

Iš tikrųjų, aišku yra, kad 
jeifi: ;»;yve::xj..:i butų organi
zuoti ir veiktų organizuotai, 
sutartinai, tai to nebūtų, k v Į 
šiandie yra. O toliau vis eina ! 
blogyn, biednuomenė apiplėšia-1 
ma, išnaudojama, ir kitokios! 
išeities nėra ir nebus, kaip tik 
vienybė, bendras veikimas.

Kalboms užsibaigus, eita prie 
žaismių — virvės traukimo, 
lenktynių ir kitų. Laimėtojai 
gavo dovanas iš vietiųių biz 
nierių.

Po to viso, temstant, visi 
skubinosi namo, lai buvo Im- 
provement kliubo metinė švęn-j 
te. Vaišino vieni kitus kaip tik ■ 
įmanydami. Pats kliubas davė I 
vt-ltui alų ir šaltakošę. O pi-Į I 
lietis Lapinskas tai turėjo ke
letą bonkų ah.us net dvejų me
tų senumo. Ir skanumėlis to 
alaus!

Beje, dovanų visų negalima 
buvo suvaitoti, tai jos bus pa
baigtos dalinti kliubo susirin
kime, kuris įvyks 2 dieną lie
pos p. Lukštienės svetainėje. 
Bukite visi susirinkime.
Raudonos Rožės kliubo piknikas

Raudonos Rožės kliubo šau
nusis piknikas bus sekmadienį, 
birželio 29 dieną, Justiee par
ke, prie lietuvių tautiškų ka
pinių. Bukite visi.

O jeigu ant nelaimės lytų, 
tai pramoga bus Lietuvių Lino 
sytbės svetainėje. Bet lietaus ne
bus.

Piknikas bus įdomus siurpri
zas. O prie to, pirmu kartu 
pasirodys kliubo orkestrą, su
sidedanti iš jaunuolių.

XXX
Penktadienio vakare lietuvių 

bažnytinėje svetainėje draugi
jų delegatai turės susirinkimą,

Pasiklausykite Blue Ribbon Malt Sport 
Report kiekvieną vakarų 6:30 v. v., Day- 
light Saving Time, iš WMAQ. stoties, 
Chicago.

Penktadienis, birž. 27, 1930
■ ” c " 1 ' ’ ■

idant pasitarti apie ap vaikščio
jimą 500 metų Vytauto jubi- 
lejaus.

“N.” korespondentas.

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

Buy gloves with what
it savęs

Ntfrn reikalo nioicėU 50c ar 
(tauriau, kad gauti gerą dantų 
koSeię. I.isterini) Tooth Pašte, 
dideliė tūbas parsiduoda už 
25c. Ji valo ir apsaugo dan
tis. Be to galite sutaupintl 
$3, už kuriuos galite nusipirk
ti pirštinaites ar kų kitų. > 
J.ainl>ert Pharmacal Co.

(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

25‘
ATIDARIAU

Čeverykų Krautuvę

Užlaikau čeverykus dėl visos 
šeimynos.. Prieinamos . kainos 
Užlaikau Irving Extra plačius 
čeverykus dėl starkių moterų 
ir dėl kindergarten vaikų, ža
lios skuros padais. Taipgi tai
sau senus čeverykus. Kviečiu 
atsilankyti.
Frank Paulauskis

3’09 West 63rd Street

IŠVAŽIAVIMAS '

Willow Springs 
Miškus

Alex Kučinskio Sodne
Priešais 

TAUTIŠKAS KAPINES 
rengia

Town of Lake Dr-ste 
Lietuvos Vėliava 

Amerikoj
Nedėlioj, Birželio- 

June 29,1930 
Pradžia 2 v. po piet. įžanga veltui

Visus Kviečia KOMITETAS.
V 7



Penktadienis, birž. 27, 1930

MADOS CHICAGOS 
ŽINIOS

Perkelta 1,400 poli
cininkų

Naujo policijos komisionie- 
riaus Alcock’o įsakymu, perke
liama j kitas stotis nuo 1,2(X) 
iki 1,MM> policininkų, taip vir
šilų, kaip paprastųjų. Perorga
nizuojama taipjau detektyvų 
biuras.

Gaisras padarė $75,000 
žalos

Gaisras sunaikino Oli Henry 
parko pavilijonų, p . te \Villow 
Springs. Žalos turtui padaryta 
apie $75,000.

3347 — Naujos mados sporto suk
nelė. Gulima siūdinti iš vienos 
spalvos materijos, arba lengvo nau
joviško šilko. Sukirptos mleros 12, 
14, 16, 18 ir 20 metu amžiaus.

Tai bent biznis
Gene G. Oliver apkaltintas 

tuo, kad! jo biznis buvęs tak
sus “tiksinti”. Oliver buvo ase
sorių tarybos narys. Yra skun
dų buk 1926-27 ir 28 metais 
iš to biznio jam įplaukę $500,- 
(X)0. Teismas betgi nuspręs, 
ar Oliver bus rastas kaltu, ar 
ne kaltu.
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JJAUJTRKnr m .  J
I $50,000 rezidencija 

šunims
Ghicagos “sosaidės” moters 

įteikė miesto tarybąi reikala
vimų paskirti, bent $50,(XX), kad 
pastatyti šunims miesto prie
glaudų. Nužiūrima tokiai rezi
dencijai vieta prie 34 ir Lawn- 
dale

roplanu, ore 353 valandas. Jie 
nori sumušti pirmesni tokios 
ištvermes rekordų 420 valan
dų. Hunteriai nori išsilaikyti 
ore iki 6 valandos sekmadie
nio ryto.

Lietuvės Akušeres
gatvių.

Po 30 metų praregėjo

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Akių Gydytojai *

j. F. Fish, 2128 North Saw- 
yer avenue, per 30 metų bu
vo iferegis. Jis apako 1900 m. 
Šiomis dienomis jis, vėl pradė
jo matyti. Sako, Chicaga žy
miai pasikeitusi.

