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Sovietų “Cekos” Vadas 
Pabėgo į Paryžių

Agabekovas pasakoja, kad Amerikos ko
munistams vadovauja trys “čekos” 
agentai, kurie leidžia neribotas pinigų 
sumas “darbuotei” - Daug tų pinigų 
eina Amerikos komunistų lyderiams j 
kišenių

PARYŽIUS, liep. 2. — Už- ten, kur papirkimas neprieiną.
sitraukęs savo viršininkų ne
malonę, Georgy Agabekovas, 
kuris iki neseniai buvo sovie
tų “čekos” darbuotes artimuo
se rytuose ir Indijoje galva, 
pabėgo iš sovietų tarnybos.

Užvakar jis atvyko i Pary
žių, prašydamas franeuzų po
licijos apsaugos.

Agabekovo pasakojimais, A- 
merikos komunistų partijos 
darbuotei diriguoją trys sovie
tų čekos “egzekucininkai.” Tie 
trys. Maskvos agentai turį ne
ribotas čekių sąskaitas ir kas 
metai išleidžią milžiniškas su
mas pinigų propagandos dar
bui. Kur visi tie pinigai einą, 
jis, Agabekovas, nežinąs, bet 
d’\ple jų dalis, be abejo, einan
ti tam tikriems Amerikos ko
munistų lyderiams j kišenių. 
Pasak Agabekovo, čekistai ne- 
dvejoją pavartoti gązdinimų

Amerikos pasportų 
galiojimą pailgino 
šešeriems metams

Tik per tą laiką jie turi būt 
kas antri metai atnaujinami. 
—Pasportai atpiginti iki $6

WASH1NGTONAS, liepos 2. 
— Prezidentas Hooveris vakar 
pasirašė kongreso priimtą bi- 
lių, kuriuo Jungtinių Valstybių 
užsienių pasportų galiojimas 
pratęsiamas nuo ligšiol buvu
sių dvejų metų iki šešerių me
tų. Taipjau pasportų mokesnis 
sumažinama nuo $10 iki $6.

Einant įstatymu, užsienių 
pasportai per jų galiojimo lai
ką turi būt kas antri metai 
atnaujinami (per Amerikos at
stovybes užsieniuose). Už jų at
naujinimą nereikia nieko mo
kėt.

5,000 laukinių arklių 
sušers šunims

BOISE, Idaho, liep. 2.—Ida- 
ho, Nevadoj ir Oregone sume
džiota 5,000 laukinių arklių, 
kurie tapo pasiųsti į Portlando, 
Ore., maisto šunims konserva
vimo fabrikus. Daug kitų su
medžiotų laukinių arklių pa
siųsta į Butte, Mont., ir rytų 
fabrikus.

Du užmušti, autui ir bu- 
sui susidūrus

CANBY, Minn., liep. 2. — 
Praeitą naktį netoli nuo čia 
susidūrė autobusas su automo
biliu. Du asmenys buvo užmu
šti, o septyni kiti sužeisti. Už
mušti buvo automobiliu važia
vęs farmerys ir jo žmona.

Paklaustas tų trijų čekistų 
vardų, Agabekovas tik švilpte-
Įėjo: niekas, girdi, nenorįs mir
ti gražiame viduvasary Pary
žiuje.

Agabekovas, kuris per de
šimtį metų buvo bolševikų tar
nyboje, prisipažino, kad vieną 
kartą jam buvę įsakyta vykti 
į Paryžių ir pagrobti sovietų 
charge d’aiffaires Besiedovskį, 
bet paskui įsakymas buvęs at
šauktas, kai spauda ėmus pla
čiai rašyti apie sensacingą Bę- 
siedovskio pabėgimą iš sovietų 
ambasados.

Kalbėdamas apie Busijos eko
nominę būklę, Agabekovas pa- 
iSi’kė, kad ekonomiškai sovie- 
tija sparčiai griūvanti. Situaci
ją krašte šiandie esą galima 
palyginti su 11X20 metų bad
mečiu.

Vatikanas nugina ži
nias apie papos ligą
ROMA, liep. 2. — Vatikanas 

per savo oficialų organą Os- 
servatore Romano griežtai nu
gina pasklidusias pastaruoju 
laiku žinias, busią papa Pijus 
XI rimtai sergąs. Laikraštis 
pareiškia, kad papos sveikata, 
atsižvelgiant į jo amžių, esanti 
visai gera.

N. J. republikonai ir 
demokratai prieš 

prohibiciją
TRBNTON, N. J., liep. 2.- 

Bepublikonų Ne\v Jersey val
stybės partijos konvencija va^ 
kar 95 balsais prieš 13 priėmė 
partijos platformą, į kurią į- 
dėta punktas, reikalaujantis, 
kad 18-tas konstitucijos amend- 
mentas (proliibicijos įstatymas) 
butų panaikintas.

Demokratų partija, kuri ir
gi čia laiko savo valstybės kon
venciją, taip pat priėmė plat
formą su reikalavimu, kad 18- 
tas amendmentas butų panai
kintas.

Automobilis užgavo ve
žimą; 1 užmuštas

FRBEPORT,-m., liep. 2. — 
Praeitą naktį kely, netoli nuo 
čia, automobilis įlėkė į mulų 
traukiamą vežimą ir užmušė 
juo važiavusį Danielį Dewallą, 
60 metų. Kartu su juo važia
vęs Frank Vandersee, 54, bu
vo skaudžiai sužeistas.

Sovietai sušaudė bolše
vikų agitatorių

■
VARŠUVA, liep. 2. — Gan

ia žinių, kad sovietų čekos tro
besio rūsy, Minske, tapo su
šaudytas pabėgęs iš Lenkijos 
į Rusiją žinomas bolševikų agi
tatorius Jan čarnecki. Pasak 
pranešimų, jis buvęs čekos ap
kaltintas dėl komunizmo prin
cipų išdavimo.

Prancūzai gal nutrauki 
santykius su SSSR
PARYŽIUS, liep. 2. — Iš pu

siau oficialių šaltinių praneša, 
kad Francijos vyriausybė svar
stanti diplomatinių santykių 
su sovietų Rusija nutraukimo 
klausima, v

Francija esanti labai pasi
piktinus Stalino kalbomis apie 
franeuzų militarizmą ir kapi
talizmą, pasakytomis bolševikų 
kongrese Maskvoj.

Nužemintas dešinių 
bolševikų vadų ka
pituliavimas Stalinui
Uglanovas ant kelių maldauja 

nuodėmių atleidimo ir pri
siekia kevoti su Stalino opo
nentais

MASKVA, liep. 2. — Mika
lojus Uglanovas, sovietų darbo 
komisaras, kuris, kartu su By
kovu, Tomskiu, Bucbarinu etc., 
vadovavo dešinei opozicijai 
'rrieš Staliną ir jo grupę, šian
die Stalino daugumos kongre
se vėl nužemintai atšaukė sa
vo kaltinimus ir antra karta 
maldavo atleisti jam už jo de
šinio nukrypimo nuodėmes.

Su kokiu nusižeminimu ir 
negarbe dešinioji opozicija ko
munistų partijoje kapituliavo 
Stalinui ir jo kontroliuojamam 
centraliniam komitetui, parodo 
šis šlykštus Uglanovo kelia-

klupčiojimas.
“Aš prisipažįstu,” maldavo 

■tas buvęs galingas komunistų 
eilėse komisaras, “kad viena 
didžiausių mano nuodėmių bu
vo ta, kad kovoje prieš parti
jos liniją aš, pasikalbėjimuose 
su daugeliu partijos narių, ban
džiau pristatyti Staliną kaip 
žmogų, kuris daugiausiai yra 
kaltas dėl susidariusios padė- 
ties partijoje. Bet draugas Sta
linas savo darbais partijoje pa
rode, jogei jis ir nusipelno bū
ti partijos vadu. Jis yra tvir
tas Lenino sekėjas. Prieš šitą 
šešioliktąjį kongresą aš iškil
mingai pareiškiu, kad atsiža
du visų savo pirmykščių pa
klaidų ir darbų ir griežtai pats 
juos pasmerkiu. Nuo šio laiko 
aš, kaip bolševikas, stengsiuos 
atitaisyti tas savo paklaidas ir 
aktingiausiai kovosiu su deši
niojo sparno darbais ir ideo
logija.”'

Ir Krupskaja atvirto
Nadežda Krupskaja, senyva 

Lenino našlė, kuri pirmiau taip 
pat laikėsi dešiniojo sparno pa- 
žvalgų, sukėlė sąjūdžio kongre
se, kad dabar ji ėmė smerk
ti buvusius savo vienminčius— 
Bykovą, Tomskį ir Buchariną 
— dėl jų “nukrypimo nuo par
tijos linijos.”

Maskvos Pravda, rašydama 
apie sentimentą kongrese, pa
reiškia, kad partija vesianti ne
gailestingą kovą prieš opozi
ciją ir kapitalistinius elementus 
krašte.

Gavęs lupti vaikas nu
šovė savo tėvą

SALLISAW, Okla., liep. 2. 
— Keturiolikos metų amžiaus 
vaikas čia nušovė savo tėvą, 
Elijah Dentoną, 53, kuris prieš 
tai buvo skaudžiai vaiką nu
plakęs.

Užmušė 15 žmonių
LIMA. Peruvija, liep. 2. — 

Ernesto Zapata, suimtas pikta
darys, prisipažino užmušęs pen- 
kioliką žmonių.

(Atlantic and Pacific Photo]

Chicago. — Broliai John (po kairei) ir Kenneth Hunter, ku
rie savo lėktuve ilgiausia išsilaikė ore.

Nuverstas Bolivijos Anglija duoda nepri- 
prez. ištremtas

BUENOS AIRES, Argentina, 
liep. 2. — Telegrama iš I>a Pa
žo praneša, k,ąd Hernando Ši
lęs, nuverstas Bolivijos prezi
dentas, ištremiamas. Vakar jis 
palikęs sostinę La Pažą ir au
tomobiliu išvykęs į Huaqui, uo
stą Titikakos ežere, iš kur jis 
laivu išplauksiąs į Peru viją 
<aip tremtinys.

Kelionėje į Huaqui jį lydi 
Brazilijos tcgacijos atstovas ir 
vienas naujosios Bolivijos val
džios valdininkas.

9 asmenys žuvo virtu
vės gaisre Leningrade

LENINGRADAS, liep. 2. —! 
Gaisras sunaikino Leningrade 
milžinišką sovietų valdžios vir
tuvę, neseniai pastatytą už 2 
milijonu rublių. Gaisre žuvo 
devyni asmenys, jų tarpe trys 
ugniagesiai. Tame trobesy bu
vo taip pat vaikinas, klubo pa
talpos ir knygynas.

Nuskendo du vaikai

KAUNAS. — Nemuno ir Vi
lijos santaikoje maudydamies 
uždraustoj vietoj nuskendo du 
vaikai, Leiba Lipšicas 9 metų 
ir Gedalge Štromas 11 mėtų. 
Kūnai dar nesurasti.

Mirė buvęs žymus aktorius
PHILADiELPlHIA, Pa., liep.

2. — Vakar čia mirė Romąine 
Callender, kadaise buvęs žymus 
aktorius, 71 metų amžiaus.

Chicagai ir apielinkei Tedera- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Veikiausia bus gražu; šilčiau; 
vidutiniai pietų krypties vėjai.

Vakar temjieraturo įvairavo 
tarp 54° ir 67° F.

Šiandie saulė -teka 5:19, lei
džiasi 8:29. Mėnuo leidžiasi 
12:42 ryto.

klausomybę Irakui
BAGDADAS, Irakas, liep. 2. 

— Anglija atsipalaiduoja nuo 
mandato Irakui. Aukštasis bri
tų komisaras, Įeit. pulk. Hum- 
phrys, ir Irako ministeriia-i va
kar čia pasirašė traktatą, ku
riuo Irako kraštas automatiš
kai virs visiškai nepriklauso
mas, įstodamas 1932 metais į 
Tautų Sąjungą.

Anglija laikė mandatą Ira
kui ir Palestinai nuo 1919 me
tų, ir tss mandatas jai parėjo 
daugiau kaip 390 milijonų do
lerių.

Nemuno aukos maudy- 
mos sezonui prasi

dėjus
KAUNAS.— Prasidėjus mau

dymosi sezonui, pradėjo ir 
žmonės skęsti. Birželio 10 die
ną Nemune paskendo net 6 
žmonės. Vakar taip pat be au
kų neapseita. Būtent, 17 vai. 
Karmelytų maudyklėse pasken
do ryšių batalijono kareivis 
Otto Stakalys, klaipėdiškis.

' 13 jaunų komunistų 
žiauriai nubausti

UKMERGE. — Kariuomenės 
teismas Ukmergėj šiomis die
nomis sprendė 15 komsomolcų 
(jaunų komunistų) bylą, kurie 
nuteisti nuo 12 ligi 6 metų 
sunkiųjų daubų kalėjimo. Du 
išteisino.

Menas ir pralotas Kon
stantinas Olšauskas
KAUNAS. — Tik ką užsida

riusioje Meno mokyklos moki
nių dari>ų parodoje buvo lan
kytojai pastebėję nepaprastą 
škicą, škicas vaizduojąs pralo
tą smaugiantį moterį, škicas 
darąs stiprų įspūdį.

Smarki audra Kanadoj
0TTAWA, Kanada, liepos 2. 

— Praeitą naktį Ontario ir 
Quebec’o provincijų dalyse 
siautė smarki vėjo ir perkū
nijų audra, padariusi daug ža
los. Per audrą trys asmenys 
žuvo.

Rado vyrą ir jo žmoną 
nusitroškinusius

ST. LOUIS, M o., liep. 2. — 
Jų namuose čia rado gazu nu
sitroškinusius Thomasą Cobine, 
50, ir jo žmoną Auna, 45 me
tų amžiaus.

Prieš mėnesį laiko Cobine bu
vo teismo nuteistas 5 metams 
kalėjimo už narkotikų parda
vinėjimą. Kadangi jis apeliavo, 
tai buvo paleistas už $6,(MM) 
kaucijos.

Pranašauja 4 valan
dų darbo dieną visai 
netolimoje ateity

švietėjas ragina krašto moky
tojus priruošti žmones, kaip 
naudingai suvartoti atlaikį

COLUMBU1S, Ohio, liep. 2.— 
Kalbėdamas Nacionalinės švie
timo Asociacijos konvencijoje, 
Joy Eflmer Morgan, tos orga
nizacijos laikraščio Journal of 
the National Education Asso- 
ciation redaktorius, ragino mo
kytojus, kad jie stengtųsi pri
rengti visuomenę tam laikui, 
kada bendrai diarbb diena bus 
tik keturių valandų ilgumo.

Mr. Morgan pasakė, kad ma
šinos taip sparčiai pakeičia 
žmogaus darbą, jogei darbo lai
kas palengva, bet neišvengia
mai, turės būt trumpinamas. 
Jau apie 1960 metusi darbinin
kai veikiausia bedirbsią penkias 
dienas savaitėje, po keturias 
valandas dienoje.

Švietėjų uždavinys, tinlel, esąs 
mokyti visuomenę, kaip ji ge
riausiai galėtų suvartoti visą 
atliekamą laiką. Tas didėlis at- 
laikis reikšiąs arba didelį pa
kilimą kultūroje ir moksle, ar
ba sugedimą, pareinantį iš blo
gai praleidžiamo atlaikio.

Atstovų butas priė
mė du biliu nedarbui 

krašte mažinti
Vyriausybė autorizuojama iš

leisti 150 milijonų dolerių vie
šiems statybos darbams

WASHINGTONAS, liepos 2. 
— Atstovų butas priėmė New 
Yorko senatoriaus Wagnerio 
bilių, kuriuo leidžiama vyriau
sybei išleisti 150 milijonų dole
rių viešiems darbams ir tuo bil
du sumažinti nedarbą krašte.

Senatas <tą bilių jau pirmiau 
priėmė ir dabar bilius eina į 
konferenciją.

Atstovų butas taip pat pri
ėmė ir antrą senatoriaus Wag- 
nerio bilių, kuriuo Darbo De
partamentas instruktuojamas 
įsteigti plačią nedarbo statis
tikos žinių rinkimo sistemą.

7 graikų politiniai trem
tiniai pabėgo

ATĖNAI, Graikija, liep. 2.— 
Septyni politiniai graikų kali
niai, kurie buvo ištremti j vie
ną Kikladų salą, pabėgo iš jos 
nedideliu laiveliu.

Neramus ispanų darbi
ninkų streikas .

SAN SEBAST1AN, Ispanija, 
liep. 2. — Ryšy su darbininkų 
streiku, artimuose Renteria, Pa
sagos ir Herrera miestuose ki
lo neramumų. Ilerreroj s.trei- 
kininkų minia puolė tramvajų, 
išvarė iš jo žmones ir vagoną 
sudaužė. Raitoji policija puolė 
streikininkus ir keletą jų su
žeidė.

Chicagietė užsimušė
NEW YORKAS, liep. 2. — 

Automobilio nelaimėje praeitą 
nakti buvo užmušti Miss Mil- 
dred Larson, chicagietė, ir Glen 
Ilansbarger, ncwyorkietis. Lai\v- 
rence Harsburg ir jo žmona 
pavojingai sužaloti. Miss Lar
son turėjo kaip rytoj išplauk
ti laivu SatUrnia. į Italiją.

Komunistai išvien su 
monarchistais

BERLYNAS, liep. 2. — Vo
kiečių komunistai išvien su mo
narchistais vakar buvo pasiū
lę reichstage (Vokietijos par
lamente) nepasitikėjimo užsie
nių reikalų ministeriu Curtiusu 
rezoliucija. Jų pasiūlymas bu
vo atmestas 283 balsais prieš 
211.

Illinois jau prasidėjo 
kviečiu pinte

, EFFINGI1AIM, III., liep. 2.— 
Šioje apielinkėj taimeriai jau- 
piauja ir kula kviečius. Derlius 
puikiausias. Farmeriai sako, 
kad per penkioliką pastarųjų 
metų neturėję tokio užderėji- 
mo. Iš akro surenkama nuo 
30 iki 40 bušelių kviečių.

VVARRENTON, Va., liep. 2. 
— Policija suėmė čia negrą 
Elvvoodą Payne, kaltinamą dėl 
nušovimo vietos’ farmerio A. 
Corbino ir pašovimo jo dviejų 
dukterų.

Tornadas nunešė baž
nyčią Oklahomoje

OKLAHOMA CITY, Okla., 
liep. 2. Užėjęs tornadas De- 
vol miestely, Cotton kauntėj, 
padarė daug žalos ir tris žmo
nes sužeidė. Nelikti beveik nė 
vienų miestely namų, kurie ne
būtų buvę daugiau ar mažiau 
apdraskyti, o metodistų -bažny
čia buvo nuo pamatų nunešta.

Pirma Liepos 4 d. auka
JUNCTION CITY, Kas., liep. 

2. — Peranksti ėmęs celebruo- 
ti Liepos 1 dieną, žuvo čia ka
rininko J. Hahno 14 metų sū
nūs. Jis nusišovė žaisline ar- 
mota.

Ryt-

Vaidylu PiknikasX-
r.

CHERNAUSKO DARŽE,
JUSTICE, ILL.

Pikniko pradžia saulei patekėjus tęsis 
iki saulei nusileidžiant. Visi Chicagos ii' 
apielinkių lietuviai-vės kviečiami Liepos 4ta 
dieną atvykti j Vaidylų pikniką.
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Sveikatos Dalykai
D r. L. Epšteinas

Kova su tuberku- 
liozu

kaista, tai kambarys reikia vė
dinti tris sykius į valąndą, o 
kartais ir daug dažniau. Tam 
tikslui privalo būti įrengti spe
cialus įtaisymai—ventiliatoriai 
ir dulkėms ištraukti prietaisai. 
Darbininkai privalo būti aprū
pinti apsaugoj ūmaisiais drabu
žiais, akiniais, kaukėmis ir 
respiratoriais.