Ištvermės kontestas ore
Du broliai, John ir Kenncth 

Huntor (iš Sparta, III.) vakar 
jau buvo išsilaikę, lėkdami ac-

Phone
Hemlock 9252

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

LIETUVIS AKIU 
SPECIALISTAS

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

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589
------- O-------

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKO!
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie- 
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet Tel. 
Prospect 1930.

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

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

Tel. Brwnswick 4983
Namų telefonas Brunsvrick 0597 

Ultravioletinė šviesk ir diathermia

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyry ir motery.
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland Stata Banką

1800 So. Ashland Avė.

VA LANDOS i
Nuo 2 iki 4:39 ir nuo 7 iki II 

Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po pi«t
Telefoną# Cann| 0464

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

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

f
 NAUJIENOS Pattern Bįept

1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdj No __________
Mieros ............................. per krutinę <

' N A U J IENŲ

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

From Youtli to Age

MARIJONA KWIATKOWSKI
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

pirmadieny, birželio 23 dieną, 
4 vai. ryte, 19.30 m., sulaukus 
21 m. amžiaus, gimus Detroit, 
Michigan. Chicagoj išgyveno 
apie 4 metus. Paliko dideliame 
nubudime tėvą Martyną, seserį 
Marthą, — 4 brolius — Stanis
lovą. Martyną, Joną ir Pranciš
ką ir buvusį vyrą Stanislovą 
Baranauską. Kūnas pašarvo
tas randasi 4433 S. Honore St.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
birželio 28 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų. į šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Laidotuvėms rūpinasi Daniel 
Schultz.

Visi A. A. Marijonos Kvviat- 
kowskos gimines, draugai ir 
pažįstami £sat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvas, Sesuo ir Broliai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

Graborlai
BUTKUS 

Undertaking Co. 
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street 

Canal 8161

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Moderniška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel Victory 1115

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 

sia. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS s

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

(Vardas ir pavardė)

Yra trys sunkus periodai mo
teries gyvenime: kada mergaitė 
subręsta i moterį, kada moteris 
gimdo pirmą kūdiki, kada mo
teris pasiekia vidurį amžiaus. 
Tais laikais Lydia E. Pinkbam’s 
Vegctable Compouud pagelbsti 
atsteigti normalę sveikatą ir 
gyvumą.

(Adresas)

(Miestas ir valgt.)

LYDIA E. PINKHAM’S 
VtGElABLfr GUMfOUND 
i.v61A f.. co.; i.) vx. uass.

--- o-------  
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

-------O-------
Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago. III.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10-12, 1-3, 7-9 

Ros.: 2506 West 69th St., 
Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakare.

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

-------O-------
Ofiso Telefonai Vlrffiila 0080 

Bei. Tol. Van Bure* 886B

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valaadoi 11 ryto 1U 1 po pietų, 
0 ikt 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 

a*. Namų ofliaa North

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

Ir2 tkl 4 
iki 12 dle- 
81d» 

3413 Franklin Blvd.
Valaadoa 8:S0 iki 0:80 vakaro

-O-------

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apn jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni su 
tais, kurie siūlo už dyką egzamina
vimą, pusę kainęs, arba pedlioriai 
siūlo akinius vaikščiodami iš namu i 
namus. Praktikuoju ant akiu, per
leidau daugiau 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

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Weųtern Avenie

Tel. Lafayette 4146

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

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn SU Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1810
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nędelioinis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR, A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija:

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

Phone Franklin. 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street 

Vakarais nuo 6 iki 9 vaL 
Phone Boulevard 8697 

3315 So. Halsted Street

HAS 
MADE GOOD wtth 

mfllions!

Šame Price for Over 
38 Years 

25 ounces for 25/ 
Pure — Economical 

Efftcient
MILLIONS OF POUNDS 

USED BY OUR GOVERNMENT

— pagarsėjęs visame pasaulyje
Pinaud’s

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

YourĖyES
Night and Moming to kcep 
thetn Clean, Clear and Hcalthy 

Write for Free “Eye Care'* 
or “Eyc Beauty” Book

Marine Co., Dept. H. S., 9 B. Oiio St.,Chica(o

JUOZAPAS MARKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 23 dieną, 8:10 valan
dą vakare, 1930 m., sulaukęs 6 
amžiaus, gimęs Chicagoje, III., 
July 22, 1924 m. Paliko dide
liame nuįiudime tėvą Juozapą, 
motiną Petronėlę, po tėvais 
Rudokaitė, tris seseris — Pet
ronėle, Stanislavą ir Josephine 
ir gimines, 
randasi 6642 
Avc.

Laidotuvės 
nyj, birželio 
po piet iš namų bus nulydėtas 
į Tautiškas kapines.

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

Nubudę liekame,
Tėvai, Seserys ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Telefonas 
Yąrds 1741.

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Modemiška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobiliu* visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

---------- O~----
DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Akių Specialistas
Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue 
Phone Boulevard 7878

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS)
ADVOKATAI

11 S. La Šalie Street,
Room 1701

Tel. Randolph D331
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vak.

'1

Kūnas 
So.

pašarvotas, 
Washtenaw

įvyks
27 diena, 2 vai.

penktadie-

IGN. J.
Pigiausias
Graborius

1646 W. 46th St.

Telefonas
Boulevard 5208

1327 So. 49th Ct

Telefonas 
Cicerų 8724

NEWR()TT 
Kasnauskienė

šiuo pasauliu

Jos niekas 
nekviečia

Ar jus žinote kode! ji 
buvo nepageidaujama? 
Nė ji pati nežinojo. Hali- 
tosis (dvokiantis kvapas) 
yra tokia draugijinė, ku
rios niekas neatleidžia, 
ir tai buvo priežastis. 
Betgi nėra reikalo turėti 
halitosis. Plovimas su 
Listerine pašalina blogą 
kvapą. Vartokite kas- 
die. Lambert Pharmaca! 
Co., St. Louis, Mo.

LISTERINE
pašalina halitosis

Sunaikina 200,000,000 perų

M A R C E L Ė A ST R A U S KIEN Ė 
po tėvais Geldaudaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 26 dieną, 7:10 valandą 
ryte, 1930 m., sulaukus 44 
amžiaus, gimus Užkertelių kai
me, šakių apskr., Naumiesčio 
parapijoj. Paliko dideliame 
nuįiudime sūnų Joną, dvi duk
teris —, Oną ir Agotą ir du 
brolius —v Antaną ir Pranciš
kų, o IJetuvoj seserį ir gimi
nes. Kūnas pašarvotas randa
si 830 \V. 38rd PI.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
birželio 30 dieną, 8 vai. ryte 
iš namu 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. Marcelės Astraus
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sūnus, Dukterys, Broliai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. F. Badžius, Telefo
nas Victory 4088.

KAZIMIERA 
Po pirmu vyru

Persiskyrė su 
birželio 25 dieną, 12 valandą
dieną, 1930 m., sulaukus 43 
amžiaus, gimus Šiaulių apskr., 
Triškių parap., Tauragėnų kai
me. Amerikoj išgyveno 28 me
tus. Paliko dideliame nuliū
dime vyrą William, keturius 
sūnūs — Mykolą, Franciškų) 
VVilliam ir Albertą, marčias — 
Marijoną ir Nataliją, dvi duk
teris —Juzefą Salta ir Flo- 
rence Gusek, žentus — Domi
ninką ir Jerry, brolį Franciš- 
kų VVaitkų, brolienę Alma, se
serį Emiliją Gusaitis, švogcrj 
Petrą ir gimines, o Lietuvoj 
seserj Juzefą Kriaučiūnienę ir 
švogerį Liudviką. Kūnas pa
šarvotas randasi 427 Wright- 
wood Avė.

Laidotuves įvyks subatoj, 
birželio 28 dieną, 9 vai. ryte 
iš namų į Lietuviu Tautišką 
Bažnyčia, o iš ten bus nulydė
ta i Tautiškas kapines.

Visi A. A. Kazimieros New- 
rott giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sunai, Marčios, 
Dukterys, žentai, Brolis. 
Brolienė, Sesuo, švogeris 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

ZOLP
Lietuvis

Chicagoj

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

Akių Gydytojai
»

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akiniu

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

Pastebvkit mano iškabau
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

karo. Nedclipmu; nėra skir
tu valandų. Kuom 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 valandos vakare

------- o-------
DR. P. P. ZALLYS

DENTISTAS 
30 East 111-th Street 

Phone Pullman 0856 
Gasas, X-Spinduliai ir t. t. 

Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

3241 S. Halsted Street 
Tel. Victory'0562 

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

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Office Boulevard 7012

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

• • 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekos
CHICAGO. ILL.

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

Roonr 928
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subataa

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Av«.

Tel. Pullinan 5959
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomis

Įvairus Gydytojai John Kuchinskas

Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Repųblic 7868

TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22nd St.

Arti Ireavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnycioj nuo 9 iki 6

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 6913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Cahal 3110 
Rezidencijos telefonai

South SJiore 2238 ar Randolph 6800

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

10 iki 12 A. M.
nuo• 2 iki 4 

Nedėlioj
M.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avc., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117 

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

Telephone Roosevelt 9090 
Namie 8-9 ryte. Tel. Repųblic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Telefonas Ya.’ds 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedel. nuo 10 iki 12.
Rez. Telephone Plaza 8202

Tel. Randolph 5130-5131
PAUL M. ADOMAITIS

ADVOKATAS 
721 First National Bank Building 

38 So. Dearborn Street
Vai.: 10 rvto iki 4 po pietų 

Vakarais: 2221 W. 22 Street
Vai.: 5 iki 8; ser, ir pėtn. 5 iki 6;
Subatoj 1 iki 6. Tel. Canal 2652

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 19 iki 12

Rezidencijos Tel. Midway 5512
Ralph C. Cupler,M.D.

CHIRURGAS
OAKLEY IR 24th STREET

• Tol. Cąnal 1713-0241
Valandos: Panedeliais ir Kotvergab

3 iki 8 vąl. vak. Utarninkaig ir
Pėtnyčiomiii 1 iki 6 v. v.

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevaid 28(X)

Rcs. 6515 S<>. i»’o<kw<ll St.
Tel. Kvi'ublic 9723

1



NAUJIENOS, Chicągo, UL

BOLŠEVIKŲ SKUNDAS PRIEŠ S. L. A.VIRŠININKUS 1

(Tęsinys)

•anešimu.
gali jums at
laikėte seimą

(originaliu)
dagi nenuro-

Teisinas: 205. Toliau jus sa
kote, kad po susirinkimo kalba
mo seimo, birželio 16-tą, 1930, 
sulig kalbamos korporacijos 
konstitucija, pasidarė ir buvo 
pareiga Stasio Gegužio paskirti 
mandatų komisiją, kurios par
eiga butų patikrinti teisingumą 
kiekvieno ir visų skundų pada
rytų kai dėl teisių esamų dele- 
gat sėdėti kaip delegatams 
kalbamam seime. Dabar, be 
tvirtinimo, jog butų buvę ki
taip, išvedimas yra, kad jis tu
rėjo galią paskirti 'tą komisiją, 
ir kad jisf turėjo galią paskirti 
bet kurį skaičių; jokių apriba- 
vimų tos galios čia nepažymė
ta; “po ko kalbamas pirminin
kas paskyrė kalbamą komisiją; 
buvo atkreipta dėmesis kalba
mo pirmininko, kad ‘kalbamoj 
konvencijoj radosi, kaip delega
tai, grupe asmenų, kurie buvo 
priešingi buvusių tuomet kal
bamos korporacijos viršininkų 
apsėjimui su kalbama korpora
cija, ir kuri grupė reikalavo, 
idant į kalbamą mandatų ko
misiją turėtų būti paskirtas, 
kaip kalbamos komisijos narys, 
atstovas kalbamos grupės, taip 
priešingos naujam išrinkimui 
buvusių tuo laiku kalbamos 
korporacijos viršininkų.”