Antroji viešosios profilakti-

nys jąs dauginti ir tobulinti.
Bę konsultacijų kovai su tu- 

bęrkujiozu. kultūringose vals
tybėse steigiama poilsio rianių 
lengvai 
liozu ir 
ną šitię 
miuose.

moralinių kančių, sąryšy 
atskįrimu nuo kitų, negrą- 
išvaizda ir su >paniekinan- 
prie jo atsinešimu sveikų- 

šitokių ligonių žmonės
grįsta namo, 

susideda iš pa
su virtuvėmis 

miesto sausoje
Jie ypač tinka įtaria-(Tęsinys)

(gyvojo sidabro kasyklose ir 
dirbtuvėse, dirbant veidrodžius 
ir elektros lemputes), švinas 
(dirbant švino kasyklose, ga
minant švino vamzdžius, tipo- į kos užduotis kovos' su tuber- 

i- i kuliozu srityje —pagerinimas 
sanitarinių sąlygų musų gy
venamųjų butų. Kur 
šviesos, oro ir saulės, ten 
berkuliozo ligoniai platina 
cilas neapsakoma daugybę, 
dėl mums prieš akis stoja 
veliamųjų butų sanitarijos į- 
statymdavystė. Pirmiausia m?S 
turime praretinti musų gyve
namuosius butus, nes susikim
šimas didina susirgimą ir mir
tingumą nuo tuberkuliozo. Tu
berkulioze sąryšis su gyvena
mųjų butų sąlygomis jau se
niai medicinos nustatytas. 
1886 m. ir 1889 m. Lętine bei 
Pinjol ir 1890 m. Rubner pra
dėjo tai stebėti, ir Rubner’is 
pavadino tuberkuliozą gyvena
mųjų butų liga. Tikslesnės ir 
platesnės pastabos tuberkulio
zo plėtimosi srityje buvo pada
rytos žiulerio Paryžiuje, lai
kotarpyje 1894—1907 m. Iš 

ims, ypač '80,000 jo ištyrinėtų namų pa-
Turintiems palinkimo į tu-'sirodė apsikrėtusių tuberkulio- 

kenksminga taipIzu 5,262, t. y. 6,5%. Bendras

grafijos raides, brūžiklius, švi 
np dažus ir dažymo pramonė
je, gaminant anilino dažus) — 
visa tai labai kenkia kvėpuo
jamiems takams, ypač silp
niems plaučiams. Daugely ga
mybos sričių. apdirbant me
džiagą, pasikelia daugybė dul
kių. Ilgai kvėpuojant tokiu 
dulkėtu oru, dulkės kraunasi 
plaučiuose, įsibriauja į plaučių 
audinius, pakeisdamos jų for
mą, ir plaučiai įgauna tam tik
rą spalvą, žiūrint iš kokios 
medžiagos pasigamino dulkės. 
Skrosdami lavonus, 
pastebėjo, kad 
ninku, dirbančių 
tuvėse, plaučiai 
spalvos, akmenų 
kos spalvos, angliakasių 
dos spalvos. Toki pakitėjimai 
plaučiuose dar žmogui gyvam 
esant, silpnina organizmą ir 
daro jį palankiu įvairioms li
goms, ypač tuberkuliozui.

gydytojai 
neretai darbi- 
geležių diįb
esti rausvos 

mušikų —pil- 
juo-

liejyklose,

perdaug
me-

berkuliozą yra 
pat dirbti plieno 
darbuotis karštame drėgname 
ore — skalbyklose,
sa u sa m e ore—ve r py k 1 os e.
talų lydymo krosnyse, kalvėse, 
duonos kepyklose ir kitose pa
našiose vietose. Silpniems 
žmonėms reikia vengti darbų, 
sujaudinančių kvėpuojamuosius 
takus —išpučiant stiklo dirbi
nius (bonkas, vamzdžius), ju
velyrų darbai 
mas). Visoks
tenka dirbti susilenkus sėdint 
arba stovint, be abejonės, ken
kia plaučiams, nes kliudo giliai 
laisvai kvėpuoti 
gai

(aukso lydy- 
darbas, kuris

Plaučiai blo-
išsivėdina ir nepakanka-

nėra 
t'.i- 
ba- 
To- 
gy-

skaičius tuberkuliozu sergan
čių tuose namuose buvo 38%. 
Vėliau Meinertas, Leifmanas ir 
kiti tyrinėtojai nurodė į ne
abejotiną ryšį tarp gyvenamų
jų butų ir įvairių vaikų tuber- 
kuliozo formų.

Pas mus Lietuvoje miestų 
gyventojų yra 147, tuo tarpu, 
kai Franci joj šitas nuošimtis 
siekia iki 51%, Vokietijoje— 
54%, Anglijoj —727, Jungti
nėse Valstybėse—47%. Nežiū
rint to, kad pas mus miestų 
gyventojų mažiau, negu kitose 
valstybėse, bet tų gyventojų 
susikimšimas ne tik neužsilei- 
džia susikimšimui Europos

mai gauna kraujo, nuo ko ku- miestams, bet daugely atsitiki-
sli pnėj a ir tampa palam 
plaučių ligoms.

nas 
kus

Visų nurodytų profesinių ža
lingumų reikia vengti, kiek tik 
galima. Į juos reikia kreipti 
ypatingo dėmesio dar tada, kai 
tėvai renka profesiją savo vai-1 
kams. šiuo atveju jiems turi J 
padėti mokykla, mokyklos gy
dytojas arba apskritai gydyto
jas, kurio patarimas privalo 
būti svarbus tėvams 
jams.

Bet dabar kyla 
kaip padėti tiems,
žiūrint į savo organizmo silp
numą, priversti užsiimti ken
kiančiu savo sveikatai darbu?

ir auklėto-

klausimas: 
kurie, ne-

mų net viršija. Kad taip iš 
tikrųjų yra, galima matyti iš 
to, kad Anglijoj laiko ankštais 
tokius 
kambary 
jų žmonių.
to niekas nelaikytų susikimši
mu. šiaip ar taip, bet mes 
rimtai visi turime imtis butų 
sutvarkymo reikalo. Aš sa
kau mes, nes be musų pagelbos 
nei valstybės, nei 
pritarimas nepajėgs 
šito sunkaus gyvenimo 
nio.

Yra dar ištisa eilė 
nių ir įstaigų, kurios 
padėti profilaktikos

butus, kur viename 
■ gyvena daugiau die- 

Pas mus, žinoma,

visuomenės 
išspręsti 

uždavi-

priemo- 
privalo 

darbe vi
Šį klausimą aš paliesiu plačiau.' sumeninėj kovoje su tuberku- 
nes jis vaidina didelį vaidmenį 
tuberkuliozo 
kovoje su juo. 
kad pas mus į šį klausimą ma-, 
žai tekreipiamo dėmesio ir to
dėl musų pareiga yra kalbėti 
apie jį balsiai, kalbėti visada 
ir visur. Čia pavienių asmenų 
profilaktikos visiškai nepakan
ka sveikatai kenksmingiems

liozu. Pirmu rėžtu reikalinga 
išsiplatinime ir įrengti konsultacijas —dispen- 

Labai gaila, serus sergantiems tuberkulio- 
............. ;zu. šituose konsultacijos punk

tuose, įrengtuose valstybės ir 
visuomenės organų ir esan
čiuose medicinos personalo ži
nioj, gali dovanai arba priei
namomis kainomis gauti įvai
rios pušies žinių,. patarimų

faktoriams pašalinti, čia reika- (konsultacijų) apie tuberkulio- 
profiliakti- zą, gali būti apžiūrimi ir kon- 

reikalinga plačios įstatym- traliuojami kaip jie patys, taip . . . i • . . . V • • ~. 1 •
linga visuomeninė 
ka, i 
davystės priemonės darbo ap-'Ji‘ visi jų šeimų nariai, gali 
saugos ir socialinės apsaugos būti pasiųsti į tokias ar kito- 
srityje. Man čia neteks kalbė-1 kias gydymo įstaigas arba vię- 
ti smulkiai apie šias bendras tas (sanatorijas). Nepąsiturm- 
priemones, bet tik nurodysiu tiems 
tai, kas turi betarpių ryšių nariams, arba jų globojamiems' 
kovai su tuberkuliozu. ‘ | ir užlaikoųiiems\asmenims gali 

Butas, kuriame dirba darbi- būti išduodamos nedidelės pa
būti erdvus šalpos gydymuisi arba pašaii- 

tiek, kad kiekvienam dirbau-; nhnui sanitarinių ir jiems pa
čiam jame asmeniui tektų ne-Įn^įų trukumų, kurie kenkia 
mažiau 8 kub. i 
Kambarys privalo būti gerai ir 
pastoviai kūrenamas. < 
me privalo mainytis ne rečiau, 
kaip vięną kartą į valandą. 
ePt‘i dirbant atsiranda kenks/ Jėgų, 
mingų dujų, dulkių, o taip pat i sultacijų 
jei oras labai arba perdaug j- (Kaune).

ligoniams ir jų šeimų

ninkas, privalo 
tiek, kad

metrų oro. į sergančios tuberkuliozu šei-
'r i mos sveikatai, žodžiu, konsul-

Oras la- tacijų pagelba turi būti visa-.... . .

sergantięms tuberku- 
pasveikstantiems. Die- 
ligoniai būna vasarna- 
vakare

Vasarnamiai 
prastų barakų 
ir esti netoli 
vietoje,
miems tuberkuliozu asmenims. 
Lankantiems mokyklas silp
niems vaikams yra miškuose 
mokyklų ir kolonijų su visais 
reikalingais gydymui įtaisy
mais.

Ypatingo dėmesio reikalinga 
kreipti kovojant su odos tu
berkuliozu (lupus). Odos tu- 
berkuliozas yra gana išsiplati
nus. Prasidedama paprastai 
jaunatvėje, dažniausia ant ran
kų ir nosies, šita liga slinkda
ma apima visą veidą, ausis. 
Atsiranda visur tvinkuliai, nuo 
kurių pradeda gesti ligos apim
tieji audiniai. Nosis susinai
kina, lupos ir akių vokai užsi
traukia, negali laisvai atsiver
ti ir užsiverti. Akys gali visiš
kai pagesti, sąnariai susitrauk
ti ir pasidaryti nelankstus, 
pirštų nariai (falangos) nu
krinta, žodžiu, ligonio išvaizda 
pasidaro baisi. Be fizinių tru-

kūmų sergąs odos tuberku
liozu turi pergyventi ir dide
lių 
su 
žia 
čiu 
jų.
vengia, tarytum sergančių ma
ru. Todėl aišku, kad mes tu
rime pagelbėti šitiems nieko 
nekaltiems žmonėms. Ir juo 
anksčiau, juo geriau, juo anks
čiau liga pastebima, juo leng
viau ir greičiau išgydoma ji. 
Todėl mes privalome dažnai 
vesti gydytojui apžiūrėti visus 
tokius vaikus pas kuriuos pa
stebime įtartinus tvinkulius 
arba išbėrimus. pasidengian
čius žievele. Gydymas iš tik
rųjų sunkus, reikalaująs 
metų įpratimo ir visų tam 
lui skiriamų vaistų ir 
atatinkamoms' ligoninei 
goms.

f

Todėl nėra ko nusiminti! Tu- 
berkuliozas išgydomas! Gydy
tis reikia laiku, atydžiai, be 
atvangos. Nereikia nustoti vil
ties lygiai, kaip ir nereikia 
perdaug lengvai paviršutiniš
kai žiūrėt į šią ligą. Kas nori 
būti sveikas, tas privalo viso
mis pajėgomis, elgesiu, gyve
nimu, budu ir mintim siekti 
sveikatos. (“Darbo Sveikata”.)

ilgų 
tiks- 
budų 
sąly-
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Kenosha, Wis
Kazio Brazevičiius išleistuvės

Birželio 28 d. būrelis Keno- 
sha lietuvių draugų-ių suren
gė netikėtą surprise party iš
važiuojančiam į Lietuvą drau
gui Kaziui Brazevičiui. Party 
buvo pas p. Paulauskus. #

Rengūjai-još įteikė savo iš
leidžiamam Kaziui dovanų 
Wrist Watch su adresu: “Ger- 
giamajam K. Brazevičiui, —' 
Geriausių linkėjimų nuo) Jūsų 
draugų.

Povilenskiai, Bagdonai, Jo
nas Kasparas, P. Jankauskas, 
Kaz. Kasparas, P. Džiaugis, J. 
Kasputis, Juozas ir Ona Kaspa
raičiai.

Kazys Brazevičius specialia
me laiškely Naujienoms prašo 
jo vardu išreikšti širdingą ačiū 
jo draugams-gems kcnoshie- 
čiams už puikias išleistuves ir 
dovaną, kuri jam ✓ visoj kelio
nėj kas dieną ir valandą pri
mins jo pasilikusius artimuo
sius.

1

centrą “paikamandavdti”. Tik 
žinok kaip pradėti, kad ir vėl 
nepriseitų man tamsta paragin
ti. Tie pinigai i ALDLD, cen
trą turėjo būti įnešti jau pra

šio praeitais metais centro se
kretoriaus J. Aleksio, kaipo 
draugijos vardu per mane jam 
Aleksiui pasiųsti, $25.50 ?

L. Pruseika net už kitus, ne
prašomas, “p'arėdikus” daro, o 
praeitais metais j jį poną “rau
donosios religijos” popiežių mu
sų ALDLD. 217 kp. pirminin
kas K. Ginkus kreipėsi dėl kny
gų ir kitų dalykų, tai L. Pru- 
seikai reikėtų gerai žinoti, ar 
tie pinigai yra centre ar ne? 
Aš jau centrui parašiau laišką 
iš 20 d. vasario š. m.

(Laiško iš 3 puslapių rašy
to K. Beniušio Ig. Baches nuo
rašo nededame, kadangi per
daug užimtų vietos, o ir būti
no reikalo nesimato. Red.).

Na, o aš nei dabar dar nesu 
nuo Ig. Becio atsakymo gavęs. 
Tai kur tie pinigai galėjo ding
ti? Kodėl centras musų 217 
kuopai neprisiunčia jokio kvi
to? Gal Alekšis dėl savęs tuos 
pinigus paėmė, kad aš ant jo 
vardo buvau išrašęs kvitą? li
gai tai jau mano kaltė bus, kad 
aš dėl savo skubotumo nebeis- 
rašiau kvitos ant Ig. Becio var
do?

Man regis, kad kuopos sek
retorius visados gali pasitikėti, 
kad centre sėdi daugumos iš
rinktas asmuo, kuris turėtų 
būti nors ant tiek užtikimas, 
kad nors $25.50 jis butų ver
tas. O jeigu centro sekretorius 
negali būti nei ant $25.50 užti
kimas, tai aš nesibijau ant sa
vęs tą kaltybę prisiimti, ir 
centrui apmokėti. Bet jeigu aš 
mokėsiu, tai aš pirma' per visus 
anglų laikraščius paskelbsiu, 
kad buvusis ALDLD. centro se
kretorius J. Alekšis yra kaltas. 
Ką aš čia rašau, tai aš dar ne
galiu tikrinti ar tas yra teisy
bė, ar ne. Nes aš iš centro jo
kios žinios dar nesu gavęs. Gal 
centras yra tuos pinigus nuo J. 
Alekšio priėmęs?

Todėl dabar aš ir prašau A. 
L. IX L. D. ęentro, kad per 
ALDLD. organizacijos organą 
“Laisvę” paskelbtų ar centras 
tuos pinigus yra gavęs, ar ne?

Nes jaigu aš pradėsiu ieškoti, 
kur tie pinigai yra dingę, tai 
aš visai ALDU), organizacijai 
“pasitikėjimą” pareikšiu.

Taigi gerbiamasis “raudono-
sius religijos popiežiau”, L. 
Pruseika, dabar Tamstai tikrai 
bus proga pasinaudoti ALDLD.

eitais metais net pavasarį, 
kuomet tamstos globoje cent
ras stovėjo. —K. Beniušis.

Šaukite YARDS
17 70 dėl

VALYMO už
Naujas žemas Kainas

Išvalomi ir Supiosinanii

Vyru
Siutai,
Topkautai

Moterų 
Paprastos Drcses 
Kautai

I šią kainų jeina pasiėmimas ir pristatymas

Kenvvood CIeaners
740-44 West 47th Street

ŠIE LIETUVIAI REALĘSTATININKAI
PASIRENGS JUMS PATARNAUTI 4*pareiškiau, kad praeitą metą 

buvusis ALDLD. centro pirmi
ninkas L. Pruseika yra gavęs 
gerų “prizų” nuo musų A. L. 
D. L. D. 217 kuopos pirminin
ko <K. Ginkaus už neprižiurėji- 
ma centre tvarkos ir už netik
slų atsinešimą į musų 217 kuo
pą. O pęr “Naujienas” iš gegu
žės 19 d. aš paklausiau L. Pru- 
seikos, kad jis nurodytų kas jį 
įigaliavo man laisvą žodį varžy
ti. Ir paprašiau, kad nurodytų 
mano nusikaltimą, už tai, kad 
padėkavojau žmonėms — “N.” 
skaitytojams užiJsutęiktųs dėl 
ALDLD. 217 kuopos pinigus 
sumoje $8.00.

Atsakymo iš L. JPruseikos 
ncbegaunu. Tai reiškia aš nebu
vau prasikaltęs, įr L. Pruseika 
mane užsipuolė.

Gi per “Naujienas” iš 24 d. 
gegužės nr. 123, parašydamas 
(korespondenciją. užvardžių: 
“Apie Visokius “nukrypimus”, 
ir kitus galus”, jau kelis žod
žius daugiau į poną L. Prusei- 
ką prabilau, ir kaip buvęs tie
sioginis ALDLD. 
fin. ir prct 
prie to dar 
konstitucijos

217 kuopos 
raštininkas, ir 

gerai žinodamas 
pmus vie- 
jcigu jau 

—-------- . ! nebeesantis nei joks ALDLD.
D. L. D. centro “patik-! centro viršininkas L. Pruseika 

Tinimas.” išdrįso centro sekretorių “stra-

Winnipeg, Canada išai pareiškiau,

Buvusis Amerikos 
Darbi^inlkų Literatūros Drau
gijos organizacijos centro pir
mininkas, dabartinis “Vilnies” 
redakcijos štabo narys L. Pru
seika, per “Laisvę” nr. 80 iš š. 
m. įsako ALDLD. centro sekre
toriui Ig. Beeini, kad pastara
sis patikrintų ALDLD 217 kuo
pą esančią Kanadoje — Winni- 
pege! Gi L. Pruseika šiais 1930 
metais nebėra nei joks ALDLD. 
centro viršininkas. Jis išdrįso: 
net patį ALDLD. centro sekre-j 
torių Ig. Becį “pastramužyti”, 
ir kartu įsakyti, .kad Ig. Beeisi 
patikrintų ALDLD 217 kuopą 
esančią net Winnipege, Kana-| 
doje, apie kurios gyvavimą, 
kaip matyti, L. Pruseika visai 
nieko nėra žinojęs, nors jam 
L. Pruseikai praeitais 1929 me
tais ir tikrai reikėjo žinoti.

Kadangi praeitų 1929 metų 
centro pirmininkas L. Pruseika, 
sugebėjo dar net ir šių metų 
ALDLD. centro sekretorių pa
tikrinti, tai aš paklausiu L. 
Pruseikos: ar jis žino kas dė
josi praeitais metais po A. L. 
D. L. D. centrą? Galiu pasaky
ti, kad nežino. Aš jau per 
“Naujienų” nr. 115 iš š. m. geg. 
15 d., parašydamas korespon
denciją po Užvardžių: “Del V.

i nuo esančių jų žinioje lėšų ir 
Męs kol kas tokių kul

tūrinių tik vieną 
Bet musų uždavi- Paukščio dekretų

išdrįso centro sekretorių “stra- 
muzyti” ir jam įsakymus duoti 

:ri(hti, tai aš 
viešai pasireiškiau, kad ir aš 
gal galėčiau net ir patį centrą 
patikrinti, pasakydamas, kad 

' tas nebūtų pro šalį padaryti. 
Tai todėl dabar aš ir vėl į po
piežiaus rolę pradėsiu lošti, ir 
L. Pruseikos paklausiu ar jis 
nežino kur dingo iš ALDLD. 
217 kuopos siunčiami dėl buvu-

muzytr ir jam 
Lietuvių 217 kuopą patik

IREUROPA
arba populiariu ekspre

siniu garlaiviu

COLUMBUS
Informacijų klauskit pas 

vietinį agentą arba
NORTŲ GERMAN

LLOYD
130 W. Randolph S't., 

CHICAGO

Dienos Ant Vandenyno

PER CHERBOURG — 
6 PER BREMEN 

keliaujant iš Lietuvos.ir i

LIETUVĄ 
greičiausiais garlaiviais

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

Specalis Liepos 4 d. Išpardavimas j
Palyginkit kokybę pirm negu žiūrėti 

į kainą...
U. S. Peerless yra kokybės tai ras.
Palyginkit Peerless su kitais geriau

siais tairais, nežiūrint jų kainos. Pa
lyginkit patyrimu: sudekit vieną tairą 
greta kito, vartokit abudu ant to pa
ties karo. Peerless išlaikys su dauge
liu geriausiai žinomų tairų markute. 
Tada palyginkite kainas!

i iš dabar pasiūlomų bar genų
31X6.00 32X6.0029X5.50

S9.95 S11.50 $11.90
Kitokių didumų tuirai ant tiek pat 

LIETUVIŲ

TOMLAN’S VULCANIZING SHOP
2516 South Halsted Street

TĖL. VKTORY 9741

nupiginti.

g B. V. Milaszewicz fl
0 4600 So. Wood St. ]

Tel. Vir^inia 0117 i

M. Rozenski & Co
6542 So. Western Avė.

Tel. Prospect 2102

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

Tel. Prospect 8759

J. J. Zolp
4559 So. Paulina St.

Tel. Yards 0145

J. Yusnkewitz
2433 W. 69th St.
Tel. Prosnect 3140

J. N. Zewert & Co

t

Bate “j W1SSIG,
Kapitonas Hv Pasauliniame kare

Specialistas iš Seno Krajaus
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 daugelį metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFJSO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. vak. Nedėliomis iki 12 d. 
4200 Wcst 26 St., kampas Kccler Avė., Tel. Cravvford 5573
lfT£>#£.* "SUPU J3& '• 'A

Ar Norite Daryti Kokius Nors 
Pataisymus Savo Namuose?