P-nas Bachrach: Ką mes ti
kėjome. įrodyti kai dėl to...

P-reas Morse: Tai nėra įro
dymo klausimas.

P-nas Bachrach: Aš atsakiau 
teismui; gal tamsta maloniai 
leisi man kalbėti j teismą?

P-nas Morse: Tai yra už re
kordo ribų.

P-nas Bachrach: Aš dar nie
ko nepasakiau.

Teismas: Aš kalbu apie tą 
tvirtinimą. Kokią teisę turi 
jie, iš to viso kas pasirodo šia
me skunde, statyti 
reikalavimų ?

P-nas Bachrach: 
yra pareikšta, sulig 
jos patvarkymais.

Teismas: Ne, to nėra parei
kšta. Nėra pareikšta, kad jie 
turi bent kokią teisę sutikmūj 
su konstitucija', kad galėtų rei
kalauti paskirimo...
P-nas Bachrach: Well, tatai 
gali reikalauti pataisos, bet 
mano mintis ir mintis musų vi
sų ryšyje su šiuo dalyku buvo, 
kad nors prezidentas turėjo tei
sę padaryti tai, tatai buvo tik 
vienas iš dalykų, bendrai su vi
su elgesiu...

Teismas: Well, aš einu per

kokių nors

Well. tai 
konstituci-

Žmonos ir Motinos
Reikalingos 
tikslios 
higienos!
VA-JEL yra 

saugus, ne- 
žlali ngas, 
moksli š kas, 
ti.kslus ir pil
niausia užti- 
kimas. Ra
minantis, gydantis, 
neerzinantis—jus pa
sigerėsite V A-J E 1 
Nedažantis, be kvaps
nio, neturi riebumų.
Reikalaukit VA-JEL. Jūsų aptie- 
kininkas turi jį $1 ir $2 tūbose, 
arba jis gaus jį dėl jus. Pilnos 
instrukcijos yra prie kiekvieno pa
kelio. Del platesnių žinių klausu 
kitę savo aptiekininką. VA-JEL 
yra gaminamas ir rekomenduoja
mas ALPHA LABORATORY, 325 
W. Huron St., Chicago, išdirbėjų 
VAN-TISEPTIC, saugių vaginos 
šmirkščiamųjų miltelių. Užsisaky
kite VA-JEL pas savo aptieki
ninką!

RAMOVA
THEATRE

3*th and Halsted Streets

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

Magna Screen

“High Society Blues
dalyvaujant

JANET GAYNOR, CHAS
FARELL

ant

Taipgi
Vitaphone Vodevilio Aktai
■ .„.I—.. — ■ 1 .. *—>■< I ■ .Ii MilZ

TheEnglishColumn
prašysime 
pataisyti

pasiimsiu
Marųuette 
Murmurs

oi

journey

tem 
when 
thence

from 
the 
the

rodyti, buk jus 
st|lig pirmuoju 

skundą, ir kai aš skaitau jį, aš I pranešimu ? Jus 
nurodau jums', kai mes žengia- dėt e, kad įteikėte pranešimą
me toliau, ydas... . delegatams kur ėjote.

P-nas Bachas: Ka aš noriu (Pabaiga bus)
pasakyti yra, kad tai gali būti 
praleista, jei reikalinga, bet kad 
visus tuos x dalykus, kuriuos 
mes nurodome, jeigu jie nėra 
pakankami, mes 
teismo leisti mums 
tai.

Teismas: Well, aš
laiko, kad parodyti juos.

P-nas Bacrach: Taip. i Maroons Win!
Teismas: “Kad kalbama gru- The Manjuette Maroons 

pė padarė pastebėjimą, pažy- SLA. Gr. 260 shutout the for-
mėtą pirmesniam paragrafe ir midable Lawn Pals of Chicago 
padarė formalj reikalavimą ir LaWn 4 to 0 in a brilliant piteh- 
formalį Įnešimą 16 dieną birže- ers’ (įuel at Gage Park lašt 
lio, 1930, paskirti į kalbamą Simday. Schnukas' bested 
mandatų komisiją, narį kalba- Moorehead the Tilden Tech star 
mos grupės.’’ Sąskaitoje su holding a one run lead obtainec 
mintimi, kurią, aš ką tik išreiš- Ln the, fifth stanza' until the 
kiau kai dėl pirmesnio paragra- nįnth when the Maroons broke 
fo, tas Įnešimas neturėjo dau- through Moorehead’s deliyery 
giau galios ir efekto, nei rei- for thręe more runs. Uis 
kalavimas, jeigu konstitucijoj three hits and stolen base to- 
nėra nieko, kas pateisintų pa- gether with his baffling twirl- 
darymą tokio įnešimo arba* rei- made him the oustanting 
kalavimo. “Po ko kalbamas performer. Stanley Gudytis is 
pirmininkas' sauvaliai. sava- another boy who’ll be poison 
rankiškai ir be jokio pateisini- to the 
mo,”—grynai eilė konkliuzijų; (;rand 
nėra faktų — jokių; “ir misi- Marons
žengdami kalbamos korporaci- six.th of July. 
jos konstitucijai, atsisakė pa- 

į_ | skirti kalbamos grupės narį Į 
kalbamą mandatų komisiją.” 