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

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

ATLAS BUILDERS SUPPLY C0.
14tb St. & Wcstern Avc.
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Persivertimas antTaborKalno
Rašo Išmaudytas 

t 

See Tabor and clie!
See Tabor, and die, tai yra 

vieno entuziasto M. M. David- 
son’o šauksnis po to, kai pa
matė garsiąją Juozo Bačiuno 
Tabor Farmą, Sodus, Mich.

Nemačiau misterio Davidso- 
no, ir negaliu pasakyti ar jis 
jau mirė, ar tebegyvena. Ta
čiau Miss Pet (Petronėle Jur- 
geliutė) pagamino visai prie
šingą sloganą: Pamatyk Tabo
rą ir gyvenk! Aš jai pritariu, 
ir štai delko: Pamačiau Tabo
rą ir gyvenu.

Biblijistai sako, kad šventas 
Petras, kol dar po žyd i ją te
bevaikščiojo. palipęs su savo 
mokytoju ir dar dviem žvejais 
ant Taboro kalno, taip buvęs 
sužavėtas, kad sušukęs: Rabi, 
pasistatykim čia budeles, vieną 
tau ir vieną mums.

Ko Rabi nepadarė, tą padarė 
Juozas Bačiunas, tikras lietu
vis. Jis ant savo Taboro pasta
tęs ne dvi, ne tris ir ne bude
les, bet 24 puikiausius namu
kus su visais moderniškais 
įrengimais, kur ne tik žvejai, 
bet ir patys ministeriai jaučia
si kaip Mahometo danguj, 
žmonės pasakoja, kad ponas 
Balutis nuvažiavęs į Tabor pa- 
žvejot rado sau įrengtą name
lį nė kiek neblogiau kaip bile 
Oriento despoto: kambariai 
kaurais ir veidrodžiais iškloti, 
juodi broliai ir seserys (kal
bant draugo Andriulio žo
džiais) patarnauja, radio mu
zika didžiųjų Chicagos stočių 
programus tiekia ir tt.

Aš pono Balučio nemačiau, 
nes jau buvo Taborą matęs ir 
grįžęs gyventi, už tad ma
čiau visa kita: ir patyriau. 
Viena savaitė prabėgo kaip 
viena valanda, bet pergyventa 
ir įspūdžių parsivežta lyg visą 
amžių išgyvenus. Filosofai sa
ko, kad laimei nereikia ilgo 
laiko, tik reikia kad ji butų 
apskrita (pilna): vis vien ar 
to apskritumo pasieksi per ke
lerius' metus ar per vieną va
landą, ir ar busi buvęs laimin
gas visą amžių ar vieną se
kundę. Galų gale vis tą patį 
pasakysi: buvau laimingas.

Ar aš buvau laimingas? Jei 
laimė yra ten, kur saulė, svei
kata, spinduliai, puikus valgy
mai, rojiški daržai su uogomis, 
kurių gali skintis kiek telpa, 
su golflinkiais, lagūnomis, 
upės maudynėmis, laivelių 
plaukiojimais, mėnesienomis, 
muzika, juoku, berupestingais 
anekdotais, linksmais veidais, 
senai matytais artimais ir to
limais prieteliais ir prielankio
mis meiliomis akutėmis', na ir 
ten toliau ir ten toliau, tai aš 
buvau laimingas. Jei laimė yra 
tik turkiškame rojuj, kur vie
ni vyrai po vaismedžiais vyną 
geria ir gėrisi gražių vergių 
kūno gracija, tai aš buvau lai
mingesnis, nes čia buvo ne 
vieni vyrai ir nebuvo vergų nė 
vergių, bet buvo visi lygus ar
timi, linksmi ir draugiški. Ga
lop, jei laimė yra South Seas 
palminguose paskardžiuose, kur

Perkelkit čia Bagočius ir Ka
počius, ir bus viskas. Kaip Ta
boras stovi, kasmet apsilanko 
Dr. Kapočius su nauja švėžie- 
na, sezoniniais anekdotais ir 
juokais, kurių paskui Chicagai 
pakanka kartoti ligi ateinan
čios vasaros. Dar Taboro ne
buvo, kada Bagočius jau buvo. 
Be Bagočiaus pasaulis butų 
bėdnas. Ar iš Bagočiaus kilo 
Amerikos milijonieriai, gal 
taip, o gal ir ne. Vienas fak
tas' už tai kalba, kad Bagočius 
bene vienintelis iš lietuviškų 
tėvų, kurs dvynukais gimdo. 
O tai jau yra požymis prospe- 
rity. Sakoma, bagotam kaukas 
ir į bliudą deda. Bet kada gi
mė ponios Bagočienė ir Kapo- 
čienė, ir ar jos gimė kartu 
(dvynukais), net iš arti nepa
sakysi: tai yra gyvybės, 
džiaugsmo ir nuotaikos due
tas, kurs lyg kokia dvilipė 
žvaigžde (double star) kasmet 
pasirodo Chicagos ir Tabor 
horizonte, pažeria šypsenos' ir 
frivoliškumo, ir dingsta palik
damos kuriam laikui ilgesio 
pėdsaką. Saulė degina odą, 
akys širdį, tai kokių karštybių 
tenka Tabor kalne pakelti. Nie
ko stebėtina, kad švento Juo
zo (St. Joe) upė kibžda besi
maudančiais ligi saulėlaidų, ir 
kad net Stungis išmoko plauk
ti akmenio greitumu upės dug
nan. Kazys Gugis' ištiesė gelbs- 
tinčią ranką.

Susikibo Jurgis su Kaziu. 
Abu lyg Nilo begemotai, abu 
vandeny šlapi ir slydųs. Jur
gis skęsta, vandenį geria, tar
tum bangžuvė Jonošių į save 
rija, vanduo burbuliuoja, kul- 
kuliais verda. Kazys jėško Jur
gio plaukų, sako skęstantį rei
kia už čiupros tverti. Bet Jur
gis plaukų neatsivežė ir jis 
skęsti nū nemanė, nes stovėjo 
ligi kelio vandeny, tik su tuo 
skirtumu, kad stovėjo galva 
žemyn ir kojomis aukštyn, tai 
ir leido burbulus. O Kaziui 
ranką vis tik perkando biau- 
riau negu ta bolševike juoda
jam poliemonui Lietuvių Audi
torijoj.

Sugryžus is maudynių ir 
saulės vonių vakare Tabor Far- 
ma turėjo gyvų paveikslų 
spektaklį: Vienas vyras ėjo 
kaip tikras vyras: gyvas, juo
kus dykai meto, sveikas, jokia 
saulė nė cholera matyt jo ne
įkanda. Tai buvo Bagočius, 
bostoniškis. Je, sakau, bago
tam ir kaukas į bliudą deda. 
Kitas ėjo, ne neėjo, bet slinko, 
raudonas kaip vėžys keptas, 
garuoja, skūra skudurais nuo 
pečių ir per galvą maunasi, ir 
vis' tik dar gyvas. Veidas rim
tas, kalbos tonas skeptiškas, 
išraiška kentančio smutkelio, 
ir keikiasi kaip airišis. Tai bu
vo Žukas, dabar chicagietis. 
Kadangi jis buvo visiška Ba
gočiaus opozicija, tai Capone 
(Čeponis) jį apšaukė Lozorių. 
Rodos, tik pamirkyk juroj 
pirštą ir vilgyk to žmogaus 
liežuvio galą.

Bet jura toli, ir pavojinga 
kaišioti pirštus kur nereikia, 
tad buvo

storio bačka Sunburn Cream, 
ir keli savanoriai ėmėsi šma- 
ravoti Lozoriaus paguldytą kū
ną. Po tokio masažo Lozorius 
pradėjo lėčiau keikti, ir apsu
kęs liežuvį pasakė “rrrup..”, 
ir užmigo. Tuo pirmos dienos 
spektaklis baigėsi.

Ai-ai-ai, Ai-ai-ai
Sunkus laidoko gyvenimas, 

ale onoravas! Naktį nesimiega. 
Gerai dar kad pasilikau nors 
vieną vietelę saulės nenudegin
tą, tai šiaip taip pagalvy apsi
kabinęs benusiboviji žmogus, 
bet Žukas, pavyzdžiui, taip nu
sisvilino, kad net sėdėti nebe
turėjo ant ko. Sako, stačia's ir 
miegojo.

Tokiame stovyje būdamas 
žmogus pavirsti skeptiku, žiu
ri per naktį pro stiklinio bal
kono langus į giliai apačioj si
dabruojančią upę, danguose pa
kabintą mėnulį ir pakalnėse 
žibsinčius šviesuojančių plašta
kėlių žiburėlius, ir sakai va'ni- 
tas vanitatum, et omnia vani- 
tas.

Kur tai pakriaušėje čerepo- 
kas antk-ankt, katpaukštis (cat 
bird) mia’u-miau-miaaauuu. 
Kažkas gretimoj šėtroj (cotta- 
ge) rangosi, iš paskutinio va
gono trumposiomis bangomis 
(short waves) plaukia Babravi
čiaus tenorišskas knarkimas. Už 
sienos kažkas šlioptelėjo, atsi
duso ir nutilo. Matyt, išmetė 
pro langą numautą nudegusį 
kailį, ir lyg naujai gimęs sald
žiai užmigo. The world exists 
by vicarious suffering of the 
innocent. Naktis svajonėmis 
papuošta...

Rytmetį visi už viens kitą at
sikėlėme anksčiau. Tačiau, pa
sirodo, saulė už mus dar anks
tesnė. Pakeliu akis, jau ji iš 
90 graduso aukščio bespindinti 
pro langus. Palengva, patylo
mis, vogčiomis, medžių šešė
liuose pasislėpdami svečiai ir 
viešnios smunka kas kur gali: 
kas į “šauer-batą,” kas į su- • 
puokles, kas į lagūnų pavėsį. 
Atsirado ir tokių ką nuo pusry
čių stalo tiesiai į “solariumą“ 
nuėjo. Vėliau mačiau tuos grįž
tant visomis keturiomis.

“Hau dudu?” klausiu, kaip 
einasi?

“Kaip koją keliame taip ir 
einasi,” atsaiko keturkojai.

“Geras daiktas ultravioleti
niai spinduliai,” sakau.

“šerap,” nukirto sunbateriai 
ir nuropojo stačiai į kudrą. .

Pyčių pašakėmis Babravičius, 
p-lę Adomaitytę po pažasties 
pasibraukęs ant nuosavų bron
zinių kojų kažkur bešvitinąs. 
“Telaimina tave Alachas,” sa
kau kryžiuodamas kelią, prisie
kiu savo barzdos galu, kad ta 
madona, kurią neši, yra' iš gero 
žmogaus šonkaulio daryta.” — 
“Tai paaiškės rivėj,” atsakė 
naštos savininkas ir abudu su- 
pliumpėjo j St. Joe upę.

Kieme po klevais ir liepomis 
dvylikoj sūpuoklių (swings) 
vyrai ir dar ne vyrai supė savo 
ir nesavo moteris. Koks skirtu
mas. Kai karšta, visoms karš
ta. Man prisiminė priežodis: 
juo šįla, juo ikįla, — juo mai-

veliu, lyg Cheronns dūšias per 
Letos upę tik spėjo kilnoti į 
deginantį smilčių pliažą. Pas 
Bačiūnų kietas kūnas, neįkanda 
joks perkūnas! Taip pat saulės 
spinduliai, jaYn neįduria giliai.

Išvažinėjęs kėlės partijas į 
paupius, paprudžius, pakrumius 
jis apsibrido ir musų likučiais, 
kurie langus užsikabinėję, kad 
saulė nepamatytų* vilgėme lie
žuvių galus vakarykštės sodės 
likučiais.

“Rakibolus ant pečių ir į 
golfą!” trimis žodžiais jis pa
sakė didelę dramą. Pradėjome 
tartis ar jį pasiųsti į peklą ar 
patys eiti. Bet sakoma, kur 
velnias nepada'ro, ten moterį 
siunčia. Mrs. Nora savo raki
bolus ant peties, ir žengte— 
marš! Kas prieš ją atlaikys. 
Pasiėmėme boles ir golfmakš- 
timis velkini nužengėme į Gol
gotą. Sunkus kryžius, bet iš 
savo valios pasiėmus, galimi

vilkti. Žukus net galvą išeida
mas apsisupo ūks ūse sumirkyta 
paklode, o Bagočius, lyg verb- 
liudas iškeliaudamas skersai 
Sa'haros, s u si vertė į save kėlės 
bačkutes Canada Dry. Turėjo
me vargo su Stungiu, kurio jo
kie akstinimai negalėjo išju
dinti iš ekstatinės komos padė
ties. Kapočius laimei atsiminė 
kokį tai anekdotą, kad galima 
esą kaikuriuos gyvūnus priver
sti tolimą kelią keliauti nešant 
prieš jų akis kokį nors valgo
mą ar geriamą daiktą, sakysim 
šieno kuokštą ar dešros galą. 
Pasiuntėme priešais Stungį po
nią Onytę Clevela'ndietę, tai 
Stungis visą igolflinkį tekinas 
išbėgiojo.

Vakarop kada nuo aštuonio
liktos skylės mus Mr. Valteris 
susikrovęs į sanitarinį auto
mobilį namon vežė, mačiau pa
kelėmis ir patvoriais išmėtytų 
žmonių kailių. Dauguma jau

linvo lyte plaštakės iš katorpi- 
larų išsinėrę ir atjaunėję, pa
gražėję linksmai čiulbėjo kieme 
po medžiais, kaikas jau šoko 
salėje susikibę. Taip baigėsi 97 
laipsnių karščio periodas. Va
karuose žaibavo, ir greit dideli 
lietaus lašai atėję išilgai vy
nuogių laukų, suvijo svečius ir 
viešnias, be skirtumo, į vasar-l 
narni us.

IŠMOKIT DEZAININIMA
Dęzaininimas ir siuvimą- 
dresių moka didelę alga 
Jus galite išmokti šio ere 
rai apsimokančio užsiė
mimo i trumpa laika. Di 
•lomos išduodamos. Ra
šykite dėl nemokamos 
'cnvcrelės.

MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka, 

Principalas
190 N. Stale &t., k. Lake St. 10 fl.

GARSINKITE NAUJIENOSE

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

Halsted Exchange National Bank
HALSTED ST. AT 19 PLACE

D A S I P R O T E K
L Kai išbandai perdėjimus

Jų vietoj 
uzsirūkykit Lucky

Būk blaivus — būk blaivus visiems dalykams, net ir rūky
damas. Venk tos ateities šmėklos*, išvengdamas perdėjimų, 
jei nori išlaikyti tą modernišką, visada jauną figūrą. “Jų, 
vietoj—užsirūkyk Lucky”.

Lucky Strike, puikiausi cigaretai, ko
kius jus kada, ruket, pagaminti iš puiki
ausių tabakų Derliaus — “JIE SPRA- 
GINTI”. Lucky Strike turi extra, slaptą 
šildimo procesą. Visi žino kad šiluma 
valo ir taip sako 20,679 daktarų kad 
Luckies mažiau erzina jūsų gerklę.

pargabenta iš drug-

šyk, juo bėga. Kai visiškai įšilo, 
ir tie nubėgo į upę. Net Mrs. 
Biežis nebeiškentėjo, su Juoza- 
vitu bėgti pradėjo. Musų Joe 
(Bičiūnas) savo motoriniu lai

“Ateinanti įvykiai 
meta savo 

šmėklas prišakin
UŽSUK Lucky 
Strike Šokių O r. 
chestrą kas ket- 
virtadienj ir šeš-

N. B.C. tinki*.

“It’s toasted"
Jūsų Gerklės Apsauga—Prieš knitėjimus—prieš kosulį.

♦“Ne {patingas valgis, bet prisilaikymas valgant ir geriant, ir nedaugiau kaip tris valgiai i dieną”. Tai patarimas Daktaro F. McKelvey Bell’s, 
New Yorko Daktarų žurnale, visiems Vyrams ir Moterems norantiems užlaikyti tinkamą Figūrą. Mes netvirtinom, Lucky Strike cigaretų 
rūkymas sugražins moderniškas figūras, ar sumažins kūną. Mes skelbiam, jog kai jau sau perdaug gerumų išbandėt, “jų vietoj——užsirūkykit 
Lucky”. Tuo jūs išvengsit perdėjimų dalykuos, kurie padidina svorį ir, išvengdami perdėjimų, išsilaikysit modemišką, gražią figūrą.

© 1930, The American Tobacco Co.. Mfrs.

žmonės lyg grybai ištisas die
nas guli nekrutėdami uksnyje 
ir Tik tiek tedaro, kad išsižio- 
ja, kada iš palmės riešutas ar 
iš banano vaisius stačiai į 
gerklę krinta, tai Čia buvo di
delis skirtumas, nes čia buvo 
judru, gyva, apsukru, teko ir 
po aštuoniolika skylių padary
ti (golfo, žinoma), ir po mylią 
upe nuplaukti, ir prie meške
rės koto kiutėti, ir net po ke
lis kartus su sunburn cream’u 
savo saulės' iškeptus spare ribs 
mozotis. Taigi, Tabor Fa’rma 
yra baltųjų žmonių rojus. We 
cater to Gentiles only! — įti
kinamai skelbia Tabor Topics, 
specialus resorto laikraštis.

Bagočius ir Lozorius
Bostoniškiai! Chicagiečiai ne

daug iš pasaulio tereikalauja.

ar-,. ----------- ■ -
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DR. HARVEY W. WILEY

Birželio 30 d. mirė Dr. Harvey W. Wiley, žinomas 
Amerikos mokslininkas, kuris per ilgus metus agrikul
tūros departamente ėjo chemiko pareigas.

Dr. Willey gimė 1844 m. -Indianos valstijoj, mieste 
Kent. Jis baigė Hanover kolegiją, o vėliau medicinos 
mokslą. Tačiau praktikuoti mediciną jam visai neteko. 
Jis pamėgo chemiją, ir visą savo gyvenimą dirbo toj 
mokslo šakoj.- Kadangi chemija tuo laiku Amerikos 
universitetuose buvo labai silpnai pastatyta, tai jis iš
vyko studijuoti į Vokietiją. Sugrįžęs iš užsienio, Dr. 
Wiley kelis metus profesoriavo, o 1883 m. pradėjo dirb
ti agrikultūros departamente kaipo vyriausias chemi
kas.

Tuo laiku jokių patvarkymų kai dėl maisto pro
duktų tyrumo ir švarumo nebuvo. Maistas buvo bjau
riausiu budu falsifikuojamas. Kad mėsa ir kiti maisto 
produktai negestų, buvo naudojami nuodingi chemika
lai. Dr. Wiley tokia dalykų padėtim labai pasipiktino 
ir pradėjo su maisto falsifikatoriais ir žmonių sveika
tos ardytojais‘vesti atkaklią kovą, kuri tęsėsi apie tris 
dešimtis metų.-Kova buvo sunki, kadangi pradžioj Dr. 
Wiley neturėjo beveik jokio pritarimo. O tuo tarpu 
skerdyklų baronai ir kiti maisto produktų pardavinė
tojai turėjo didelę įtaką politikoj. Už juos kalbėjo jų 
doleriai.

Silpnesnės valios žmogus butų suklupęs. Bet Dr. 
Wiley turėjo geležinę valią ir pasiryžimą. Jokie spau
dimai iš viršaus jo nenugąsdino. Juo kova buvo sun
kesnė, tuo jis smarkiau kovojo. Tos kovos atgarsiai pa
siekė plačiąją visuomenę. Juo tolyn, tuo žmonės dau
giau patyrė faktų apie maisto falsifikatorius. Kilo toks 
pasipiktinimas, kad noromis nenoromis valdžia turėjo 
stvertis kokių nors priemonių. Padarinyj tapo išleisti 
tyro maisto ir vaistų įstatymai, kurie griežtai drau
džia naudoti nuodingus chemikalus apsaugojimui mė
sos ir kitų produktų nuo sugedimo, o taip pat falsifi
kuoti vaistus.

Kad tie įstatymai tapo pravesti, tai amerikiečiai 
turi būti labiausia dėkingi Dr. Wiley. Dr. Wiley vien 
tik įstatymų pravedimu nepasitenkino. Jis žiurėjo, kad 
tie įstatymai butų ir pildomi. Ačiū jo pasidarbavimui 
buvo iškelta šimtai bylų maisto falsifikatoriams, kurie 
tapo sulig įstatymais nubausti. Prie progos pravartu 
pažymėti, kad Dr. Wiley tyrinėjo ir Chicagos skerdyk
las. Jo raportas žymiai prisidėjo prie to, kad skerdyk
los tapo tinkamiau sutvarkytos. v

Dr. Wiley įgijo daug priešų, kurie visokiomis in
trigomis bandė jį diskredituoti. Ant galo, net agrikul
tūros sekretorius Wilson pradėjo daryti spaudimą. 
Specialė komisija išdavė labai nepalankų Dr. Wiley 
raportą. Tai buvo netiesioginis reikalavimas rezigna
cijos. Sekretorius Wiison raportą užgyrė. Bet ir čia Dr. 
Wiley nenusileido. Visas reikalas reikėjo peržiūrėti 
tuolaikiniam prezidentui Taft’ui. Prezidentas palaikė 
.Dr. Wiley ir pilniausiai pritarė jo kovai prieš maisto 
falsifikatorius. Neužilgo po to, 1912 m., Wiley rezigna
vo iš užimamos vietos, kad pašvęsti likusį savo gyveni
mą rašymui moksliškų knygų ir straipsnių apie maistą.

lį bibliotekos (gerus du trečdaliu) pats Tiškevičius yra 
pirmiau išgabenęs į užsienius (Lenkiją). Fischer’io do
vana įvertinta 100,000 litų. Tai tokį turtą Lietuvos 
dvarponis pardavė už 6000 litų, bile tik Lietuvai ne
tektų.

Reikia pridurti, kad Tiškevičius yra artimas Sme
tonos bičiulis, yra vienas iš tos stambiųjų dvarininkų 
klikos, kuriems Smetonienės giminės Chodokauskai la
bai pataikauja fr dėl kurių naudos dabartinė valdžia 
pakeitė Lietuvos Žemės Reformos įstatymą, grąžinant 
dvarponiams žemes ir atlyginimą ir sustabdant parce
liavimą mažažemiams ir bežemiams.

Fischerio padovanota biblioteka turi nepaprastai 
brangių ir retų knygų rinkinius, iš 8, 9 ir iš 17, 18 bei 
19 šimtmečių; yra knygų trimis dešimtimis kalbų: lo
tynų, franeuzų, vokiečių, rusų, persų, gudų, kinų, ja
ponų ir kt. Dar svarbiau Lietuvai, kad ten yra knygų, 
metraščių ir rankraščių iš Vilniaus Universiteto laikų, 
Kijevo Pėčeros vienuolyno kronikos ir žurnalai, dau
gelis nelegalių ir cenzūros uždraustų raštų. Sakoma, 
kad dabar Lithuanikos (Lietuvybės) skyrius Lietuvos 
Universitete bus turtingiausias visame pasaulyie. Keli 
metai atgal labai brangią Lithuanistikos ir Prūsų is
torijos biblioteką padovanojo Karaliaučiaus Universi
teto profesorius Bezzebbergeris.

vairius

čia Besuminėsi.
Prie apsigimėlių priskaitoma 

ir be galo didelio, bei mažo 
ūgio žmones. Milžinas apsigi
mėlis buvo Guseinas Palivan 
—virš astuonių pėdų* aukščio. 
Mažiausio ūgio buvo panele 
Meb iš Paryžiaus, kuri suaugu
si buvo 57 centimetrų aukščio 
ir svėrė 24 svarus. Apsigims- 
ta ir nepaprastai- mėsingų žmo
nių. Yra žinomas sunkiausias 
žmogus MacDonaldas, svėriąs 
550 svarų.

Ne visai išaugusių žmonių, 
kurie paprastai vadinama lili
putais, yra gana daug.

Įvairių apsigimėlių suaugė- 
lių, apsigimėlių su nereikalin
gomis kūno dalimis priežastis 
yra netaisyklingas žmogaus 
gemalo susidarymas, užsimez
gimas.

Milžinai, neūžaugos, nedaau- 
gėliai gimsta visai kaip sveiki, 
normališki žmonės. Tik pas
kui netaisyklingas tam tikrų 
kūno liaukų veikimas padaro 
kaikuriuos kūno augimo . nu
krypimus. Todėl šių pastarų
jų net tikrais apsigimėliais 
pavadinti nebūtų galima.

seimelį. “Darbininko” 51 nr. 
atsišaukimuose sakorpa:

“Viso pasaulio visų luomų 
biznieriai ir šiaip įvairių pa
kraipų žmonės organizuojasi, 
kad sėkmingiau savo tikslą 
pasiekus. Katalikų Bažnyčia 
kaipo toki ir tvirtai organizuo
ta, bet jos nariai, pavieni žmo
nės’, nevisur ir ne visi dar su
pranta organizavimosi naudą”.

Toliau: “Ryt. V. Kat. Kon
ferencija išgirs spaustuvės pla
nus. Sveikinantis ir girtinas 
Kunigų Vienybės žingsnis.”

Dar toliau: “Daug rūpesčio 
išreiškiama dėl laivakorčių 
agentūros. Pagyvenisme— pa
matysime”. ,

Patartina Kunigų Vienybei, 
kurią inspiruoja “patyręs” 
kun. Šmulkštys, įsisteigti ka
talikiškų silkių, katalikiškų 
kumpių ir kt. krautuves', ir bus 
visai kaip Lietuvoj.—J.

P-LĖS PETRONĖLĖS
BĖMĖSIUI

Bostono švento Juozapo or
gano “Darbininkas” savo 51 
nr. editoriale siūlo šiokių iš
ganingų patarimų:

“Lyg atrodytų, kad žodžiais: 
“Dieve, padėk!” S. L. A. apsi
gins nuo bolševikų. Bet yra ir 
abejonių. Komunistams nestin
ga veidmainystės. Jie gal be 
jokio skrupulo ištart tuos žo
džius ir briautis į SLA. po se
novei. Taigi vienais žodžiais 
nuo jų neapsiginsi. Jiems rei
kia darbų. Jei norite, ponai, 
apsaugoti savo organizaciją 
nuo griovikų, įveskite išpažin
tį. Tuomet jau galima garan
tuoti, kad jie išbėgios.

Bet—kiek tada narių SLA. 
pasiliks? (mano pabraukta. J.)

—J.

Andrejs Upits

Vaivorykštės Tiltu
IA latviiko verti Emile Skujenieks

Apsigimėliai
Senovės Apsigimėlių Aprašy

mas. — Kaip buvo aiškina
mos apsigimėlių ^tsiradimo 
priežastys. — Surūgėliai ir 
Siamo dvynai. — Milžinai ir 
neūžaugos.

VOKIEČIO KNYGININKO DOVANA LIETUVOS 
UNIVERSITETUI

Birželio 15 dieną Lietuvos Universitete įvyko do
vanų priėmimo iškilmė. Vokiečių knygyno Kaune savi
ninkas p. Walter Fischer padovanojo Universitetui 
biblioteką iš 10,000 tomų brangių knygų. Kartu su ta 
dovana Lietuvos Universitetas turės iš 75,000 tomų 
knygyną. ..

Bet svarbiausia žinoti tos dovanos istorija ir jos 
svarba. Fischer’is tas knygas yra pirkęs iš Lietuvos 
dvarininko Tiškevičiaus dvaro Raudondvario, netoli 
Kauno. Už tą visą biblioteką Fischer’is mokėjo tik 
6,000 litų.

Lietuvos Universiteto profesorius ir pasižymėjęs 
Lietuvos bibliografas Vaclovas Biržiška anksčiau buvo 
daręs daug žygių, kad dvarponis Tiškevičius parduotų 
biblioteką Lietuvos Universitetui, bet Tiškevičius tyčia 
nepardavė, verčiau kad ir nepalyginamai pigiau, par
davė svetimtaučiui Fischeriui, tikėdamas, kad tas iš- 
vež knygyną i Vokietiją ir Lietuva jo neteks. Kitą da-

Visokie apsigimėliai, rašo 
vienas laikraštis, kreipė į save 
sveikų žmonių dėmesį jau gi
lioj senovėj. Apsigimimų ir 
apsigimėlių aprašymų randa
ma' jau chaldėjų rašiniuose, 
kurie užrašyti apie 4 tūkstan
čiai metų prieš Kristų.

Ištisų tūkstančių metų bė- 
gyj tamsus' prietaringi žmonės 
apsigimimuose matė dievų pyk
čio apsireiškimą. Apsigimėlio 
atsiradimas buvo tolygus neiš
vengiamos nelaimės ar šiaip di
delio įvykio pranašystei.

Yra pagrindo manyti, kad 
senovės dvigalviai, vlenaaikiai 
ir kitokie dievai buvo sukurkti 
apsigimėlių pavyzdžiu.

Dar 350 metų prieš Kristų 
Aristotelis mėgino • išaiškinti, 
kad apsigimėlių atsiradimo 
priežastis yra žmogaus gemalo 
raidos iškrypimas. Bet ir po 
to ilgus šimtmečius žmonės 
prietaringai ir su didele baime 
žiurėjo į apsigimėlius.

Viduramžių laikais apsigi
mėlių atsiradimas buvo aiški
namas moters ryšiais su vel
niu. Moterį, pagimdžiusią ap
sigimėlį, paskelbdavo ragana ir 
sudegindavo ant laužo.

Liuteris paskelbė, kad apsi
gimėlio gimimu Dievas rodo 
savo apsireiškimą, o garsus 
gydytojas chirurgas 16 amžiuj 
sakė, kad apsigimėliai yra šė
tono šposų padaras arba die
viškojo užsirustinimo apreiški
mas.

šiais laikais medicinos mo
kslas jau yra visai išsklaidęs 
aukščiau paminimas fantazijas. 
Šiandien yra išaiškintos ne tik 
apsigimėlių atsiradimo prie
žastys, bet iš dalies yra net 
išaiškinti budai išsigimimams 
perspėti.

Bet apie tai butų perilgai 
kalbėti. Mokslą daugiausiai 
domina dvigubi apsigimėliai, 
t. y. savo kūnais į daiktą su
augę žmonės. Daug- šitokių 
dvynų ne tik sveiki gimsta, 
bet ir sveiki užauga, net ir gi
lios' senatvės susilaukia.

Suaugimo formų yra įvai
riausių. Bene keisčiausias dvy
nys kūdikis buvo vadinamas 
“Dvigalvis baby Johnsonas”/ 
Dvi visiškai ąjtskiros galvos, 
du atskiri liemens su ranko
mis savo vietoj, buvo suaugę 
apatinėmis liemenų dalimis. 
Liemenų suaugimo vietoj viena 
pora visai taisyklingų kojų 
buvo išaugus į vieną pusę, ki
ta pora į kitą pusę. Tokiu bu
čių paguldytas šitas suaugėlis

PASTABOS
RAUDONOJI POEZIJA

laiku visame pasaulyj 
“Siamo dvyniai” (taip 

vadinti suaugėliai)
ir Engas' turėjo visai

sudarė kryžių, kurio vieną il
gesnį skersinį sudarė du suau
gę galais liemens, o kitą sker
sinį—išaugusios į vieną ir kitą 
pusę dvi poros kojų.

Bet pasitaiko ir kitokių pa
prastesnės formos ♦suaugimų: 
vieni būna suaugę krūtinėmis, 
kiti krūtinių kaulais, kiti tik 
kratinių kaulų galais, dar kiti 
apatinėmis užpakalinėmis lie
menų dalimis ir t.t.

Savo 
žinomi 
įprasta 
Gangas
savarankišką kiekvienas savo 
kūno veiklą, kiekvienas saviš
kai galėjo galvoti. Bet kada 
vienas iš jų, turėdamas 68 
metus amžiaus, mirė nuo plau
čių uždegimo, tai ir kitas, iki 
tol buvęs visai sveikas, per po
rą valandų taip pat pasimirė. 
Vadinasi, abudu turėjo bendrą 
kraujotakos sistemą. Bet kai 
iš tokiu pat budu suaugusių 
mergaičių dvynių Radiki ir 
Dodiki, viena pavojingai su
sirgo ir kai, norėdami išgelbė
ti antros gyvybę, jaūngiamąjį 
sulipimą perpiove ir mergaites 
atskyrė, tai antroji paliko gy
va.

Iš suaugusių užpakalinėmis 
dalimis savo laiku plačiai buvo 
žinomos dvynės Rože ir žoze- 
fina Blažek iš Čekijos. šitos 
dvi mergaitės turėjo bendrą 
kraujotaką ir visi jų kūno vei
kimo reiškiniai pasireikšdavo 
vienodai ir vienodu laiku. Ka
da Rože pagimdė visai sveiką 
ir normališką kūdikį, tai ir 
žozefina, kuri paliko mergaitė, 
galėjo jį maitinti krūtim. Bet 
iš kitos pusės šitos dvi sesers 
turėjo skirtingų pageidavimų, 
minčių ir turėjo net skirtingus 
budus. Rožė buvo linksmesne, 
gyvesnė, veiklesnė už žožefiną.

Įdomus skirtumas pasireiš
kė mergaičių suaugelių Milės 
ir Kristinos balsuose viena 
turėjo gražų ploną balsą, o ki
ta taip pat gražų, bet storą 
balsą. Del to jas praminta 
“dvigalve lakštingala”.

Čia kalbėjme apie tokius 
apsigimimus, kur dvi suaugu
sios dalys, grėičiau du suaugę 
žmones' vystosi ir auga lygiai, 
tarsi ir savarankiškai. Bet yra 
tokių apsigynimų, kada vienas 
iš dvynų auga kaip reikia, o 
kitas yra tik neišvy^yta at
auga. Yra vėl tokių apsigyni
mų, kurie pasireiškia kokiu 
nors antruoju organu. Indijoj 
•1788 metais gimė kūdikis, prie 
kurio galvos buvo išaugus vi
gai gerai išvystyta antra gal
va. Kada vaikas verkė, tai ir 
antros galvos veide pasirody
davo verksmo išraiška ir iš joj 
burnos gausiai bėgo seilės.

Apsigimėlių su mažesniais 
kūno sudėjimo išrypimais yra 
įvairiausių pavidalų. Bet visų'

Lietuvis vis pasilieka lietu
viu, nežiūrint kokiais marški
niais jį apvilktum—juodais ar 
raudonais.

Kas skaitė Sovietų Rusijos 
raudonuosius poetus Majakovs- 
kj, Jeseninų (abudu jau nusi
žudę), matė kokia granitinė 
realybė, koks’ bosiakiškas na
tūralizmas jų eilėraščiais pa
radavo.

O paskaitykite palyginimui 
musų Leono Pruseikos arba 
Senojo Vinco kūrybą. Juk abu, 
taip sakant, bolševikiškų kvie
čių penėti, raudonos tulžies 
perėsti, bet kokie jų raštai, — 
tai tipingiausias kunigo Vieno
žinskio limonadinis sentimen- 
taŲzmas! <

Pav. Leonas Prusejka, SLA. 
seime iš pasalų kurstęs “pro
gresyvius” triukšmauti, va ko
kį poetiškų vaizdelį parašė:

“Jeigu jus, laike policijos 
puolimo progresyvius, tiesotus 
delegatus, būtumėte matę tuos 
ponų, ponių ir panelių isteriško 
džiaugsmo suparalyžiuotus vei
dus', būtumėte persitikrinę, kad 
pas juos nieko panašaus į tai 
nėra, kas vadinasi žmoniški 
jausmai”.

Senas Vincas, kurs girdėjo 
skambinant, bet nenusivokia 
net kurioj pusėj, įkvėptas Pru
seikos lirikos, “Laisvės” 154 
nr. va kaip parašė:

“Panelė Ju^geliutė, kuri nie
ko, o nieko prie tos organizaci
jos budavojimo nėra prisidė
jus, kuri tik ima iš tos orga
nizacijos, o nieko jai neduoda, 
kuri minta tų pačių darbinin
kų centais—beprotiškai krykš
tavo, ūkė ir kvatojo, kuomet 
policija daužė galvas tų darbuo
tojų, kurie pasišventusiai dir
ba tos organizacijos labui be 
jokio atlyginimo.

Ponia Vitaitieriė, kuri nei 
piršto nėra pridėjus prie SLA. 
gerovės, žiūrėdama į tų, vi
siems lietuviams gėdą darančią 
Sceną, tarsi pamišusi, trynė 
savo sėdyne suolą ir jautėsi 
taip smagiai, kaip svieto raš- 
kažius pažitkavodama.”

Fantazija laki, erotiško ele
mento pas abudu poetus gau
sybe, bet kad jau nežmoniškai 
salina!

“Pasakyki, mergele, ar tu 
mane myli?

Kiek daug kartų tavęs klau
siu, o tu vis dar tyli...

Pasakyk, nekankink manęs, 
regi baigiu džiūti...”.

Ar ne, kad Vienožinskis vis 
tiktai stipresnis ir už Pruseiką 
ir už Šertų Vincą? Atrodo, kad 
“Proletarų Menas” baigia dege- 
neruotis.—J.

KATALIKŲ BAŽNYČIA, tNC.
——*— N

Kunigų Vienybė Ncw Yorke 
šaukia Rytų valstybių katalikų

(Tąsa)
Ir išeidamas pamanė: kas 

ten tėveliui yra? Bet kas man 
pačiam — tas jai neįdomu. Ne
paprastas pyktis prieš žmoną 
pripildė visą jo esybę. Jis pasi
juto užgautu, paliktu ir pamir
štu. Atrodė, lyg jis niekuomet 
nebūtų turėjęs nei vieno arti
mesnio žmogaus.

Jura ūžė dar sunkiau. Reti 
praeiviai mirktelėjo ant pilko
jo tako ir vėl dingo anoje pusė
je. Tiktai valandėlei girdėjosi, 
kaip žolė nuošė po jų kojų. 
Kur tai tamsoje lyg kas slaps
tėsi ir prislėgtai juokėsi. Nak
tis apsiniaukusi ir šilta. Begali
nė vienuma ir liūdnumas.

Ponia Sprukstinienė viena 
sėdėjo veradoje ir skaitė “Nau
jausias žinias”. Atvirutė iš 
Limbažių ją labai nudžiugino.

“Tamsta negali įsivaizduoti, 
pone Nelke, kokį mes turėjome 
rūpestį. Daugiau kaip savaitė, 
o mes nieko nežinome. Susi
draugavęs su Viliumsonu, tas 
turi yachtą. Ir per visų vasarų 
su ja... Lyg piratai ant Archi
pelago... Ką tai reiškia — pira
tai ant Archipelago?”

Robertas sėdėjo ritinėdamas 
skrybėlę ant kelio. Matė, kad 
poniai iš susižavėjimo net 
ašaros akyse, bet galvojo savo.

“Aš jam sakau: nupirk tu 
tam vaikui yachtą, jis taip no
ri savo. Bet senis ne — kuo 
senesnis, tuo atkaklesnis daro
si ir labiau užsispiria. Jis ne
galįs, ne ir ne. Aš sakau: ar 
tau bus geriau, kad jis ims ir 
išvažiuos Amerikon? Tada tai 
bus tavo kaltė...”

Robertui užteko. Jis jau at
sistojo.
' “Atsiprašau, aš dar turiu pas 
Krėslinius... Sakyk Tamsta, ar 
Emanuelis namie?”

“Ne. Jam šįvakar draugijoje 
training’as. Penkioliktą spalių 
rudeninio sezono atidengimas 
Miško parke. Viešės estų ir 
lietuvių futbolo komandos. Dvi
dešimtą vėliavos įteikimas ir 
pašventinimas — jei tik mote
rų gebėjimo korpuso ponios 
suspės išsiuvinėti... Bet ką aš 
čia Tamstai pasakoju, juk Tam
sta pats “Merkurijaus garbės 
prezidentas!”

“O ponios Sluokos... irgi nė
ra ibiinie?” ,

“Turblit ne. Nėsu jų šįvakar 
mačiusi. Lasė su Vaida neper- 
senai parėjo iš pajurio vienos 
dvi. Tamstai reikėjo? Prašau, 
pasižiūrėsime.”

Ji kopė girgždančiais laip
tais aukštyn. Ten vienose du
ryse kyštelėjo ir vėl dingo dvi 
galvos, popierėliais suvyniotais 
plaukais. Ponia Sprukstinienė 
pradarė antras, ten pat šali
mais. Kambarys tuščias, po
nios Sluokos nebuvo namie.

Robertas smalsiai apsižiūrėjo 
šį kambarį. Sugniaužyta, gy
liuota • skara užklotas tapčio- 
nas. Numesti moteriški rūbai, 
išmėtytos kojinės, numindžio-

tos kurpaitės. Ant lango krikš- 
tolinė vaza su sudžiuvusiais 
gvazdikais. Ant stalo, ant sie
nų, pastatomuose paipkiniuose 
rėmeliuose, prisagstytos, taip 
pat numėtytos fotografijos iš 
ponios Sluokos plastikos mo
kyklos. Eilėse, piramidose, kei
stuose gniužuliuose. Ir po porų, 
ir po vieną, kostiumuose ir pus
nuogės. Ponia Sluoka dešimty
se pozų, kostiumuose ir pus
nuogė. Lasė su Vaida kostiu
muose ir pusnuogės. Pačioje 
matomoje vietoje mokytoja su 
abiem mokinėm. Ji viduryje, 
moderniškos Baro panelės pu
siau kostiume, mergšės kiekvie
na savo pusėje, kafešantanų 
frantų kostiumuose, cilinderiai 
ant galvų, lazdomis už alkūnių.

Ponia Sprukstinienė irgi nu
silenkė prie Roberto ir juokėsi 
rodydama pirštu.

“Tamstai reikėtų matyti, 
kaip jos tai šoka. Tai ponios 
Sluokos naujausis originalus 
aia'nžiravimas. Džėki-jeki—taip 
jos jį vadina. Taip juokinga! 
Senis nenori žiūrėti kiaulys
tė, daugiaus nieko, jis sako. 
Kų jis nusimano apie meną!...”