.Po ko įnešimas tinkamu budu Name 
buvo duotas, kad kalbamas i- Gudaitis 
nešimas' butų patiektas delega- Rusgis 
tų nuosprendžiui, kurio betgi 
pirmininkas nepripažino.” Iš Schnukas 
viso, kas pasirodo šiame pra- Brauvlette 
šyme, jis turėjo teisę nepripa- * randeli 
žinti to Įnešimo arba' atsisaky- R(*yce 
ti jį priimti. “Po ko įneši- ^aier 
mas buvo duotas su atsišauki-1 Mišką 
mu į delegatus dėl pirmininko 
elgesio, bet kalbamo Įnešimo 
tokiam apeliavimui tada ir ten 
pirmininkas nepripažino.” Pa-1 Naujienų Spulkos nauja erija pra- 
siremiant kokiu autoritetu ga- Sideda SU Liepos Imą diena. Da- 

.. v . bar laikas pradėti taupyti kaip sulojo jie apeliuoti į delegatus |augusiems ‘ ‘ ‘
prieš pirmininko elgesį? “Kad 
antradienį 17 dieną birželio, 
1930, kalbamas seimas susirin
ko vėl ir kalbama opozicijos 
grupė nesiliovė reikalavusi re
prezentacijos mandatų komisi
joj ir darė Įnešimus tam tiks
lui”. Mažų mažiausia jie ne
parodė, kad reikalavimai 17 die
ną birželio butų buvę labiau 
pateisinami, nei 16-tą. “Pirmi
ninkas vėl atsisakė priimti bet 
koki tokios rųšies Įnešimą,” ir 
paskui jus pasakote, kad jie pa
šaukė policiją. Dabar, nesant 
įrodymų, kad buvo kitaip, čia 
yra pakankamai parodoma pa
teisinimui tokio pirmininko el
gesio, idant išlaikyti susirinki
mo padorumą ir tvarkią seimo 
eigą, po to kai jis jau kartą 
atsisakė priimti jų įnešimą, kai 
toliau jie apeliavo ir jis nelei
do jiems apeliuoti ir kai pas
kui jie sugrįžo kitą dieną tvir
tai laikydamies savo reikalavi
mo. Net neįrodoma, kad jie 
patiekė savo reikalavimą tvar
kiu budu, kad jie nedrumstė 
seimo, kad jie buvo taikus, kad 
jie nedrumstė seimo ramybės. 
Nesant tokio nurodymo, išva
das yra, jog pirmininkas savo 
nuožiūra jautė, kad tikslu pa
laikyti tvarką tame seime, jis 
turėjo pašaukti policiją, idant 
pašalinti tuos 208. Tuomet jio 
buvo atmesti ir jie nuėjo lai
kyti savo seimą. Remiantis jū
sų pirmesnių nurodymu skun
de, pirm negu gali būti kitas 
seimas, reikia duoti apie tai 
pranešimas 30 dienų anksčiau.

P-nas Bachrach: Reikia kas?
Teismas: 30 dienų praneši

mas. Jus jau nurodėte anks
tyvesnėje savo skundo dalyje, 
jog sulig konstitucija, kad ga
lėjus sušaukti delegatus suva
žiavimui ir kad galėtų delegatai 
tinkamai išrinkti...

-nas Baeh-rach: 
kad jie pašalina, 
nurodome skunde, 
daugumą, tai po to 
me, kad mes' esame 
kad mes laikėme jį

Daleiskime, 
kaip mes 

, delegatų 
mes sako- 
setmas ir 
sulig pir-
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PRANEŠIMAI

taip ir vaikučiams.

Star Kliubaa rengia išva- 
Jefferson girias, nedėlioj, 

birželio 29 d. Bus gera muzika ir 
šiaip linksmas programas, tad kvie
čiame visus skaitlingai atsilankyti

— Komitetas.

Morning 
žiavimą i

St. Charles, III. — DLK. Vytauto 
Dr-stė rengia puikų pikniką nedė
lioj, birželio 29 d.. Joe Molio Colman 
Grove miške, prie Fox River. Va
žiuoti reikia 22 keliu link Elgin iki 
žvyraunės. Gatvekariais važiuoti 
iki 49 stoties, eiti po kairei. Visus 
St. Charles ir apielinkės lietuvius-es 
kviečiame atsilankyti. įžanga 50c. 
nuo automobilio. Jeigu lytų pik
nikas įvyks sekamą nedėldienį.

Komitetas.

Jacobs
Nelson
Simonas

Lavvn
0

Bals

1 0
1 0
0> 0

36 4

Penktadienis, blrž. 27, 1930
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Base Hits: Gudaitis,. RoyceTwo

Three Base Hits': Schultege

EINA DIDELĖ MILI- 
TARINĖ PARODA 

(’hateau-Thierry 
mušis!

Istoriniai ginklai nuo revoliucinio 
karo iki šių dienų. Puikiausi Thearle- 
Duffield Co. fejerverkai.

Militarinis Turnamen- 
tas ir Paroda

Sixth Corps Area. U. S. Army
* Birželio 21 iki 29

Soldier Field, Grant Parke, Chicago
Vakarais 8 v. v. Dienomis 2:15

birželio 28
Parodos sale atdara kasdie

6 v. v., 6:30 iki 10:30 v. v.
ĮŽANGA $1.00

Vaikai 50c Rezervuotos sėdynės 
$1.50. Box sėdynės $3.50

Nieko extra neimama už parodą 
Grynos pajamos eina Army Relief 
Society, pągelbai neturtingų našlių 
ir našlaičių Reguliarinės Armijos są
stato.

Lietuvių Vakaras bus
Pėtnyčioj, Birželio 27

v. p. p. 
ir 29
L iki

J. WELICHKA
6725 So. Rockwell į

CHICAGO, ILL.

Moveris
Išvažiuoju pas John
Orystal Falls, Michigan, 
Route, ant 4-tos Liepos (July) 
Važiuosiu per Milwaukee į Rhi- 
nelander. Kas turėtumėt ką nors 
parvežti, tai aš parvešiu už pusę 
kainos.