Robertas išsitraukė nosinę ir 
nusišluostė kaktą... Čia buvo 
taip troškinančiai karšta, sun
ku kvapą atgauti.

Lyg apsvaigęs jis ėjo kietuo
ju keliu po pušimis. Ir čia ne
pakenčiamas troškulys. Kopos 
visiškai sulaikė juros dvelkimą. 
Turbut, lietus ateina.

Iki Krėslinių buvo gerokas 
galas 'kelio. Bet vasarnamis 
Užrakintas, šviesos niekur ne
simatė. Pasibeldė ik sočiai prie 
abiejų durų ir įgrįžcf. Matyt, 
nieko nebuvo namie.

Nieko nėra namie.. Kų jie 
ten toje Rygoje taip ilgai? 
Pusę dešimtos nėra, dešimtų 
nėra... Baro panelės kostiumas. 
O paskui — rahkos ant strėnų, 
viena koja išlenkta pirštais že
myn... Paskui su kojomis ir 
rankomis aukštielninka ant 
grindų... Tiktai trumpas, juo
das triko per pusiau, truputis 
jo ant strėnų ir egiptiški sky
deliai ant krūtų...

Kurgi jis čia ipagaliaus at- 
sibaladojęs?... Robertas susto
jo ir bandė orientuotis. Ketu
rios pušys sutemose už tvoros 
ir alyvų krūmas šalę pilkšvo ta
kelio... Namelis su gonkomis 
gilumoje tamsoje... A, ar ten 
kas nors baltas nesėdėjo išlan
kstytoje riešutyno kedėje?

Varteliai uždaryti. Robertas 
paklebino turėklą, paskui pa
kėlė kepurę.

(Bus daugiau)

'ATĖJO “Darbininkų Bal
sas”, politikos ir visuome
nės laikraštis, leidžiamas 
Rygoje. Kaina 3 centai. Ga
lima gauti “Naujienose”.

ATĖJO "Kultūros” No. 5. 
Galima gauti “Naujienose”. 
45c kopija.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

■

Cicero

Kitose kolonijose jau seniai 
ruošiamasi apvaikščioti kun. 
Vytauto 500 motų mirties ju- 
bilejaus. Pas mus dar nieko tia> 
me neveikta, Teisybė, kalbėta 
jau seniai, Ibet iš kalbų nieko 
norai. Jeigu ka norima pastatyti, 
parodyti, tai reikalingas yra 
triūsas, ir mes tai suprantame. 
Taigi 27 d. birželio (turėjome 
pirmų susirinkimą iš 11 organi
zacijų. Susirinkime nutarta da
ryti ap vaikščiojimas 14 dieną 
.rugsėjo. Vietai ir galutini planai 
bus’ aptarta 9 dieną liepos. 8 
valandą vakare, šv. Antano pa
rapijos svetainėje.

Organizacijų atstovai ir val
dybos imkite dalyvumą tame 
susirinkime, nes tai yra visų, 
musų kaip lietuvių, reikalas.

* * ♦
Draugystės Raudonos Rožės 

kliubo metinis piknikas pavyko 
gerai. Praėjusis sekmadienis, 
kaip pamenate, atrodė lietingas, 
važiuoti į laukus buvo pavojus, 
lai dauguma susilaikė namuose. 
Ko gi galima norėti iš pikniko?

Ir rengėjai pikniko buvo nu
siminę. Bet 3 valandą po pie
tų pradėjo plaukti automobiliai, 
gražaus svietelio prisirinko ir 
visi gražiai linksminosi iki suo- 
temos.

Kliubo jaunuolių orkestrą pa
sirodė gana šauniai, vadinasi, 
kvotimus išlaikė ir ateityje be 
baimės galės groti ir didžiau
siame parengime. Garbė kliubui 
už palaikymą jaunuolių.

—D.

Adeline Gilason (Geležiniutė)

Roseland

Komunistų išviažiavimis

Ši šauni lietuvaitė, gyvenan
ti adresu 8121 Drexel Avė., 
baigė šiemet aukštesniąją mo
kyklą vos 16 metų būdama.

Kaip matote, jaunutė. Bet 
tenka pasakyti, kad keturių 
metų mokyklos kursą ji baigė 
per tris metus. O tai jau ro
do kai ką—rodo jos . gabumą, 
energiją darbui.

Ir kaip baigė? Su pagyri
mais iš mokyklos, su pasižymė
jimais mokinių tarpe. Ji buvo 
viena geriausių mokinių per vi
sus trejus metus.

Nors ir pasivydama ir pra
lenkdama kitus mokinius jr 
mokines, ji turėjo pakankamai 
laiko dalyvauti mokyklos so
cialiame gyvenime. Pavyzdžiui, 
ji buvo mokyklos laikraščio re
daktorius paskutiniuosius me
tus, o pirm to, per dvejus me
tus buvo to laikraščio repor
teris; kaip vedėja juokelių sky
riaus ir pati rašytoja tam sky
riui, ji neturėjusi konkurentų.

Ji yra gera plaukikė ir mo
kykloje priklausė gyvasties 
gelbėtojų būreliui. Ji taipjau 
buvo mokytoja kitų mokinių.

Birželio 29 d. Washington 
Heights miške įvyko komunis
tų pagelbinės 79 kuopos išva
žiavimas. Komunistai tikėjosi, 
kad suvažiuos daug publikos. 
Pasikvietė vyriaus] komisarą 
Pruseiką už kalbėtoją ir Bace
vičių. Jeigu ne viena 'draugi
ja iš West Pullmano, tai ko
munistai1 butų turėję visai ma
žai publikos. Nedaug jų buvo 
ir dabar.

Atėjo .laikas sakyt spyčius, 
bet komisaras nesako, tik 
vaikščiodamas tavorščiams į 
ausi kugžda ir nekuriems pa
šaliniams. Rengėjai neiškentė, 
pradėjo bartis su komisaru. 
Ar tu, girdi, pradėsi sakyti 
spyčių, ar ne? O jis atsakė: 
Kaip aš pradėsiu, jei negaliu 
sugaudyti publikos, ji visa iš
sisklaidė po miškelį. Kalbėti 
komisarui neteko, tik teko jam 
spaviedoti tavorščius ir pase
kėjus.

Komisaras norėjo ir mane 
paspaviedoti. Aš jam atsakiau, 
kad esu bedievis, nepripažįstu 
jokios' spaviednės. Jis atsakė: 
Dabar kita gadyne ir kitokią 
spaviednį reikia atlikti; aš ma
tau, kad tu esi nuklydęs, tai 
noriu atvesti prie “progresy- 
viško” tikėjimo. Atsakiau, kad 
‘‘progresy viskas” tikėjimas man 
abai įsibaisėjo Susivienijimo 

seime. Iki šiol man nebuvo 
taip baisus kol negirdėjau 
“progresyvių” staugimo.

Komisaras, matydamas, kad 
negalės mane pertikrinti, nu
dūlino savo keliais, prie kitų 
tavorščių. Nuėjęs savo pasekė
jams sako: Ot koks; priešas at
sirado, negalima perkalbėt ir

(Pacific and Atlantic Photo]
/

Green Lake, Wis. — Dr. Ro- 
bert Hali Babcock, garsus šir
dies ligų specialistas, kuris 
pasimirė birželio 28 d., turė
damas 79 metus amžiaus. Jis 
buvo aklas nuo 13 metų am
žiaus.

ni kitataučiai. Negerai daro, 
'kad vienas' kitam kenkia.

Jeigu ne Lingio konkurentas, 
tai Lingiui butų nusisekę bar
nūs šokiai gerai. Neprastai iš
ėjo jis ir dabar. Suvažiavusi 
publika iš miesto pasilinksmi
no, o jis susipažino su mies- 
čionimis. Ateityje turės dau
giau draugų, negu iki šiol.

Ateinantį penktadienį, liepos

dens sistemą, ragino visus bū
ti liepos 7 dieną miesto salėje 
masiniame mitinge, idant už
protestuoti prieš tarimą dėl 
naujos vandens sistemos ir pa
likti tą sistemą, kokia buvo 
iki šiol.

Antras kalbėtojas karštai 
įrodinėjo, kaip valdininkai pri
valo elgtis tokiame svarbiame 
reikale — kad jie privalėjo 
pirmiausia atsiklausti pačių 
gyventojų, o nesi rašyti sutar
ties 30 metų, nes taip daro 
tiktai diktatoriai.

Toliaus kalbėjo miestelio in
žinierius Mr. Mangey, nes' jo 
žinioje randasi viso miesto 
mašinerija. Niekas negali jam 
pasakyti arba bliofuoti jam 
apie blogą priežiūrą vandens. 
Inžinierius plačiai papasakojo 
apie seną ir naują vandens 
sistemą. Jo nurodymu, nieko 
gera naujoji sistema Cicerai 
neduos.

Toliau kalbėjo Mr. Muir, se-1 
nas Cicero gyventojas. Jisai 
karštai kritikavo tą naują su
manymą ir ragino žmones' ne
snausti. Jisai skaitė ištraukas 
iš 1929 metų tarimų ir klau
sė, kodėl dabar valdininkai 
permainė savo nusistatymą. 
Keistai — sakė —.atrodo, la
bai keistai.

Dar kalbėjo vietinis klebo
nas. Jis, tarpe kita ko, davė 
suprasti, kad su miesto valdi
ninkais yra kas nors' negerai, 
ir jeigu taip toliau eis, tai ga
lima tikėtis pražūti Chicagos 
glėbyje. O Cicerai reikėtų iš
silaikyti kaip Cicerai, ba čia

gyvenimo sąlygos skiriasi nuo 
Chicagos.

L. Makutėnas užbaigė pra
kalbą su agitacija už Lietuvių 
Improvement Kliubą.

“N.” Rasėjas.

Galvos skaudėjimas

J^EvISUOMET gali sulaikyt dar
bu ir pasiduot galvos skaudėji

mui, bet visuomet galit gaut tokios 
kankynės palengvinimą! Piliukė ar 
dvi Bayer Aspirin kiekvienu karta 
palengvins galvos skausmą. Visiškai 
nekenksmingas; tūkstančių gydyto
jų rekomenduotas vaistas. Sėkmin
gas priešnuodis skausmui, kurį mi
lijonai vyru ir moterų naudoja tu
rėdami šaltį, ir galvos skaudėjimą; 
neuralgiją ar neuritį; reumatizmą, 
strėnų skaudėjimu, skaudančius są
narius, ir tt. Paskaitykit nurodytus 
budus vartoti kurie eina kartu su 
Bayer Aspirin ir persitikrinsit, kiek 
skaudėjimo Šios piliukės jums gali 
sulaikyti. Pirkit Bayer. Tai tik
ras Aspirinas. Turi medikai] pat
virtinimu. Žinot ku imat. Dėželėj žo
dis “tikras” raudonai parašytas.

BAYER 
ASPIRIN

ATIDARIAU
Čeveryku Krautuvę

Užlaikau čeverykus dėl visos 
Šeimynos.. Prieinamos kainos 
Užlaikau Irving Extra plačius 
čeverykus dėl starkių moterų 
ir Kindergarten Čeverykus dėl 
vaiku ir mergaičių, žalios sku- 
ros padais. Taipgi taisau senus 
čeverykus. Kviečiu atsilankyti.
Fra n k Paulauskis

3109 West 63rd Street
,■ ... „n ■ , „■ ■ .

BRIDGEPORTO 
DIDŽIAUSIA IR 

PUIKIAUSIA 
RAKANDŲ 
KRAUTUVE

Augščiausios Rųšies
SEKLYČIŲ SETAI 
MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ 

SETAI
VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ 

SETAI
PEČIAI 
KAURAI IR 
RADIOS

už žemiausias kainas.
Cash ar lengvais 

išmokėjimais.
CENTRAL DISTRICT 

FURNITURE CO.

3621-23-25 
S. Halsted St

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS 

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

4556 So. Rockwell St., 
CHICAGO, ILL. V - - *

Apdrauda
Ligoj ir su- 

sižeidime

Ligoj moka pašelpos į 
savaitę nuo $15 iki $50. 
Jei ligonis turi būti pa
talpintas į ligonbutį, 
pašelpa yra padvigu
binta j savaite už tą pa
ti mokesnį.

Mažas mėnesinis 
mokestis

Apsidrausti gali vyrai 
ir moterys.

Garantuota ' 
Kompanija

Tai yra geriausia ap
drauda ligoj ir susižei- 
dime, kokią tik galima 
gauti. Kreipkitės i 
Naujienas arba šaukit 
Roosevelt 8500. Musų 
atstovas atsilankys ir 
suteiks visas informa
cijas.

O ir gimnastikos salė nebuvo 
jai svetima, ir čia ji ėjo sek
retoriaus pareigas ir pasižy
mėjo kaip viena vikriausių 
merginų atletikoje.

Bendrai imant, musų šau
nioji lietuvaitė pasižymėjo vi
sose aukštesnėse mokyklos gy
venimo šakose.—taip studijose, 
kaip žaismėse.

Ateinantį rudenį p-lė Adelė 
—vadinsime ją lietuviškai —į- 
stos Chicagon universitetan. Ir 
kadangi jo pasirodė taip pui
kiai auktšesnėje mokykloje, tai 
gauna stipendiją (scholarship) 
universitetui.

Linkėtina jaunai lietuvaitei 
tokio jau pasisekimo universi
tete, kokį turėjo aukštesnėje 
mokykloje.—Rep.

Plati Anheuser-Busch 
garsinimų kampanija

Daugiau kaip 2,000 laikraščių eina 
nuolatiniai garsinimai.

Anheuser-Busch, išdirbėjai garsaus 
Budweiser Barley-Malt Syrup, pra
dėjo labai plačia garsinimų kampa
nija. kuri apima visa šalį. Per kele
tą mėnesiu eis nuolatiniai dideli 
skelbimai, kuriais bandoma pasiekti 
kas savaite apie 35,000,000 skaity
toju ir pranešti jiems Budweiser 
Molto pareiškimus.

Tikimasi, kad šių apgarsinimų įta
ka iškels pardavimų Budweiser Mol
to iki naujo rekordo 1930 m. Taip 
manoma pasiremiant tuo, kad Bud- 
\veiser Molto pardavvba nuolatos di
dėja ir kaip išrodo, Amerikos gy
ventojai, taip ir pirkliai visur priima 
Budvveiser Molta kaipo kokybės 
standardų.

Priežastis sensacingo Budvveiser 
Barley-Malt Syrup progreso gludi 
tame, kad ji gamina viena iš did
žiausių organizacijų, kuri stengiasi 
pagaminti geriausia galima preke ir 
kartu plačiai garsinasi laikraščiuose, 
taipjau kaip Įmanydama kooperuoja 
su sankrovininkais.

Iš priežasties plačios Anheuser- 
Busch garsinimų kampanijos, jąja 
turėtų pasinaudoti ir vertelgos, kad 
išparduoti kuodaugiausia to molto. 
Apie Budvveiser Molto populiarišku- 
ma netenka kalbėti. Jis yra visur 
pagarsėjęs, kaip ir kiti gerieji An
heuser-Busch produktai. Todėl padi
dėjimu Budvveiser Molto pardaVybos 
turėtu pasinaudoti kiekvienas ver
telga. kuris tik pardavinėja Budvvei
ser Molta, padidindamas to molto 
pardavybų ir savo sankrovoje.

Yra aišku, kad Anheuser-Busch 
pasirinko laikraščius Budvveiser įMol- 
to garsinimui todėl, kad jie pasiekia 
daugiau moltą perkančių žmonių, ne
gu kas kita ir pasiekia juos nuola
tos. Tai yra pripažinimas spaudos 
galybės.

išprašyt aukų — ir dar tokia
me momente, kada esame už
vedę provą dėl miliono dole
rių.

Kaip teko pasikalbėt su ki
tais tavorščiais, tai jiems ki
tas niekas nerupi, kaip tik au
kos ir milionas dolerių.

Juk visi žino ir mato, kad 
nedarbas siaučia ir patys ko
misarai rašo gazietoje. Bet jie 
nesisarmatija iš bedarbių kau
lyti pinigus, šitaip darydami 
tavorščiai greit nusikratys pa
sekėjų. .Protaujantis darbinin
kas negalės su jais susidėti ir 
gyventi tarp jų. Bus privers
tas šalintis nuo jų, kaip nuo 
pavietres.

Komunistų pagelbinė kuopa 
kitaip negali susižvejoti pini
gų, kaip paskelbdama išvažia
vimą ir kad pelnas skiriamas 
kaliniams.

Kaip čia seniai buvo pasiųs
ta “Aušros” pinigai politiš
kiems kaliniams? O betgi to
kie tavorščiai buvo priešingi 
tam. —K.

4 d., netoli nuo Lingio, pas 
Dešerį bus išvažiavimas Gold- 
en Star Kliubo. Vieta išvažia
vimui gera. Yra prūdas, kur 
galima maudytis ir laiveliais 
važinėtis. Kliubas rengia čia iš
važiavimą kiekvieną, metą. Ku
rie buvo pereitą metą, tie jau 
žino, kad gera vieta. Pasiima 
maudytis siutus ir maudosi per 
dieną. Bet kurie dar nesate 
buvę Golden Star Kliubo išva
žiavime, tai važiuodami šiemet 
nepamirškite pasiimti maudy
tis siutus. Važiuoti gali ir ne- 
kliubiečiai. Kliubas priims vi
sus lygiai svečius. Gaspadoriai 
jau pranešė, kad turi paėmę 
gerą muziką ir parūpinę už
kandžių. —P.

Cicero ‘

Maudymos Kostiumų Sankrova
Didžiausias pasirinkimas mau- 
dymosi kostumų (beiting siutų)
Southwest sidėj. į \ L ;

/ Visos išgarsintosios rūšys: Jant- j
zen’ Pelton, Catalina, Ritestile ir

Taipgi didelis pasirinkimas ro- |yt 
. i ' berinių daiktų: maudymosi šli- i y vd&

\ periu, maudymosi kepuraičių, '
vandens bolių ir kitokių maudy- -*^*^*^ 
mosi dalykėlių.

Geriausiom kokybes ir žemiausios kainos.

DEL VISOS ŠEIMYNOS. PIRKTE TIESIAI Iš SVETERIŲ DIRBTUVES.

CONTINENTAL KNITTING MILLS
Tel. Lafayette 6358 4161 Archer Avenue
„............ ........... ..—----------------------------------------------- i

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

Crete, III.
Barnūs šokliai

Praėjusį šeštadienį pas Lin
gį įvyko barnūs šokiai. Suva
žiavo daug publikos mašino
mis. Mačiau jų iš Roselando, 
Burnsaides, Kensingtono ir iš 
apielinkes ūkininkus. Daugiau 
publikos buvo lietuvių, negu 
kitataučių. Mat, kožnas beve
lija važiuot į savo tautos pa
rengimą.

Seniai buvo manęs Lingis 
surengti tokį parengimą, be.t 
jam nebuvo progos, čia dažnai 
kiti ūkininkai rengia barnūs 
šokius, o antra vėl jam vie
nam gyvenant ukėje sunku 
yra surengti parengimą ir su
kviesti iš miesto publiką.

Gavęs pagelbininkus Šiušius, 
jis drąsiai rengė barnūs šokius 
ir jam pasisekė. Buvo daug 
publikos visokių tautų. Gera 
muzika ir užkandžiai. Svečiai, 
suvažiavę, linksminos ir už
kandžiavo. Tarp tokio svetelio 
laikas ėjo nenuobodžiai. Atsi
rado Lingiui ir konkurentas. 
Mat, kaip paskui paaiškėjo, kk 
tas ūkininkas rengė barnūs šo
kius. Teil buvo suvažiavę vie-

Masmitingas prieš naują 
vandens sistemą

Antradienio vakare, bažny
čios svetainėje, buvo vietos 
piliečių susirinkimas, šauktas 
Lietuvių Improvement Kliubo^

Susirinkimas buvo šauktas 
paskubomis, prastai išgarsin
tas lapeliais, tai ne visi ir ži
nojo apie jį. Vienok susirinko 
daugiau, nei du šimtai žmonių.

Susirinkimą atidarė kliubo 
pirmininkas L. Makutėnas. Jis 
paaiškino susirinkimo tikslų ir 
pavedė susirinkimą vesti pil. 
Balowski, iš Park IIawthorne 
asociacijos kliubo.

Pirmas kalbėjo p. Anthony 
Macejewski. Jisai padarė pla
tų pranešimą apie naują van-

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

i' ' ■ '

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

M— Į I uiti I > —J

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

Del smulkmenų rašykit



Todėl valdyba
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

susirinkimui iš

Cicero
Turėtu pasigailėti

paw should have had his se- 
cond consecutive shutout vic- 
tory agniu ;t the Bucks Boost
ers at Gage Park. An error 
by Royce permitted a runner 
to score in the eighth stanza. 
Schnukas allowed three hits 
.and shovved his mettle whcn 
in the third stanza with the

todėl vertėtų šilų pi-i bases loaded, and none out he 
lotų, kainos whiffed the ncxt three bats- 

men. “Murderer’s Row” didn’t 
jeven tip a foul that inning. 

stops by Stan- 
our stellar short- 

top averted trouble. An un- 
following cheered 

All out for the 
game this

Nedarbas. Nedarbui siaučiant 
numuštos algos. O mes, Cice
ro lietuviai, didžiuma esame 
darbininkai, Taigi visus mus 
kamuoja prasti laikai, nes ir 
musų 'biznieriai, gyvenantys 
l’aktinai bizniu iš darbininkų, 
verčiasi taipjau sunkiai.

O čia — duok ir duok, ir, 
rodosi, galo davimui nėra. Na, 
įtik pasiskaitykite šias keletą 
ištraukų iš “Pranešėjo”, birže
lio 22 d. laidos:

“Šiandien visi pasiimkite kon- 
vertelius ir kitame Sekmadieni 
idėja savo gausia auka, kolek- 
tos laiku įdekite kašuten.

“įLabai nuoširdžiai prašau vi
su gausiai aukuoti, nes prad
žioje Liepos reikia daug pini
gu, kad atmokėjus išsibaigu
sius parap. bonus ir procen
tus.

“Todėl prašau ypač tu ku
rie neatvažiavote Į pikniką, kad 
kitame Sekmadieni savo auka 
ir pikniko auka savo parapi
jai 'teiktumėte. Iš kalno tariu 

** Maciu ....
Ir taip toliau, ir taip toliau... 

Duok ir duok, ir galo nema
tyti. Ir ne tik cituotame čia 
Hapeiyjc, bet, galima sakyti, 

kadi kiekviename, kuris pasiro
do kas savaitė, vis tas pats: 
duok ir duok!

Klebonas tikrai turėtų pasi
gailėti, ba ne tik arktis, veži-! 
mą tempiąs, reikalauja pasil
si©, ale ir gazolinu kūrenamas 
trokas tenka sustabdyti, kad 
atvėstų. Tuo daugiau poilsio 
reikalinga žmogui. Iš tikrųjų, | 
klebonas turėtų pasigailėti mu-| 
su pavargusių.

Cicerietis.

——————

Lietuviu tautišku į 
\ kapinių reikalu į

____________________

Ateirra'ntj sekmadienj, liepos Į 
6 dieną, bus lietuvių tautiškų 
kapinių lotų savininkų susi
rinkimas.

Vienas svarbiųjų klausimų, 
kuriuos teks susirinkimui svar
styti, bus toks: ar pakelti lotų 
kainą kai kuriose sekcijose?

Kapinių valdyba šį klausimą 
jau svarstė. Bet nutarimo pa
daryti negalėjo. Nors valdybos 
didžiuma stojo už tai, kad kai: 
kuriose vietose lotų kainą rei-| 
kia pakelti, bet Čiūrą (buvęs! 
kapinių užveizda) ir Benis Liu- 
binas varėsi prieš. Matydami,! 
kad valdybos dauguma stoja už 
pakėlimą įkainos, juodu kuone

sukėlė barnių, 
nutarė pa vesti ši klausimą to 
tu savininku c *•

spręsti.
Valdvbos daugumos nuomo- 

Ine šiuo klausimu yra tokia: kai 
kurios sekcijos užima labai 
gražią vietą, bet lotų kainos 
čia žemesnės, nei kitose tokiose 
vietose;
giau parduodamų 
pakelti.

Pakėlimas kai kuriu lotu kai-1 
nos atrodo reikalingas kapinių seveyai pretty 
biznio žvilgsniu. Reikia juk už- jey Giulavtis 
laikyti darbininkai. Reikės an-]s^* 
ksčiau ar vėliau baigti tvora1 usll’n||v larp-e 

the boys on. 
Greyhound 
at Gage Park.

SCORE 
Maroons

AB

tverti. Reikės neužilgo ir nau-1 
jas ofisas statyti. O kur takai,1 
kur koplyčia? Taigi pinigų tin-l 
k amam kapinių užlaikymui rei
kalinga. Be to, jei ir bus kaso- 

kapinėms • 
gerai yra;

I j e doleris-kitas, 
žalos nepadarys;

1 atsargos turėti.
Bet kaip ten

Marąuette
; Name
i S. ‘Gudaytis

nebūtų, tegul Į ' 
lotų savininkai patys taria sa-r, 

i vo įžodi šituo klausimu. Ir tar- “ 
* A

i ti tą žodį jie turės ateinančia- ' 
me susirinkime sekmadienį, lie- 

Į pos 6 dieną, lotų savininkų su- ? 
i sirinkime. (

Kyla dar klausimas, kodėl I ’’
i Čiūrą ir Benis Liubinas prieši-p 
| naši lotų kainos pakėlimui. Jie, | E 
žinoma, pripasakoja’ visokių!

• “argumentų 
I ko nugirsti
kapines savo draugus ir, kai] 
buvęs kapinių prižiūrėtojas, ži 
nodamas kur kokia’ lotų kaina! 
yra, peršąs jiems lotus. Jeigu 
taip čiūrą tikrai daro, tai gali
ma butų išaiškinti ir kodėl jis 
trukdo lotų kainos 
būtent, kad jo draugai 
progos pigiau įsigyti lotus. Iš'i^ 
tikrųjų, vertėtu čiuros elgęsisI , 
apsvarstyti. J y

Teko dar nugirsti, kad čiu-pten'e 
ra toli gražu nepraradęs vilties] 
kada nors sugrįžti Į lietuvių! 
tautiškas kapines kaip jų pri
žiūrėtojas. Sakoma’, jisai orga
nizuojąs “mašiną” iš bolševikų 
sekėjų, kuri padėtų jam atgau
ti užveizdos vietą.

žinoma, jis, kaip ir bet kuris 
kitas asmuo, gali trokšti tos 
vietos. To jam niekas negynė 
ir neužgins. Bet reikia taipgi 
pasakyti, kad dabartinis kapi
nių prižiūrėtojas, Šulcas, tikrai 
rūpestingai savo pareigas eina 
ii- kad šiandie, p. Šulcui kapi
nes prižiūrint, jos daug tvar

kiai! yra užlaikomos, nei čiu
ros laikais.

— Loto savininkas.

Šulinukas
Braulette
Royce
Nelson
Rusgis

Simonas
Jacobs

pripasakoja’
Bet štai kas te- j 1 °tai 

Čiuras atsivežęs įl Buck 
| Name 
] Sieben
Doody
Whitey
Dorcelius

.... i Smith pakėlimą, „‘ Casper turėtu I „T. . , — ivVinkle

The English Column
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1
1

0 2
2

1

40

0

Two base
Winkie.

Struck, out: 
(14), by Smith (4).

Errors: Schnukas, 
Sieben 2, Doody 3.

32 1. £
Bealek

Schnukas

Royce,

II
Marųuette Maroons

Bucks Boosters 
0 () 0 0 0

Scorekeeper: W. Rusgis.
o o i 0— 1 5

Grane! Rapids Ho!

The Marquette Maroons play 
thc Greyhounds, Friday at 
Gage Park then Saturday go 
to Grand Rapids’, Mich. two 
hundred miles from home as 
guests of SLA. Gr. 60. The 
Maroons tvventy-five in all 
plan to leave from the prąxy’s 
home, 7011 So. Maplevvood

Marouette Murmurs Ave- Saturday morning, July 
5th, ai 6 A. M. and arrive at 
Grand Rapids about 1 P. M.

Felix Siratevich, Stanley
Sunday, Anthony Godlewski, Gene Eugene, Frank 
our demon south- Jacobs, and Robest Rachaitis,

Near shu-tout

Lašt 
hnukas

will trot out their iron horses, 
fili ’em up with liąuid oatmeal 
and gallop out to Grand Ra
pids.

The object of this trip, of- 
ficially, is to have the Maroons 
meet the local Gr. 60 SLA. 
team—terror of their city 
league. Būt dear me! the 
writer has legitimate grounds 
to suspect the M. C. Don 
Juans in reality eloak their 
real intentions with this base- 
ball game for the work at 
hand. l’d advise the G. R. 
maidens to be on their guard.

Joe the batboy and those 
two demon rooters, “Sunny 
Giri” Mathis and Katie Shad- 
bar are bein taken along just 

■ for fun. The game is schedul- 
ed to be played. Sunday af- 
ternoon July the 6th affording 
the Marquetteers a two day 
holiday. Manager Schnukas ir 
taking along ’the following 
players: Charles Rusgis, John 
Macas, Stanley Godlewski, Er- 
nest Simonas, Theodorc Tran- 
dell, Harold Knopp, Frank 
Jacobs’, Peter Yunevitch, Al- 
bert Braulette, Raymond 
Maier and the writer.

The follovving will accom- 
pany the team:

Wiliam Rusgis; scoreceeper, 
Felix Siratevich: financial 
secretary, Albert Bagdon, Ro- 
bert Rachaitis, Helen Wede- 
sey, Katherine Shadbar, Fran- 
ces Mathis, Mary Raudonis. 
Bernice Eilinis and Gene Eu
gene.

We wi!l have as our hosts 
possibly the most Progressive 
group i n the SLA. for they 
were among the first to see 
the need of interesting the 
younger generation i n SLA. 
matters and convieved the in- 
tercity meetings. What better 
plan can be concieved than ath- 
letic competition? These inter- 
city struggles are relished by 
all concerned and will go far 
toward mutuaį betterment of 
the SLA.

Grand Rapids here vve come! 
and many thanks to Felix Zu- 
kaitis for the cordial invita- 
tion.

The Martinette Club meets 
Thursday, July 3rd, at Gage 
Park Fieldhouse, 8 P. M.
—Prexy Anthony A. Royce, 

Marquette Club.

KINIJA
Šimtai žmonių iš Amerikos 

ir kitų kultūringų šalių dažnai 
keliauja į Kiniją, idant paten
kinti savo žingeidumą — patir
ti Kinų savybes.

Kinija yra nepaprastai įdomi 
šalis. Savotiškas Kinų gyveni-1 
mas, žavėjanti gamta ir kiti 
nepaprasli dalykai suindomau- 
ja visus. Pažinkit ją.

Jums nereikia nei ilgą kelio-] 
nę atlikti, nei pinigų daug iš-; 
leisti ■ parsigabenkit Kiniją į 
savo namus ir patirsit.

Katalogo No. 48. Kaina 40c.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

Jūsų Patogumui

“Naujienos” turi atšo
vus sekamose vietose

Kridgeport
KNYGYNAS LIETUVA 
3210 So. Ililsled St.

Marąuette Park
TUBUCIO APTITKA

2832 W. 63rd St.

Brighton Park
B. R. PIETKIEWICZ 

2608 W. 47lh St.
Kai jums reikės pasiųsti pi

nigus Lietuvon, paduoti “classi- 
j Ged” skelbimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės į arti- 

] minusį atstovą.

Nežiūrint kiek milionų 
jus pelnytumėt

Liepos 4 d. mes švęsime 154 metų 
sukaktuves nuo Amerikos Nepri
klausomybės paskelbimo ir gimimo 
šios šalies.

Sveikata yra didžiausias jūsų tur
tas. Nežiūrint kaip daug' milionų 
jus nė pelnytumėt, bet jei jūsų svei
kata yra menka, jus esate neturtin
gas žmogus.’

švęskite kasmet savo patiem nepri
klausomybę leidžiant savo daktarui 
jus nuodugniai išegzaminuoti, kad 
pamatyti ar visi jūsų organai tin
kamai veikia. Jokis investmentas i 
staką ir bonus neatneš jums tiek 
didelių dividendų.

Japonai turi patarlę: “Visos ligos 
įeina i kuna per burnų.” Bukite 
nuosaikus valgyme, gėrime ir raki
me.

Jus ft-albut savo automobili pabai
doj kiekvieno sezono pavedate gara
žo mechanikui, 'kuri galima skaityti 
automobiliaus daktaru, nuodugniai 
peržiūrėti ir kas reikia pataisyti. Jis 
išima karboną, sužiūri karburato- 
riaus veikimą, peržiūri gyras, kad 
nebūtų nutrupėjusių ar perdaug nu
dilusių dantų, žodžiu peržiūri, kad 
viskas tinkamai veiktų.

Tokia egzaminacija pabaigoj kiek
vieno sezono mažai kainuoja, bet ji 
gal būt šimtus dolerių sutaupina tai
symu. Surandant koki keblumą 
pradžioj ir jį atitaisant, jūsų karo 
tarnavimas yra nepaprastai prail
ginamas,

Tikrai jūsų kūno motoras, kuris 
palaiko jūsų gyvybę ir tos opios
dalys, kurios sudaro iš jūsų kūno
stebėtiniausią mašiną, tikrai yra
verti, kad jūsų daktaras bent pora
kartų i metus jas gerai peržiūrėtų ir 
tuo prai|gintų jūsų gyvastį ir palai
kytų gerame stovyje jūsų sveikatą.

Pavyzdžiui, virš 20.000 gydytojų 
visose Jungtinėse Valstijose savano
riai. savo parašu, pareiškė, kad 
Luuky Strike yra mažiau erzinantys 
gerklę, negu kiti cigaretai.

Doleris Į minutę iš
tvermingiems avi

atoriams
(Telegrama “Naujienoms”)
PEORIA, III., liepos 2. — 

Ištvermingi lakūnai, Ilunter 
broliai, kurie jau virš 500 va
landų be paliovos skraidžiojo 
virš Chicagos ir jau senai pa
siekė ištvermės rekordą, nuo 
savo kaimynų gaus po viena 
dolerį už kiekvieną virš rekor
do išbūtą minutę ore. Tą do
vaną jiems duoda Blue Ribbon 
Malt, centralinio Illinois firma., 
kad paskatinti tuos ištvermin- 
landų be paliovos skraidžioja

Blue Ribbon pasiuntė tiems 
aviatoriams pasveikinimą, ku
riame sakoma: “Valio Hunter 
broliai, jų rekordą padaręs 
City of Chicago aeroplanas ir 
Centralinis Illinois”. Kartu 
jiems pranešta, kad Blue Rib
bon Malt duos jiems po vieną 
dolerį už kiekvieną ore minutę, 
kurią jie išbus ore po 6 vai. 
vakare liepos 1 d. Pranešimas 
sako, kad ši dovana išreiškia 
jiems linkėjimus ir dėkingumą 
viso pietų Centralinio Illinois, 
iš kur yra kilę ir tie ištver
mingi aviatoriai.

Dykai Sergantiems 
Asthma ir Šienlige

Dykai išbandymui metodo, kori kiekvienus 
sali vartoti be lokių nesmoRiimij 

ir Kiinal&lnio laiko.
JeiRU kenčiate' nuo ti) baishj Asthma 

ar šienligės (Hay Fever) atakų: jeiRU jus 
užtrokštute ir negalite atgauti kvapo, bū
tinai tuojaus pasiųskite j Frontier Asthma 
Co. dėl nemokamo iftbandymo fiio pastebėti
no metodo. Nežiūrint kur jus gyvenat ir ar 
iųs pasitikit kokiais nors vaistais pasauly
je. parsisiųsdinkit šį nemokamų išbandymų. 
Jeigu jus kenčiate visų amžių ir viską kų 
tik žinojot išbandūt be pagelbos: net jeigu 
jtjs esate visiškai nusiminę, nenustokit vil
ties, bet parsisiųsdinkit šiandie šj nemoka
mų bandymų. Tiktai pasiuskit žemiau esan
ti kuponų. Padarykite tai šiandie.

DYKAI BANDYMO KUPONAS 
FRONTIER ASTHMA CO.
2142-J Frontier Bklg.. 4(12 Niagara St., 
Bu f falo. N. Y.

Pi'isiųskit dykai išbandymui jūsų 
metodų, adresu:

JAc All-dmerican 
20th Century 

Citizen of 
U. S. A.

Del kokybės ir kiekybės jus negalite vir
šyti B’atz Bohemian Malt Syrup. 100% 
grynas miežių moltas naujose, didelėse 3 
svarų blokinėse — 20% daugiau syrupo kiek
vienoj blokinei, užtikrinto 79 metų patirimu 
gaminimo mdto.

V AL BLATZ BREWING CO. 
M1LWAUKEE

MS3009 (Established 1851)

The Favorite of ali Nationali+ies

DIDELIS PIKNIKAS
Rengia

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubas
4-tą dieną Liepos (July)

Mažame G. M. Chernausko Darže,
JUSTICE. PARK, ILL.

Pradžia 10-tą valandą ryte.
Bus gera muzika dėl šokių ir programas, kuris susideda iš 

žaismių su išlaimėjimais. Atsilankę galės tapti Kliubo nariais be 
įstojimo mokesties. įžanga dykai.

(Važiuoti reikia iki Chernausko daržo ir pasukti po kairei).
— KOMITETAS.

NAKTINIS IR DIENINIS

PIKNIH AS
-----  Rengiamas -----

Draugystes Atgimties Lietuvių Tautos 
Vyru ir Motery

NEDĖLIOJ, LIĖPOS-JULY 5 ir 6 D.
Kuchinsko Darže, Justice Park,

Prieš Tautiškas Kapines
Prasidės S'ubatos Vakare, Baigsis Nedėlios Vakare.

ĮŽANGA VELTUI. GRAŽI MUZIKA.
Atsilankę gali laimėti 3 PRIZUS.

Kviečiame visus atsilankyti ir smagiai laiką praleisti. KOMITETAS

I

I VAIDYLŲ prisikėlimo PIKNIKAS E

Ryt, Liepos-July 4
Pradžia pikniko saulei patekėjus ir tęsis iki saulei nusileidžiant

Chernausko Darže
ARCHER IR 79 ST., JUSTICE, ILL.

Kiekvienas Chicagos lietuvis yra girdėjęs garsų vaidylų vardą. 
Kas skaitė Lietuvos istoriją, tas žino jų kilnų praeities vardą. 
Chicagos lietuviai turi draugiją - Vaidylų Broliją. Ji kasmet 
savo piknikus rengdavo naktimis, bet šįmet - Fourt of July die
noje yra rengiamas dienos laike. Nors šita Vaidylų Brolija yra 
slapta, bet į šitą ceremonialį Vaidylų pikniką yra kviečiami visi 
Chicagos ir apielinkių lietuviai.

Šitas piknikas yra Vaidylų Brolijos ceremonialis piknikas. Bus 
šauni muzika - jaunimui gera proga smagiai pasišokti.- Bus įvai
rių žaismių ir žaismelių. Muzika grieš nuo 1 vąl. po piet iki 9 va
landai vakaro. Įžanga 50c. z

Laukiam Jūsų, Komitetas:

Perkūnas, Vyriausias Vaidyla, Žaibas.



Ketvirtadienis, liepos 3, '30 i

T

CHICAGOS
ŽINIOS

dėsniu susigrudiman, sukėlė de
besį durnų išsprogdinęs dujų 
bombą. Pasinaudo(|ami sukel
tais durnais, gengste’riai pabė
go.

Pasikėsinimas ant Zutos, nu
žiūrima, buvęs išdarytas to-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ir (įar keletas, jeigu suspės 
įsirengti.
Naujienų Laivakorčių Skyrius.

Fieldo muzejus gamtos 
istorijos

svarbių gengsterių paslapčių.

Bomba suardė kavinę

Lietuvis vaikinas 
sužeistas

Fieldo muzejun gamtos isto
rijos atgabenta naujas mete
oritas, kuris nukrito vasario 17 
d. 1939 m., 4:05 valandą ry
te, prie Paragouldį Arkansas, 
ant farmos, kuri priklauso Joe 
H. Fletęfier. Tai yra didžiau
sias žinomas pasaulyje mete
oritas, sveriąs 715 svarus. Pa- 
sKk Fletcherio, meteoritas svė
ręs 820 svarų, bet dalį jo “pa
sisavino“ suvienirų ieškotojai.

Krisdamas iš dausų, mete
oritas nugrimzdo 9 pėdas že
mėn.

Iki tam laikui, kada sis me- 
teoristas nukrito, didžiausias 
meteoristas buvo žinomas tas, 
kuris nukrito Vengrijoj, prie 
Kniahinia, birželio 9, 1866 m., 
5 vai. rytmetį. Anas pirmasis 
meteoritas dabar yra Vienuos 
m uzėj u j e.

Bomba 'apardė restoraną 
resu 1055 West Fulton st. 
los turtui padaryta <$600.

20 dienų ore

Chicago Motor Club
Chicago Motor Club prane

ša:
Metinės išlaidos keliams tai-

kia pusę tos sumos, kuri yra 
išleidžiama kas, metai gazoli
nui.

16 valstijų gubernatoriai pa
darė pranešimus, iš kurių ma
tyti, kad keliams taisyti šiose 
valstijose 
dvigubai 
nei 1929

1930 m. bus išleista 
didesnė pinigų suma, 
m.

Fieldo muzejuj gamtos 
istorijos

muzejuj išstatyta pa-

ad-
ža-

Paul Levonas, 19 metų, iš
ėjo medžioti netoli nuo savo 
namų, 12312 So. Beoriai st. Le
vonas vilko šautuvą. Gaidukas 
užkliuvo už krūmo, šautuvas 
išsišovė ir peršovė rankų. Pa
vardė1, vaikino atrodo lietuviška.