SpeclalletM gydyme chroniškų ir naujų lirų. Jei kiti negalOjo jumis išgydyti, atsllan- 
kykit pas mane. Mano pilnas iftegzamlnavi- 
mas atidengs jūsų tikra liga ir jei aft apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums eugryl. Ei
kit pas tikra specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino ISegzaminavlmo—kas jums yrapo galutino išegzaminavlmo—kai jum*

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų

st.

po

Mellas, 
Star

CLASSIFIED ADS.
4

Business Service
_____ BiznioPatamavimag __

NAMŲ REMODELIAVIMAS
Garažai, porėtai, pamatai, sankrovų prie

kiai, kambariai bungalow vlškose, stogų 
dengimas. >

SUTAURINKITE PINIGUS 
PASAUKDAMI MUS

Garažai nuo $15. Uždaryti porėtai nuo $50.
Visą darbą galima padaryti su $5 jmokė- 

iniu. Ūkusius mažais mėnesiniais išmokėji
mais. Ateikite, rašykite ar telelonuokito

ZELEZNIK CONST. CO.
5201 W. Grand Avė. Tel. Berkshire 1321

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoruojami

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

MES pastatome garaŽius, porčius, 
remodeliuojame, suvedame plumbin- 
gą ir apšildymą. Jus nusistebėsite 
musų žemomis kainomis, kurias mes 
galime pasiūlyti. $5 įmokėti, 2 metai 
išsimokėti. Pašaukite mus pirmiausia 
Mr. Bartunek, 5500 Norvvood Park 
Avė. (N. W. JIighway) Tel. Avenue 
860Q. Atdara nuo 7 v. ryto iki 7 
vai. vak.

J | dėl JUS V ŽOLYNŲ IK 1’Al’AllCIŲ I 

| SKYSTAS ŽOLYNŲ 
MAISTAS

Vartojamas ir reko
menduojamas kvietki- 
ninkų per 15 metų. 
NEW PLANT LIFE 
yra ekonomiškas, be 
kvapsnio ir patogus. 
Tai yra idealės trąšos 
dėl medžių, gėlių, krū
mų ir žolynu.
PARSIDUODA PAS VISUS KVIETEI- 
SINKUS IR SEKLIU SANKROVOS!'.

(ZENKE’S)

ĮNew Plant Lifek—si
Garsinkites ‘N-nose’

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies. 
bile kada ir bile kur. 
skaitliavimas. Mes i 
riausi darba miesto.

Dykai ap-

Kedzlė 8468

PATENTAI, copyrights — išradi 
mai visokios rųšies.

B. PELECHOWICZ,
2300 W. Chicago Avė. Brunsvvick 7187

Business Service
Biznio Patarnavimas

Boulevard 6520 Res. Yards 4401 
NORKUS & CO.

Perkraustom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto 

miestą. Teisingas patarnavimas.
1706 W. 47th St.

CHICAGO

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $300 

Neimam komiso
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

Financial 
Finansai-Paskolos

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2’/2 nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam j 24 
valandas.' Be jokio komiso.

S. OSGOOD 
2231 West Division Street 

“Upstairs” 
Telephone Armitage 1199

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgiėiua b 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marshfield Ava.

SKOLINKIS IŠMINTINGAI 
Paskolos ant automobilių bile su

moje; notos refinansuojamos; griež
tai privatiškai; nereikia indorsuoto- 
jų; žemiausios ratos; pribusime ant 
pašaukimo.

MAJESTIC INVESTMENT 
CORPORATION 

105 W. Monroe St., 
tel. Randolph 4364 

2139 S. Cicero Avė., 
tel. Rockwell 2000

SKOLINAM PINIGUS 
$100 iki $30,000 

ant 1-mų, 2-rų ir 3-čių morgičių 
J. NAMON & CO. 
6755 So. Western Avė. 

Tel. Grovehill 1038

Eurniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekvienas, ypačiai jaunos vedusios poros, 

esate kviečiamos pasinaudoti musų pasiūly
mu. Mes nupirksimo jums rakandus tiesiai 
iš dirbtuvės už sutaupimą mažiausia 

50% cash pamatu
Jokia užsakymas nėra per mažas, ar per 

didelis — nuo mažo stiklelio iki visų 10 
kamb. apartmento rakandų. Saukite šiandie. 
Mes nuvežime jus pas fabrikantus. Mes tu
rimo ryšius su visomis geriausiomis kompa
nijomis Chicagoje. Saukto Columbua 0467, 
MR, WELL3 dėl platesnių žinių.

FEDERAL elektrikinė skalbimo 
mašina $22.50; Eureka Vacuum 
Cleaner $10; gerame stovyje. Stora- 
džius. 3022 W. Madison, Foley. At
dara vakarais.

PARSIDUODA 5 kambarių ra
kandai, Pianas, Majestic Radio, par
duosiu kartu arba atskirai — išva
žiuoju į Lietuvą, 1652 W. 44th St 
Chicago, III. 3 lubos iš fronto.

Miscellaneous 
įvairus

PRIIMSIU vaikus vakacijoms ant 
farmos. Geri namai ir priežiūra. 
Mrs. J. Shimbell, R. 3, Box 150, 
Three Oaks, Mich. Telefonas 43-7-3.

VYŠNIOS pardavimui, kad patys 
nusirinktumėt, Cherry Farm, Gene- 
va Bloomingdale Rds, Glen Ellyn. 
III.

Personai
Asmenų lėško

VIENA našlė, atvažiavus iš kito 
miesto, malonėčiau susipažinti su 
vaikinais ir gaut sau draugą dėl gy
venimo. Prašau rašyti, P. B. 3210 
So. Halsted St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKIA VYRU — švarių, inteli
gentiškų ir darbščių vyrų, 25—35 
metų amžiaus, dirbti liuosu laiku, 
Pageidaujama vyrų su karais. Pas
tovus darbas su proga išsidirbti.

Room 925,
1 So. La Šalie St.