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midvrife 

Naujoj 'rieto] 
6109 South Albany Avenue

Graboriai 
BUTKUS 

Undertaking Co, 
P. B. Hadley Ldc. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street 

Canal 8161 
O------

Fieldo
rodai nepaprastai gerai išsilai
kęs skelctonas ptcrodaklylio— 
arba lekiojančios rėpti les — 

' gyvenusius' plfrn Šimto milionų 
<nietų. los liekana iškasta bu-

Gatvekarią konsesija 
užgirta

Antradienį, liepbs 1 <1., 
ferendumu užgirta sutartis, ku
rią padarė miesto taryba su 
gatvėkarių ir elevatorių kom
panijomis ir kuria suteikiama 
koncesiją gatvėkariams, eleva
toriams ir įbusų linijoms kon
soliduoti kompanijai, l'ž kon
cesijos suteikimą paduota 325,- 
168 balsų, prieš — 58,212. Nau
joji konsoliduotoji kompanija 
bus žinoma vardu “The Chi
cago Local Transportation (’om- 
pany”.

re-

Mušis vidurmiesty
Byšyjc su “Tribūne“ repor

terio Lingio nušovimu buvo 
areštuoti Murano gengės vir
šilos Zuta, Solly Vision, Albert 
Bratz ir Miss Leoną Bernstein.

Kada, po kamantinėjimo, de
tektyvai leido jiems eiti namo, 
tai Zuta ėmė prašyti, kad po
licininkai padėtų jiems pasiek
ti VVcs'tsidę, ha, girdi, jie bi- 
jesi, kad kiti gengsteriai gali 
1 daryti pasikėsinimą ant jų 
gyvasties. • “ • ; ‘j'^į

Leitenantas IVrker įsisodino 
juos visus policijos automobi- 
lun ir nusitarė pavežti kiek. 
Gengsterių puolimo jis nesiti-
kėjo.

Bet štai, prie Jacksou bul

Broliai Hunter jau 20 dienų 
laikosi ore aeroplanu. Mano
ma, kad jie nusileis 4 dieną 
liepos. Kiekvieną valandą, ku
rią pasilaiko ore, po to kai su
mušė pirmesni rekordą 420 va
landų, neša jiems po 100 dole
rių.

Naujienų laivakor
čių skyrius

Phone 
Hemlock 9252

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

ei. Lulevičius
GRABORIUS IR 

RALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miesteliu da

lyse. Moderniška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tek Victory 1115

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKO!
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie
kos) po nr. 2423 Wesfc Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet Tel. 
Prospect 1980.

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

įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų, 

senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudetto
Viriu] Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.
o

Graboriai

Geraširdis nukentėjo
štai koks prietikis pasitai

kęs N. Rastaros, ne\vyorkiečiui, 
kuris lankosi Chicagoj. Locust 
gatvėje jis pastebėjo moteriš
kę, kuri atrodė serganti ir ku
ri kuone perpuolė ant šalygat- 
vio. Rastaros pasiskubinęs pa- 
Velbon. Moteris paprašiusi ji 
padėti jai parvažiuoti namo. Jis 
sutikęs. Moteriškės namų du
ris atidaręs vyras ir paprašęs 
Rastarosą įeiti vidun. Jis, vy
ras, norįs padėkoti. Kada Ra
staros įėjęs, tai vyras ir mo
teris, uždarę-duris ir atėmę iš 
jo $50.

laivo 
Gripsholm praneša, kad, jie tu
ri smagią kelionę. Jis sako:

“Musų pirma ekskursijk šve
dų laivu važiuoja gerai. Oras 
puikus. Jura rami, švedai man
dagus. Visi linksmi ir sveiki. 
Laive randasi 78 lietuviai.

Jankus.“

Jankus nuo švedų S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Akiu Gydytojai

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. Br«nswick 4983
Namu telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletini šviesa ir diathermia
------- Q-------

VALANDOS i
Nuo 2 iki 4:89 ir nuo 7 iki II 

Nedalioj nuo 2:80 iki 4:80 po piet
Telefonai Canal 0464

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

Liepos 4 d., 11 vai. ryte, iš
važiuoja Michalina Vicsęa su 
duktere Jennie. Apleidžia Ghi- 
cagą iš Dearborn stoties. New 
Yorke aplankys (savo gimines, 
o liepos 6 dieną laivu Aųuita- 
nia važiuoja Lietuvon.

Liepos 5 d., 11 vai. ryte, iš 
Dearborn stoties išvažiuoja Lie
tuvon:

Marijona Juodvalkienė, 
Jennie Juodvalkis, 
Gediminas Juodvalkis, 
l’bert Juodvalkis, 
Loraine Juodvalkis, 
Jonas Juodvalkis, 
Joscph Puišys (buvęs

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

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Telefonas Yard« 1138

Stanley P. Mažeiką
Graborius ir 

Balzamuotojas
Modemiška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILK

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

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

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Telefonu Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, IU. 
-------O-------

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Speciabstas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted StM Chicago 
arti 31st Street

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

Advokatai

Birn-

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Oflao TelefoBM VirrUla 0030 
Bei. Tel. V»n Bare* 0858 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandoe 11 ryto iki 1 po pietų, 2 Iki 4 ir 
fl ■ ’ ‘ ‘ “ — - " "iki 8 vakaro. Nedaliom ano 10 iki 12 

a*. Mama ofiaa* Morth 8td«
3413 Franklin Blvd. 

▼alaadoa 8:80 iki 0:80 vakaro
------- O-------

dle-

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

•*----------- o--------- •--------

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn SU Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarų, išskyrus ketverge. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

KAZIMIERAS NAUGŽEMIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 30tą dieną, 4-tą va
landą ryte, 1930 'm., sulaukęs 
apie 57 metų amžiaus, gimęs 
Lietuvoj, Tauragės apskr., 
Kvėdarnos parap., Čianįškių 
kaime. Amerikoj išgyveno 39 
metus. Priklausė prie daug 
draugijų. Paliko dideliame nu
liūdime moterį Barborą (po 
pirmuoju vyru Tarvydienė), 
dukterį Juzefą, 2 sūnūs — An
taną ir Benediktą, podukre Ju
zefą, 2 posūnius — Adoma ir 
Aleksandrą Tarvydus, marčias, 
žentus, anųkus, brolio sunūs ii 
dukteris, sesers sūnūs ir gimi; 
nes Amerikoj, Lietuvoj irgi 
gimines. Kūnas pašarvotas 
randasi 3202 Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
liepos 5-tą dieną, 8-tą vai. iš 
ryto iš namų į šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Kazimiero Naug- 
žemio giminės, draugai ir pą- 
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvęsę ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Duktė, Sunai, 
Podukrės, Posūniai, 
Marčios, žentas, Anūkai 
ir Giminės. .

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

Idzidoįrius Anusevičią,
Stanley /Masiulis,
Charles tiraže,
Juozas Rupšys,.
J. Kučikas,
Kaz. Stankūnas,
(Ilga Smaikais, 
Florena Smaikais.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Ofisas ir Akiniu Dirbtu vi 
756 West 35th St. 

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

Res.: 2506 Weat 69th St., 
Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakare.

Telefonas
Boulevard 5203

1646 W. 46(41 St.

1327 So. 49th Ct.

Telefonu
Cicero 8724

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija: 

4103 Aruher Avė. 
Valandos: 2—4 po piet 
Phone I*afayette 0098

Phone Franklin « 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai. 
Phone Boulevard 3697 

3315 So. Halsted Street

MYKOLAS BUKENAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželių 30 d., 10:30 vai. vaka
re, 1930 m., sulaukęs 42 njetų 
amžiaus, gimęs Švenčionių ap., 
Čikinų parap., Pušelių kaime. 
Amerikoj išgyveno 21 metus. 
Paliko dideliame nubudime mo
terį Kazimierą, po tėvais Bu- 
kaveckaitę, broli Antaną, 4 pus
brolius — Silvestru, Mykolą, 
Kazimiera ir Jopa, ir giminėj, 
Lietuvoj brolj Augustiną ir dvi 
seseri — Kastanciją ir Justiną. 
Kūnas pašarvotas raudąsi 6120 
S. Keatin^ Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, lie
pos 5 d., 8 vai. ryto iš namų į 
Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už vųjionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Mykolo Bukeno gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame
Mojerįs, Brolip, Pus
broliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 
1741.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musą patarnųvimas 
laidotuvėse ir kokia-1 
me reikale visuomet 
esti sąžiningai ir nę- 
brarigus todėl, kad ne
turime išlaidu užlai
kymui skyrių.

3307 Aubur<i Avė,
CHICAGO, iLL.

J. F. R ADŽIUS
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

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
mažą dalis žmonių supranta api* jos 
veikimų. Didelė dauiprbė aidų suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni su 
tais, kurie siūlo už dykų egzamina
vimų. pusę kainos, arba pedlioriai 
siūlo akinius vaikščiodami iš namu i 
namus. Praktikuoju anf 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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenne
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 S. La Šalie Street,
Room 1701

TeL Randolph 0331
Valandos nuo 9 ryto iki 6 vak

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMĘTRISTAS 

Akių Specialistas 
Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue 
Phone Boulevard 7878

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 
3X47 S. Halsted‘Street 

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo G iki 9 valandos vakare

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedilioi nagai sutarti

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

Room 928
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatai

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Ava. 

Tel. Pullman 5959
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomii

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 19 iki 12

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 W. 22nd St. 
Arti Leavitt St. 

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

PADĖKAVONE

A. 
ville 
želiu

to automobilių pasivijo kitas,! 
kuriuo važiavo trys asmenys. I 
Vienas iš pasivijusių tuojau ėmė 
Liudyti taikydamas į Zuta.

Policininkas sulaikė savo au
le. ir atsakė šūviais. Gengsterio 
kulka pataikė gatvėkario mo- 
tormanui j kaklą. Jis mirė va
landų vdliau. Peršauta ėjęs ša-j

Simpatiškas— 
Mandagus — 
Geresnis ir pi
gesnis už ki
tų patarnavi
mas.
J. F. Eudeikis Komp

PAGRABŲ VEDĖJAI
Didysis Ofisas:

4605-07 So. Hermitage Avė.
Tel. Yards 1741 ir 1742 

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue 

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Tel. Cicero 3794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3291

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Repubhc 7868

I\gatvių Olai’ Sveuste (1519 
North avė.).

bino dar pora policininkų, j Jie 
pradėjo vytis gengsterius. Bet 
šhi automobilius, įvažiavęs di-

Sofija Loretta Kareiva
A. Sofija po trumpos ligos mirė birželio 22 dieną, 1930, Ker- 
Texas, o po gedulingų pamaldų šv. Kryžiaus bažnyčioje, bir- 
26 d. palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Šiuomi (lekuojame £prb. Kun. A. Linkui už atlaikytas Sv. Mi
šias, atsistuojant diak. Kun. A. Dexniui ir subdiak, P. Katauskui. 
Gerb. Kun. A. Linkui už gražų, graudingą pamokslą bažnyčioje. 
Ačiū šv. Cecilijos chorui,' vadovaujant varg. V. Daukšai, p-niai A. 
Pieržinskienei už giedojimą solo laike šv. Mišių. Ačiuojame Nek. 
Prasidėjimo P. šv. Merg. Sodabcijai už priėmimą šv. Komunijos ir 
lydėjimą j kapus. Dėkuojame gerb. Kun. Pr. Jurgaičiui, šv. Jurgio 
parapijos asistentui už pasakymą graudingo pamokslo kapinėse ;ing- 
lų kalboje ir gerb. Kuh. A. Linkui už pritaikytą lietuvišką pa
mokslą.

širdingas ačiū Sesutėms Kazimierietėms už papuošimą altorių ir 
dalyvavimą kapinėse. Ačiū grabnešiams, gėlių aukotojams ir ačiū už 
suteiktus dvasinius bukietus (Spiritual bouųuets).

Galop nuoširdus ačiū visiems, kurie tik lydėjo, ir kokiu nors bū
du prisidėjo prie laidotuvių. Ačiū p. Eudeikiui už tvarkų ir malonų 
patarnavimą.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street
Akių Gydytojai

Didžiausiame nubudime,
Tėvai ir Brolis.

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akiniu dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D. 
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akiu ir pritaikymo 
akinių

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

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

karo. Nedėliomis nėra skir
tų valandų. Room 8, 

Phone Canal 0528

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘ^ Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Milvaukee Avenue 
Valandos: 12 ki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

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. Ganai 3110 
Rezidencijos telefonai

South SJipre 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

Narnų Tek Hyde Park 3395

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland AveH 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų bgų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams StM Room 2117 

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

Telephone Roosevelt 9990 
Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600
V. W. RUTKAUSKAS 

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

Tel. Prospect 8525

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. fc iki 6;
Subatoj 1 iki 6. Tel. Canal 2552

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenne 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12.
Rez. Teleghone Plaza 8202

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Res. 6515 So. Rockwell St.
Tel. Rcpublic 9723



NAUJIENOS, Chicago, HL Ketvirtadienis, liepos 3,

Tarp Chicagos 
Lietuvių
Roseland

nai visiems, tai komisija, kuri 
rūpinasi nuvežimu, prašo vi- 

'sų, kurio mano važiuoti kliubo 
trokais, kad jie užsiregistruo
tų pas komisiją arba pas kliu- 
biečius, kurie praneš komisi-|bį įspūdį į žiūrėtojus.
jai. Bažnyčioje gerb. sesutės Ka-

Visokiais reikalais kreipkitės [zimieriotės papuošė gedulu al- 
prie 
los.

so prie šv. Vanįo draugijos, 
kurioje aa. '.Sofijos brolis Ed
vardas buvo pirmininkas. Jie 
buvo uniformomis pasirėdę, 
kas darė gl-ažų ir patraukiau-

komisijos — Petro Sadu- torių, šventas Mišias atnašavo 
N. gori;, kun. A. Linkus, asistuo

jant kun. A. Deksniui ir sun- 
biak. P. Katauskui. I^ailic šv.

• Mišių Nek. Pras. P. Mer. So- 
li({acija priėmė šv. Komuniją 
in corpore. Nek. Pras. P. šv. 
Mergaičių Sodalicijos pirminin
kė yra p-lė Sofina Jurgaitė, to- 

Ka- dėl jai vadovaujant viskas bu-

PRANEŠIMAI CLASSIFIED ADS.
gyvento-

vandenį 
Bet jei-

Naujienų Spulkos naują serija pra
sideda su Liepos Ima diena, 
bar laikas pradėti taupyti kaip 
tugusiems taip ir vaikučiams.

Da- 
su-

Už kelių dienų jau bus Rose- 
landiečių Metinė, šventė.

Kas metai Goldpn Star Kliu- 
bas surengia vieną puikų iš
važiavimą, kuriame skaitlingai 
dalyvauja ne vien Roselandie- 
čiai, bet ir kitų kolionijų lie
tuviai.

Golden Star Kliubas, kaip 
vienas įžymesnių vietos drau
gijų, apie kurį visas vietos lie
tuvių veikimas sukasi, rengda
mas savo metinį išvažiavimą 
pasikviečia Roselandiečius ja
me dalyvauti. Kurie neturi au
tomobilių, tai kliubas nusamdo 
trokus ir veltui nuveža — ne
paisant ar bus kliubo narys, 
ar ne, bet tik dalyvauk sykiu, 
ir viskas.

Tokie Roselandiečių Metinei 
šventė šiemet bus liepos 4 die
ną (Fourth of July).

Golden Star Kliubas tą die
ną rengia puikų išvažiavimą 
Crete, III., farmose — toje pa
čioje vietoje, kur pereitais me
tais turėjo išvažiavimą. 
< A!pie vietos tinkamumą ir 
puikumą nereikia nė kalbėti,[vietą, kur aa. Sofija užaugo,|s]q pasakė gerb. kun. A. Lin- 
nes jau daug kam yra ji ži
noma., kaip tinkamiausia: pui
kios maudynės, galima laivu- 
kais pasivažinėti. Na, ir pui
kus miškai.

Dabar, kiek jau žinoma, daug 
Roselandiečių rengiasi vykti j 
tą išvažiavimą.

Kaip kas metai, taiitxįr šie
met kliubas duos trokus. et 
kad parūpinti vietos užtektu 

Townof Lake
Netekome aa. Sofijos 

Kareivutėh

eiti po žeme jčlomis, o jėlos 
yra cementuotos; tai reikės jas 
griauti, ardyti ir viską iš nau
jo pataisyti;

O kas tas išlaidas padengs? 
Suprantama — patys 
jai.

Teisybe, distiliuotą 
turėti butų geriausia,
gu butų vedamos naujos pai- 
pos, tai tektų vėl gatves tai
syti, kurios buvo neseniai iš
taisytos. O prie to, dabar siau
čia nedarbas, jau yra daug to
kių, kurie neįstengia mokesčių 
užsimokėti.

Ir dar norima užkrauti, nau
ją naštą. Taigi turime nodalci- 
s'ti, ir tą galima padaryti kol 
ne vėlu. Tik reikia netingėti 
ir pamesti seną paprotį, kurį 
kai kurie kartojo iki šiol, bū
tent “kaip Ibus visiems, taip 
bus ir man”.

Šiuo laiku tas sakinys yra 
nusidėvėjęs r neturi jokios ver
tės. Visi bukite* susirinkime, ku
ris įvyks pirmadienio vakare 

Po to eilė iš dviejų šimtų I miestelio svetainėje prie 26 gat-

Peniai rudenį visa pp.
reivų šeimyna linksmai važia-1 vo gražiai sutvarkyta, kad žino
vo į Texas. (Pradžioje pp. Ka- nes ir džiaugėsi ir gėrėjosi jaui- 
reivai ir vaikai didžiai ilgėjo- nimo atjautimu. Šv. Cecilijos 
si atsiskyrę nuo savųjų. Laiš- choras, vadovaujant varg. V. 
kus rašo draugams, pažįsta- Daukšąi, giedojo per šv. Mi- 

miems — atsakymo nėra, žmo- šias. Solo jautriai giedojo p-nia 
nių tečiau atsirado, kurie su- A. Picržinskienė. Gerb. kun. A. 
ieškojo pp. Kareivų antrašą ir Linkus pasakė graudų pamok- 
nuolat susirašinėjo. Priežodis slą vos galėdamas susilaikyti 
sako: “Kaip iš akių, taip ir iš nuo ašarų. 

[ minties”. Ištikus mirčiai, su- r
grįžta p. Kareivai Chicagon, automobilių susidarė ir lydėjo įves ir 50 avenue, Cicero, 
kur atrado, kad buvo laukia-|aa. Sofiją į kapines. Visi susi-Į 
mi draugų.

Aa. Sofija po trumpos ligos 
persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 22 d. Urnai, lig žaibo grei
tumu, pasklido liūdna žinia po 
visą Town of Lake ir apielin- 
kę. Tenai svetima žemelė (Te- 
xas); pp. Kareivai grįžta į tą

D...
rinko pasakyti paskutinį su- -----------------
<tiev Kapinėse .pamokslus l>a- LietUViai 1F lietUVai 
sake gerb. kun. Jurgaitis, sv. « \ . • **~**<’**'>
Jurgio parapijos klebono asis- tęs baigusieji auk- 
tentas, anglių kalba, priminda- cTAcnifiifi molrvlrlfi 
mas trumpai Sofijos gražų gy-l 
venimą, teveliu rupesnį išauk
lėti ją gražiai. Antrą pamok-

šiuomi pranešame, kad SLA 
kuopos pusmetinis susirinkimas 
atidedamas iš liepos (July) 4 
nos ant liepos 11 dienos. Tai daroma 
iš priežasties, kad liepos 4 d. pri
puola šventė. Taigi visi nariai nepa
mirškite, kad kuopos susirinkimas 
atsibus liepos 11 d., 7:30 vai. vaka
ro. Meldažio svet. —Valdyba.

109 
yra 
die-

Darbininkų Lietuvių Sąjungos su
sirinkimas 4 d. liepos neįvyks iš 
priežasties šventės. Kitas susirinki
mas bus rugp. 1 d., pėtnyčios vaka
re, paprastoj svetainėj. Ant to susi
rinkimo turėsit pribūti. —Valdyba.

Financial 
Finansai-Paskolot* 

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $800 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

Business Chances
______Pardavimui Bizniai
GROSERNĖ ir bučernė pardavi

mui ar mainymui. Senai išdirbta, 
gerai įrengta vieta, daranti gerą biz
ni, 2953 W. 38th St.

PARSIDUODA grosernė pigiai. Pi
gi renda, ruimai pagyvenimui. Par
davimo priežastį patirsit ant vietos. 
3853 Wentworth Avė.

TIKRAS bargenas. Pardavimui 
molto ir apynių Storas, seniai iš
dirbtas biznis. 732 W. 31 st St.