REIKALINGA 2 vyrų dirbti ant 
ūkės. Turi būt patyrę, taipgi kar
ves melžti. Tel. Elganųuin 70-W4ž

Automobiles_______

1930
1930 
1 929 
1929
1929
1929

FORDO VAKACIJŲ BARGENAI 
1930 IjAISNIS DYKAI a 

Sport Roadster valiausia 
Standard Coupe vėliausiu .............
Town Sodan ifivaž. 2100 mylių $400 
Sthndard Coupe nepaprasta vertė $295 
Tudor, nauji tairai, ifiv. 2700 m. Z 
Roadster, tilt Windshield, spotlight $375

Visi karai turi 90 dienų raAtifiką 
garantiją. $20 iki % jmokėti.

M. J. KELLY, 
4445 West Madison St.

For Rent

$495
$495

$375

RENDON flatai — 4-5-6 kamba
rių. Pigi renda, lietuviai savinin
kai, 2957 W. 38 PI. kampas Sacra- 
mento Avė.

G

RENDON 5 kambarių flatas vė
liausios mados įtaisymai. Rendos 
$45.00, arba parduosiu namų. 4447 
So. Fairfield Avė.

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA du kambariai 

dėl vaikinų arba merginų. 3301 So. 
Halsted St., 2 lubos iš fronto, virš 
drugštorio.

Business Chance*
Pardavimui Bizniai

KRAUTUVĖ — saldainių, cigarų, 
tabako, smulkmenų, parsiduoda iš 
priežasties ligos, $250. 3413 W. 51 
St.

o-

GROSERNĖ ir bučernė pardavi
mui ar mainvmui. Senai išdirbta, 
gerai įrengta vieta, daranti gera biz
nį, 2953 W. 38th St. ----------o -----

PARSIDUODA bučėrnė ir groser- 
nė, gera vieta, cash biznis, ledų ma
šina, biznis geras, parsiduoda grei
tai, 5630 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA kriaučias šapa la
bai pigiai, Storas ir pagyvenimo rui
mai, pigi renda. Kreipkitės tuojaus, 
nes šitas bargenas nebus ilgai. 3437 
Wallace St.--------------------  ----- > ...... —■—

PARSIDUODA saldainių, cigarų 
ir kitų smulkmenų, senas biznis, di
delis bargenas. Nepraleiskit progos. 
615 W. 18th St.

DELICATESSRN ir grosernė ge
riausioj vietoj. Tik viena krautu
vė per keletą blokų aplinkui. 5 
kambarių flatas ir maudynė. Taipgi 
parduosiu prapertę. Priimsiu mažą 
piniginį įmokėiimą, likusius mėnesi
niais išmokėjimais.

7500 So. Parnell Avė.

KRIAUČIAUS šapa, valymo, pro- 
sinimo ir taisymo, senas biznis, ge
ra vieta lietuvių kolionijoj. 2353 So. 
Oakley Avė.

PARDAVIMUI mažas groseris pi
giai $300.00. Gera apielinkė, 6 kam
bariai pagyvenimui. Rendos $30.00. 
1820 Canalport Avė.

PARSIDUODA grosernė geroj vie
toj, lietuviui apgyventa, pigi renda. 
Priežastį patirsite ant vietos. 4436 S. 
Fairfield Avė.

PARDUOSIU arba mainysiu bu- 
černę ir grosernę su namu, gražioj 
apielinkėj, geras biznis. Savininkas, 
6001 S. Carpenter St.

Farms For Sale
_______Ūkiai Pardavimui________

PARDAVIMUI arba mainymui 
176 akerių farma, su trioboms, 70 
mylių nuo Chicagos. Mainysiu ant 
namo ar loto. Savininką galite ma
tyti 5:30 vakare. 4555 S. Marshfield 
Avė., Chicago.

FARMA 80 AKERIŲ
Gražus sodnas, 4 akeriai miško, 

ganyklos apie 10 akeriu, o likusioji 
dirbama. Visi geri budinkai, farma 
randasi Scotville, Mich. Parduosiu 
už pinigus arba mainysiu ant namo.

PETER WESTON,
2252 Ainsle St., Chicago, III.

160 AKRŲ farma parduosiu arba 
mainysiu. Savininkas, 6001 S. Car
penter St. Tel. Englevvood 2116.

Exchange—Mainai

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui_____
GRAŽUS VASARNAMIS

Dideli, šviesus kambariai, miega
mieji porčiai su sieteliais, ant di
delio loto, tarp 2 ežerų; puikios 
maudyklos; geriausias žuvavimas 
Illinois valstijoj; 45 mylios, visas 
kelias eonerete. $950. lengvais iš
mokėjimais atsakomingiems žmo
nėms. . Standard planas, 10 dienų 
pristatymas. Krikščionims. Adre
suoki! Naujienos, Box 1202, 1739 S. 
Halsted St. Chicago.

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

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455 
- o-------

DIDELIS BARGENAS. 
mui 5 kambarių cottage, 
Beismente auginami grybai. 
$3,500. 107 Ridgeland Avė. 
Ridge. Tel. Oaklawn 180. 

o——

Pardavi-
2 lotai.

Kaina
Chicago

ŠIO LAIKO BARGENAI
1) Artisian ir 47, 2 fl., po 4 kamb. 

pataisyti dabar. Kaina $2700, įne
šus keletą šimtų galima nupirkti.

2) Apie Archer ir netoli Austin 
4 kamb. cottage ant postų, visi in- 
provement yra, 4 lotai žemės, mor- 
gičįfi $1,400, parsiduoda už $2000.

3) 105 ir Spaulding 6 kamb. me
dinė bungalow, viend karo gara- 
d&us. Vištininkas, 1 akras že- 
lįfčs. Morgičio $3,500, parsiduoda 
už $5000.

4) Reikalingas senas namas, ke
turių ar daugiau flatų, mainyti ant 
klear farmos, vertos $12,000. Gei
stina be inorgičių ar su mažais mor- 
gičiais.