Harvey, III. — SLA 289 kp. pus
metinis susirinkimas atsibus 3 d. ('< 
pos, 7 vai. vak., paprastoj svetainėj. 
Nariai ir narės malonėkit skaitlingai 
susirinkti, nes turim daug bėgančių 
organizacijos reikalų aptarti ir dele
gatai iš ŠLA 36-to Seimo 
vo raportus. —Valdyba.

išduos sa-

Dženitorių bankietas ir 
mas įvyks liepos 4 d 
vietoj, 87 ir Maple Avė., netoli Wil- 
low Springs; 3 blokai į pietus nuo 
Archer Avė., apie 1 mailė i vakarus 
nuo Kean Avė. Bus programas su 
laimėjimais, virvės traukimas, bate
lio sumušimas, kiaušinio nešimas, 
vaiku ir merc-aičiu lenktynes, obuo
lių rinkimas. Bus taipjau šokiai, gro
jant p. Paloniui. Norintys dalyvauti 
šiame bankiete, pašaukit Rakauską 
tel. Fairfax 4899. —Komitetas.

išvažiavi- 
Jos. Boushis

PASKOLINSIM nuo $50 iki $800 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 
valandas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD
2281 West Division Street 

“Upstairs”
Telephone Armitage 1199

SKOLINAM PINIGUS
nuo $50 iki $30,000

Neimam komiso iki $300.00

J. NAMON & CO.
6755 So. Western Avė.

Tel. Grovehill 1038

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė' senas išdirbtas, cash biznis. 3423 
So. Morgan St.

PARSIDUODA minkštų gėrimų 
biznis, yra geram stovy, parduosiu 
pigiai, arba priimsiu partneri ar 
partnerką, ba vienai persunku, 732 
W. 19 St.

dpecialiataa gydyme cbrunUkų ir uaujų 
nų l.-| Kii. ninii* *KV<iyti «txiian
kyki’ pt»» nmnf Man< nilnai* ‘ter^arninavl 
maa tlidenyr juhu tikr>> lira u lei a# »pai 
imsiu iur rydyti sveikata jum* sutrry* Ei 
ktt pai* tikrą specialistą kuris neklaus jūsų 
kur ir kas lums skauda bet pats pasakys 
po ralutino ilersamioavimo—kas lums

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson BlvdK netoli State

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

HICAGO ILLINOIS
Ofiso valandos, nuo 10 ryto iki 
pietų, nuo 6 iki 7:30 vakaro Ne<lė- 

liol nuo 10 rvto iki 1 po pietų

u-

St.

i po

RAMOVA
THEATREi

tfth and Halsted Streeta

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

Magna Screen
“Under a Texas 

Moon” 
dalyvaujant 

Myrna Loy, Noah Beery, Frank 
Fay, Tully Marshall ir k. 

Taipgi 
Vitaohone Vodevilio Aktai

ant

Naktinj ir dienini piknikų rengia 
.. ,, vi. i Dr-stė Atgimties Liet. Tautos Vvrų“Naujienose’, sąrase baigų- ir Moterų, liepos 5 ir 6 d., KuČin- 

siu aukštesniąją mokyklą lietu- sko darže, priešais Tautiškas kapi- 
. , , , . 7 i nes. Prasidės subatos vakare ir bai-

Abll pa-1nepaduota vardai tų, ku- nedėlios vakare. Atsilankė gali 
dieneles praleidimokslininkai norėjo daug M aukštesniąją laimėti kvieėiami atsi-

karstu. Antradienio pasakyti, bet susijaudinimas mokyklą—Norton Ihgh School. ---------
Kareivai buvo visų neleido. Tarė atsisveikinimo žo- |Jai^v.Ve ^ar. Įie^uyių ,r lie" Westviiie, m. — visi nariai sla.
priimti, ir savieji džius, ir visi, karštai pasimel-1 tuv^lcių’ kurie 1)algc mo" 29 kn. ir šv. Petro ir Povilo drau- 

dę, skirstėsi su dideliu nuliu- 
1 Alfcert Kovai,
Bernice Andrejunas, Ben. Nau-1 ant pusmetinio susirinkimo ir taipgi 
ncu, iMiimvc x ^‘A|36 Seimo> kuris ivyko Chicagoj.
■Strell, ksdiward) strilla, Gene-1 — Jonas Sabaliauskas, fin. rašt.
v’eve Ketvirtis ir Caroline Pa- 
lubiji sikas.

“Naujienų” skaitytojas.

[mokyklą lankė, kur linksmas Į kus> lietuvių . kalba.
i au nutolęs 
grįžta\ su 
rytą pp.
draugiškai
,Leikė paguodą ir suraminimą. L

D?.ug žmonių, draugų ir pa- dimu.
žįstamų lankėsi pamatyti pa- Kareivai ir sudus Edvar-i . , - . ' ’ , . v .. ibus išduotas raportas delegatu nuo
šarvota Sofijos kūną. Aa. So-Las yra begalo dėkingi visiems’™11’ Bernice Rudgalvis, belix| Stoimn Vllria ivvlrn Chirncrni

1 • • • X. __ 1*1

lietuvių ir lie-

I gystės meldžiami visi susirinkti 1 v. 
ivitiine n- *>•» heros 6 d. Bus svarstoma lai- 

| dotuvių fondas, kuris buvo atidėtas

AUTOMOBILIŲ PASKOLA 
Užsimokėkite savo taksus, bilas ar 
koki konstrukcijos tikslą. Refinansa- 
vimas. Greitas, Konfidencialis. že
miausios kainos. Paskolos suteikia
mos tą pačią dieną. Specialė domė 
atkreipiama i tuos, kurie klausia Mr. 
Bagdonas.
MAJESTIC INVESTMENT CORP. 

105 W. Monroe St., tel. Randolph 48(k 
2139 S. Cicero Avė., tel. Rockvvell 2000

Farms For Sale
_______ Ūkiai Pardavimui

BARGENAS, 80 akerių farma, 
gera žemė, laukai apsėti; 2 arkliai, 
karvės ir vištos. Kaina $2900. J mo
kėt tik $700, likusius per 10 metų. 
Taipgi turiu daugiau farmų dėl mai
nų ant Chicagos praperčių. Kreipki
tės laišku arba ypatiškai nuo 4 iki 
6 P. M. Wm. Aerlis, 4734 So. Honore 
St., 2 lubos, Chicago, III.

fija guli ramiai, šypsena din- dalyvavusiems, kurie tik kokiu 
~o, kalba nutilo, tyla viešpa- būdu prisidėjo pailengvinti jiems 

<^juja... ilsisi amžinai... Kas pa- sunkią ir skaudžią nubudimo 
v nojo Sofiją, matydavo ją pil- valandą. Taipgi pp. Kareivų šei- 
ną gyvumo, darbščią moksle, mVna reiškia dėkingumą pp. 
malonaus ir linksmaus budo, Wm. ir H. Kareivams (p. Wm. 
tas mylėjo ją, ir todėl ji tu-[kareiva yra brolis A. Karei- 

ir dėdė aa. Sofijos), ku-rėjo daug draugų. Ir ji, vos|vos f ---- . ................
[17 metų, pernai baigusi šv. Ka- Įrįe priėmė visus svečius į sa-
'imiero Akademiją, svajojo apie vo namą ir rūpinosi laidbtu- 
^teitį. Troško daugeįį dalykų |v;u 
atlikti, .
buvo siekti aukštesnį mokslą, 
bet dabar dingo, dingo svajo
nes, dingo troškimai, nes už
migo amžinai... Kiekvienas 
žmogus, senas ar jaunas, išvy
dę m’inčią aa- Sofiją karste, 
ri*o susijaudinę.
Ketvirtadienį, biržel’o 26 die

ną, išaušo diena — atsiskiri- 
mo, laidotuvių. Anksti rytą 
žmonės pradėjo rinktis ties ko
plyčia. Takai pilni, gatvėse ne
praeinama. štai pasigirsta var- 
nn skambėjimas, taip liūdnai, 
"raudžiai tie balsai gaudžia. 
Lydima dviejų kunigų — Ani
ceto Linkaus ir D. Dėksnio ir 
diaikono P. Katausko — iš vie
tos kur buvo pašarvota, susi
darė graži procesija, einanti į 
bažnyčią. Gėlių pintinės, d’He 
lės ir gražios; paskui seka apie 
50 mergaičių 
Pras. P. šv. Mer. Sodfeilicija. 
Aa. Sofija priklausė, prie So- 
dalicijos, būdama narė parodė 
pasišventimą ir turėjo didelį 
prisirišimą prie Sodalicijos. Ne
ša Sofijos karstą jos mokyklos 
draugai, su kuriais ji baigė aš
tuntą skyrių — tai du broliai 
Kraučiufiai, abu įbroliai Ruz
giai, S. Metrikas. Visi priklau-

reikalais, padėjo ir pale lie
jos didelis troškimas I vjno tėvams ir broliui taip sun-

kią naštą.
Pp. Kareivai dėkoja pp. Bra

zauskams (p. H. Kareivienės 
tėveliams), kurie daug rūpino
si palengvinti jų sunkią padė
ki Dėkui a pp. Petrai čiams ir 
’u sunams, kurie atvažiavo lai
dotuvėms iš Philadelphiįos. 
Taipgi reiškia padėkos pp. Mar
tišiams ir p. Stonui. Dėkoja p. 
Elias už jo atjautimą ir prie
lankumą svarbiame momente. 
Dėkoja abelnai visiems. Jie ne
sitikėjo tiek užuojautos, sura
minimo ir draugingumo susi- 
’aukti. O tai, suprantama, to
kiame atsitikime daug reiškia.

Lai aa. Sofijos siela ilsisi ra
mybėje. Drauge.

tai Nekalto
Kur Busi Ryt?

TARP DRAUGŲ

(July), 
Kliubo, 
darže, 

muzika 
susidės iš 
AtsHanke

Didelis Piknikas. 4 d. lienos 
Lietuvių Piliečiu Brolvbės 
mažame G. M. Chernausko 
•Ti.isHce Park. III. Bus gera 
dėl šokių ir nropramas 
žaismių su išlamiėjimais. 
bus priimti j narius be įstojimo mo
kestis. Kviečia Komitetas.

Paskolos suteikiama i vieną dieną 
2-RI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6710

MAINYSIU ar parduosiu farmą 
80 akerių Michigan valstijoj, 110 
mylių nuo Chicagos, 7 kambarių na
mas su beismentu ir visi kiti bu- 
dinkai, 20 akerių gero miško, kita 
visa dirbama. Visos mašinerijos 
reikalingos dėl apdirbimo žemės.

2141 W. 22nd Place, 
Chicago, III.

Exchange—Mainai
MAINYSIU 4 kambarių namą su 

trimis bizniavais lotais ant fanuos. 
Atsišaukite, Barbernė, 4309% W, 
63 St

MAINYSIU 2 fl. 6 ir 6 ruimų 
mūrinis namas ant 6 rūmų bunga-

riebumu.
aptie-

Žmonos ir Motinos 
Reikalingos 
tikslios 
higienos! 
VA-JEL yra 

saugus, ne- 
žalingas, 
moksliš kas, 
tikslus ir pil
niausia užti
ki mas. Ra
minantis, gydantis, 
neerzinantis—jus pa
sigerėsite V A-J E ] 
Nedažantis, be kvaps
nio, neturi 
Reikalaukit VA-JEL. Jūsų 
kininkas turi ji $1 ir $2 tūbose, 
arba jis gaus ji dėl jus. Pilnos 
instrukcijos yra prie kiekvieno pa
kelio. Del platesnių žinių klaus
kite 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 YA-JEL pas savo aptieki- 
ninką!

— Kur tu, drauguti, pėšČias 
eini ir išrodai taip piktas.

— Aš esu piktas dėlto, kad 
mano mašina su vienu sykiu 
sugedo ir sustojo ėjus. Gal ži
nai kur gerą ir sąžiningą me
chaniką, kuris gerai supranta 
mašinas ?

— žinau tikrai gerą žmogų, 
kuris jau per daug metų tame 
biznyje yra. Jis gerai pataiso 
karus, kokie tik jam 
kad neateina, tai jis 
da už ausų paėmęs, 
velka. Tas gerasis
kas yra John Menzor iš White 
Sox Motor Sales, 610 W. 35th 
St., Chicago, telefonas Boule
vard 8642.

ateina. O 
pats atve- 
arba’ par- 
mechani-

Važiuokite i Chernausko Dar- »
žą — čia bus Vaiidylų pikni
kas. čia bus smagu praleisti 
laikas — muzika, juokai, šo
kiai, užkandžiai, draugiški pa
sikalbėjimai tęsis visą dieną. 
Šimtai lietuvių iš Chicagos ir 
apielinkių bus čia — buk ir 
Tamsta. Praleiskite Fourth of 
July dieną smagiai, Vaidylų pa
rengimai visuomet buvo sma
gus, o šitas piknikas bus vie
nas iš smagiausių ir į domiau
sių — bus Vaidlylų Brolijos ce- 
remonialis piknikas.

Kri v ifų iKri vai tis.

Cicero
Piliečiai susirūpinę

Paskutiniuoju laiku pas mus 
kilo didelis bruzdėjimas, ren
kama peticijos, šaukiama mas- 
mitingai reikale permainymo 
vandens sistemoje.

Matote, atsirado geradarių, 
kurie įkalbėjo valdininkams ir 
šiaip piliečiams, kad bus daug 
geriau, jeigu vanduo busiąs 
švarus, distiliuojamas, ne toks, 
koks yra dabai-, kadangi da
bar geriame dumblą, ir tt.

Bet agitatoriai ne išdėstė vi
sų smulkmenų apie miterius ir 
didžiąsias paipas, kurios turės

1 ADO!

Rizvrin Patarnavimu*

iš paskiausių mo-

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rųšies. z

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

.5370
3370 — Vienas 

dėlių, tik atgabentų iš Paryžiaus. 
Galima siūdinti iš bile materijos, 
nors gerinus atrodys iš vienos spal
vos materijos su pritaikintu šilku 
apsiuvinėta. Sukirptos mieros 16, 
18, taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per 
krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
'gduotą blankutę arba priduoti pa- 
yzdžio numeri, 

aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už- 
uikvmu. Laiškus reikia adresuoti:

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

pažymėti mierą ir

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. Halsted St., Chicago, DI.
čia idedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzd} No 
Mieros per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas Ir valit.)

Pranešimas Illinois Lietuvių P^šel- 
nos Kliubo nariams, kad pusmetinio 
susirinkimo nebus penktadieny, lie
nos 4-ta, nes ta diena pripuola šven
tė. Susir'nkimaš liko nukeltas i 
rugpiučio 1 d., — A. Kaųlakis, rašt.

CLASSIFIED ADS
4

NAMŲ REMODELIAVIMAS
Garažai, porčiai, pamatai, sankrovų prie

kiai, kambariai bungalow vlfikose, stogrų 
dengimas.

SUTAUPINKITE PINIGUS 
PAŠAUKDAMI MUS

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

jimu. Likusius mažais mėnesiniais ifimokSji- 
mais. Ateikite, rafiyklte ar telefonuoklte

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

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam irDekoruojant
3147 S. Halsted St.

Victorv 7261. Res. Henąlock 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 Norwood Park 
Avė. (N. W. Highway) Tel. Avenue 
860Q. Atdara nuo 7 v. ryto iki 7 
vai. vak.

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St
CHICAGO

10% PIGIAU UI VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. 
nkaitliavimas 
riausi Jarbs mieste

Dykai ap- 
Mes atliekame ge- 

Kedzi* 8463

Financial
Finanaai-Paskolo*

Skolinam Jums Pinipru? 
$100 iki $2.000

Jus atmokate mažomi* mfnesin* 
mis mokestimia

Mes taipjau perkame r
Real Estate kontraktu »

Petrzilek Bros 
1647 W. 47th St 

Arti Marahfiald Ava,

Miscellaneous for
Įvairint Pardavimai

PIRKITE ANGLIS DABAR—Su
taupykite. žemiausios vasaros kainos 
imant vež;mais. Garsus Radium Mine 
^6 su pristatymu Švarus rankomis 
išrinkti Lump $7.50 su pristatymu. 
Telefonuokit Govalis. Boulevard 1036

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

Furniture & FixtureN
Rakandai-Įtaisai

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

pprsonal
Irškii

At

Aš, Elena Skrodenienė, pa’’eškau 
savo brolienės Agotos Skrodenienės, 
po tėvais Melenauskaitės, paeinan
čios iš Pipalių sodžiaus, Tauragės 
apskr. Labai svarbų reikalą turime. 
Atsišaukit, nėsibijokit nieko, — ad
resu 3341 S. Auburn Avė., Chicairo 
Tlinois.

-

Fnr Reni
RENDON 3 kambariai, gazas. 

elektra, toiletas, 913 W. 20 St. 2 lu
bos.

PASIRENDUOJA cottave. 115 
mylių nuo Chicagos, arti Michigan 
ežero. Pigiai. Rašykite M. Kazan 
Cobert, Mich., Route 2.

Furnished Rooms.
FURNIŠIUOTI kambariai su visais 

patogumais; su valgiu ar be valgio. 
Prieinama kaina. 4449 S. Halsted St

RENDON kambarys vienam vy
rui, naujame name, ant pirmų lubų, 
su valgiu arba be valgio. 3427 
Emerald Avė.

RENDAI 
merginos ar vedusiai porai, 
ma vartoti virtuve. Pigi 
Transportacija gera. 819 W. 34 PI.

kambarys dėl vaikino.
Gali- 

renda.

Automobiles
PRANEŠIMAS

Automobilių pirkėjams ir 
savininkams

Pirm pirkimo naujo karo, širdin 
gai prašau atsilankyti ir pamatyti 
naujus 1930 NASH automobilius su 
vėliausios mados automatiškais itai 
symais, sport Royal tekiniais ir ki 
tais ištobulinimais. kokius tiktai 
NASH taip gali irengti už tokia* 
prieinamas kainas.

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avė. 

Lafayette 2082

1030
1030
1020
1020
1020
1029

FORDO VAKACIJU BARGENAI 
1930 LAISNIS DYKAI 

Sport Roadeter vėliausia ----------
Standard Coupe vėliausia ....... —.
Town Sedan iftvaž. 2100 mylių 
Standard Coupe nepaprasta vertė 
Tudor, nauji tairai, ifiv. 2700 m. 
Roadster, tilt VVindshield, spotlig-ht 

Visi karai turi 90 dienų rafitlAką 
irarantiją. $20 iki 12 {mokėti. 

M J. KELLY.
4445 West Madieon St.

$406
$405
$465
$296
$375
$375

PARDAVIMU1 Willys Knight. Vė
liausios mados. Turiu parduoti 
greitai. Parduosiu už $350. Sau
kite Boulevard 9766.

low .
MAINYSIU bizniavę murini narna 

ant 2 fl. po 5 r.
MAINYSIU ar už cash $1000.

Kaina $4.500.
MAINYSIU i farma 2 fl. po 4 r., 

mnrinis. naujas namas.
Kas turit naujus namus mainyt 

ant senų namu, ats’šaulrt.
C. K. VALAITIS.

919 W. 35th St. Tel. Yards 1571

Real Estate For Salp
Namai-Žemė Pardavimui
GRAŽUS VASARNAMIS

Dideli, šviesus kambariai mictfa 
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.

Paul M. Smith & < «
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na 

mus, Jotus, farmas. biznius visokio? 
rųšies. NJ5ra skirtumo apielinkės h 
kur vra ar ka« vra. Perkam notas 
‘>nd mortvaffc ir naruninam 1 b 2nd 
'•inrtgatn lengvomh i ši v romi s Tei 

ingas ir cre'tas natamaviniH
4425 So. Fairfield Avė

Tel. I>afayette 0455

PARDAVIMUI vieno augšto mūri
nė bungalow, 22x57, 5 kambariai, viš- 
kos su e-rindimis, karStu vandeniu 
šildoma, ąžuolu trimuotas, naujas 
garažas; arti gatvekarių. Kaina 
$6,600, lengvais išmokėjimais. Savi
ninkas

5808 S. Marshfield Avė.

TIKRAS PIRKINYS
Darbininko namas. Vidutiniškas 2 

flatų, 5 ir 5 kambarių, taipgi 2 ka
rų garažas. $8,500. Mažas {mokėji
mas, likusius kaip rendą. Arti 63 ir 
Halsted gatvių. Gera transportacija.

Tel. Normai 7983

STATYTOJO PAAUKOJIMAS 
JO NUOSTOLIS — JŪSŲ 

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

priekiais, bungalows. Dailės stiklai, 
geležies konstrukcijos, ąžuolo tri- 
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., Crawford Avė. ir Cicero 
Avė. gatvekarių.

Atvykite subatoj ar nedėlioj pa
matyti šiuos pirkinius.

832 N. Tripp Avė.
Didelis nupiginimas už cash iki 

jirmo morgičiaus. Priimsime spul- 
<os sąskaita be nuostolių jums ar 
pirmo moredčiaus popieras kaipo pir
mą imokėjimą.

TAI YRA JŪSŲ PROGA
Jeigu jus negalite atvykti, tai bū

tinai pasirūpinkit gauti platesnių ži
nių telefonuodami Barry & Doyle 
telefonu State 2905.

Vertės $20,000 parsi- 
duos už $17,000

6 pagyvenimų beveik naujas mū
rinis namas ant kampo, pečiais ap
šildomas. apartmentai nuo 4 iki 6 
kamb. didumo, rendos neša apie 
•^200 i mėnesi. Iš priežasties mir
ties turi būti parduotas j 10 dienų. 
Atsišaukite ant 2 lubų.

6951 S. Union Avė.
Agentai neatsišaukite.