5) “ 
turiu

Daug kitų pargenu ir mainų 
prirengęs,

V. MISZEIKA,
1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

- Mano Namas Turi būti Parduotas
1 $4,750*

$100 jmokėti, $40 i mėnesį
Nepasisekimai verčia mane paau

koti savo 5 kamb. medinę bungalovv, 
furnasu šildomą, naujai dekoruotą, 
arti ekspresinės transportacijos. Jei
gu jus turite daugiau pinigų, aš gal
būt dar daugiau nuleisiu, nes man 
reikia pinigų. Telefonuokit savinin
kui, tel. Merrimac 4773.

CASH $1,000
Kaina $3,4000, 2 flatai ir beismen- 

tas, taipgi garažas; 5-6 kambariai 
geriausiame stovyje. Rendos $51 į 
mėnesį. ši prapertė randasi arti 
18 ir String gatvių.

Del platesnių žinių šaukite arba 
rašykite

F. BROGNI, 
1002 North Blvd., 

Oak Park, 
Tel. Euclid 4619

BUNGALOW NAMAS 
ARTI MARQUETTE PARKO

5 kambarių, perdėm moderniška 
mūrinė bungalovv, furnasu šildoma, 2 
karų garažas, didelis lotas. Kedzie 
Avė. gatvekariai ir busų transporta- 
cija. Kad sutvarkyti palikimų, pri
imsime $7,350 su mažu cash įmokė- 
jimu, likusius išmokėjimais. Už di
desnį cash įmokėjimą. suteiksime di
desnę nuolaidą kainoje. Telefonuo- 
kit palikto turto atstovui

MR. GOVALIS, 
Tel. Merripiac 4773

2 LOTU Niles Center, parsiduo
da už cash, arba mainysiu ant 
farmos arba ant automobilio. Lo
tai randasi prie McCormick Blvd., 
arti Evanston. Fra n k Stanionis, 
2043 Pierce Avė. Tel. Humboldt 
6471.

Paskolos suteikiama i vieną dieną 
2-RI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus
INTERNATIONAL

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3801 So. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6738-6716

PRANEŠIMAS
Automobilių pirkėjams ir 

savininkams
Pirm pirkimo naujo karo, širdin 

gai prašau atsilankyti ir pamatyti 
naujus 1930 NASH automobilius su 
vėliausios mados automatiškais įtai
symais. sport Royal tekiniais ir ki
tais ištobulinimais, kokius 
NASH taip gali jrengti už 
prieinamas kainas.
BALZEKAS MOTOR SALES 

4030 Archer Avė.
Jjifayetta 2082

GRAŽUS 6 flatų garu apšildomas 
namas, ant 53čios ir S. Spaulding 
Avė. kampo. Visas išrenduotas. 
Mainysiu ant mažesnio namo.

Trys Storai ant Kedzie Avė., ne
ša gera rendų, visi išrenduoti. Mai
nysiu ant bile ko, kad galėčiau bent 
kiek gauti pinigų.

PARSIDUODA arba mainysiu 5 
akrus derlingos žemės, puikioj vie
toj, prie niokslainiy ir Story. Trans- 
portacija 18 treinų į dienų ant Wa- 
bash į Chicago į 30 minutų, arba 
ant bosų, kas 40 minutų, iki 63 ir 
Halsted. Elektra ir gasas inves- 
ta. Žemė randas ant 111 ir Ridge
land Avė, arba 6400 West, arti N. 
E. kampo 330x650, čielas blokas. 
Patogi vieta dėl Roadhouse, Gasoli- 
no stoties, dėl Green house arba dėl 
bile biznio, ten 
daryti gražų 
ant tyro oro.

JOHN 
3303 W. 65 PI.

PARDAVIMUI namas su groserne 
ir 5 kambariai gyvenimui, lotas 
60x135. Kaina $6,500, įmokėti 
$1500. 11219 S. Homan Avė. Tel. 
Beverly 4622.

PARDAVIMUI. Turiu paaukoti 
6 kambarių murinę bungalovv, 3626 
W. 59 Place. Beržu trimuota, fur
nasu Šildoma, visi pagerinimai su
dėti ir apmokėti. Arti mokyklos ir 
bažnyčių. Kaina $7200. Tik $500 
cash. Savininkas ant vietos. Tel. 
Republic 7870, arba kreipkitės 3719 
W. 63 St., 2nd floor.
___________ 1__________________________

tiktai
tokias

yra puiki proga pa
gyvenimą ir pinigų

J. LIPSKI
Tel. Prospect 8027

MAINYSIU savo eųuity tuščia
me restriktuotame lote ant automo
bilio. Rašykite Box 1207. 1739 S. 
Halsted St.

KAS TURI DIDELI NAMĄ 
Mainyti ant 3jų pagyvenimų medi
nio namo, randasi ant 66-tos ir 
Aberdeen Avė.

Savininkas gali pridėti pinigų.
3352 So. Halsted S t. 

Tel. Yards 6751, 
Rez. Boulevard 0127

So.

STATYTOJO PAAUKOJIMAS 
JO NUOSTOLIS — JUSU 

LAIMĖJIMAS
St. Francis ir St. Cyril parapijoj
5 kambarių murinės, oktagono 

priekiais, bungalows. Dailės stiklai, 
geležies konstrukcijos, ąžuolo (ri
muotos, didelės viškos, pilnai su grin
dimis, pilnas eonerete beismentas, 
tile maudynės, lietus, karštu vande
niu šildomos. Perdėm moderniškos 
pilniausia, arti Chicago Avė, Divi- 
sion St., Cravvford Avė. ir Cicero 
Avė. gatvekarių.

Atvykite subatoj ar nedėlioj pa
matyti šiuos pirkinius.

832 N. Tripp Avė.
Didelis nupiginimas už cash iki 

pirmo morgičiaus. Priimsime spuL 
kos sąskaitą be nuostolių jums ar 
pirmo morgičiaus popieras kaipo pir
mą jmokėjima.

TAI YRA JUSU PROGA
Jeigu jus negalite atvykti, tai bū

tinai pasirūpinkit gauti platesnių ži
nių telefonuodami Bany Doyle 
telefonu State 2905,


